
ČESKÝ  JAZYK  A  LITERATURA 
charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 

Vyučovací  předmět Český jazyk a literatura  se vyučuje jako samostatný předmět ve všech 

ročnících: 

v 1. ročníku - 9 hodin týdně 

ve 2. a 3. ročníku  - 10 hodin týdně 

ve 4. a 5. ročníku  - 7 hodin týdně 
 

Vzdělávání v  předmětu Český jazyk a literatura: 

- směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné 

podobě 

- k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností 

- vede k využívání různých zdrojů informací – př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro 

rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj 
 

Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. 

V předmětu se realizují tematické okruhy průřezového tématu. Osobnostní a sociální výchova. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
 

Kompetence k učení 

- učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení 

- učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k  práci 

- učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu 

- žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 

Kompetence k řešení problémů 

- žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry 

- žáci si vzájemně radí a pomáhají 

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

Kompetence komunikativní 

  -     učitel  vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu    

  -     žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory                                                                                                           

 Kompetence sociální a personální 

- učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů 

- učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu 

- učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

- žáci respektují pokyny pedagogů 

Kompetence občanské 

- učitel využívá literatury naučné i  vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu 

prostředí 

- žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích 

- pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály 

Kompetence pracovní 

-   učitel vede žáky k organizování a plánování učení 

-   učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky 

-   učitel  požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 

 



Předmět : Český jazyk 

Ročník : 1. 

Časová dotace : 9 hod. týdně 
 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy 

 Rozlišuje zrakem tvary stejné a odlišné, 

určuje pravou a levou stranu, orientuje 

se prakticky v pojmech nahoře - dole, 

vzadu - vpředu, před - za, nad - pod ap. 

  Určí hlásky slova, postupně vyjmenuje 

všechny hlásky ve slově. Naopak 

dokáže z hlásek sestavit slovo.  

 Pozná své jméno psané tiskacími 

písmeny. Přiřadí písmena k obrázkům 

podle začátku slova. Vytváří písmena 

z prstů, z vlastního těla, z modelíny, ze 

špejlí, z drátku.  

 Čte tiskací abecedu. Orientuje se na 

stránce v knize. Rozumí pojmu  stránka, 

řádek,  článek, písmeno, slovo, věta.  

Přiřazuje obrázky ke slovům. Skládá 

slova z přeházených písmen. Doplňuje 

chybějící písmena do slov.  Přečte 

slabiky di -dy, ti - ty, ni -ny a slabiky dě 

- tě - ně - bě - pě - vě -mě. 

 Po celé toto období trénuje uvolňování 

ruky před psaním. Správně sedí  a drží 

psací potřeby (praváci i leváci). 

 Opisuje správné tvary písmen (slov a 

vět) . Píše podle diktátu písmena, slova 

a krátké věty. Přiřazuje malá  písmena 

k velkým. Rozlišuje délku samohlásek.  

Nacvičuje psaní psacím písmem. Zkouší 

psát tvary ve vzduchu, mokrým štětcem 

na tabuli, fixou na tabulku, tužkou na 

papír, tužkou  (později perem)  do 

sešitu. Píše slova (max. 6 písmen), poté 

i věty. Vědomě začíná větu velkým 

písmenem a končí tečkou. Ovládá psací 

abecedu mimo písmen X, W, Q. Píše 

opis, přepis i diktát. Kontroluje svůj 

vlastní písemný projev.  

 Na konci roku čte krátká slova plynule, 

delší slabikuje. 

Jazyková výchova, 

 čtení  

a psaní 

M - čísla před, za ;čís. řada 

geometrické tvary 

Prv - orientace v prostoru 

Tv - pohyb.hry 

 

 

 

 

Pč - práce s modelínou 

 

 

 

Vv - řazení motivů 

M - porovnávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv - malba 

Prv - hygiena 

 

 

 

 

Hv - délka tónů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prv - sebekontrola 

 

 

 Uvědoměle se naučí správnému 

dýchání, trénuje si paměť na krátkých 

textech, vyslovuje pečlivě  a správně 

všechny hlásky.  S názorem učitele 

Komunikační a 

slohová výchova 

Hv - dechová cvičení 

rytmická cvičení 

 

 



opakuje rytmická cvičení (hra na tělo). 

Volí vhodné tempo a hlasitost řeči.  

 Dokáže naslouchat ostatním. Volí 

vhodné verbální prostředky při řešení 

situací ve škole  i mimo školu. Učí se 

slušnou formou odmítat a říkat „ne“. 

Zkouší si tyto situace nanečisto 

v podobě scének ve škole.  Vyjádřit své 

přání, dokáže se omluvit, pozdravit,  

poprosit o pomoc, poděkovat, vyřídit 

jednoduchý vzkaz. Respektuje pravidla 

rozhovoru, neskáče do řeči druhému 

(nejen dospělému).Učí se 

nonverbálnímu vyjadřování (řeč těla). 

 Nahrazuje slova v textu slovy stejného 

významu. Vypravuje krátký příběh 

vlastní nebo reprodukuje čtený text.  

 

 

 

Prv - život v rodině, škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv - výtv. vyprávění 

 

 

 Rozlišuje pojmy - básnička, říkadlo, 

pohádka, příběh, odlišuje verše, umí 

tvořit slova, která se rýmují.  

  Naslouchá čtenému textu. Rozlišuje 

dobro a zlo, vysvětlí ponaučení 

z příběhu, vyjmenuje kladné a záporné 

postavy. Zařadí postavu do správné 

pohádky. Nakreslí ilustraci k příběhu. 

Sestaví z několika obrázků osnovu 

příběhu a vypravuje podle ní. Je 

schopen dramatizovat scénu příběhu. 

Čte a přednáší zpaměti krátké texty 

přiměřené věku. Navštěvuje divadelní 

představení a hovoří o svých zážitcích. 
 

Literární výchova Hv - hud. říkadla, rytm. 

cvičení 

 

 

Vv - ilustrace pohádky 

Pč - život kolem nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmět : Český jazyk 

Ročník : 2. 

Časová dotace : 10 hod. týdně  

Rozpracované očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy 

 

 rozlišuje grafickou a zvukovou 

podobu slova, člení slova na slabiky, 

hlásky. Skládá slova z hlásek, slabik, 

skládá ze slov věty. Rozlišuje druhy 

vět podle postoje mluvčího a vybírá 

vhodné prostředky k jejich tvoření. 

Odlišuje  krátké a dlouhé samohlásky,  

rozlišuje význam slova podle délky 

samohlásky (např. drahá a dráha). 

Prakticky využívá slov opačného a 

podobného významu, slova souřadná, 

nadřazená a podřazená.  Porovnává a 

třídí slova podle různých hledisek 

(počet slabik, počet hlásek, význam 

slova a podobně). Užívá správných 

tvarů ohebných slov v textu 

 vyjmenuje samohlásky krátké a 

dlouhé, souhlásky tvrdé, měkké i 

obojetné.  Odůvodní a správně napíše 

i/y po tvrdých a měkkých souhláskách 

 zdůvodní a správně napíše ve slovech 

ú/ů 

 píše správně slabiky dě, tě, ně, bě, pě, 

vě, mě  

 umí používat velká písmena na 

začátku vět a v typických  případech 

vlastních jmen osob, zvířat a  místních 

pojmenování  

 vyhledá a rozliší podstatná jména, 

slovesa a předložky. Tvoří s nimi  

věty  

 vyjmenuje zpaměti abecedu a dokáže 

řadit slova podle abecedy podle 

prvního (druhého, třetího) písmene. 

Umí hledat v abecedním rejstříku 

 zdůvodní a správně píše slova 

s párovou souhláskou na konci i 

uvnitř (b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, h-ch, v-f)  

 píše úhledně všechna písmena psací 

(velká i malá) i tiskací (velká)   

abecedy 

 

Jazyková výchova 

 

Hv – rytmus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M – číselná řada 

 

 

 

Prv – smysly(rozlišování 

sluchem) 

Vv – tiskací písmena 

 

 

 

 

 

 



 čte s porozuměním texty přiměřeného 

rozsahu a náročnosti. Čte se správnou 

intonací. Rozumí textu a reprodukuje 

jeho obsah. Dokáže se v textu 

orientovat, vyhledávat odpovědi na 

otázky, hledá klíčová slova. Umí číst 

v rolích , rozlišuje přímou řeč  

 napíše adresu, krátký dopis, pozdrav, 

blahopřání, vzkaz. Tvoří smysluplné 

bohaté věty k obrázkům. Nahrazuje 

slova jiným výrazem. Pracuje 

s obrázkovou osnovou (řadí, vypráví). 

Odstraňuje přebytečná slova v textu  

 popisuje předmět, obrázek, osobu, 

zvíře, pracovní postup 

Komunikační a 

slohová výchova 

Tv – vyjádření postavy 

pohybem 

 

 

 

 

Prv – zásady slušného 

chování 

 

 

 

 

 

Prv – popis zvířete 

 

Pč – popis pracovního 

postupu 

  poslouchá uvědoměle literární texty. 

Čte samostatně knihy a zaznamenává 

si jejich název, jméno spisovatele, 

jméno ilustrátora do deníčku. Kreslí 

ke knize vlastní ilustraci. Vypráví, co 

se mu v knížce líbilo, hledá a předčítá 

dětem zajímavou část knihy   

 seznámí se se systémem půjčování 

knih ve veřejných knihovnách  

 přednáší zpaměti texty přiměřené jeho 

věku. Rozlišuje a používá pojmy - 

pohádka, hádanka, říkanka, báseň, 

sloka, rým, verš, kniha, knihovna, 

knihkupectví, čtenář, básník, 

spisovatel, ilustrátor, divadlo, herec, 

jeviště, hlediště, režisér, divadelní hra, 

hlavní postavy  

 chodí do divadla a na koncerty 

Literární výchova Vv – ilustrace ke knize 

 

 

 

 

 

 

 

Hv – rytmus říkadel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmět: Český jazyk 

Ročník : 3. 

Časová dotace : 10 hod. týdně 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy 

- Bezpečně zdůvodní a správně píše 

slova s párovou souhláskou na 

konci i uvnitř (b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-

š, h-ch, v-f).  

- Dokáže vyhledat slova příbuzná, 

určí kořen slova, předponu a 

příponu. Tvoří ke kořenu slova 

příbuzná. 

- Vyjmenovává vyjmenovaná slova, 

používá jejich tvary ve větách. 

Rozumí jejich obsahu. K nim  

přiřazuje slova příbuzná. Není 

nutno dodržet pořadí od b. 

Seznamuje se se slovy stejně 

znějícími (být - bít, mi – my, líčí - 

lýčí atd.) 

- Vyhledává v textu a  třídí  slova 

podle slovních druhů - podstatná 

jména, slovesa, přídavná jména, 

předložky. U podstatných jmen 

určují rod - u mužských životnost, 

číslo, a seznámení s pády. U 

sloves  určuje osobu, číslo, čas 

v oznamovacím způsobu. 

Vyhledává a vyznačuje základní 

skladební dvojici ve větě 

jednoduché. Tvoří k holé větě větu 

rozvitou.  

- Píše úhledně všechna písmena 

psací (velká i malá) i tiskací 

(velká)   abecedy, číslice. Dbá na 

úpravu psaného textu při 

zvyšování rychlosti psaní. Se 

samozřejmostí si kontroluje 

písemný projev. 

 

Jazyková výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka – města, rostliny, 

živočichové 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka – živá příroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika - číslice 



- Komunikuje se spolužáky a 

s dospělými. Dokáže zdravit,  

omluvit se, požádat o pomoc, 

poděkovat. V praxi realizuje 

společenská pravidla chování 

v prostorách školy (zdvořile 

požádá o uvolnění cesty, nechává 

projít dveřmi dospělou osobu 

atd.). Dokáže stručně a jasně 

mluvit do telefonu.  

- Napíše a odešle dopis a pohlednici 

s dodržením formy a samostatným 

napsáním adresy. 

- Obohacuje si aktivně slovní 

zásobu, nahrazuje slova slovy 

stejného významu. Odstraňuje 

přebytečná slova. Nahrazuje 

opakující se slova jinými. Používá 

slova stejně znějící ve větách. 

Setřídí slova podřazená ke slovu 

nadřazenému. Vypravuje vlastní 

příhodu, snaží se odstranit 

přebytečná a opakující se slova. 

Reprodukuje přečtený  text, 

zapojuje fantazii k dotvoření 

konce příběhu.  

- Pracuje s obrázkovou osnovou, 

tvoří jednoduché věty (osnovu). 

Rozčlení na části. Vypravuje 

podle osnovy. 

- Popisuje předmět, obrázek, osobu, 

zvíře, pracovní postup. 

 

Komunikační a 

slohová výchova 

Prvouka – mezilidské vzahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova – vyjádření 

děje 

 

- Čte s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti. 

Čte se správnou intonací, člení 

text, frázuje. Rozumí přečtenému 

a reprodukuje jeho obsah. Dokáže 

se v textu orientovat, vyhledávat 

odpovědi na otázky, hledá klíčová 

slova. Orientuje se literárních 

druzích a v žánrech - poezie a 

próza, pověst, povídka, pohádka, 

bajka. 

- Poslouchá uvědoměle literární 

texty. Čte samostatně knihy a 

zaznamenává si jejich název, 

jméno spisovatele, jméno 

ilustrátora do deníčku. Kreslí ke 

 

Literární výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova - ilustrace 



knize vlastní ilustraci. Píše hlavní 

a vedlejší postavy. Vypráví, co se 

mu v knížce líbilo, hledá a 

předčítá dětem zajímavou část 

knihy.   

- Půjčuje si knihy. Umí se 

orientovat v knihovně s pomocí 

knihovnice.  

- Přednáší zpaměti texty přiměřené 

jeho věku. 

- Vypráví zážitky z divadelního, 

filmového představení, dovede 

shrnout obsah.  

 

 

 

Předmět : Český jazyk 

Ročník : 4. 

Časová dotace :  7 hod. týdně 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy 

 

 

 vyhledává, tvoří a aktivně používá 

slova jednoznačná a mnohoznačná, 

protikladná (antonyma), souznačná 

(synonyma), souzvučná (homonyma), 

nadřazená, podřazená a souřadná 

 rozlišuje zvukovou a psanou podobu 

slov 

 rozlišuje slova spisovná a 

nespisovná, pozná a rozliší spisovné 

a nespisovné tvary slov 

 v psaném projevu používá spisovné 

tvary slov a slova spisovná 

 vyhledá v textu slova nespisovná a 

nespisovné tvary slov a nahradí je 

tvary spisovnými 

 rozlišuje u slov citové zabarvení, 

odliší slova hanlivá a lichotivá 

 rozpozná části slova – kořen, 

předponu a příponovou část, pomocí 

předpon a příponových částí tvoří 

slova odvozená od daného kořene 

 odlišuje předpony a předložky – 

nad…, pod…, od…, před…, roz…, 

bez…, vz...; správně píše slova 

s předponami a s předložkami 

 

 v textu bezpečně najde a určuje 

Jazyková výchova 

 
Slovní zásoba 

a tvoření slov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tvarosloví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vl, Př – nové pojmy 

 

 

 

VV – vyjádření skutečnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hv – písně, říkadla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pč – kartičky, pomůcky 



podstatná jména, přídavná jména, 

slovesa a předložky 

 seznamuje se s neohebnými slovními 

druhy – příslovce, předložky, spojky, 

částice a citoslovce, vyhledává jejich 

příklady v textu 

 ohebné slovní druhy – zájmena a 

číslovky rozpoznává v textu 

(neurčuje druhy a neskloňuje je 

v návaznosti na pravopis)  

 v textu přiměřené obtížnosti určuje 

všechny slovní druhy 

 u podstatných jmen samostatně 

určuje mluvnické kategorie – pád, 

číslo, rod 

 seznamuje se se vzory podstatných 

jmen, přiřazuje slova ke vzorům, 

určuje životnost podstatných jmen 

rodu mužského podle algoritmu 

 rozlišuje spisovné a nespisovné tvary 

slov, skloňuje podstatná jména 

s pomocí přehledu skloňování 

jednotlivých vzorů 

 odůvodňuje psaní koncovek 

podstatných jmen, správně píše i,y 

v koncovkách podstatných jmen, 

slova podle vzoru předseda a soudce 

pouze zařazuje ke vzorům 

 u sloves určitých procvičuje a 

zlepšuje určování mluvnických 

kategorií osoba a číslo, seznamuje se 

s kategorií čas a samostatně určuje 

 k infinitivu (neurčitku) utvoří sloveso 

určité a naopak 

 v textu vyhledá slovesné tvary a 

rozliší tvary jednoduché (tvořené 

jedním slovesem a zvratná slovesa) a 

tvary složené (vyjádřeny více slovy) 

 časuje slovesa v čase přítomném  

 učí se časovat a časuje slovesa v čase 

budoucím a minulém, tvoří a píše 

správné tvary sloves ( s návazností 

na pravopis u sloves v čase minulém)  

 seznamuje se s kategorií způsob – 

oznamovací, rozkazovací, 

podmiňovací, tvoří gramaticky 

správné tvary sloves v rozkazovacím 

způsobu 

 samostatně určuje mluvnické 

kategorie sloves – osoba, číslo, čas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



způsob 

 rozlišuje a správně určuje slovesa a 

podstatná jména slovesná 

 

 

 upevňuje si dovednost rozlišování 

věty jednoduché a souvětí podle 

počtu sloves v určitém tvaru 

 u souvětí vyhledává slovesa určitá, 

spojovací výrazy a určuje podle toho 

počet vět v souvětí 

 naznačí stavbu souvětí pomocí 

větného vzorce (V= věta, číslice = 

pořadí věty v souvětí, všechna 

znaménka ve větách) 

 samostatně vytváří souvětí podle 

jednoduchého vzorce (Když V1, V2. 

) 

 užívá vhodné spojovací výrazy, podle 

potřeby projevu je obměňuje 

 seznamuje se s nejčastějšími 

spojkami (když, ale, že, protože + 

zájmeno který) a získává dovednost 

psaní čárky před těmito spojovacími 

výrazy 

 ve větě vyhledává základní skladební 

dvojici a rozliší podmět a přísudek 

 seznamuje se s neúplnou základní 

skladební dvojicí (pojem nevyjádřený 

podmět), dohledá a určí podmět 

podle předcházejících vět nebo ze 

situace 

 rozlišuje řeč přimou a větu uvozovací 

   

 docvičuje a opakuje pravopis 

vyjmenovaných slov  

 zdůvodňuje a píše i, y nejen ve 

vyjmenovaných slovech, v jejich 

tvarech, ale i ve slovech příbuzných 

 upevňuje pravopis i, y ve dvojicích 

slov souzvučných  (homonym) 

 v psaném projevu píše správně i, y ve 

slovech po obojetných souhláskách a 

koncovkách ohebných slov 

(podstatných jmen, sloves ) 

 

 

 

 docvičuje plynulost a techniku čtení 

 volně reprodukuje text podle svých 

 

 

 

 

 

Skladba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravopis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literární výchova 
 

 

 

 

 

 

Hv – výslovnost, melodie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úprava v sešitech, 

pravopisná správnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



schopností 

 přednáší vhodné literární texty 

zpaměti 

 snaží se vyjádřit a zaznamenat své 

dojmy z četby anebo poslechu 

literárního díla 

 samostatně nebo v kolektivu 

spolužáků se pokouší o dramatizaci 

textu 

 seznamuje se se základními pojmy 

literární teorie  

- pohádka, hádanka, říkanka, báseň 

- spisovatel, kniha, ilustrátor, 

čtenář 

- divadlo, film, herec, režisér 

- verš, rým, přirovnání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VL, Př – pověsti, 

encyklopedie 

 

 

M – slovní úlohy, 

porozumění 

 

 

 

 

 

 

 

 



 čte s porozuměním přiměřeně 

náročné texty potichu i nahlas 

 zlepšuje dovednost tichého čtení 

s porozuměním, odpovídá na otázky 

k textu buď samostatně, nebo 

výběrem z možností, učí se z textu 

vybírat hlavní body a důležitá slova 

 procvičuje praktické naslouchání při 

komunikaci s další osobou 

 zdokonaluje se ve věcném 

naslouchání (soustředěné a aktivní), 

reaguje otázkami 

 

 

 aktivně používá komunikační žánry – 

pozdraví, osloví kamarády i 

dospělého, správně formuluje 

omluvu, prosbu a vzkaz, snaží se vést 

dialog 

 dovede samostatně vést telefonický 

rozhovor 

 učí se používat při mluveném projevu 

přiměřená gesta a mimiku 

 

 

 aktivně používá základní hygienické 

návyky psaní a techniku psaní 

 přiměřené věku upravuje text a 

funkčně používá barev při zápisu 

textu 

 píše správně po stránce obsahové a 

formální jednoduché žánry 

písemného projevu  

- dopis a adresa, blahopřání, 

pozdrav 

- oznámení, pozvánka 

- popis, pracovní postup činnosti 

- jednoduché tiskopisy – podací 

lístek 

- vypravování, osnova 

-  

 snaží se aktivně používat známý 

pravopis, vhodně volí slova, slovní 

spojení, využívá své slovní zásoby, 

rozlišuje spisovná a hovorová slova a 

správně je používá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikační  

a slohová výchova 

 
Čtení a naslouchání 

 

 

 

 

 

 

 

Mluvený projev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písemný projev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VL, Př – vypravování, 

výpisky 

 

 

 

Pč – popis nářadí 

 

 

VV – vyobrazení 

popisovaného 

 
 

 

 



Předmět : Český jazyk 

Ročník : 5. 

Časová dotace : 7 hod. týdně 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy 

 Bezpečně určí základní části 

slova, rozliší slovo základové a 

odvozené 

 Tvoří slova pomocí předpon, 

přípon i koncovek 

 Tvoří slova se samohláskovými a 

souhláskovými změnami 

 Odliší předponu a předložku, 

příponu a koncovku 

  

 V textu přiměřené náročnosti 

určuje všechna slova ohebná i 

neohebná 

 Podstatná jména skloňuje podle 

vzorů (nově předseda a soudce), 

odůvodňuje psaní y/i 

v koncovkách 

 U podstatných jmen v textu 

přiřazuje rod i životnost, číslo, pád 

a vzor 

 U sloves určuje nebo tvoří osobu, 

číslo, čas a způsob (i 

podmiňovací) 

 Slovesa časuje v čase přítomném, 

budoucím i minulém, kde správně 

odůvodní psaní koncovek podle 

syntaktických pravidel 

 Samostatně určí přídavná jména, 

určí jejich druh, skloňuje přídavná 

jména podle vzoru mladý a jarní, 

otcův,  matčin, odůvodní pravopis 

koncovek 

 Pozná zájmena a určuje druh 

(neskloňuje) 

 Pozná číslovky a určuje druh 

(neskloňuje) 

 

 

 Tvoří a v textu vyhledá větu 

jednoduchou a souvětí 

 V jednoduché větě rozliší podmět 

vyjádřený – holý, rozvitý, 

všeobecný, několikanásobný a 

podmět nevyjádřený, který 

Jazyková 

výchova 

 

 

 

Slovní zásoba  

a tvoření slov 

 

 

 

 

Tvarosloví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladba 

 

 

 

 

VL, Př – nové pojmy 

 

 

 

 

Hv – písně, říkadla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dohledá 

 Pozná nebo tvoří přísudek holý, 

rozvitý, slovesný, jmenný 

a několikanásobný 

 V souvětí určí počet vět, spojovací 

výrazy a odůvodní psaní 

znamének v textu 

 Rozšiřuje zásobu spojovacích 

výrazů o další spojky, vztažná 

zájmena a příslovce 

 Píše větné vzorce u delších 

souvětí nebo podle vzorců tvoří 

složitější souvětí 

 V textu vyhledává přímou řeč a 

různé druhy uvozovacích vět, 

upraví přímou řeč na nepřímou a 

naopak, ovládá grafický zápis 

přímé řeči 

 

 

 Píše správně předpony nad - , pod 

-, před -, od -, roz -, bez -, s -, z -, 

vz -, předložky s, z 

 Ovládá tvary zájmena já ( mě, 

mně ) 

 Ovládá psaní ě a je, mě a mně 

v kořeni slov 

 Poznává a správně píše  přípony –

il, -it, -ivý, -itý 

 Ovládá psaní koncovek 

podstatných jmen, přídavných 

jmen tvrdých, měkkých a 

přivlastňovacích i koncovky 

sloves 

 Ovládá pravopis slov 

vyjmenovaných a příbuzných 

 Zvládá základy syntaktického 

pravopisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravopis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úprava v sešitech, pravopisná 

správnost zápisů 

 

 

Průřezová témata – Český jazyk 1. – 5. ročník 
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání        

smyslové vnímání – zrak, sluch, hmat, cvičení paměti, pozornosti, problémové úlohy, rébusy, 

rozvoj slovní zásoby                                                             

Sebepoznání a sebepojetí              



dramatické hry : já a moje tělo, popis osoby, zvířete, věci, vztahy v rodině, sebehodnocení 

svých znalostí a úspěchů 

Seberegulace a sebeorganizace     
řešení samostatných úkolů, „odhad schopností“, tiché čtení, moje role ve dvojici, ve skupině 

Psychohygiena                               
tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení, hudba jako zklidňující prvek, dechová cvičení 

Kreativita                                        
tvoření vět na daná slova, dovyprávění příběhu, vymyšlené příběhy, užití prvků dramatické 

výchovy, čtení s porozuměním,  otázky a odpovědi k textu 

 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí                                
vzájemné poznávání a soužití ve třídním kolektivu, seznamování s dospělými pracovníky 

školy, popis a charakteristika osob 

Mezilidské vztahy                          
seznámení se s pravidly chování ve škole, snaha o jejich dodržování, rozpoznání, co je 

správné a co ne, pomoc druhému, využití pohádkových textů – „dobro x zlo“, využití prvků 

dramatické výchovy                                                      

Komunikace                             
monolog x dialog – jeho pravidla,dramatizace textů, pantomima, scénky – pozdrav, prosba, 

omluva, umět o něco požádat,                  

poděkovat, odmítnout 

Kooperace a kompetice                
spolupráce ve dvojicích, ve skupině, náhodné vazby, rozdělení rolí 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti    
společné řešení problému v rámci třídy –  modelové situace - nacvičování 

Hodnoty, postoje, praktická etika                  
právo říci svůj názor mají všichni / naslouchání druhých, slušná forma komunikace / 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola                                    
znát jméno školy, adresu, účast na akcích školy 

Občan, občanská společnost a stát                         

znát svá práva a povinnosti, umět nést odpovědnost za své činy 

Formy participace občanů v politickém životě 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá                                         
vyprávění o dovolené v zahraničí, pohledy, fotografie, využít olympijských her a jiných 

mezinárodních setkání 

Objevujeme Evropu a svět                                      
my v cizině x cizinci v naší vlasti, městě, cizí jazyk, národní zvyky a tradice, písně, tance, 

jídlo 

Jsme Evropané                                                         
členství v EU 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference                                                    



jedinečnost každého – vyprávění o sobě, co rád dělám, zvyky rodin – trávení Vánoc, 

Velikonoc, poznávání našich kulturních památek - výlety 

Lidské vztahy                                                          
hodnocení mezilidských vztahů v přečtených textech, srovnání se skutečností ve třídě, 

v rodině, využití pohádek - hodnocení vlastností pohádkových postav                                                                                       

Etnický původ                                                          
jsou –li ve třídě děti z etnických menšin – porovnání zvyků (Vánoce, Velikonoce)                                                      

Princip sociálního smíru a solidarity 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy                                                                
jsme součástí přírody, pozorování a ochrana svého okolí     

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí                                        
třídění odpadu ve škole, úklid okolí školy, soutěž tříd ve sběru papíru, ochrana zvířat a 

životního prostředí - využití textů v učebnici, adopce zvířete ze ZOO – sbírka    ve třídě, škole 

    

                                                                                 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tematické okruhy receptivních činností: 

kritické čtení a vnímání mediálních sdělení     

práce s dětskými časopisy – rozvíjení vkusu, kritické vnímání TV pořadů                

interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

sloh- tvorba zprávy, sestavení oznámení 

stavba mediálních sdělení 

grafický záznam přímé řeči 

vnímání autora mediálních sdělení 

fungování a vliv médií ve společnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRVOUKA 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

- vyučuje se v prvním, druhém a třetím ročníku dvě hodiny týdně,  

-  pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných  vztahů a 

souvislostí 

- utváří se prvotní ucelený obraz světa 

- poznávání sebe i nejbližšího okolí 

- seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy 

- vnímání lidí a vztahů mezi nimi 

- všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů 

- porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti 

- porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům 

- chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti 

- vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:  

Místo, kde žijeme –důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání 

místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků 

Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, 

seznámení se se základními právy a povinnostmi 

Lidé a čas – orientace v dějích a čase 

Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání 

proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody 

Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i 

první pomoci a o bezpečném chování různých životních situací. Poznávání sebe na 

základě poznávání člověka jako živé bytosti. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Žáci  jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli 

uspět. 

-poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí 

-upevňování preventivního chování 

-orientace ve světě informací 

časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací  

-učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií 

-učitel motivuje žáky pro celoživotní učení 

Kompetence k řešení problémů 

- žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního 

zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých 

- poznávají a ovlivňují svou jedinečnost  

-   učitel pomáhá žákům, aby došli  k samostatným objevům, řešením a závěrům 

     - učitel učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají různých 

informačních zdrojů 

Kompetence komunikativní 

Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech. 

-jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, 

bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci 



-pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a 

výtvorech 

-přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí  

-učitel podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení  otázek  k věci, 

vzájemnému  se naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radí a pomáhají si  

Kompetence sociální a personální 

Žáci pracují ve skupině. 

-efektivně spolupracují na řešení problémů 

-učí se respektovat názory druhých 

-přispívají k diskusi 

- učitel učí se věcně argumentovat  

-učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů 

Kompetence občanské 

-učitel  utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 

-učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody 

- učitel vede žáky k respektování pravidel 

Kompetence pracovní 

Žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.  

- učitel učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení 

- učitel zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje  

 

 

 

Předmět:  Prvouka 

Ročník: 1. 

Časová dotace: 2 hod. týdně 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy 

 

- žák dojde samostatně do školy, šatny, 

třídy 

- orientuje se v budově školy 

- dokáže se připravit na vyučování 

- dbá na bezpečnost při cestě do školy 

- pojmenuje město, ve kterém žije a 

ulici, ve které bydlí 

- zvládne cestu ze školy domů 

- spolehlivě se pohybuje v blízkém 

okolí školy 

 

MÍSTO, KDE 

ŽIJEME 

 

Domov 

Škola 

Obec 

 

 

Vv – tématická práce 

Čj- vyprávění 

 

- vyjmenuje nejbližší rodinné 

příslušníky, seřadí členy dle věku 

- vypráví o práci rodičů 

- respektuje spolužáky s jejich 

přednostmi i nedostatky, pokusí se 

přizpůsobit 

- hovoří o chování v rodině 

- aplikuje zásady správného chování ve 

škole i mimo ni 

- ve škole rozpozná zaměstnance a váží 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 

Rodina 

Soužití lidí 

Chování lidí 

 

 

M- číselná osa, řada 

VV-tématická práce 

Čj- vyprávění 



si jejich práce 

- rozliší nesprávné chování jiných i u 

sebe 

 

- vyjmenuje dny v týdnu 

- rozlišuje čas práce a odpočinku 

- určí celé hodiny  

- na příkladech porovnává odlišnosti 

života lidí 

- vypráví o zvycích a práci lidí 

- rozpozná současnost a minulost 

 

LIDÉ A ČAS 

 

Orientace v čase 

Současnost a 

minulost v našem 

životě 

 

M- číslo 

Vv- tématická práce 

Čj-vyprávění, 

pohádka,příběhy dětí 

 

- pojmenuje věci kolem nás, pokusí se 

určit materiál 

- rozliší den a noc 

- rozpozná roční období 

- zhodnotí odlišnosti v přírodě během 

ročních období 

- popíše základní části rostliny 

- určí základní podmínky pro život 

rostlin 

- pozná dané rostliny 

- vyjmenuje základní části těla u 

určených savců a ptáků 

- porovná chování živočichů 

v závislosti na ročním období 

- vymezí živočichy domácí a volně 

žijící 

- dodržuje pravidla správného chování 

v přírodě  

 

ROZMANITOST 

NEŽIVÉ A ŽIVÉ 

PŘÍRODY 

OCHRANA 

PŘÍRODY 

 

Látky a jejich 

vlastnosti 

Vesmír a Země 

Rostliny 

Živočichové 

 

Pč- materiál 

Vv- barevný kontrast 

Čj- říkadla,lidová rčení 

Hv 

Pč – pěstitelské práce 

 

 

 

 

Vv- výtvarné znázornění 

přírody 

Tv- hra „na zvířátka“ 

 

- učí se a dodržovat základní 

hygienické návyky (mytí rukou, 

používání                  

        WC) 

- dodržuje režim dne 

- projevuje vhodným chováním a 

činnostmi vztah ke zdraví 

- rozpozná základní části lidského těla 

- dodržuje zásady bezpečného chování 

tak, aby neohrožoval zdraví své a 

zdraví jiných 

- uplatňuje základní pravidla účastníků 

silničního provozu (ovládá chůzi po 

chodníku, využívá podchodu a 

nadchodu, zná zásady bezpečného 

přecházení, umí používat světelných 

signálů pro chodce, zná zásady 

bezpečného chování v dopravních 

prostředcích, používá přilby na kolo) 

 

ČLOVĚK A JEHO 

ZDRAVÍ 

 

Péče o zdraví, zdravá 

výživa 

Lidské tělo 

Osobní bezpečí 

Situace hromadného 

ohrožení 

 

 

M- hodiny 

Vv – postava,dopravní 

prostředek 

Tv- hry v přírodě 

Čj- příběhy dětí, 

dramatizace situací 

z běžného života 

Hv- poslech CD- písničy 

s dopr. tém. 

Pč- výroba dopr.značek 



- pozná bezpečná místa pro hry 

(sáňkování, lyžování, míčové hry) 

- 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 lidi (dokáže 

přivolat pomoc např. při nevolnosti 

nebo úrazu dospělého), zná čísla 

tísňových volání a nacvičuje jejich 

používání, ví, že se nesmí zneužívat 

- dokáže se chovat bezpečně v nouzové 

situaci, umí vyhledat dospělého a 

požádat ho o pomoc (např. pozdní 

příchod do školy a děti nejsou ve 

třídě, náhodné uzamčení v šatně nebo 

ve třídě) 

- reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných 

událostech 

 

 

 

Předmět:  Prvouka 

Ročník: 2. 

Časová dotace: 2 hod. týdně 
Učivo Výstupy Mezipředmětové 

vztahy 

 

MÍSTO, KDE 

ŽIJEME 

 

Domov 

Škola 

Obec 

Okolní krajina 

 

 žák se orientuje v okolí školy a svého 

bydliště 

 bezpečně zvládá pohyb po budově 

školy 

 připravuje se na vyučování podle 

rozvrhu 

 pamatuje si adresu svého bydliště 

 respektuje pravidla silničního provozu 

 pojmenuje důležité dopravní značky 

 dokáže pojmenovat a ukázat specifické 

orientační body v okolí bydliště 

 

český jazyk – psaní 

adresy 

 

výtvarná výchova- 

dopravní tématika 



 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 

Rodina 

Soužití lidí 

Chování lidí 

Právo a spravedlnost 

 

 vyjmenuje další rodinné příslušníky 

nad rámec vlastní rodiny, uvědomuje 

si věkové rozdíly a posloupnost 

 vysvětlí povolání rodičů a objasní další 

jemu známá povolání, pokusí se 

objasnit práci zaměstnanců školy 

 seznámí se s školním řádem a 

respektuje ho, samostatně rozlišuje 

zásady správného chování 

 dokáže posoudit nesprávné chování a 

vysvětlí správný postup nápravy 

 konkretizuje svá práva a povinnosti 

 učí se obhajovat své názory 

 

český jazyk –  

mluvnice -podstatná 

jména označující 

osoby  

tělesná výchova – 

vyjádření povolání 

pohybem 

 

 

český jazyk – sloh - 

používání 

zdvořilostních slov 

 

LIDÉ A ČAS 

 

Orientace v čase 

Současnost a 

minulost v našem 

životě 

Regionální památky 

 

 vyjmenuje měsíce, rozlišuje pojmy 

vteřina, minuta, hodina, den, týden, 

měsíc, rok 

 posoudí posloupnost včera, dnes, zítra 

 rozpozná na hodinách celou, půl, čtvrt, 

deset minut, pět minut 

 vyznačí čas na digitálním displeji 

 využívá časové údaje při řešení 

různých situací v denním životě 

s přihlédnutím k minulosti, přítomnosti 

a budoucnosti 

 porovnává zvyky a práci lidí 

v minulosti a současnosti 

 pojmenuje některé kulturní či 

historické památky místa, kde žije 

 

matematika - čas 

 

 

ROZMANITOST 

NEŽIVÉ A ŽIVÉ 

PŘÍRODY 

OCHRANA 

PŘÍRODY 

 

Látky a jejich 

vlastnosti 

Vesmír a Země 

Rostliny 

Živočichové 

Ohleduplné chování  

 

 

k přírodě a ochrana 

přírody 

 

 určí a roztřídí některé přírodniny podle 

nápadných určujících znaků 

 uvede příklady výskytu organismů ve 

známé lokalitě 

 pozoruje, popíše a porovná viditelné 

změny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích 

 provádí jednoduché pokusy, pozoruje a 

upevňuje si a rozšiřuje poznatky o 

rostlinách 

 pozná dané rostliny ve známé lokalitě 

 opakuje a upevňuje si poznatky o 

určených savcích a ptácích 

 popíše jednotlivé části těla 

 

 

 rozliší a porovná chování živočichů 

v závislosti na ročním období 

 třídí živočichy na domácí a volně žijící 

 

výtvarná výchova – 

ztvárnění oblíbeného 

zvířete 

 

 

 

 

pracovní činnosti – 

klíčení semen 

 

český jazyk -  popis 

zvířete 



 zná jejich význam pro člověka 

 dbá na dodržování pravidel správného 

chování v přírodě 

 aktivně se podílí na ochraně přírody a 

životního prostředí 

 

ČLOVĚK A JEHO 

ZDRAVÍ 

 

Péče o zdraví, 

zdravá výživa 

Lidské tělo 

Osobní bezpečí 

Návykové látky a 

zdraví 

Situace hromadného 

ohrožení 

 

 

 dodržuje základní hygienické návyky 

 orientuje se v  režimu dne, rozpozná 

dobu práce a povinností od doby 

odpočinku 

 zhodnotí správnost chování a činností 

ve vztahu ke zdraví 

 shromáždí a porovná kladné a záporné 

poznatky ve vztahu ke zdraví 

 zná základní části lidského těla a 

polohu základních orgánů v těle 

 upevňuje si základní postupy při 

preventivní péči o své zdraví a tělo 

 rozlišuje nemoc a úraz 

 dodržuje zásady bezpečného chování 

tak, aby neohrožoval zdraví své a 

zdraví jiných 

 důsledně dbá na uplatňování pravidel 

účastníků silničního provozu (zvládá 

chůzi po krajnici, umí přejít bezpečně 

přes železniční přejezd, zná nebezpečí 

za snížené viditelnosti – vidět a být 

viděn – reflexní materiály, důsledně 

používá přilbu na kolo) 

 chová se obezřetně při setkání 

s neznámými lidmi a učí se vyhodnotit 

nebezpečí a závažnost situace 

 odmítne komunikaci, která je mu 

nepříjemná a dodržuje bezpečnou 

vzdálenost od neznámé osoby 

 dokáže přivolat pomoc  pro sebe i pro 

jiné lidi v případě nebezpečí, učí se 

zachovat rozvahu a klid, nezmatkuje 

 uposlechne pokynů dospělých při 

mimořádných situacích,   

      respektuje je a řídí se jimi 

 

český jazyk – sloh – 

„Můj den“ - 

vypravování                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělesná výchova – 

zásady bezpečného 

chování v hodinách 

TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Předmět:  Prvouka 

Ročník: 3. 

Časová dotace: 2 hod. týdně 
 

Rozpracované očekávané 

výstupy 

Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

 

- vyznačí v jednoduchém plánu 

místo svého bydliště a školy a 

cestu na určené místo 

- začlení obec (město) do 

příslušného kraje a 

obslužného centra ČR 

- pozoruje a popíše změny 

v nejbližším okolí, obci 

(městě) 

- rozliší přírodní a umělé prvky 

v okolní krajině 

- určí hlavní i vedlejší světové 

strany v přírodě i podle mapy, 

orientuje se podle nich 

- používá buzolu, v turistické 

mapě blízkého okolí dokáže 

vyznačit trasu 

- řídí se podle zásad bezpeč. 

pohybu a pobytu v přírodě 

 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

 

Domov 

Škola 

Obec 

Okolní krajina (místní oblast, 

region) 

Mapy obecně zeměpisné a 

tématické 

 

 

Matematika – 

odhad vzdáleností 

 

- vyjádří na základě vlastních 

zkušeností základní vztahy 

mezi lidmi 

- vyvodí a dodržuje pravidla 

pro soužití ve škole, rodině, 

v obci 

- rozlišuje základní rozdíly 

mezi jednotlivci 

- obhájí při konkrétní činnosti 

své názory 

- přizná svou chybu, učí se 

domluvě na společném 

postupu, řešení problému 

v kolektivu 

- snaží se rozpoznat ve svém 

okolí jednání a chování, která 

nelze tolerovat a která 

porušují základní lidská práva 

- poukáže v nejbližším 

společenském a přírodním 

prostředí na změny v kladném 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 

Rodina 

Soužití lidí 

Chování lidí 

Právo a spravedlnost 

Kultura 

 



i záporném smyslu a přemýšlí 

o možnostech zlepšování 

životního prostředí obce 

- v místě bydliště nabídne 

možnosti kulturního vyžití 

 

 

- určí čas jako fyzikální 

veličinu 

- přesně určí jakýkoli čas 

- orientuje se bezpečně 

v kalendářním a školním roce 

- objasňuje odlišnosti způsobu 

života a bydlení dříve a nyní 

- vyhledává a shromažďuje 

poznatky o památkách svého 

regionu a využívá jich 

- seznámí se s pověstmi daného 

regionu i ČR 

- konkretizuje pojmy rodný 

kraj, domov, vlast 

 

 

LIDÉ A ČAS 

 

Orientace v čase  

a časový řád 

Současnost a minulost v našem 

životě 

Regionální památky 

Báje, mýty, pověsti 

 

 

M - čas 

 

 

 

 

 

ČJ - pověsti 

 

 

 

Vv – ilustrace 

pověstí 

- rozlišuje prvky živé a neživé 

přírody 

- určí a roztřídí některé 

přírodniny podle určujících 

znaků 

- uvede příklady výskytu 

organismů ve známé lokalitě 

- provádí jednoduché pokusy u 

skupiny známých látek 

- určuje jejich společné a 

rozdílné vlastnosti 

- podrobně zkoumá vlastnosti 

vody, vzduchu a půdy 

- rozlišuje základní nerosty a 

horniny (křemen, živec slída, 

vápenec, pískovec, žula, 

přírodní paliva apod.) 

 

 

- hodnotí a uvědomuje si 

význam vody, vzduchu a půdy 

pro život 

- změří základní veličiny 

pomocí jednotkových nástrojů 

a přístrojů 

- vysvětlí na základě 

elementárních poznatků o 

Zemi jako součásti vesmíru 

ROZMANITOST NEŽIVÉ A 

ŽIVÉ PŘÍRODY 

OCHRANA PŘÍRODY 

 

 

 

 

 

Látky a jejich vlastnosti 

Voda a vzduch 

Půda 

Vesmír a Země 

Rostliny 

Houby 

Živočichové 

Ohleduplné chování k přírodě a 

ochrana přírody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M – jednotky 

 

 

 

 

 



souvislost s rozdělením času a 

střídáním ročních období 

- zdůvodní podst. vzájemné 

vztahy mezi organismy 

- nachází shody a rozdíly 

v přizpůsobení organismů 

prostředí 

- porovnává základní projevy 

života na konkrétních 

organismech 

- prakticky třídí organismy do 

známých skupin a využívá 

k tomu jednoduché klíče a 

atlasy 

- zhodnotí některé konkrétní 

činnosti člověka v přírodě 

- rozlišuje aktivity prospívající 

životnímu prostředí a zdraví 

člověka a naopak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pč – koláž z 

přírodnin 

 

 

 

 

- uplatňuje základní hygienické, 

režimové a jiné zdravotně   

- preventivní návyky na základě 

elementárních znalostí o     

- lidském těle 

- využívá znalostí lidského těla 

k vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových 

soustav (opěrný systém, 

pohybové ústrojí, oběhová, 

trávicí a vylučovací soustava, 

dýchací, nervová soustava a 

smysly, aj.) 

- rozlišuje jednotlivé etapy 

lidského života 

- orientuje se ve vývoji dítěte 

před a po jeho narození 

- chová se ohleduplně 

k druhému pohlaví a objasní a 

respektuje rozdíly mezi 

chlapci a děvčaty v daném 

věku 

- účelně organizuje svůj čas pro 

učení, práci, zábavu a 

odpočinek dle vlastních 

potřeb 

- aplikuje naučené způsoby 

chování na modelových 

situacích ohrožující zdraví 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

 

Péče o zdraví, zdravá výživa 

Lidské tělo 

Partnerství, rodičovství, zákl. 

sexuální výchovy 

Návykové látky a zdraví 

Osobní bezpečí 

Situace hromadného ohrožení 

 

 

ČJ – vyprávění, 

rozhovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M – porovnávání, 

číselná osa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- uplatňuje základní dovednosti 

a návyky související 

s rozvojem zdraví a jeho 

preventivní ochranu 

- dokáže přivolat lékařskou 

pomoc a ošetří drobná 

poranění (krvácení z nosu, 

odřenina, drobná řezná rána, 

opařenina a popálenina) 

- osvojuje si na modelových 

situacích odmítání 

návykových látek 

- ovládá přiměřeně svému věku 

pravidla silničního provozu 

v rolích chodce a cyklisty 

(správně reaguje na světelné 

signály, používá stezky pro 

chodce a cyklisty, správně 

reaguje na vozidla se 

zvláštními výstražnými 

znameními, zná pravidla 

chování za jízdy na in-line 

bruslích, skateboardu a 

koloběžce, používá přilbu) 

- seznamuje se s krizovými 

situacemi (šikana, týrání, 

sexuální zneužívání) a učí se 

dbát na vlastní bezpečí, zná, 

případně vyhledá čísla linky 

důvěry  

- řídí se důkladně pokyny 

dospělých při mimořádných 

situacích 

- využívá poznatků z médií a 

nacvičuje chování při   

- modelových situacích 

Vv – dopravní 

prostředky, značka, 

barevné oblečení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ – abecední 

řazení 

 

 

 

VLASTIVĚDA 

 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

- je realizována ve  4. ročníku  - 2 hod. týdně 

                                v 5. ročníku  -  2 hod. týdně 

- vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět  

- vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů, ve vlastivědě se realizují tři 

okruhy 

 

Místo, kde žijeme  - chápání organizace života v obci, ve společnosti 



                          - praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na  

                            dopravní výchovu  

                          - postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění 

Lidé kolem nás  - upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi 

                      - uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty,   

                        snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen 

                      - seznamování se se základními právy a povinnostmi i problémy ve společ- 

                         nosti i ve světě 

                      - směřování k výchově budoucího občana  demokratického státu 

Lidé a čas  - orientace v dějích čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů 

             - snaha o vyvolání zájmů u žáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat  

                informace z historie a současnosti 

 

 

- organizace-  žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s výužíváním různých 

forem práce, s využitím dostupných vyučovacích pomůcek. 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

 

Kompetence k učení  - učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy,   

                                   cestu na určené místo  

                              - učí se začlenit obec (město) do příslušného kraje 

      -      učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

      -      učitel žákům srozumitelně vysvětluje, co se mají naučit 

 

Kompetence k řešení problémů – učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině 

- učitel umožňuje,aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi 

apod. 

- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence komunikativní – učí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a  

                                  rozmanitost krajiny 

                                          -  využívá časové údaje při  řešení různých situací, rozlišuje děj    

                            v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

- učitel vede žáky k ověřování výsledků 

- učitel podněcuje žáky k argumentaci 

 

Kompetence sociální a personální – rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy 

                                                    - odvodí význam a  potřebu různých povolání a   

                                 pracovních činností 

- učitel vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových 

materiálů a jiných forem záznamů 

- učitel vytváří heterogenní pracovní skupiny 



  

Kompetence občanská – pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky,  

                                významné události v oblastech ČR (případně ve státech Evropy) 

                                 -  projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti 

      -     učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kriterií hodnocení činností nebo    

jejich výsledků 

      -     učitel vede žáky k hodnocení vlastních výsledků 

      

Kompetence pracovní – uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o  

                            práci lidí, na příkladech porovnává minulost a současnost 

- učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 

- učitel vede žáky k plánování úkolů a postupů 

- učitel zadává úkoly,  při kterých žáci mohou spolupracovat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Vlastivěda 

Ročník: 4. 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy 

 

 

chápe pojem nadmořská výška 

najde na mapě a pojmenuje velké 

řeky, jezera a rybníky v ČR a 

v blízkosti svého bydliště a školy 

vyhledá Prahu na mapě ČR  a své 

bydliště na mapě 

 

Místo,kde žijeme 

 - obec (město), místní krajina - 

části, poloha v krajině, minulost a 

součastnost 

 

 

 

 

 

 Vv – Můj dům, Moje město 

 

 

 

 

 



Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy 

zná název kraje a krajského 

města 

 

vyhledá ČR na mapě Evropy 

pozná rozdíl mezi podnebím a 

počasím 

charakterizuje podnebí ČR 

rozumí pojmům povodí, rozvodí, 

úmoří 

chápe rozdíl mezi jezerem a 

rybníkem 

 

 

 

pojmenuje Prahu jako hlavní 

město ČR 

vypráví pověst o založení Prahy 

vyjmenuje významné průmyslové 

podniky, kulturní a vzdělávací 

instituce 

ukáže  a najde na mapě střední 

,východní, severní, západní a 

jižní Čechy,Moravu a Slezsko, 

stručně charakterizuje jednotlivé 

oblasti podle mapy 

(povrch,poloha,hospodářství.....) 

vyhledá na mapě významná 

města a řeky a seznámí se s 

průmyslem a zemědělstvím v 

jednotlivých oblastech 

ukáže na mapě Čechy, Moravu, 

Slezsko 

pojmenuje a ukáže  na mapě 

sousední státy 

 

 

 

vysvětlí význam globu a mapy 

chápe význam měřítka mapy 

najde a ukáže poledníky a 

rovnoběžky 

pojmenuje základní geografické 

značky 

ukáže na mapě a pojmenuje 

pohraniční pohoří 

ukáže na mapě a pojmenuje 

rozsáhlejší pohoří, vrchoviny a 

nížiny v ČR 

 

 

- okolní krajina (místní oblast, 

region) - zemský povrch a jeho 

tvary, půda, rostlinstvo, živočišstvo, 

vliv krajiny na život lidí, životní 

prostředí, orientace, světové strany 

 

 

- regiony ČR - Praha a vybrané 

oblasti ČR , surovinové zdroje, 

výroba, služby a obchod 

 

 

 

 

 

 

 

- naše vlast - domov, národ, státní 

zřízení a politický systém, státní 

správa, samospráva, státní symboly 

 

 

 

 

- mapy obecně zeměpisné a 

tematické - obsah, grafika, 

vysvětlivky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás 

- soužití lidí - mezilidské vztahy, 

obchod, firmy 

- vlastnictví - soukromé, veřejné, 

osobní, společné 

 

 

 

Lidé a čas 

- regionální památky - péče o 

 

 

 

 

Čj– vypravování o cestování 

Čj – vypravování z prázdnin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv – památky 

Čj – vypravování, 

reprodukce textu 

 

 

Exkurze do Prahy 

 

Čj –čtení 

Vv – ilustrace k pověstem 

 

Čj – vlastní jména, názvy států 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př – jednotlivec a společnost 

 

 

 

 

 

M – časová osa 

     - letopočty, římské číslice 



Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy 

vysvětlí rozdíl mezi pohořím, 

vrchovinou a nížinou 

 

 

zná jméno prezidenta ČR a 

premiéra ČR 

zná oficiální název ČR a správně 

ho píše 

seznámí se se státním 

uspořádáním ČR, státními 

symboly a demokracií v ČR 

 

 

 

 

zná významná místa a kulturní 

památky Prahy a okolí 

 

umí vyprávět některé regionální 

pověsti 

pojmenuje některé postavy ze 

Starých pověstí českých 

zná některé významné osobnosti 

a památná místa českých dějin 

 

charakterizuje svými slovy 

způsob života našich předků 

vyjádří rozdíl mezi pověstí a 

historickou skutečností 

vyjmenuje naše první státní 

útvary 

charakterizuje rozvoj Českého 

státu za vlády Karla IV., popíše 

způsob života vrstev obyvatelstva 

popíše období husitských válek, 

vzjmenuje osobnosti této doby ( 

Hus, Žižka), nastíní způsob 

života lidí v této době a za vlády 

J. z Poděbrad 

popíše způsob života lidí, 

nejvýznamnější události a 

osobnosti období habsburské 

monarchie (Rudolf II. 

Komenský, Marie Terezie, Josef 

II.) 

památky, lidé a obory zkoumající 

minulost 

 

- báje, mýty, pověsti  - minulost 

kraje, domov, vlast, rodný kraj 

 

- Obrazy z českých dějin – Před 

příchodem Slovanů, Velká Morava, 

Přemyslovci, Lucemburkové, 

husitství a Jiří z Poděbrad, bitva u 

Lipan, Jagellonci, Habsburkové, Bílá 

hora a důsledky, Třicetiletá válka, 

J.A.Komenský, osvícenský 

absolutismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Vlastivěda 

Ročník: 5. 
Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy 

 

 

 

zná letopočet vzniku ČR 

zná jméno prvního a současného 

prezidenta 

zná pojmy vláda, parlament, zákon 

 

 

 

 

 

 

orientuje se na mapě, 

 na mapě ukáže státy EU 

 na mapě určí polohu státu k ČR, najít 

hlavní město 

dokáže stručně charakterizovat státy 

Evropy 

 

popíše polohu ČR v Evropě 

určí a lokakizuje na mapách sousední 

státy ČR, posoudí jejich přírodní 

tvářnost, hospodářskou a společenskou 

vyspělost 

 

vyhledá na mapě známé oblasti 

cestovního ruchu na území sousedních 

států,  

 

vyjmenuje a vyhledá významné 

evropské státy, města a střediska 

cestovního ruchu 

 

vyjmenuje a vyhledá na mapě 

jednotlivé světadíly a oceány na Zemi 

 

 

 

 

porovná změny ve způsobu života 

v novověku, vyloží a posoudí význam 

vědy a techniky pro rozvoj výroby 

 

charakterizuje svými slovy 

 

Místo,kde žijeme 

 

- naše vlast -domov, krajina, 

národ, základy státního zřízení 

a politického systému ČR, 

státní správa a samospráva, 

státní symboly 

  

 

 

 

 

 

Evropa a svět - kontinenty, 

evropské státy, EU, cestování 

 

 

 

 

Sousední státy České 

republiky 
 

 

Oblasti cestovního ruchu na 

území sousedních států, 

vzájemné vztahy 

 

 Významné evropské státy 

 

 

 Česká republika na mapě 

světa, poloha světadílů a 

oceánů 

 

 

 

Lidé a čas 

-Utváření novodobého 

českého národa, národní 

obrození a jeho představitelé 

 

-České země na přelomu 19. a 

20. stol. 

 

 

 

 

 

-regionální zajímavosti 

kulturní diference 

-lidské vztahy 

 Z dějin ČR 

(od pravěku do středověku -

projekt prolíná předměty) 

ČJ - literární zpracování,  

 

VV, Pč  

 

Jsme Evropané 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Využití poznatků dětí získaných  

cestováním 

Evropa a svět nás zajímá 

-objevujeme Evropu a svět 

-jsme Evropané 

etnický původ 

-princip sociálního smíru a 

solidarity  

 

 

VV – koláž, zajímavosti států 

 

Jč – slovní zásoba, literární 

výchova, slohová výchova 

 

 

M – tabulky, gafy 

        letopočty, římské číslice 



Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy 

společenský, politický a kulturní život,  

život Čechů v Rakousku – Uhersku 

 

objasní vznik Československé 

republiky, rozumí demokratickým 

principům budování státu, zná 

nejvýznamnější osobnosti (Masaryk, 

Beneš) 

 

orientuje se v kulturním, politickém a 

hospodářském životě země 

 

posoudí život v českých zemích v době 

nacistické okupace, chápe důsledky 

Mnichova, chápe význam domácího a 

zahraničního odboje, má znalosti o 

obnovení republiky 

 

charakterizuje způsob života 

v poválečném období, v období totality 

(její příčiny a důsledky) a po obnovení 

demokracie 

 

 

 

 

orientuje se v současné vývojové etapě 

 

 

 

chápe dané pojmy, rozumí vztahům 

v současné společnosti 

 

- První světová válka 

 

 

 

-Období mezi válkami 

 

-Druhá světová válka 

 

 

 

-Československá republika po 

druhé světové válce, poválečná 

léta, období totality, obnovení 

demokracie, vznik a rozpad 

České a Slovenské Federativní 

Republiky, vznik České 

republiky 

 

-Česká republika a 

současnost 

 

 

Lidé kolem nás 

- soužití lidí - mezilidské 

vztahy, obchod, firmy 

- vlastnictví - soukromé, 

veřejné, osobní, společné 

  

-kultura - podoby a projevy 

kultury, kulturní instituce, 

masová kultura a subkultura 

 
 
 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

- vyučuje se ve 4. ročníku 2 hodiny týdně a v 5. ročníku 2 hodiny týdně 

- přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti 

tematických okruhů: 

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  

- základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie 

- základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy 

přírodního prostředí 

Lidé a čas 

- orientace v čase - kalendáře, letopočet, režim dne 

- současnost a minulost v našem životě 

Rozmanitost přírody 

- Země jako planeta sluneční soustavy 

- rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky 

života, životní potřeby a podmínky 

- rovnováha v přírodě 

- vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, 

živelné pohromy, ekologické katastrofy 

Člověk a jeho zdraví 

- lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy 

lidské reprodukce 

- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy 

- péče o zdraví, první pomoc 

- odpovědnost člověka za své zdraví 

- situace hromadného ohrožení 

 

Součástí výuky je exkurze do planetária. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou 

literaturu 

 žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit 

výsledky svého pozorování 

 Kompetence k řešení problémů 



 učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami 

 žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se 

vyhledávat informace vhodné k řešení problémů. 

Kompetence komunikativní 

 učitel vede žáky k používání správné terminologie 

 žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování 

pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a 

výtvorech 

  žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, 

názory a podněty jiných 

  

Kompetence sociální a personální 

 učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně 

 žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, 

respektují názory a zkušenosti druhých 

 učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků 

Kompetence občanské 

 učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě 

 učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

 žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a 

jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení 

vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých 

 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence pracovní 

 učitel umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat 

 učitel vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky 

 učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

 žáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují 

vymezená pravidla 

 

 

 



 

- Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

- Vyučovací předmět: Přírodověda 

- Ročník: 4. 

- Výstup - Učivo 
Mezipředmětov

é vztahy 

charakterizuje některá společenstva – les, 

louka, voda, u lidských obydlí apod. 

 pojmenovává běžně se vyskytující 

živočichy v jednotlivých společenstvech  

popíše stavbu jejich těla 

chápe jejich způsob života 

pojmenovává běžně se vyskytující rostliny 

a houby  v jednotlivých společenstvech 

zařazuje běžně se vyskytující živočichy a 

rostliny  do jednotlivých společenstev 

seznámí se se základními pravidly ochrany 

před povodněmi 

 

vysvětlí, co jsou rostlinná patra    

dodržuje pravidla chování v lese 

 

vyjmenovává běžné zemědělské plodiny 

orientuje se ve významu a použití 

pozná běžné druhy zeleniny a ovoce 

 

má základní informace o postavení Země 

ve vesmíru 

uvědomuje si podmínky života na Zemi 

vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi 

vysvětlí střídání dne a noci a ročních 

období jako důsledek pohybu Země ve 

vesmíru 

 

 

popíše stavbu lidského těla 

popíše kostru 

ví, co je svalstvo  

pojmenovává základní vnitřní orgány 

ovládá zásady první pomoci (zlomeniny, 

zástava dýchání apod.) 

 

pamatuje si telef. čísla tísňového volání ( 

pro přivolání první pomoci,hasičů a 

policie) 

 řídí se zásadami péče o zdraví, chápe 

Rozmanitost přírody 

- rostliny, houby, živočichové (průběh a 

způsob života, výživa, stavba těla) 

- životní podmínky 

 

  

 

 

 

 

- ohleduplné chování v přírodě a 

ochrana přírody (živelné pohromy a 

ekologické katastrofy) 

 

 

 

 

 

 

 

- Vesmír a Země ( den a noc,  

roční období) 

 

 

Lidé a čas 

-orientace v čase – kalendáře, režim dne, 

roční období 

 

 

Člověk a jeho zdraví 

- lidské tělo (základní stavba a funkce) 

- péče o zdraví , zdravá výživa (první 

pomoc),hygiena,denní režim,základy 

rodinné a sexuální výchovy,komunikace 

mezi lidmi,řešení konfliktů 

v mezilidských vztazích 

-prevence zneužívání návykových látek 

-osobní bezpečí 

-šikana 

 

ČJ-slovní zásoba 

Pč-kašírovaná 

přírodnina 

Vv-výtvarné 

ztvárnění 

přírodniny 

M-slovníúlohy 

Čj-slovní 

význam-slova 

nadřazená,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ-popis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ-slovní druhy 

ČJ-popis 

 

  

 

 



- Výstup - Učivo 
Mezipředmětov

é vztahy 

význam sportování, správné výživy 

seznámí se s problematikou návykových 

látek  

upevňuje bezpečné chování v kontaktu s 

vrstevníky 

rozumí pojmům evakuace obyvatel , 

 terorismus a anonymní oznámení 

 

 

rozlišuje důležité nerosty a horniny 

vysvětluje proces zvětrávání hornin 

seznámí se s využitím některých nerostů 

chápe rozdíl mezi obnovitelnými a 

neobnovitelnými přírodními zdroji 

popíše vznik půdy, zná význam půdy, její 

využití a princip ochrany 

 

vysvětlí pojmy magnet,magnetická síla 

určí světové strany pomocí buzoly 

 

vyjmenuje jednotky 

objemu,délky,času,teploty 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmanitost přírody 

- nerosty a horniny, půda (vznik půdy 

a její význam, hospodářsky 

významné horniny a nerosty, 

zvětrávání) 

 

 

 

-magnetismus 

 

 

 

-fyzikální jednotky 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ-rozhovor 

ČJ-spisovná 

slova 

Vl-ústava, 

zákony 

 

Pč-práce 

s drobným 

materiálem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-převody 

jednotek 

Pč-měření délky 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Přírodověda 

Ročník: 5. 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy  

třídí organismy do čtyř skupin 

charakterizuje  jednotlivé skupiny 

 

 

 

rozumí pojmům vesmír, planeta, 

hvězda,  

Měsíc, sluneční soustava, družice, 

zemská přitažlivost, globus 

rozumí pojmům časová pásma, čas 

-třídění organismů, rovnováha 

v přírodě, vztahy mezi 

organizmy, potravní řetězec 

 

 

-Vesmír a Země 

 

 

 

 

 

ČJ-slovní význam-slova nadřaz. 

,podřaz. 

ČJ-referát 

 

M-slovní úlohy 

    -jednotky času 

    -obor čísel nad                   

      1 000 000 

 



Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy  

letní čas 

chápe a umí vysvětlit rozdíl mezi 

magnetickou a přitažlivou silou a 

gravitačním a magnetickým polem 

popíše složení a vlastnosti atmosféry 

  

 

 

charakterizuje podnební pásy 

vysvětlí význam zoologických a 

botanických zahrad 

 

 

  

vysvětlí původ člověka jako druhu 

seznámí se se způsobem 

rozmnožování a charakteriuje  hlavní 

etapy vývoje člověka 

pojmenovává části lidského těla, 

důležité orgány a jejich funkci, 

smyslová ústrojí 

dovede jednat podle zásad první 

pomoci 

uvědomuje si škodlivost kouření, 

užívání drog a alkoholu, gamblerství  

uvědomuje si  postavení v rodině a 

ve společnosti  

chápe svoje základní práva a 

povinnosti – týrání, zneužívání, 

šikana 

dovede zjistit tel. číslo linky důvěry, 

krizového centra 

ovládá pravidla telefonování na tyto 

instituce 

rozumí pojmům terorismus, rasismus 

je si vědom nutnosti kázně a 

dodržování pokynů v případě 

obecného ohrožení (požár, únik 

jedovatých látek apod.) 

ovládá zásady bezpečného chování 

v různém prostředí – škola, domov, 

styk s cizími osobami, silniční 

provoz, a řídí se jimi 

 

seznámí se s jednoduchými stroji a 

jejich praktickým použitím-  páka, 

kladka, nakloněná rovina, kolo apod. 

seznámí se s principem a užitím 

 

 

 

 

 

 

 

-rozmanitost podmínek života 

na Zemi 

- životní podmínky 

- ohleduplné chování k 

přírodě a ochrana přírody 

 

Člověk a jeho zdraví 

 

- lidské tělo (základy lidské 

reprodukce, vývoj jedince) 

 

 

- péče o zdraví, zdravá výživa 

- návykové látky a zdraví 

- partnerství, rodičovství, 

základy sexuální výchovy 

 

 

Lidé kolem nás 

- právo a spravedlnost (právní 

ochrana občanů a majetku, 

základní lidská práva a práva 

dítěte)  

- základní globální problémy 

(významné sociální problémy, 

problémy konzumní 

společnosti, nesnášenlivost 

mezi lidmi 

- situace hromadného 

ohrožení 

 

- osobní bezpečí  

 

 

Člověk a technika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pč-práce s papírem-kostra 

VV-koláž-zdravý způsob života 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vl-ústava,zákony,parlament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ-popis pracovního postupu 

 



Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy  

parního stroje a spalovacího motoru, 

zná jejich význam v techn. pokroku 

 

má základní poznatky o využití el. 

energie 

dodržuje pravidla bezpečné práce při 

manipulaci s běžnými el. přístroji 

sestrojí jednoduchý el. obvod 

vyjmenuje zdroje el. energie 

 

 

vysvětlí nutnost ochrany  životního 

prostředí 

- osobní bezpečí (bezpečné 

používání elektrických 

spotřebičů) 

 

 

 

 

Člověk a životní prostředí 

-ovzduší,voda,zdroje potravy, 

půda 

 

 

 

 

ČJ-tvoření vět,skladební dvojice 

 

 

Průřezová témata –  Prvouka, přírodověda, vlastivěda                                  

1. – 5. ročník 
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností poznávání 
Cviční smyslového vnímání (např. pokusy s potravinami, poznávání přírodnin-zkoumání 

jejich vlastností). Rozvíjení pozornosti při získávání nových poznatků. Cvičení  soustředění 

při plnění úkolů při procvičování a opakování. Rozvoj dovednosti zapamatování si důležitých 

bodů  či dat  a schopnosti dané údaje vyhledávat , pracovat s nimi , využívat je (1. – 3. roč. -  

učebnice, prospekty, encyklopedie; 4. – 5. roč. + navíc propagační materiály, internet). 

Propojení s ostatními předměty (např. výtvarná výchova, čtení, dramatizace…). 

Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvíjení vztahu ke vzdělávání a kladného přístupu k získávání znalostí dle vlastních 

možností. Snaha o překonávání překážek. Ve 4. a 5. ročníku důraz také na vlastní nápaditost, 

tvořivost, snaha o samostatný přístup k probírané látce, učivu. Tvorba referátů, tajenek, úkolů 

pro ostatní spolužáky. 

Seberegulace a sebeorganizace 
Cvičení sebekontroly a sebeovládání při upevňování poznatků, procvičování a 

opakování.Rozvíjení schopnosti stanovit časový rozvrh pro plnění úkolů a dodržovat jej. 

Plánování učení a zodpovědná příprava na referáty a projekty (4. – 5. roč.). Projekty 

kombinovat jako formou samostatné práce, tak i skupinové (náhodně zvolené, podle přání) – 

nutnost vyslechnout a pracovat s názorem druhých. 

Psychohygiena  
Rozvíjení dovednosti nepodléhat zátěžovým situacím, ale předcházet jim. Snaha o pozitivní 

naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému. Umět najít pomoc při potížích (komunikace 

s učitelem, ve škole schránka důvěry). Využívání modelových situací, ve kterých je rozvíjena 

snaha o společné řešení problému již vyskytujícího se či pouze možnosti jeho vzniku 

(prevence). Vytvořit prostředí vzájemné důvěry a inspirace  

pro tvoření. 

Kreativita 



Rozvíjení schopnosti uplatnit nápady, hledat další cesty k uplatňování nápadů  a realizovat je. 

Originálními způsoby, prostředky a možnostmi zpracovávat projekty a jejich vzájemné 

ukázky spojené s ohodnocením svými spolužáky.  

 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí 
Vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, rozvíjení hlubšího poznání spolužáků – 

neposuzovat je podle prvního dojmu. Rozvíjet další poznávání při práci ve dvojicích, 

skupinách, prvoučných vycházkách, exkurzích, výletech. 

Mezilidské vztahy 
Uplatňovat péči o kvalitní vztahy v kolektivu, cvičit toleranci a pochopení pro spolužáky, 

umění respektovat se navzájem (např. oslovovat se křestními jmény, pokoušet se při řešení 

konfliktů dívat se na vše i očima druhého, při neúspěchu hledat společně řešení apod.). 

Sledování mezilidských vztahů v různých časových obdobích. Sledování porušování lidských 

práv v naší historii. 

Komunikace 
Zdokonalování se v komunikaci verbální – modelové situace v prvoučných tématech (prosba, 

omluva, informace pro druhé, vysvětlení, asertivní jednání, dialog apod. – 1. – 5. roč.). 

Rozvíjení komunikace neverbální – referáty, projekty. V historii sledovat neexistující 

komunikaci i s důsledky. 

Kooperace a kompetice 
Rozvíjení schopnosti pracovat v kolektivu (ve dvojicích, ve skupině), hodnotit spolupráci a 

její přínos, umět se podřídit práci skupiny. Sledovat další příklady spolupráce mezi lidmi, 

národy, státy ( např. spolupráce evropských států při řešení celoevropských problémů – 

Evropská unie). 

 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Zvládání  problémů vyplývajících z učiva, cvičení dovednosti řešit tyto problémy. Hledat 

v historii souvislosti a na příkladech historických osobností ukazovat, jak se rozhodovali, jak 

řešili problémy a jak ovlivnila jejich rozhodování doba, ve které žili (např. Jan Hus, Milada 

Horáková, Václav Havel). 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
Cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům – rozvíjet pomoc a ohleduplnost na základě 

vlastního žebříčku hodnot, který by měl být tvořen povědomím o kvalitách typu odpovědnost, 

spolehlivost, spravedlivost, respektování.( Dané uplatňovat např.  i v tématu rodina, význam a 

funkce rodiny – 1. – 5. roč.). Cvičení dovednosti analýzy postojů a hodnot v chování 

historických osobností – 4. – 5. roč. 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 
Cvičení sdělit otevřeně slušnou formou svůj názor při řešení daných úloh, podporovat aktivní 

zapojení do řešení těchto úkolů. Žákovská samospráva ve srovnání s systémem volebního 

práva a povinnosti žáků i občanů.  

Občan, občanská společnost a stát 

Odpovědný přístup k přípravě na hodinu – práva a povinnosti žáků. Aplikace na historické 

události – práva a povinnosti v různých společenstvech ( tlupa, kmen, rod, první státy, říše, 

stavovská monarchie, období absolutismu, osvícenské názory, novodobá občanská 

společnost; demokratické zřízení s ústavou, pluralitní parlamentní demokracie v kontrastu 

s totalitou, národnostní problematikou a porušováním lidských práv). 



Formy participace občanů v politickém životě 
V průběhu dějin boj za všeobecné a rovné volební právo. Demokratické volby – parlamentní, 

krajské a komunální. 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
Prvky demokracie v hodinách – řád, norma, spravedlivé hodnocení. V historických 

souvislostech – demokracie a diktatura v našich dějinách. Co je to Ústava, její význam. 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 
Na základě vlastních zkušeností  z cestování  po jiných zemích během prázdnin. Seznamování 

s tradicemi, zvyky , životním stylem zajímavostmi, odlišnostmi, jazykem národů v Evropě. 

Zpracování poznatků do projektů, referátů, využití encyklopedií, map, internetu. 

Objevujeme Evropu a svět 
Naše vlast  a Evropa (naši sousedé, srovnání s ostatními státy). V učivu o Evropě poznávají 

žáci povrch a přírodní útvary v Evropě, vodstvo, faunu a floru  v Evropě i ve světě. Seznamují 

se s evropskými státy a jejich hlavními městy, Učí se specifika jednotlivých států (vlajky, 

státní symboly, měna apod.) 

Jsme Evropané 

Seznámení s historickými kořeny evropské  civilizace. Připomenutí rozdělení Evropy 

železnou oponou po 2. světové válce a integrace Evropy v 90. letech 20. století - Evropská 

unie. 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 
Poznávání vývoje naší kultury. Promítání cizích vlivů do české kultury a naopak: české 

osobnosti ovlivňují světovou kulturu. Na základě poznávání dějinných událostí (konflikty 

vyplývající z odlišností sociálních, kulturních, náboženských apod.) respektovat zvláštnosti 

ostatních etnik.  

Lidské vztahy 
Rozvíjení schopnosti spolupráce v třídním kolektivu, prosazovat slušné chování. Aplikace na 

různé situace nejen mimo školní prostředí. 

Etnický původ 
Respektování jiných etnických skupin i s jejich odlišnostmi. Sledování česko – německé 

otázky v historii, problém židů za druhé světové války, soudobá rasová nesnášenlivost. 

Multikulturalita 
Rozvíjet vzájemné obohacování se a naslouchání druhým nejdříve ve třídě a zkušenosti 

využívat ve vztahu k příslušníkům jiných sociokulturních skupin. Schopnost využít cizí jazyk 

– důležitý nástroj dorozumívání. 

Princip sociálního smíru a solidarity 
Vedení k nekonfliktnímu životu ve třídě, jejíž součástí mohou být i cizí státní příslušníci nebo 

členové jiných etnických skupin. Využít zkušenosti i nad rámec třídního kolektivu. 

 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 
Zařazování rostlin a živočichů do různých ekosystémů (rostlinná a živočišná pásma v Evropě 

i ve světě). Význam jednotlivých  ekosystémů pro život na Zemi. Naše obec a její vliv na 

okolní přírodu (čističky vod, sběrné dvory, černé skládky apod.). 

Základní podmínky života 



Jaké jsou základní podmínky života na Zemi? Nutnost ochrany životního prostředí – ekologie, 

národní parky, rezervace, chráněné krajinné oblasti (ochrana vzácných živočišných a 

rostlinných druhů). Možnosti ohrožení zákl. podmínek života. 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
Seznámení se základními globálními problémy lidstva. Životní prostředí a zemědělství a 

chemie, doprava, průmysl, odpady. Možnost zapojení se do ochrany životního prostředí ( 

např. třídění odpadků,údržba studánek, čištění koryt řek, přikrmování zvěře). 

Vztah člověka k prostředí 

Co můžeme udělat my pro ochranu prostředí? Naše obec a příroda – zajišťování ochrany 

životního prostředí v naší obci.. Seznámení s ekologickými problémy v okolí a jejich řešení. 

Vliv prostředí na zdraví. 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tematické okruhy receptivních činností: 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
V rámci „Aktualit a zajímavostí“ v hodinách prvouky sledovat a hodnotit různá mediální 

sdělení. Utvářet vlastní rozlišovací schopnosti na realitu, bulvár, reklamu. 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Vnímat různé typy sdělení a rozlišovat jejich podání a obsah.  

Stavba mediálních sdělení 

Z vlastní zkušenosti uvést příklady pravidelnosti v sestavování mediovaných sdělení ( např. 

zpravodajství, deníky, některé časopisy) 

Vnímání autora mediálních sdělení 

Snažit se vytvářet vlastní hodnotící postoje k získávaným mediálním sdělením. 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

Seznámit se s příklady ovlivňování společnosti i jednotlivců médii (např. vliv médií za 

socialismu, reklamy v současných médiích). 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

-je realizována v 1. až 9. ročníku: 

v 1. ročníku jsou 4 hodiny týdně, 

ve 2. až 5. ročníku je 5 hodin týdně, 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : 

-čísla a početní operace-osvojení aritmetických operací ve třech složkách :  

-dovednost provádět operaci 

-algoritmické porozumění 

-významové porozumění 

-získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem proměnná 

 -závislosti, vztahy a práce s daty-rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a 



          závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů  

  -geometrie v rovině a prostoru-určování a znázorňování geometrických útvarů a 

modelování  reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru 

 -nestandardní aplikační úlohy a problémy-uplatňování logického myšlení, řešení 

problémových situací a úloh z běžného života 

 

Organizace- žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo 

v počítačové učebně a využívají k učení různé formy práce.Během hodiny učitel a žáci 

používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení - učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně 

symboliky,prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a zdokonaluje grafický projev,rozvíjí 

abstraktní,exaktní,kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci. 

Učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich 

výsledků;srozumitelně jim vysvětluje, co se mají naučit;stanovuje dílčí vzdělávací cíle v 

souladu s cíli vzdělávacího programu; vede žáky k ověřování výsledků. 

Kompetence k řešení problémů - učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při 

řešení úloh, k sebekontrole, k systematičnosti,vytrvalosti a přesnosti, 

učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení,odhadování výsledků,volbě správného 

postupu,vyhodnocování správností výsledků. 

Učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků;klade otevřené otázky a vybízí žáky k 

pojmenování cíle činnosti; vede žáky k plánování úkolů a postupů; zařazuje metody, při 

kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci; umožňuje, aby žáci v hodině 

pracovali s odbornou literaturou.Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, pracuje s 

chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení; dodává žákům 

sebedůvěru. 

Kompetence komunikativní -žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním 

matematického jazyka včetně symboliky. 

Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů; vede žáky k užívání 

správné terminologie a symboliky; vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému 

projevu. 

Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování,srozumitelné a 

věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů,ke kolegiální radě a 

pomoci,učí se pracovat v týmu. 

Učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch; podněcuje žáky k argumentaci; hodnotí žáky 

způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok. 

Kompetence občanská - při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení 

nad obsahy sdělení,učí se hodnotit svoji  práci a práci ostatních,jsou vedeni k ohleduplnosti a 

taktu,učí se vnímat složitosti světa. 

Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných 

kritérií hodnotili své činnosti  nebo výsledky. 

Kompetence pracovní - žáci jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro 

řešení reálných situací v životě, učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v 

praktických činnostech. Pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní 

materiály. 

Učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých 

informačních zdrojů a které vyžadují využití poznatků z různých předmětů, vede žáky ke 



správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek.Vytváří příležitosti k interpretaci 

různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů. 

 

 

 

- Předmět : Matematika 

Ročník :  1. 

Časová dotace :  4 hod. týdně  
 

- Výstupy - Učivo - Mezipředmětové 

vztahy 

Žák počítá obrázky, předměty, 

 porovnává jejich množství, 

 poznává čísla a čte je. 
- Úvodem 

 

 Žák čísla čte, píše a 

porovnává,  

 počítá předměty v oboru do 

20, 

 vyhledává a zobrazuje čísla na 

číselné ose,  

 orientuje se v číselné řadě do 

20, 

 sčítá a odčítá v oboru do 20 ( 

včetně přechodu desítky ), 

 dočítá do 10, do20,  

 užívá a zapisuje vztah rovnosti 

a nerovnosti, 

 provádí zpaměti i písemně 

jednoduché početní operace,  

 řeší slovní úlohy a sám je 

tvoří, 

 slovní úlohy řeší tak, že 

podtrhne v zadání důležité 

údaje, zapíše příklad a 

odpověď, 

 řeší slovní úlohy typu „ o 

více“, „ o méně“, 

 rozumí pojmu zvětšujeme a 

zmenšujeme,  

 rozkládá čísla, 

 rozumí pojmu „ záměna 

sčítanců“ a užívá jej v praxi, 

 počítá „číselné řetězy“ v oboru 

do 20, 

 doplňuje tabulky a 

posloupnosti čísel, 

 rozumí pojmu sloupec a řádek 

 

Přirozená čísla 1 – 20, 

 číslo 0,  

sčítání a odčítání  

do 20 

 

 

Vv-znázorňování prvků 

Čj- psaní číslic,význam slov 

Prv- orientace v prostoru a 

čase 

Hv –zhudebněná říkadla 

Tv- rozcvička 

 



 Rozezná, pojmenuje a nakreslí 

základní rovinné útvary  

      ( trojúhelník, čtverec, 

obdélník, kruh),  

 rozezná, pojmenuje, nakreslí a 

vymodeluje jednoduchá tělesa 

 ( koule, krychle, válec), 

 orientuje se v prostoru,  

 rozumí pojmům – vlevo, 

vpravo, před,za, nahoře, dole, 

vpředu, vzadu, uprostřed, hned 

před, hned za.  

 

- Geometrie 

- průběžně 

Vv- rytmické řazení prvků 

Pč- modelování těles 

Tv,Prv- orientace v prostoru 

Čj- význam slov 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět:  Matematika  

Ročník:  3. 

Časová dotace: 5 hodin týdně 
 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy  

- Procvičování učiva z 2. ročníku Opakování   

- Počítá po jednotkách, desítkách a 

stovkách. 

 

- Čte a zapisuje trojciferná čísla. 

- Znázorňuje dvoj a trojciferná čísla 

na číselné ose. 

 

- Porovnává čísla pomocí číselné 

osy, používá k vyjádření 

porovnávání čísel znaménka <,> 

,= 

- Aplikuje porovnávání čísel při 

řešení úloh z praxe. 

 

- Zaokrouhluje čísla na desítky, 

stovky a tisíce. 

- Zapíše číslo v desítkové soustavě. 

 

 

- Sčítá a odčítá násobky sta. 

 

 

- Písemně sčítá a odčítá dvojciferná 

Číselná řada do 

1000  

 

 

Zápis čísel 

 

 

 

Porovnávání čísel 

 

 

 

 

 

 

Zaokrouhlování  a 

rozklad čísel 

 

 

 

 

Součet a rozdíl čísel 

 

 

 

 

 

Český jazyk - psaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk - čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a trojciferná čísla a provádí 

kontrolu výpočtu. 

- Používá výrazy sčítanec, sčítanec, 

součet, menšenec, menšitel, rozdíl 

- Řeší úlohy typu o n více a o n 

méně 

- Řeší a vytváří úlohy na sčítání a 

odčítání. 

 

- Uplatňuje odhad výsledku při 

řešení úloh z praxe. 

Písemné sčítání a 

odčítání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhad a kontrola 

výsledku 

 

 

 

 

 

Prvouka – živá příroda 

Český jazyk - čtení 

 

- Řeší příklady násobení a dělení 

v oboru násobilek . 

- Řeší a vytváří slovní úlohy na 

násobení a dělení v oboru 

násobilky i mimo ní do 100. 

- Řeší úlohy typu n-krát více a n-

krát méně. 

 

- Dokáže pamětně vynásobit 

dvojciferné číslo jednociferným 

v jednoduchých příkladech mimo 

obor násobilek. 

- Sestavuje a čte tabulky násobků. 

- Využívá tabulek násobků v praxi ( 

ceny zboží, vzdálenosti,…) při 

tvorbě úloh. 

 

- Dělí dvojciferné číslo jednociferným 

mimo obor násobilek a určí neúplný 

podíl a zbytek.  

- Používá výrazy dělenec, dělitel ,podíl, 

neúplný podíl, činitel, činitel, součin 

- Provádí samostatně kontrolu svých 

početních výkonů. 

- Provádí odhady výsledků. 

 

Násobení  

 

 

 

 

 

 

 

Násobení a dělení 

dvojciferných čísel 

jednociferným 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dělení se zbytkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka – potraviny, 

povolání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rýsuje přímky a polopřímky, rýsuje a 

měří úsečky s přesností na milimetry. 

- Označuje bod, průsečík dvou přímek, 

střed kružnice velkým písmenem a 

Geometrie 

Rovinné obrazce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



přímku a kružnici malým psacím 

písmenem. 

- Rozlišuje rovinné útvary -

mnohoúhelník, trojúhelník, obdélník, 

čtverec, kruh a kružnici. 

- Pozná rovnostranný trojúhelník. 

- Sestrojí libovolnou kružnici . 

- Měří poloměr dané kružnice. 

 

- Změří délku úsečky s přesností na 

mm. 

- Přenáší úsečku na danou polopřímku. 

- Sestrojí úsečku dané délky s užitím 

jednotky milimetr. 

- Převádí jednotky délky s užitím 

měnitele 1 000, 100, 10. 

- (mm, cm, dm, m, km) 

- Provádí odhady vzdálenosti a délky. 

 

- Určí obvod jednoduchých obrazců 

(trojúhelník, čtverec, obdélník) 

sečtením jejich stran. 

 

 

 

 

 

 
Trojúhelník 

Kružnice 

 

 

Jednotky délky mm, 

cm, m, km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obvod 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova – 

geometrické tvary 

 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova- délka 

skoku, hodu apod. 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka – vzdálenosti 

objektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět:     Matematika  

Ročník:     4. 

Časová dotace:   5 hodin týdně 
Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy 

 Procvičování učiva ze 3. 

ročníku. 
Opakování  



 Počítá do 1 000 000 po 

statisících, desetitisících a 

tisících 

 

 Čte, píše a umí zobrazit čísla 

na číselné ose 

 Dokáže porovnávat čísla do 

1 000 000 a řeší příslušné 

nerovnice 

 Zaokrouhluje čísla na 

statisíce, desetitisíce, tisíce, 

sta a desítky 

 Umí porovnávat čísla 

s danou přesností. 

 Rozkládá čísla v desítkové 

soustavě. 

 

 

 Pamětně sčítá a odčítá čísla, 

která mají nejvýše dvě 

číslice různé od nuly. 

 Pamětně sčítá a odčítá  - 

sčítá alespoň tři čísla, odčítá 

od jednoho čísla dvě čísla, 

od součtu dvou čísel jedno 

číslo. 

 Pamětně násobí a dělí čísla 

do 1 000 000 nejvýše se 

dvěma různými číslicemi 

jednociferným číslem. 

 Písemně násobí 

jednociferným a 

dvojciferným činitelem. 

 Písemně dělí jednociferným 

dělitelem. 

 Zná základní vlastnosti 

početních výkonů, umí 

používat závorky 

 

 Provádí odhad a kontrolu 

svého výpočtu. 

 Řeší slovní úlohy vedoucí 

k porovnávání čísel, 

provádění početních výkonů 

s čísly v daném oboru a na 

vztahy o n-více (méně), n-

krát více (méně). 

 Provádí stručný zápis slovní 

úlohy. 

 Řeší početní úlohy na dva až 

tři početní výkony. 

Číselný obor  

do 1 000 000 

Číselná osa 

 

 

Zaokrouhlování 

 

Porovnávání 

Zápis přirozeného čísla 

v desítkové soustavě 

 

Početní výkony 

s přirozenými čísly 

 

 

 

 

 

 

Pořadí početních výkonů 

 

Kontrola výpočtu 

Odhady výsledků 

Slovní úlohy 

Vl-počet obyvatel, města a 

vesnice v naší 

republice,nadmořské 

výšky,délka říčních toků  

 

 

 

 

Čj-slovní druhy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př- ekosystém, spotřeba vody 

a elektrické energie 

v domácnosti, 

sběr papíru ve škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vl- vzdálenosti mezi městy, 

měřítko mapy, znalost cizích 

měn- zejména euro- převody 

měn 

 

 

Čj- sloh- stručný zápis, 

vystižení nejpodstatnějších 

údajů 

 - pravopisné jevy v textu 

 - porozumění zadání 

                                                



 

 Názorně vyznačí části celku. 

 Umí pojmenovat jednotlivé 

části zlomku. 

 

 

 Řeší jednoduché slovní 

úlohy na určení poloviny, 

třetiny, čtvrtiny, pětiny a 

desetiny daného počtu. 

 Sčítá zlomky se stejným 

jmenovatelem, kdy 

jmenovatel je 2 až 10. 

 

- Zlomky 
Celek, část, zlomek. 

Čitatel, jmenovatel, 

zlomková čára. 

 

Polovina, čtvrtina, třetina, 

pětina, desetina. 

-  
Hv- takt 

Tv- měření výkonů 

Pč- práce s papírem 

 Určí vzájemnou polohu dvou 

přímek 

 Sestrojí rovnoběžku s danou 

přímkou 

 Sestrojí kolmici k dané 

přímce pomocí trojúhelníku 

s ryskou. 

 Rýsuje čtverec a obdélník. 

 Pozná a sestrojí trojúhelník 

pravoúhlý, rovnostranný a 

rovnoramenný. 

 Narýsuje kružnici s daným 

středem a daným 

poloměrem, rozliší kružnici 

a kruh 

 Pozná souměrný útvar. 

 Určí osu souměrnosti 

modelováním, překládáním 

apod. 

 Nakreslí souměrný tvar. 

 Určuje obsah rovinných 

obrazců pomocí čtvercové 

sítě. 

 Řeší jednoduché slovní 

úlohy na výpočty obsahu 

obdélníku a čtverce. 

 Vymodeluje síť kvádru a 

krychle. 

 Vymodeluje kvádr a krychli 

z dané sítě. 

 Umí používat vzorce pro 

výpočet obvodu rovinných 

obrazců 

 

- Geometrie 
Rovnoběžky, různoběžky, 

kolmice a kružnice, kruh 

 

Trojúhelník 

 

 

 

Souměrnost 

 

 

Obsah čtverce a obdélníku, 

síť kvádru a krychle 

 

 

Obvod 

-  

 

 



 

 

 

 

Předmět: Matematika 

Ročník: 5. 

Časová dotace: 5 hodin týdně 

 

 
Výstupy Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

      Procvičování učiva ze 4. 

ročníku 

 Litr, decilitr, mililitr, 

hektolitr, převádí jednotky 

- Opakování 

- Jednotky 
objemu 

Čj- slova složená 

Př 

 

 Čte a zapisuje čísla větší než 

milión. 

 Zaokrouhluje přirozená čísla 

s požadovanou přesností. 

 Porovnává přirozená čísla a 

zobrazuje je na číselné ose. 

 Zapisuje přirozená čísla 

v požadovaném tvaru 

v desítkové soustavě. 

 

 Sčítá a odčítá přirozená čísla 

zpaměti ( čísla mají nejvýše 

dvě číslice různé od nuly) 

 Písemně sčítá tři až čtyři 

přirozená čísla. Písemně 

odčítá dvě přirozená čísla. 

 Pamětně násobí a dělí 

přirozená čísla 

v jednoduchých případech. 

 Umí používat zákony 

distributivní., asociativní., 

komutativní – zná přednost 

v pořadí výpočtů 

 

 Písemně násobí až 

čtyřciferným činitelem. 

 Písemně dělí jedno a 

dvojciferným dělitelem 

(včetně dělení se zbytkem) 

 

 Samostatně provádí kontroly 

výpočtů. 

- Přirozená čísla 
do a přes 1 000 000  

Posloupnost přirozených čísel 

Číselná osa 

 

Zápis přirozeného čísla 

v desítkové soustavě 

 

Početní výkony s přiro- 

zenými  čísly a jejich  

vlastnosti 

 

 

 

Pořadí výpočtů 

 

 

 

Písemné algoritmy 

 

 

Kontrola výpočtů 

 

Odhady výsledků 

 

 

 

Aritmetický průměr 

 

Vl- počet obyvatel  

Čj- význam a pravopis 

cizích slov 

Př- ekologie, lidské 

aktivity 

Tv- výkon, průměr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Řeší jednoduché a složené 

slovní úlohy vedoucí 

k jednomu nebo dvěma 

výpočtům s přirozenými 

čísly. 

 

 Seznámí se s aritmetickým 

průměrem na slovních 

úlohách 

Vl, Př – využití 

aktuálních námětů  

 

 Zapíše a přečte dané 

desetinné číslo řádu desetin a 

setin. 

 Zobrazí dané desetinné číslo 

řádu desetin na číselné ose. 

 Porovnává desetinná čísla. 

 Zaokrouhlí dané desetinné 

číslo řádu desetin na celky. 

 Sčítá a odčítá desetinná čísla 

řádu desetin a setin. 

 Násobí a dělí desetinné číslo 

deseti, stem a přirozeným 

číslem menším než 10 

 Užívá desetinné číslo 

v praktických situacích. 

 Řeší jednoduché slovní úlohy 

na užití desetinných čísel. 

- Desetinná čísla 
Zlomky se jmenovatelem 10 a 

100 a jejich zápis desetinným 

číslem 

Desetinná čárka 

Desetina, setina 

 

Tv- měření a zápis 

výkonů 

Pč- měření a přesnost 

práce 

 

 Narýsuje obdélník, čtverec a 

pravoúhlý trojúhelník 

      Vypočítá obvod a obsah 

obdélníku a čtverce 

  Pozná a vypočítá jeho obvod 

(včetně obvodů dalších 

mnohoúhelníků) 

 Rozezná a sestrojí různé 

druhy trojúhelníků 

(rovnostranný, 

rovnoramenný, pravoúhlý) 

 Seznámí se s kosočtvercem a 

kosodélníkem (sestrojí je) 

 Zná a umí převádět jednotky 

obsahu . 

  Řeší slovní úlohy na výpočty 

obsahů obdélníku a čtverce. 

 Seznámí se se sítí hranolu, 

krychle, válce 

 Vypočítá povrch kvádru a 

krychle sečtením obsahů 

- Rovinné 
obrazce a tělesa 

Konstrukce obdélníku a čtverce 

 

 

Mnohoúhelníky 

 

Druhy trojúhelníků 

 

Rovnoběžníky 

 

 Jednotky obsahu 
 

 

 

Sítě těles 

Povrch kvádru a krychle. 

 

 

 

 

VV- orientace na ploše, 

v prostoru, kompozice 

z geometrických tvarů 

 

Pč- stavebnicový systém, 

přesnost práce 

 

Čj- význam nových slov 

 



jejich podstav a stěn. 

 Řeší úlohy z praxe na 

výpočty obsahů obdélníku a 

čtverce, povrchu kvádru a 

krychle. 

 

 Doplňuje řady čísel a tabulky. 

 Čte a sestrojuje sloupcový 

diagram. 

 Sestrojuje a čte jednoduché 

grafy v soustavě souřadnic. 

- Tabulky, grafy, 
diagramy 

Proměnná, nezávisle proměnná, 

závisle proměnná. 

Grafy a soustava souřadnic. 

 

Př- zaznamenávání 

měřených údajů 

 

 

 

 

- Průřezová témata – Matematika 1. – 5. ročník 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

Osobnostní rozvoj 
Rozvoj schopností poznávání – rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání poznatků 

z nového učiva a při jeho procvičování, rozvíjení smyslového vnímání, rozvoj dovednosti 

zapamatování (Geometrie – hmat  a zrak: geometrické tvary a tělesa,  Aritmetika – dovednost 

zapamatování, pozornost a soustředění: obor pamětného i písemného sčítání, odčítání, 

násobení a dělení, číselné řady, řešení problémů - slovní úlohy  

Sebepoznání a sebepojetí – rozvíjení vztahu ke vzdělání, pozitivní přístup k získávání 

znalostí 

Seberegulace a sebeorganizace – u všech typů příkladů využití sebekontroly pomocí 

zkoušky, u slovních úloh zkontrolování si postupu řešení a nepodléhání panice (sebeovládání 

) při špatném vyřešení úlohy, při delší časové práci se naučit si rozdělit čas, naučit se nést 

důsledky svého uvažování, nenechat se zmást 

Psychohygiena – rozvíjení schopnosti nepodléhat stresům z neúspěchu, ale snažit se jim 

předcházet, vyhledání pomoci při řešení potíží (práce s pomocnými kartami a tabulkami: 

vzorce, tabulka násobků apod.), relaxační hry 

Kreativita – rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady při řešení slovních úloh, tvoření 

vlastních slovních úloh, zajímavých příkladů, hlavolamů 

 

Sociální rozvoj 
Poznávání lidí – vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, při práci dvojic a skupin 

Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy v kolektivu, cvičení tolerance a pochopení pro 

slabší spolužáky, při práci skupin a dvojic: rozvíjení schopnosti pracovat s různými žáky, 

respektování práce druhých, vzájemná pomoc při řešení úloh 

Komunikace – rozvíjení schopnosti komunikovat s ostatními žáky a s učitelem při řešení 

matematických cvičení 

Kooperace a kompetice – rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině: koordinace práce, 

společné řešení problému, respektovat vedoucího skupiny, hodnocení spolupráce; při 

soutěžích se učit etické zvládání situací – nepodvádět, zvládat neúspěch, nepovyšovat se 

 



Morální rozvoj 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – zvládání úkolů vyplývajících z učiva, cvičení 

dovednosti řešit vzniklé problémy – různá řešení, pomoc druhých; dokázat v učivu navázat na 

učivo již osvojené, umět si stát za svým rozhodnutím 

Hodnoty, postoje, praktická etika – při práci si uvědomovat svoji zodpovědnost, hlavně při 

práci skupin; spoléhat se na sebe i na ostatní, spravedlivé hodnocení práce svoji i druhých, 

cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům – ohleduplnost, tolerantnost, pomoc 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola – cvičení sdělit otevřeně svůj názor při řešení úloh, sdělovat 

svůj názor, respektovat názor (nápad) někoho jiného, aktivní zapojení do řešení daných úkolů 

Občan, občanská společnost a stát – odpovědný přístup k přípravě na  hodinu (práva a 

povinnosti) 

Formy participace občanů v politickém životě  
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – využití prvků 

demokracie i v hodinách matematiky – řád, norma, spravedlivé hodnocení 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá –využití vlastních zkušeností, poznatků získaných při prvouce 

(Aritmetika – práce s velkými čísly: porovnávání čísel označujících rozlohu světadílů a 

oceánů, využití tabulek a grafů; Geometrie –  úsečky označující délku říčních toků a jejich 

porovnávání, práce s grafy a tabulkami, převody délkových jednotek) 

Objevujeme Evropu a svět – tvoření a řešení slovních úloh, tabulek a grafů, zajímavých 

cvičení s tématikou Evropy (práce s čísly označujícími rozlohu, počet obyvatel evropských 

států, práce s čísly označujícími nadmořské výšky hor, délky řek, plochy oceánů a moří, 

příklady s čísly vyjadřujícími vzdálenosti různých měst, využití tabulek a grafů) 

Jsme Evropané – znalost cizích měn, zejména euro (event. zařadit příklady na převody měn, 

zejména euro) 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference – respektování spolužáků jiných etnik ( ve všech hodinách ) 

Lidské vztahy – rozvíjení schopnosti spolupráce s ostatními v třídním kolektivu, na společné 

práci se podílí všichni bez rozdílu pohlaví, barvy pleti a příslušnosti k národu, tolerance všech 

žáků, uplatňování principu slušného chování 

Etnický původ 
Multikulturalita – vzájemné obohacování se ve třídě – naslouchání druhým 

Princip sociálního smíru a solidarity 
 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy  
Základní podmínky života – voda – využití při slovních úlohách o spotřebě vody 

v domácnosti, spojitost s ochranou vody a jejím šetření, v geometrii převod jednotek objemu; 

energie – elektrická energie a její hodnota,šetření el. energie (slovní úlohy o domácnosti,práce 

s grafy a tabulkami ) 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – odpady a hospodaření s odpady – 

druhotné suroviny: slovní úlohy související se sběrem papíru, množství nasbíraných kg ve 

třídě, škole, městě, porovnávání nasbíraného množství – tabulky, grafy, diagramy, v geometrii 

převody jednotek hmotnosti 

Vztah člověka k prostředí 

 



MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

Tematické okruhy receptivních činností: 

kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

stavba mediálních sdělení 

vnímání autora mediálních sdělení 

fungování a vliv médií ve společnosti 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

- je realizována v 1. - 5. ročníku  - 1 hod. týdně 

-     hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím oboru Umění a kultura  

- vzdělávací obsah je rozdělen do čtyřech oblastí 

 

vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu 

 

instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci 

 

hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty 

 

poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob 

- organizace -  žáci pracují ve třídě nebo v hudební učebně s využíváním audiovizuální 

techniky, za pomoci různých forem s využitím dostupných vyučovacích pomůcek. 

 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení  - žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky  

                                    přesně v jednohlase 

- učitel vede žáky k užívání správné terminologie  a symboliky 

- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence k řešení problémů  –  rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné  

                                    tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 

                                                  -  rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební  

                              nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

- učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků  

- učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání 

Kompetence komunikativní – žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje  

                                    v rámci nejjednodušších hudebních forem 

                                          - reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje  

                             metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 

- učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 

- učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

Kompetence sociální a personální – žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování  

                                    žánrů a stylů hudby 



-    učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání 

-    učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

Kompetence občanská – žák je veden ke kritickému myšlení nad obsahy  hudebních děl 

       -     učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo 

jejich výsledků 

Kompetence pracovní – využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním  

                                     pohybem vyjadřuje hudební náladu 

        -     učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků 

        -     učitel vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů 

        -      učitel vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení 

 

- Předmět: hudební výchova 

Ročník: 1. 

Časová dotace: 1 hod. týdně 

 
Učivo Výstupy Mezipředmětové vztahy 

Písně z MŠ 

Říkadla 

Dechová cvičení 

Rytmická cvičení 

Pohybové hry 

Hudební hry 

Píseň lidová a umělá 

Poslechové skladby 

Vánoční říkadla 

Vánoční koledy 

 Ovládá slova písní, zpívá 

písně odlišného charakteru. 

 Při zpěvu správně dýchá, 

rovně stojí či sedí. 

 Pozná tóny vysoké a 

hluboké, dlouhé a krátké. 

 Získává správné pěvecké 

návyky (uvolněný plynulý 

zpěv, lehké nasazení, 

správné dýchání, zřetelná 

výslovnost). 

 Tv- držení těla, dýchání 

 Čj- význam slov 

 Osvojuje si dětské popěvky, 

říkadla, rozpočitadla. 

 Správně vyslovuje, tleská 

rytmus. 

 Vymýšlí melodii 

k říkadlům. 

 Čj- slovní přízvuk 

 M – číselná řada 

 Správně dýchá. 

 Rozlišuje hlasy, zvuky, tóny 

kolem sebe. 

 Zpívá slabě a silně, pomalu 

a rychle. 

 Vytváří zvuky znázorněním 

kapek deště. 

 Prv – příroda kolem nás 

 Procvičuje výslovnost 

jednotlivých samohlásek. 

 Čj- samohlásky 

 Hraje hru na tělo.  

 Část textu zpívá, některá 

slova znázorňuje pohybem. 

 Tv – pohybová cvičení 

 Pozná, že melodie stoupá, 

klesá a je stejně vysoká. 

 Rukou naznačuje postup 

  



melodie. 

 Podle ukázky pozná píseň, 

určí ráz skladby 

(ukolébavka, tanec, píseň, 

pochod). 

 Rozliší tóny krátké a 

dlouhé. 

 Hraje na dětské orffovské 

nástroje a seznámí se 

s jejich správným držením. 

 Čj- dlouhé a krátké 

samohlásky 

 Pochoduje a tančí podle 

rytmu poslechové skladby.  

 Tv 

 Připojí vhodný pohybový 

projev k písni. 

 Tancuje v rytmu hudby. 

 Hraje rytmus na rytmické 

nástroje, doprovází píseň. 

 Tv 

 Dbá na lehké, uvolněné 

tvoření tónů. 

 Všímá si celkového rázu 

písně, pozoruje rytmus. 

 Tříbí cit pro vhodné použití 

hudebních nástrojů při 

doprovodu písně. 

 Čj- melodie vět 

 Pozná píseň podle 

rytmického úryvku. 

 Sluchem pozná, kdy se 

melodie opakuje, zesiluje či 

zeslabuje, zrychluje či 

zpomaluje. 

 Rozezná písničky 

s doprovodem hudebního 

nástroje a bez doprovodu. 

 Vv- výtvarné vyjádření 

pohybu 

 Využívá hry na tělo 

(tleskání, pleskání, dupání). 

 Tv 

  Seznámí se s hudebními 

nástroji, rozlišuje tóny 

vysoké a hluboké, rozlišuje 

zvukovou barvu 

jednotlivých nástrojů. 

 Vv – výtvarné znázornění 

věcí 

 Melodizuje říkadla.  

 Rozlišuje mluvní a zpěvní 

projev. 

 Čj – čtení, říkadla 

 Pozná úryvky známých 

koled. 

 Při poslechu rozhodne, která 

je pomalá nebo rychlá, 

připojí rytmický doprovod. 

 Prvouka- lidové tradice 

  

 Napodobuje formou hry 

 Pč 

 Prv- profese 



různé pracovní činnosti. 

 Napodobuje pohybově hru 

na některé hudební nástroje 

ve hře  

      Na muzikanty. 

 Po učiteli napodobuje 

rytmus deklamací různých 

slabik a slov, hrou na tělo či 

rytmickém hudebním 

nástroji ve hře Na ozvěnu. 

 Zpívá známou píseň, po 

přerušení učitelem si ji 

pouze představuje, a pak 

opět pokračuje ve zpěvu ve 

hře Na ztracenou melodii. 

 Při zpívání se skupinou 

žáků se plynule střídá ve hře 

Na štafetu. 

 Vv- tématické práce 

 Tv – štafetové hry 

 

 

 

 

- Předmět: Hudební výchova 

Ročník: 2. 

Časová dotace: 1 hod. týdně 

 
Učivo Výstupy Mezipředmětové vztahy 

Písně z 1. r.   Dbá na správné rovné sezení při 

zpěvu, rovné držení vstoje. 

 Opakuje písně formou hudebních 

hádanek. 

 Podle počátečních úryvků pozná 

známou píseň. 

  

Zvuky  Pokračuje ve sluchovém pozorování 

a rozlišování zvuků kolem nás. 

Zvuky vysoké a hluboké, ostré a 

jemné, příjemné a nepříjemné 

  

Jazykolamy  Zřetelně vyslovuje, rytmizuje 

jednoduché texty. 

 český jazyk - rytmus 

Rytmická cvičení  Vytleská krátké a dlouhé slabiky.   

Říkadla 

  

 Tleská rytmus, doprovází hrou na 

rytmickém nástroji (hůlky, bubínek) 

 Melodizuje říkadlo – vytváří svoji 

vlastní melodii. 

 Dbá na správné otvírání úst. 

  

Hádanky  Vymýšlí jednoduchý nápěv. 

 Zpěvem a instrumentální hrou útvar 

 český jazyk – rozvoj slovní 

zásoby 



napodobuje. 

 Pokračuje v elementární melodizaci 

slov a textů.  

Dechová cvičení 

 

 Správně se nadechuje nosem, zadrží 

dech, nezvedá ramena. 

 tělesná výchova – dechová 

cvičení 

Tóny  Pozná rozdíl mezi dlouhými a 

krátkými tóny. 

  

Písně lidové a 

umělé 

 

 Určí podle zápisu v učebnici druh 

písně. 

 Rozumí pojmům autor textu, autor 

hudby. 

 český jazyk – rozvoj paměti, 

slovní zásoby, lidový jazyk 

Koledy  Zpívá koledy, připojí rytmické 

nástroje (triangl, hůlky) 

 prvouka - svátky 

Melodie  Sluchem pozná, kdy melodie stoupá 

či klesá. 

 Rukou ukazuje pohyb melodie. 

 Intonuje melodii klesavou a 

stoupavou. 

  

Rytmus  Na základě svých dispozic zpívá 

intonačně čistě. 

 Tleská rytmus. 

 Doprovází píseň na jednoduché 

hudební nástroje. 

 Melodii ztvární tancem. 

český jazyk – vytleskávání slabik 

Tempo  Pozná a ve správném tempu zazpívá 

píseň pomalou a rychlou. 

 Zpívá píseň po částech formou hry 

Na ozvěnu. 

  

Melodie a pohyb  Pohybově ztvární píseň. 

 Hrou na tělo naznačuje rytmus. 

 Ovládá pohybové prvky – krok, 

chůze po špičkách, podup, poskok. 

  

Ukolébavky 

 

 Rozpozná ukolébavku, zpívá slabě. 

 Rytmicky deklamuje, doprovází na 

triangl. 

  

Pochodové písně 

 

 Dovede správně a v rytmu hudby 

pochodovat. 

 Zpívá a tleská doby při pochodu. 

 Doprovází hrou na rytmické nástroje. 

  

Hudební nástroje  Pozná tvar hudebních nástrojů a 

jejich zvuk. 

  

Hudební nauka  Pozná notovou osnovu, houslový 

klíč, notu (hlavička, nožka). 

  

 

 

- Předmět: Hudební výchova 

Ročník: 3. 

Časová dotace: 1 hod. týdně 



 

 

- Rozpracované očekávané 

výstupy 

Učivo - Mezipředmětové 

vztahy 

- provádí správnou tvorbu tónů a 

dýchání při zpěvu 

- na základě svých dispozic zpívá 

intonačně čistě 

- imituje podle hraného, zpívaného 

vzoru 

- zpívá a tleská rytmicky přesně 

- rozpozná a taktuje 2/4 takt 

- vyjádří polku pohybem 

- utvoří hlavový tón 

- určí noty a pomlky čtvrťové 

v notovém zápise 

- orientuje se v notovém zápise 

- rozpozná tóny v C dur 

- určí noty a pomlky čtvrťové 

- schopen provést ukončení melodie 

pomocí hudebních nástrojů 

- vyjádří pohybem tempo 

- rozpozná notový záznam C dur 

- vyhledá noty půlové  

- z notového zápisu vyčte 3/4 takt, 

zataktuje jej 

- využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 

- je schopen provést mluvený kánon, 

vytleská kánon 

- použije mluvený, zpívaný kánon 

- rozpozná poslechem 3/4 takt 

- vyjádří pohybem, taktováním 

- využívá hudební nástroje 

k doprovodné hře 

- reaguje pohybem na hudbu – hudba 

pochodová 

- vlastním pohybem vyjádří hudbu 

Lidová píseň 

 

 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova – 

rytmická gymnastika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova – 

kresba hudebních nástrojů 

 

 

 

 

 

 

 



- rozpozná předehru a dohru písně 

- improvizuje text Jak se to rýmuje Český jazyk - říkadla 

- provádí taneční hry se zpěvem 
Hudební hra 

Tělesná výchova – 

rytmická gymnastika 

- orientuje se v notovém záznamu 

písně 

- určí noty a pomlky podle délky 

(celé, půlové, čtvrťové) 

- intonuje píseň podle notového 

zápisu 

- vyjádří pohybem melodii 

vzestupnou a sestupnou 

- reaguje pohybem na znějící hudbu  

- vyjádří správné tempo 

- interpretuje rytmus na hudební 

nástroje 

Umělá píseň 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova - 

rytmická gymnastika 

- zpívá intonačně a rytmicky přesně 

- určí dílo, ze kterého je hymna 
Kde domov můj 

Prvouka – státní symbol 

- rozpozná hudbu instrumentální  

- určí polku, znázorní pohybem 

- rozliší barvu a výšku tónů, 

- pozná hudební nástroje 

- vyjádří obsah jednotlivých částí 

B. Smetana: Skladby  

 

Český jazyk – vlastní 

jména 

 

- Vzdělávací oblast:Umění a kultura 

- Vyučovací předmět: Hudební výchova 

- Ročník: 4. 
 

- Rozpracované předpokládané výstupy - Učivo 

- Mezipředmětové 

vztahy, 

 

 

poznává další písně 

dbá na správné dýchání 

osvojí si pojmy repetice, houslový klíč 

zvládne napsat houslový klíč 

Vokální činnosti 

-pěvecký a mluvní projev (pěvecké 

dovednosti, hlasová hygiena) 

-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) 

-dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový 

Vv - ilustrace 

 

 

 

 



- Rozpracované předpokládané výstupy - Učivo 

- Mezipředmětové 

vztahy, 

 

rozlišuje délky not a umí je zapsat 

pozná dynamická znaménka p, mf, f a  umí je v písní 

použít  

používá stupnici C dur (názvy not) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, 

drnkací, bicí 

doprovodí písně na rytmických nástrojích 

rytmizace říkadel 

 

 

 

 

 

 

 

 

pohybově vyjádří hudbu, valčíkový krok 

 

 

 

 

 

 

 

pamatuje si nejdůležitější údaje o B. Smetanovi 

seznámí se s názvy oper B. Smetany 

ovládá názvy symfonických básní cyklu Má vlast 

seznámí se s životem a dílem A. Dvořáka  

poslouchá vybrané skladby 

pozná písně ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu, 

najde opakující se téma v poslouchané skladbě 

dvojhlas) 

(rozvíjení činností z 1. období) 

- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4  a 

4/4  taktu) 

-dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé 

písně) 

-intonace a vokální improvizace (durové a 

mollové tóniny) 

-grafický záznam vokální hudby (čtení a 

zápis rytmického schématu písně, orientace 

v notovém záznamu) 

 

Instrumentální činnosti 
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, 

témat, jednoduchých skladbiček pomocí 

nástrojů z Orfeova instrumentáře, zobcových 

fléten) 

-rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 

improvizace  (tvorba hudebního doprovodu, 

hudební hry) 

-grafický záznam melodie (rytmické schéma 

jednoduché skladby) 

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

-taktování, pohybový doprovod znějící hudby  

(3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet) 

-pohybové vyjádření hudby ( pantomima a 

pohybová improvizace) 

-orientace v prostoru (pamětné uchování 

tanečních pohybů) 

 

Poslechové činnosti 

-kvality tónů 

-vztahy mezi tóny 

-hudební výrazové prostředky a hudební 

prvky 

-hudba vokální, instrumentální, vokálně 

instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 

(rozvíjení činností z 1. období) 

-hudební styly a žánry (hudba pochodová, 

taneční, ukolébavka, …) 

-hudební formy (malá a velká písňová, 

rondo, variace) 

-interpretace hudby (slovní vyjádření) 

 

Tv – pochod 

taneční krok 

 

 

Vv – Vánoce 

Pč – vánoční výzdoba 

 

 

Čj – vypravování 

Prv – lidové zvyky a 

tradice 

 

 

 

 

MKV-lidské vztahy- 

vzájemné obohacování 

různých kultur 

-kulturní diference- 

-poznávání vlastního 

kulturního 

zakotvení,respektování 

zvláštností různých etnik 

 



 

Nabídka poslechových skladeb: B. Smetana  

     A. Dvořák  

     vánoční hudba 

     valčíky 

            

 

Nabídka pro nácvik písní:   lidové písně, umělé písně, trampské písně, populární  hudba , 

vánoční koledy aj. 

 

Nabídka pro zpěv s tancem: variace kroky polkové, valčíkové, mazurka  

 

 

- Vzdělávací oblast:Umění a kultura 

- Vyučovací předmět: Hudební výchova 

- Ročník: 5. 

- Rozpracované očekávané výstupy - Učivo 
- Mezipředmět

ové vztahy  

rozlišuje smyčcové nástroje – housle, violoncello, 

kontrabas 

dechové nástroje – trubka, pozoun, lesní roh 

seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém 

orchestru 

 

pracuje uvědoměle s pojmy stupnice C dur, repetice, 

zesílení, zeslabení 

pozná basový klíč 

čte noty v rozsahu c1 – g2 v houslovém klíči 

provádí rozbor zapsané písně – druh písně, notový 

zápis, takt, melodie 

seznámí se s krajovými lidovými tanci 

diriguje čtyřčtvrteční takt 

seznámí se s původem státní hymny 

 

pohybově vyjadřuje nálady 

seznámí se s relaxací 

 

zpívá jednoduché dvojhlasé písně 

naučí se vybrané písně J. Uhlíře a k. Šípa 

dbá na správné dýchání 

 

doprovodí písně na rytmické a melodické hudební  

nástroje 

 

poslouchá vybrané skladby 

 

Vokální činnosti 

-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, 

hlasová hygiena) 

-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) 

-dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas) 

(rozvíjení činností z 1. období) 

- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4  a 4/4  

taktu) 

-dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé písně) 

-intonace a vokální improvizace (durové a 

mollové tóniny) 

-grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis 

rytmického schématu písně, orientace 

v notovém záznamu) 

 

Instrumentální činnosti 
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, 

témat, jednoduchých skladbiček pomocí 

nástrojů z Orfeova instrumentáře, zobcových 

fléten) 

-rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 

improvizace  (tvorba hudebního doprovodu, 

hudební hry) 

-grafický záznam melodie (rytmické schéma 

jednoduché skladby) 

 

Hudebně pohybové činnosti 

-taktování, pohybový doprovod znějící hudby  

Vv - ilustrace 

 

 

 

 

 

Tv – pochod 

taneční krok 

 

 

Vv – Vánoce 

Pč – vánoční výzdoba 

 

Čj – vypravování 

Prv – lidové zvyky a 

tradice 

 

 

 

 

 

 

koncert ván. hudby 

 

MDV-kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

-vnímání autora 



- Rozpracované očekávané výstupy - Učivo 
- Mezipředmět

ové vztahy  

poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové 

nástroje 

 

poznává varhanní hudbu , vánoční hudbu a vánoční 

koledy , trampské písně   

 

 

(3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet) 

-pohybové vyjádření hudby ( pantomima a 

pohybová improvizace) 

-orientace v prostoru (pamětné uchování 

tanečních pohybů) 

 

Poslechové činnosti 

-kvality tónů 

-vztahy mezi tóny 

-hudební výrazové prostředky a hudební prvky 

-hudba vokální, instrumentální, vokálně 

instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 

(rozvíjení činností z 1. období) 

-hudební styly a žánry (hudba pochodová, 

taneční, ukolébavka, …) 

-hudební formy (malá a velká písňová, rondo, 

variace) 

-interpretace hudby (slovní vyjádření) 

 

mediálních sdělení 

 

 

 

MKV-lidské vztahy 

-etnický původ 

 

 

EGS-Evropa a svět 

nás zajímá 

 

Nabídka poslechových skladeb: L. Janáček  

     W. A. Mozart  

     J. S. Bach   

     J. J. Ryba  

       

       

 

Nabídka pro nácvik písní: lidové písně, umělé písně, trampské písně, populární  hudba , 

vánoční koledy aj. 

 

Průřezová témata –  Hudební výchova 1. – 5. ročník  
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

Osobnostní rozvoj 
 

Rozvoj schopností poznávání   
- cvičení pozornosti – např. opakování rytmu, melodie 

- zapamatování si  textu, smyslové hry – zvuky, tóny 

Sebepoznání a sebepojetí  
- hra na tělo – rytmus, znázornění hudebních nástrojů, hudební sebevyjádření 

Seberegulace a sebeorganizace  

- práce ve dvojicích, ve skupinách – učí se spolupráci 

Psychohygiena    
- znázornění pohybu, hudba jako uklidňující prvek, podporuje vnímavost, city a vůli  

-uvolnění, relaxace při poslechu hudby  

- dechová cvičení 

Kreativita 
- vyjádření písně pohybem, pantomima 



- nebát se vyjádřit své city, nálady a realizovat je 

Sociální rozvoj 
Poznávání lidí                              
- vzájemné poznávání se při práci ve skupině 

Mezilidské vztahy   
- vzájemná spolupráce při hudebních činnostech 

- dovednost vcítit se v písních do role různých lidí 

Komunikace  
- hra na ozvěnu – hlas, hudební nástroje, rytmus 

- hra na otázku a odpověď 

- spojení pohybu a hudby  

Kooperace a kompetice   
- „dětská kapela“ – snaha o spolupráci 

 - hudebně pohybové hry dávají příležitost ke spolupráci, k nácviku soc. rolí, k vytrvalosti a zodpovědnosti 

- Morální rozvoj 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika – umět zaujmout postoj a zhodnotit „práci“ vlastní i druhého 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola                                 
- osvojování lid. písní, dětské hry, seznámení se s hud. díly umožňují  dětem prožít sounáležitost v soc. skup.           

Občan, občanská společnost a stát   
- schopnost aktivního naslouchání písním, empatické cítění 

Formy participace občanů v politickém životě  
- úcta ke státním symbolům – hymna 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá  
- poznávání historie, hudby, hudebních žánrů a skladatelů   

Objevujeme Evropu a svět         
- prostřednictvím hud. činností a tradic se děti seznámí s jinými kulturami, jazykem a hodnotami  

Jsme Evropané 
 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Kulturní diference      
 - možnost obohatit se o písně různých národů, hledat v nich podobnosti a rozdíly, poznat státní hymny  

Lidské vztahy   
- rozvíjení spolupráce mezi žáky a aktivní podílení při hudebních činnostech  

Etnický původ   
- odlišnosti v dějinách národů – např. indiánská, černošská otázka a s nimi spojené písně 

Multikulturalita  
- písně jiných národů v originálním jazyce (slovenské, anglické, …) 

Princip sociálního smíru a solidarity  

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy      
- poznávání hodnot přírody v písních 

 - vyjádření proměn přírody v ročních obdobích v poslechových skladbách  

Základní podmínky života 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí  
- stará řemesla, poznávání hodnot lidské práce v písních   



Vztah člověka k prostředí    
- při poznávání života rostlin a živočichů v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tematické okruhy receptivních činností: 
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení   
- poslech a hodnocení rádia Školák 

- získávání informací o hudbě a hudebních skladatelích prostřednictvím internetu 

- význam reklamy, kritický přístup k ní 

interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

stavba mediálních sdělení 

vnímání autora mediálních sdělení    
- hodnocení, vyjádření vlastních nápadů na vystoupení, koncerty 

fungování a vliv médií ve společnosti 

 

 

Vzdělávací oblast  - Člověk a svět práce 
  

 

Pracovní činnosti 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1.stupeň  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci se v něm 

učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se 

plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu.  

Pracovní činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni 

rozdělen do čtyř tematických okruhů: 

1. Práce s drobným materiálem, papírem a modelovací hmotou 

- vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností        materiálů 

- funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů 

- jednoduché pracovní postupy a organizace práce 

- lidové zvyky, tradice a řemesla 

2. Práce montážní a demontážní 

- práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční) 

- sestavování modelů 

- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

3. Pěstitelské práce 

- základní podmínky pro pěstování rostlin 

- péče o nenáročné rostliny 

- pěstování rostlin ze semen  



- pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování 

4. Příprava pokrmů 

- pravidla správného stolování 

- příprava tabule pro jednoduché stolování 

5.    Práce s výpočetní technikou 

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a 

hygieny při práci. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, 

učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě 

 učitel umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí 

 učitel pozoruje pokrok u všech žáků 

Kompetence k řešení problémů 

 učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 žáci promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů  

 učitel se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů 

Kompetence komunikativní 

 žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se 

popsat postup práce 

 učitel vede žáky k užívání správné terminologie 

  

Kompetence sociální a personální 

 učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 

 žáci pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a 

respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku 

Kompetence občanské 

- učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých 

i společných výsledků práce 

- učitel umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo 

výsledky 

- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 



Kompetence pracovní 

 učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně 

používání ochranných pracovních prostředků 

 učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů 

 učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům 

v činnostech pomáhá 

 žáci správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami 

 

 

- Předmět : Pracovní činnosti 

Ročník : 1. 

- Časová dotace : 1 hod. týdně 
 

 

 

 Učivo                                                               Výstupy Mezipředmětové vztahy 

                

Člověk a svět 

práce 

1. Práce 

s drobným 

materiálem, 

papírem a 

modelovací 

hmotou 

 osvojuje si základní návyky při práci 

s drobným materiálem, 

 seznamuje se a dodržuje hygienické a 

bezpečnostní návyky při tvorbě, 

 zvládá základní činnosti tj. skládání, 

stříhání, vytrhávání, V praxi využívá 

znalosti vlastností plastického 

materiálu tj.pružnost, 

tažnost,ohebnost, 

 jednoduchými postupy vytváří 

předměty z různých materiálů, 

 vlastnosti různých materiálů poznává 

též svými smysly a svou tvorbou 

objevuje další možnosti, 

 slepování, navlékání přírodnin,válení, 

hnětení, ohýbání a stlačování  

 

M- počítání prvků 

Prv – zdraví a hygiena, 

bezpečnost; věci kolem 

nás 

Čj- význam slova 

2. Práce pěstitelské   Pečuje o nenáročné  pokojové rostliny 

ve třídě( zalévá, otírá listy, kypří 

půdu), 

 seznamuje se s pojmem klíčení a 

v praxi si jej vyzkouší( při pozorování 

klíčení fazole ve třídě), 

 

Prv- rostliny 

Vv- výtvarné znázornění 

přírody 

M- slov.úlohy 



3. Příprava 

pokrmů 

 Zvládá zásady slušného stolování a 

sebeobsluhu ve školní jídelně, 

 jí příborem, 

 připraví si jednoduchou svačinu, 

 rozlišuje každodenní a slavnostní 

stolování 

Prv- škola, rodina, 

hyg.návyky, zdravá 

výživa, režim dne 

4. Práce montážní 

a demontážní 

 Zvládá elementární dovednosti a 

činnosti při práci se stavebnicemi  

SEVA, 

 pracuje podle obrazového návodu, ale 

i podle vlastní fantazie, 

 osvojuje si základní pracovní 

dovednosti a návyky při organizaci 

práce, 

 dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti při montáži a demontáži  

M- počítání prvků, 

orientace v prostoru 

5. Práce 

s výpočetní 

technikou 

 Rozumí základním pokynům 

k obsluze počítače 

 Využívá aktivně výukové programy 

Čj,M,Prv,Hv,Vv-

příslušné výukové 

programy 

 

 

 

 

 

 

- Předmět : Pracovní činnosti 

Ročník : 2. 

Časová dotace : 1 hod. týdně 
 

 

Učivo Výstupy Mezipředmětové vztahy 

Člověk a svět 

práce 

 

1. Práce 

s drobným 

materiálem 

 Zná již vlastnosti různých 

materiálů, dále své znalosti rozvíjí a 

využívá v praxi, vnímá je svými 

smysly, 

 dodržuje a upevňuje si správné 

návyky organizace, hygieny a 

bezpečnosti práce, 

 zvládá základní činnosti práce 

s materiálem tj. skládání, ohýbání, 

stříhání, trhání, vystřihování, 

nalepování, slepování, 

 modelování, 

prvouka vnímání materiálů 

pomocí smyslů 

 

 

 

prvouka – hygiena, zdraví 

 

 

 

 

 

 



 hnětení, válení, stlačování, 

přidávání, ubírání, navlékání a 

odměřování návleku, uzlík, sešívání 

pomocí stehu obnitkovacího a 

jednoduchého předního, 

 rozlišuje rub a líc látky, 

 zvládá přišití dvoudírkového 

knoflíku 

-  

prvouka – ztvárnění živé přírody  

z modelovací hmoty 

 

matematika – odhad vzdálenosti 

2. Práce 

montážní a 

demontážní 

 Seznamuje se s návody a 

předlohami stavebnic, se kterými 

samostatně pracuje, 

 jsou to stavebnice SEVA a LEGO, 

 sestavuje modely i bez předlohy, 

 montuje a demontuje jednotlivé 

díly, 

 dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci, 

 vytváří si kladný vztah  k práci své 

a ostatních, 

 upevňuje si správné pracovní 

návyky a dovednosti 

 

český jazyk – procvičování 

jemné motoriky(psaní)  

 

 

matematika – tvary těles  

 

 

 

 

prvouka – práce, zaměstnání 

3. Pěstitelské 

práce 

 Provádí pozorování přírody během 

všech ročních období, 

 pečuje o nenáročné rostliny ve 

třídě, 

 zalévá je, otírá listy, kypří, rosí, 

rozmnožuje pomocí odnoží, 

 v praxi vyzkouší pěstování 

jednoduchých rostlin ( hrách, 

fazole), 

 rozezná nejznámější semena plodů 

tj. čočka, hrách, fazole, kukuřice, 

mák 

 

prvouka – roční období, živá 

příroda  

 

 

 

 

 

 

 

prvouka - plody 

 

4. Příprava 

pokrmů 

 Seznamuje se způsoby uchovávání 

a skladování potravin, 

 zvládá přípravu stolu pro stolování 

 zvládá sebeobsluhu a základy 

slušného stolování 

prvouka – zdravá výživa 

 

 

 

 

 

- Předmět : Pracovní činnosti 

Ročník : 3. 



Časová dotace : 1 hod. týdně 

 

 

Rozpracované očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

- vytváří jednoduchými pracovními 

operacemi a postupy různé výrobky 

z daného materiálu 

- volí vhodné pomůcky, nástroje a náčiní 

- udržuje pořádek na pracovním místě  

Práce s drobným 

materiálem 

Český jazyk – 

popis pracovního 

postupu 

- provádí jednoduchou montáž a demontáž 

stavebnice  

 

Práce montážní a 

demontážní 

Matematika – 

tělesa, osová 

souměrnost, 

prostorová 

představivost 

- provádí jednoduché pěstitelské činnosti 

- ošetřuje a pěstuje nenáročné pokojové 

rostliny 

- volí podle druhů pěstitelských činností 

správně pomůcky, nástroje a náčiní 

- seznamuje se se základními podmínkami 

života rostlin 

- seznamuje se s úlohou techniky v životě 

člověka 

 

Pěstitelské práce Prvouka – rostliny 

 

Výtvarná výchova 

– malba, kresba 

rostlin a jejich částí 

- seznamuje se se základním vybavením 

kuchyně, pojmenuje pomůcky a nástroje 

- dodržuje pravidla správného stolování 

- udržuje pořádek pracovních ploch 

Příprava pokrmů  Výtvarná výchova 

– estetické vnímání 

- stříhání látek 

- vytváření koláží   

 

Práce s textilem  

      -    poznává základní vlastnosti materiálu 

- dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny 

Práce s modelovací 

hmotou 

Matematika - tělesa 

- přední a zadní steh 

- přišívání knoflíků 

- jednoduchý výrobek 

 

Ruční práce Matematika - 

měření 

- stříhání, lepení 

- měření, linkování 

- obkreslování šablony 

- vystřihování symetrických tvarů 

- jednoduché výrobky 

 

Práce s papírem Matematika – 

jednotky délky 

 

 

- Předmět : Pracovní činnosti 

Ročník : 4. 



Časová dotace : 1 hod. týdně 
 

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy 

- vytváří složitějšími 

pracovními operacemi a 

postupy různé výrobky 

z daného materiálu na 

základě své 

představivosti 

- seznamuje se s prvky 

lidových tradic 

- volí vhodné pomůcky, 

nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému 

materiálu 

- dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti 

práce 

- zná zásady první 

pomoci 

Práce s drobným materiálem Kolektivní práce  

 

Vl – modely zbraní, hradů, 

staveb ... 

 

Čj – tvarosloví, kartičky 

     - popis prac. postupu 

 

 

Př – materiály, přírodniny 

 

M – jednotky 

     - geometrie : přesnost  

                         : měření 

 

Vztah člověka k přírodě 

 

Zásady hygieny a bezpečnosti  

- provádí montáž a 

demontáž stavebnice 

podle předlohy, návodu  

- má správné pracovní 

dovednosti a návyky 

- používá vlastní fantazii 

při tvorbě výrobků 

Práce montážní a demontážní práce 

 

 

První pomoc při úrazu 

- samostatně vede 

pěstitelské pokusy a 

pozorování 

- ošetřuje a pěstuje 

náročnější pokojové 

rostliny podle daných 

zásad 

- náčiní, pomůcky a 

nástroje volí samostatně 

- zná základní podmínky 

pro pěstování rostlin 

- rozlišuje různé druhy 

semen, plodů a plevelů 

Pěstitelské práce Propojení obou předmětů 
Vv a Pč dle potřeby 

- orientuje se v základním 

vybavení kuchyně 

- připraví samostatně 

jednoduché pohoštění 

studené kuchyně 

- zná zásady správné 

výživy 

- dodržuje pravidla 

správného stolování a 

Příprava pokrmů   



společenského chování 

- provede jednoduchou 

úpravu stolu 

- udržuje pořádek 

pracovních ploch, 

dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti 

práce 

- dodržuje zásady 

bezpečnosti a ochrany 

při práci s nástroji  

- zná zásady první 

pomoci 

- poznává úlohu techniky 

v životě člověka 

Práce s výpočetní technikou VL – řemesla, průmysl 

- zvládne tvořit 

jednoduché střihy 

- dokáže ušít zadním 

stehem jednoduchý 

výrobek 

- používá steh 

obnitkovací, křížkový a 

stonkový 

- zvládá jednoduché 

opravy oděvů 

Práce s textilem  

- rozlišuje a pojmenuje 

druhy papíru 

- zvládá přesně stříhat, 

překládat a nalepovat 

výstřižky z papíru 

- samostatně a bezpečně 

volí a užívá pracovní 

pomůcky 

Práce s papírem a kartonem  

- poznává vlastnosti 

materiálu 

- ovládá pracovní 

pomůcky 

- dbá na bezpečnost a 

hygienu práce 

Práce s modelovací hmotou  

 

 

 

 

- Předmět : Pracovní činnosti 

Ročník : 5. 

Časová dotace : 1 hod. týdně 
 

 



Práce s drobným 

materiálem 

- využívá při tvořivých činnostech 

s různými materiály prvky 

lidových tradic 

- pracuje samostatně podle předlohy 

- dodržuje zásady bezpečnosti práce  

- poskytne první pomoc při úrazu 

Kolektivní práce 

 

VL – modely staveb, 

symbolika států ... 

Práce s papírem a 

kartonem 

- zvládá přesné měření, stříhání a 

řezání papíru 

- vytváří složitější prostorové 

výrobky 

Čj – pomůcky k 

procvičování 

 

Př – materiály, přírodniny 

Práce montážní a 

demontážní 

- provádí montáž a demontáž 

samostatně podle předlohy, 

slovního návodu, využívá vlastní 

fantazie 

- sestaví model z vlastních prvků 

- narýsuje jednoduchý technický 

náčrt a pracuje podle něj 

 

M – jednotky 

     - prostor 

      - geometrie : přesnost 

      -                  :  měření 

 

 

Vztah člověka k přírodě  

Pěstitelské 
práce 

- samostatně vede pěstitelské pokusy 

a pozorování a dokáže je 

zaznamenat 

- samostatně pečuje o náročnější 

pokojové a jiné rostliny a pěstuje je 

podle daných zásad 

- podle druhů pěstitelských činností 

volí zcela samostatně pomůcky, 

náčiní a nástroje 

- zná základní podmínky pro 

pěstování rostlin a dokáže je ověřit 

pokusem  

 

 

Zásady hygieny a 

bezpečnosti práce 

 

První pomoc při úrazu  

 

Propojení obou předmětů 

Pč a VV podle potřeby 

Příprava pokrmů - připraví samostatně jednoduchý 

studený pokrm, pracuje podle 

návodu (receptu) 

- zná zásady správné výživy a řídí se 

jimi při přípravě jídla 

- nakoupí samostatně  potřebné 

potraviny 

- provede úpravu stolu pro 

slavnostní příležitost 

- dbá na hygienu a bezpečnost práce 

v kuchyni  

- poskytne první pomoc při úrazu 

- zná základní elektrické přístroje 

používané v kuchyni 

-  

Práce s textilním 

materiálem 

- používá přední, zadní a 

obnitkovací steh 

- umí používat jednoduchý střih 

- ušije jednoduchý výrobek 

Vl - průmysl 

 

 



 

 

VÝTVARNÁ   VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

  Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět  

v 1. až 5. ročníku následovně: 

- ročník – 1 hodina týdně 

- ročník – 1 hodiny týdně 

- ročník -  1 hodiny týdně 

- ročník -  2 hodiny týdně 

- ročník -  2 hodiny týdně 

 

 

Vzdělávání  ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova 

 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění 

 vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově 

 seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných 

technik 

 učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace 

 učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky 

pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání 

      

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  

žáků 

 

Kompetence k učení 

 Žáci jsou vedení ke samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení 

výtvarných problémů 

 učitel vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření 

 žáci využívají poznatky  v dalších výtvarných činnostech 

 žáci zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření 

Kompetence k řešení problémů 

       -     učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů 

 žáci samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení 

obrazných vyjádření 

 žáci přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného 

vyjádření a zaujímají k nim svůj postoj 

 žáci využívají získaná poznání  při vlastní tvorbě 

Kompetence komunikativní  



 žáci se zapojují do diskuse 

 respektují názory jiných 

 žáci pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, umí 

ocenit vizuálně obrazná vyjádření 

 učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z 

výtvarné oblasti  

Kompetence sociální a personální 

 žáci umí tvořivě pracovat ve skupině 

 učitel vede žáky  ke kolegiální pomoci 

 žáci respektují různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost 

alternativního přístupu  

Kompetence pracovní 

 žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky 

 žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla 

 učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi 

Kompetence občanské 

       -     žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí 

       -     učitel pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům 
 

 

 

 

 

- Předmět : Výtvarná výchova  

Ročník : 1. 

- Časová dotace : 1 hod. týdně 
 

 

 

Učivo Výstupy Mezipředmětové vztahy 

Úvodem  Žák se seznamuje se 

základními návyky a postupy 

při práci s barvami, 

 učí se organizovat práci, 

 poznává a osvojuje si 

vlastnosti jednotlivých 

výtvarných materiálů, se 

kterými bude nadále pracovat, 

 osvojuje si základy 

bezpečnosti při práci 

 

Prv-hygiena a  bezpečnost práce 

Pč- materiály 

1. Výtvarné 

vyjádření   

skutečnosti a 

 Rozlišuje tvary, barvy a 

struktury, 

 pomocí barev, vjemů a postojů 

M- geometrické tvary 

Čj- vyjadřovací schopnosti, 

vyprávění, zkušenosti z četby 



tématické 

práce 

vyjadřuje vlastní prožitky, 

 rozvíjí své vlastní pozorování, 

vyjadřovací schopnosti a 

výtvarné vyprávění, 

 učí se pozorovat přírodu i své 

okolí, 

 vyhledává a dotváří 

přírodniny, 

 rozvíjí pozorovací schopnosti 

a paměť, 

 poznává a zobrazuje tvary a 

funkce věcí, zkouší zachytit 

postavu v pohybu v prostoru 

(prozatím bez proporčních 

vztahů) 

 

Prv- věci kolem nás, člověk 

Tv-pohybové hry, sport 

2. Práce 

dekorativní a 

prostorové 

 Seznamuje se s pojmem barvy 

základní,  

 zkouší barvy míchat, 

 poznává vlastnosti barev ( 

barvy husté- řídké, světlé-

tmavé) a využívá jich v praxi, 

 objevuje možnosti hry s linií a 

s barvou, 

 prakticky rozlišuje pojem 

kresba a malba, 

 rozvíjí svůj smysl pro výtvarný 

rytmus a též smysl pro řešení 

plochy s využitím barevných a 

geometrických prvků, 

 zjišťuje vlastnosti plastických 

materiálů při modelování, 

rozvíjí svůj cit pro prostor 

 

Čj- význam slova 

Prv- věci kolem nás 

M- geom.tvary 

Pč- modelování 

3. Výtvarné 

umění a životní 

prostředí 

 Zobrazuje tvary a funkce věcí, 

 aktivně pracuje s ilustrací, 

pozná obrázky dětských 

ilustrátorů tj. Josef Lada, 

Zdeněk Miler a Helena 

Zmatlíková, 

 porovnává ilustrace a poznává 

různé vyjadřovací prostředky, 

zná a rozlišuje pojmy – 

hračka-loutka-školní potřeba 

 

Čj –kniha, ilustrace, divadlo 

Prv- škola 

Pč- výroba loutky 

 

- Předmět : Výtvarná výchova  

Ročník : 2. 

Časová dotace : 1 hod. týdně 



 

 

Učivo Výstupy Mezipředmětové vztahy 

Úvod  Zopakuje si všechny znalosti o 

barvách a vlastnostech materiálů, 

 znovu si připomene zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci 

v hodinách výtvarné výchovy 

 

prvouka - hygiena 

1. Výtvarné 

vyjádření 

skutečnosti 

 Ztvárňuje vlastní prožitky a 

představy, 

 rozvíjí své pozorovací schopnosti, 

 pokouší se o výtvarné vyprávění děje 

pohádek a  příběhů, 

 rozlišuje tvary a funkce předmětů, 

 snaží se o postižení jednoduchých 

proporcí postavy i předmětů 

v různém prostředí 

 

český jazyk – vypravování 

zážitků, dějů, pohádek a 

příběhů 

 

 

 

 

matematika - proporce 

    

2. Práce 

dekorativní a 

prostorové 

 Zná a rozumí pojmu barvy základní, 

teplé a studené, řídké a husté, světlé 

a tmavé a umí jich využívat v praxi, 

 zvládá přiměřeně ředění a míchání 

barev, 

 pomocí hry si osvojuje dovednosti 

práce s linií, 

 využívá přítlak, odlehčení, šrafování, 

zhušťování a zřeďování čar, 

 rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce a 

prostor, 

 dále též rozvíjí svá praktické znalosti 

a zkušenosti při modelování, 

 prohlubuje cit pro výtvarný rytmus 

s využitím znalostí o barvách, 

 dokáže si již sám vybrat jednoduchý 

výtvarný nástroj podle své potřeby tj. 

dřívko, špejle, špachtle, štětec 

 

český jazyk – synonyma, 

antonyma  

 

 

 

matematika – křivá čára, 

lomená čára, přímá čára 

 

 

 

3. Výtvarné 

umění a 

životní 

prostředí 

 Aktivně pracuje s ilustrací, 

 prohlubuje si znalosti o různých 

vyjadřovacích prostředcích, 

 porovnává ilustrace a popisuje 

obrázky, 

 z 1. ročníku zná ilustrace J.Lady, 

Z.Milera,H.Zmatlíkové a dále se 

seznamuje s obrázky Adolfa Borna a 

Zdeňka Smetany, 

 rozumí pojmům hračka, loutka, 

maňásek, 

český jazyk – čtení – popis 

ilustrací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus 

v umění, kultuře bydlení a odívání, 

 citlivě vnímá výtvarná díla 

 

 

prvouka - bydlení 

 

- Předmět : Výtvarná výchova  

Ročník : 3. 

Časová dotace : 1 hod. týdně 
 

- Výstupy - Učivo - Mezipředmětové 

vztahy 

- žák dokáže výtvarně ztvárnit 

své prožitky 

- pozná základní barvy a 

dokáže je vhodně použít 

- výtvarně vyjadřuje hlavu 

pohádkové bytosti 

- seznamuje se s proporcemi 

lidské postavy 

- vyhledá a roztřídí přírodniny, 

výtvarně je dotváří na základě 

představ 

- rozpozná lidské výtvory, 

pozoruje a porovnává jejich 

tvar 

- dokáže výtvarně zobrazit 

předměty  

Výtvarné vyjádření 

skutečnosti 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk – vypravování 

 

 

 

 

 

Prvouka – lidské tělo 

- kresba 

- malba – míchání barev 

- grafika – tvorba matrice 

- batika 

- plastika 

- kombinovaná technika 

Užití technik  

- poznává vlastnosti barev a 

jejich výrazové možnosti 

- poznává různé druhy linie  

- rozvíjí svůj smysl pro 

výtvarný rytmus (rytmické 

řazení prvků) 

- poznává základní vlastnosti 

plastických materiálů, objem 

vytváří modelováním 

Práce dekorativní a 

prostorové 

Matematika – řazení a počet 

prvků 

- seznamuje se s funkcí 

ilustrace a jejich výrazových 

prostředků (Pilař, Trnka, 

Čapek) 

- poznává výtvarnou hodnotu 

Výtvarné umění a životní 

prostředí 

Český jazyk – literární 

výchova 



hračky, loutky 

- seznamuje se s různými druhy 

výtvarného umění (malířství, 

grafika, sochařství) 

 

 

- Předmět : Výtvarná výchova  

Ročník : 4. 

Časová dotace : 2 hod. týdně 
 

- Výstupy - Učivo -  Mezipředmětové 

vztahy 

- žák dokáže výtvarně 

ztvárnit své prožitky, 

zážitky z filmů, knihy 

- pozná barvy základní a 

podvojné 

- rozlišuje barvy teplé a 

studené 

- dokáže přesněji výtvarně 

vyjádřit proporce lidské 

postavy 

- sleduje základní přírodní 

zákonitosti na tvarově 

zajímavých živých i 

neživých přírodninách a 

dotváří je 

- pozoruje a srovnává 

tvary užitkových 

předmětů, pokouší se je 

výtvarně vyjádřit v ploše 

- design a estetická úroveň 

předmětů denní potřeby 

Výtvarné vyjádření 

skutečnosti 

 

 

JČ – slohová výchova 

     -  komunikace 

 

VL, Př – ekosystémy, problémy 

životního prostředí 

      - vztah člověka k prostředí 

 

 

 

M – geometrické tvary 

    -  rovina, prostor 

       

 

Pč – hygiena práce 

 

 

 

Tv – postavy, vyjádření pohybu 

- poznává výtvarné 

možnosti linie, druhy 

linie 

- pozná různé druhy linií a 

jejich výrazové možnosti 

- modelováním vytváří 

prostorové objekty na 

základě představ a 

fantazie 

- dokáže rytmicky řadit 

různé prvky (přírodní, 

geometrické) 

Práce dekorativní a 

prostorové 

 

 

Propojení obou předmětů VV a Pč 

podle potřeby 

- podle výrazových 

prostředků pozná díla 

některých dětských 

ilustrátorů (Čechová, 

Výtvarné umění a 

životní prostředí 

 



Pacovská) 

- rozliší hračky současné a 

lidové 

- pozná některé aspekty 

kultury odívání a kultury 

bydlení 

- otisky přírodnin 

- zachycení struktury 

přírodnin 

Práce s přírodními 

materiály 

 

- návrh modelů oděvů 

- lidové kroje 

- současná oděvní kultura 

a odívání 

  

- tradice – Vánoce, 

Velikonoce 

- rozlišení materiální a 

užitkové stránky 

předmětu 

  

- funkce a užití písma 
  

- rozlišuje druhy technik – 

kresba, malba, 

kombinované techniky 

  

 

- Předmět : Výtvarná výchova  

Ročník : 5. 

Časová dotace : 2 hod. týdně 
 

- Učivo - Výstupy - Mezipředmětové 
vztahy 

Výtvarné vyjádření 

skutečnosti a tématické práce 

- žák rozvíjí svou 

fantazii a 

představivost  

- pozná základní a 

podvojné barvy a 

vhodně je použije 

- dokáže výtvarně 

vyjádřit proporce 

lidské postavy a 

hlavy, konfrontuje 

představu se 

skutečností 

- dokáže vyjádřit vnitřní 

stavbu a vnitřní 

členění přírodních 

objektů pomocí 

výtvarné linie 

 

Jč – slohová výchova 

- komunikace 

 

VL, Př – ekosystémy, problémy 

životního prostředí 

           - vztah člověka k prostředí 

 

 

M – geometrické tvary 

     - prostor, rovina 

 

Pč – hygiena práce 

 

Tv – sport, postavy, vyjádření 

pohybu 

 



- rozvíjí své prostorové 

vidění, cítění a 

vyjadřování na 

základě pozorování 

prostorových jevů a 

vztahů 

- tvary užitkových 

předmětů srovnává a 

vyjadřuje výtvarně 

v ploše i prostoru 

- ilustruje přečtený text 

 

Propojení obou předmětů VV a Pč 

podle potřeby 

Práce dekorativní a 

prostorové 

- dokáže řešit úkoly 

dekorativního 

charakteru v ploše 

(symetrická i 

asymetrická řešení) 

- seznamuje se s funkcí 

písma (sdělnou a 

výtvarnou) 

- poznává písmo jako 

dekorativní prvek 

- poznává základní 

prostorové útvary a 

modeluje podle 

skutečnosti 

- dokáže kompozičně 

řešit plochu 

s použitím 

libovolných 

geometrických prvků 

-  

Výtvarné umění a životní 

prostředí 

- dokáže porovnat 

výrazové prostředky 

různých ilustrátorů, 

poznává ilustraci jako 

umělecký prostředek 

- chápe odlišnosti 

uměleckého vyjádření 

skutečnosti od přesné 

podoby světa 

- poznává různé druhy 

výtvarného umění 

- seznamuje se s díly 

malířů, sochařů, 

architektů 

- poznává estetickou 

úroveň předmětů 

denní potřeby 

-  

Výtvarné techniky 

- rozlišuje a ovládá 

výtvarné techniky -  

kresba, malba, koláž, 

-  



grafika 

 

 

 

Průřezová témata – Výtvarná výchova  1. – 5. ročník  
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Osobnostní rozvoj 
Rozvoj schopností poznávání    - vnímání okol. světa, barev a pojmenování tvarů  

Sebepoznání a sebepojetí – výtvarné sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu 

Seberegulace a sebeorganizace – práce ve dvojicích, ve skupinách – učí se spolupráci a 

rozplánovat  jednotlivé postupy 

Psychohygiena – hra s barvou, uvolnění, relaxace – abstraktní práce 

Kreativita – nebát se vyjádřit své nápady, realizovat je a dotvářet 

Sociální rozvoj 
Poznávání lidí – vzájemné poznávání se při práci ve skupině 

Mezilidské vztahy – respektování práce ostatních a vzájemná pomoc 

Komunikace – řeč barev a tvarů, jak je vnímáme, rozbor uměleckých děl 

Kooperace a kompetice – rozvíjet dovednost navazovat na druhé i prosadit vlastní názor 

 

Morální rozvoj 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – učí se řešit problematiku technického rázu, 

zvládat různé malířské postupy 

Hodnoty, postoje, praktická etika –hodnocení vlastní i cizí práce, umět pochválit i 

zkritizovat 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola  
Občan, občanská společnost a stát 

Formy participace občanů v politickém životě 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá – život dětí v cizích zemích, výtvarné ztvárnění zážitků z prázdnin 

Objevujeme Evropu a svět – životní styl Evropanů, jejich zvyky, tradice 

Jsme Evropané 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 
Lidské vztahy-  vztahy v  rodině  , v kolektivu třídy - využití v tematické práci 

Etnický původ – poznávání umění  různých etnických skupin 

Multikulturalita 

Princip sociálního smíru a solidarity 
 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy – vyjádření proměny ekosystémů v různých ročních obdobích, využití 

přírodních  materiálů, ochrana přírody 

Základní podmínky života – voda, vzduch, země – výtvarné vyjádření, péče o rostliny 



Lidské aktivity a problémy životního prostředí – průmysl a životní prostředí – modely, 

stavebnice, makety 

Vztah člověka k prostředí- naše obec , její  historické památky, architektura – tematické 

využití 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tematické okruhy receptivních činností: 
kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – význam reklamy, kritický přístup k ní, pokus 

o vlastní tvorbu - plakáty 

interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

stavba mediálních sdělení 

vnímání autora mediálních sdělení 

fungování a vliv médií ve společnosti 
 

Tematické okruhy produktivních činností: 
tvorba mediálního sdělení – spolupráce s místní knihovnou, výtvarné soutěže 

 

 

TĚLESNÁ  VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 
 

- je realizována v 1. - 5. ročníku 

- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně 

 

Vzdělávací  obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: 

- činnosti ovlivňující zdraví -význam pohybu pro zdraví,příprava organismu,zdravotně      

zaměřené činnosti,rozvoj různých forem 

rychlosti,vytrvalosti,síly,pohyblivosti,koordinace pohybu,hygiena při TV,bezpečnost při 

pohybových činnostech 

 

- činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry,základy 

gymnastiky,rytmické a kondiční formy cvičení pro děti,průpravné úpoly,základy 

atletiky,základy sportovních her,turistika a pobyt v přírodě,plavání,další pohybové 

činnosti 

 

- činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV,organizace při TV,zásady 

jednání a chování,pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností,měření a 

posuzování pohybových dovedností,zdroje informací o pohybových činnostech 

 

Organizace - žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně,na hřišti,na 

stadionu, ve volné přírodě nebo v plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují 

nástup,rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování.Ke konci 

dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci.Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a 

obuvi.Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce.Spolu s dětmi používá veškeré 

dostupné náčiní a nářadí. 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH 

KOMPETENCÍ ŽÁKŮ 

Kompetence k učení - žáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví,učí 

se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení,změří základní pohybové výkony a 



porovnají je s předchozími,orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních 

akcích. 

Učitel umožňuje žákům,aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo 

výsledky. 

Kompetence k řešení problémů - uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním 

prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka,řeší problémy v souvislosti s 

nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním 

náčiním a nářadím. 

Učitel dodává žákům sebedůvěru,podle potřeby žákům v činnostech pomáhá. 

Kompetence komunikativní - žáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových 

pohybových činnostech a soutěžích, učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i 

vydávají, zorganizují jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty. 

Učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých,vytváří příležitosti 

pro relevantní komunikaci. 

Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni k jednání v duchu fair - play - dodržují 

pravidla,označí přestupky, respektují opačné pohlaví, zvládají pohybové činnosti ve skupině. 

Učitel zadává úkoly při kterých žáci mohou spolupracovat,umožňuje každému žákovi zažít 

úspěch. 

Kompetence občanská - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují 

přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti, spojují svou pohybovou činnost se 

zdravím, zařazují si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení, jsou vedeni ke 

kritickému myšlení, hodnotí cvičení,učí se být ohleduplní a taktní. 

Učitel žákům umožňuje,aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich 

výsledků. 

Kompetence pracovní - žáci jsou vedeni učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a 

bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě,učí se užívat jednotlivé tělocvičné 

nářadí a náčiní. 

 
 

Předmět : tělesná výchova 

Ročník : 1. 

Časová dotace : 2 hod. týdně 

 



 

Předmět : Tělesná výchova 

Ročník : 2. 

Učivo Výstupy Mezipředmětové 
vztahy 

Poznatky z Tv a sportu  reaguje na jednoduché povely a 

signály  

 používá vhodné oblečení a obuv 

na sport 

 respektuje význam přípravy 

organismu před cvičením 

 respektuje zásady fair play 

 dodržuje pokyny pro bezpečnost  

při pohybových činnostech 

Čj- význam slova, říkadla 

Prv- hygienické návyky, 

roční období, péče o zdraví 

a bezpečnost 

Vv- hry dětí 

Průpravná, kondiční, 

rytmická, 

kompenzační a 

relaxační cvičení     

 snaží se o správné provádění 

cviků  pod vedením učitele 

 předvede jednoduchý taneční 

krok s hudbou 

Hv- pohybová hra 

Gymnastika 

    akrobacie -  pády 

vzad,  pády stranou, 

kotoul vpřed 

přeskok – lavička 

kladina – chůze bez       

dopomoci 

šplh o tyči s přírazem 

cvičení s náčiním 

 

 dodržuje zásady bezpečnosti při 

pohybových činnostech 

 předvede v souladu se svými 

individuálními schopnostmi 

pády, kotoul vpřed, přeskok, 

chůzi po kladině bez dopomoci, 

šplh o tyči s přírazem  s úkolem 

vyšplhat co nejvýš, spouštění 

ručkováním, vybrané cvičení s 

náčiním 

Prv- bezpečnost 

M- pojmy „více, méně“ 

Atletika 

    běžecká abeceda 

    rychlé běhy   

    vytrvalostní běh 

    běh v terénu 

    skok do dálky 

z místa 

    hod míčkem     

 opakuje po učiteli běžeckou 

abecedu /lifting, skiping, 

zakopávání / 

 předvede v souladu 

s individuálními předpoklady 

základní pohybové výkony 

 usiluje o jejich zlepšení 

M- odhad vzdálenosti 

Prv- orientace v čase, 

zdravý způsob života 

Sportovní hry 

    minifotbal 

    vybíjená 

    minikošíková 

    florbal 

 ovládá a dodržuje základní 

pravidla 

 snaží se spolupracovat s 

ostatními hráči 

 dodržuje pravidla fair play 

Prv- vztahy mezi lidmi 

Turistika  respektuje ochranu  životního 

prostředí 

 dokáže překonat přírodní 

překážky 

Prv- příroda kolem nás 

Vv – témat.práce- výlet 



Časová dotace : 2 hod. týdně  

 

- Učivo - Výstupy - Mezipředmětové 

vztahy 

 

Poznatky z Tv a 

sportu 

 správně reaguje na jednoduché 

povely a signály 

 dokáže nastoupit s ostatními do 

řadu, dvojřadu, do družstev 

 používá vhodné oblečení a obuv 

na sport 

 dokáže vysvětlit, proč se 

rozcvičuje 

 dodržuje  zásady fair play a 

pozná přestupek 

dodržuje pokyny pro bezpečnost  při 

pohybových činnostech 

 

prvouka – sporty podle 

ročních období  

 

 

 

 

český jazyk – vyjadřování  

 

prvouka – pravidla chování 

mezi lidmi 

 

Průpravná, 

kondiční, rytmická, 

kompenzační a 

relaxační cvičení     

 

 správně provádí cviky pod 

vedením učitele 

 předvede 2  jednoduché taneční 

kroky s hudbou 

 

 

 

hudební výchova 

Gymnastika 

    akrobacie -  

pády vzad 

                        

pády stranou 

                        

kotoul vpřed 

    přeskok – 

lavička 

    kladina – chůze 

bez dopomoci 

    šplh o tyči 

s přírazem 

    cvičení 
s náčiním 

 

 

  dodržuje zásady bezpečnosti při 

pohybových činnostech 

 předvede v souladu se svými 

individuálními schopnostmi pády 

vzad a stranou, kotoul vpřed, 

přeskok přes lavičku, chůzi po 

kladině bez dopomoci, šplh o tyči 

s přírazem s úkolem vyšplhat co 

nejvýš, sestavu se zvoleným 

náčiním 

 švihadla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

český jazyk – rytmická 

říkadla 



 

Atletika 

    rychlé běhy  

    vytrvalostní běh 

    běh v terénu 

    skok do dálky s 

rozběhem 

    hod míčkem 
bez rozběhu 

 

 předvede základní pohybové 

výkony 

 usiluje o jejich zlepšení 

 

 

Sportovní hry 

    minifotbal 

    vybíjená 

     

    florbal 

 ovládá a dodržuje základní 

pravidla 

 snaží se spolupracovat s 

ostatními hráči 

 dodržuje pravidla fair play a 

pozná  zjevný přestupek 

adekvátně na přestupek  reaguje 

 

 

 

 

 

 

prvouka – komunikace mezi 

lidmi 

Turistika 
 respektuje ochranu  životního 

prostředí 

 dokáže překonat přírodní 

překážky 

prvouka -  vycházky do okolí 

ochrana přírody 

 

 

Předmět : Tělesná výchova 

Ročník : 3. 

Časová dotace : 2 hod. týdně 

Pozn.: 
 

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy 

- Pozná vhodné oblečení a obuv na 

sport. 

- Dodržuje zásady fair play chování. 

- Dokáže odpovědět na otázku: "Proč 

se rozcvičujeme?" 

Poznatky z TV a 

sportu 

 Prvouka – volný čas 

- Přesně reaguje na povely: pozor, 

pohov, rozchod. 

- Dokáže nastoupit s ostatními do: 

řadu, dvojřadu, zástupu, dvojstupu.  

Pořadová cvičení 

 

 

 

 Matematika – číselná řada,  

násobení 

- Pod vedením učitele přesně opakuje 

cviky. 
Průpravná, kondiční, 

kompenzační a 

relaxační cvičení 

 



 

- Předvede pády vzad a stranou 

- Předvede kotoul vpřed. 

- Předvede kotoul vzad. 

Gymnastika 

 

akrobacie 

 

 

- Provede rozběh a odraz z můstku 

snožmo. 

přeskok  

- Přejde kladinu bez dopomoci. kladina  

- Vyšplhá 3m na tyči. šplh  Matematika – jednotky 

délky 

- Pod vedením učitele přesně opakuje 

cviky. 

- Po předvedení opakuje:krok 

přísunný, poskočný, přeměnný, cval. 

Rytmická a kondiční 

gymnastika 

 Hudební výchova – 2/4 

takt, 3/4 takt  

 

- Po učiteli opakuje běžeckou abecedu 

( lifting, skiping, zakopávání ). 

- Na povely odstartuje z polovysokého 

a nízkého startu. 

- Při krátkém běhu nekříží dráhu a 

nezastavuje před cílem. 

Atletika 

 

běh 

 

 Matematika – jednotky 

délky 

- Skočí do dálky po rozběhu a odrazu 

z jedné nohy. 

skok daleký  

- Odhodí míček z místa ze správného 

odhodového postoje. 

hod 

 

 

 

 

 

- Chytá míč "do košíčku",odhazuje 

míč jednou rukou. 

- Ovládá pravidla vybíjené. 

Sportovní hry 

vybíjená 

 Výtvarná výchova – 

postava v pohybu 

- Používá správné držení míče ( oběma 

rukama). 

- Předvede základní hráčský postoj a 

obrátku s míčem. 

- Přihrává obouruč i jednoruč trčením 

a o zem. 

- Dribluje na místě a za pohybu. 

minibasketbal 

 

 

 

Český jazyk – popis 

pravidel hry 

- Přihrávka jednoruč a obouruč miniházená  

- Odehraje míč tahem a příklepem. 

- Vede míč za pohybu. 

florbal 

 

 

- Chytá a hází tenisový (softbalový) 

míček. 

- Ovládá obíhání met s došlapováním 

na mety. 

minisoftbal  



- Splývá, dýchá do vody. 

- Ovládá jeden plavecký způsob. 

- Seznámí se s plaveckými styly (prsa, 

kraul, znak) 

Plavání Prvouka – hygiena,  

 

 

 

Předmět : tělesná výchova 

Ročník : 4. 

- Časová dotace : 2 hod. týdně 

Pozn.: 

Učivo Výstupy Mezipředmětové vztahy 

Poznatky z TV a sportu 

  

  

  

 Pozná vhodné oblečení a obuv na 

sport. 

 Dodržuje zásady fair play chování. 

 Dokáže odpovědět na otázky: "Proč 

se rozcvičujeme?" 

 "Proč po cvičení děláme 

protahovací a relaxační cviky?" 

 Chápe, že by se měl aktivně 

pohybovat a snaží se o to  

 

VV – vyjádření pohybu,  

       -  postavy 

Pořadová cvičení 

  

 Rychle a přesně reaguje na 

povely:pozor, pohov, rozchod. 

 Dokáže nastoupít s ostatními 

do:řadu,dvojřadu,zástupu, 

dvojstupu. 

 M – třídění 

      - prostor 

Průpravná, kondiční, 

kompenzační a relaxační 

cvičení 

 Pod vedením učitele přesně opakuje 

cviky 

 Zná základní nevhodné činnosti, 

které ohrožují jeho zdraví. 

  VL - rekreace 

Gymnastika 

 

akrobacie  

  

 

 Předvede pády vzad a stranou 

 Předvede kotoul vpřed. 

 Předvede kotoul vzad. 

 Předvede spojení kotoulu vpřed a 

vzad. 

 Jč – popis činnosti 

přeskok 

  

 Zvládá průpravná cvičení pro 

nácvik odrazu z můstku 

 Provede rozběh a odraz z můstku 

snožmo. 

 Předvede průvlek přes 3-4 díly švéd. 

bedny. 

 

hrazda 

  

  

  

  

 Rozšiřující učivo: S pomocí učitele 

provede:   

 shyb stojmo - odrazem přešvih do 

vzporu vzad stojmo - stoj 

 shyb stojmo - svis závěsem  v 

podkoleni – stoj 

 



 kladinka (obrácená lavička)  Přejde kladinku bez dopomoci.  

 šplh  Vyšplhá 3m na tyči.  

Rytmická a kondiční 

gymnastika 

 Pod vedením učitele přesně opakuje 

cviky. 

 Po předvedení opakuje:krok 

přísunný, poskočný, přeměnný, cval, 

polkový. 

 Zvládá názvy základních lidových a 

umělých tanců 

 Zatancuje mazurku. 

Hv – poslech 

      - rytmizace 

Atletika 

 

běh 

 

 

 

  

  

 Změří a zapíše výkony v osvojovaných 

disciplínách 

 Po předvedení opakuje běžeckou 

abecedu. 

 Na povely odstartuje z 

polovysokého a nízkého startu. 

 Pod dohledem učitele si připraví 

startovní blok. 

 Zvládne rychlý běh na 50 m, 

vytrvalostní běh prokládaný chůzí a 

běh v terénu 

 M – jednotky 

      -  zápis údajů 

 skok daleký  Skočí do dálky po rozběhu a odrazu 

z jedné nohy. 

(rozmezí odrazu cca 1m) 

 Dokáže provést úpravu doskočiště 

 Hv - rytmus 

 skok vysoký  

 Rozšiřující učivo: přeskočí laťku 

stylem skrčným nebo střižným 

 

 

hod  Odhodí míček z rozběhu ze 

správného odhodového postoje. 

 

Sportovní hry 

 

minifotbal 

 

 

 Přihraje vnitřním nártem, proběhne 

slalom s míčem. 

 Ovládá základní pravidla 

minifotbalu. 

 VL, Př – člověk a prostředí 

         - mezilidské vztahy 

vybíjená 

  

  

  

 Chytá míč "do košíčku",odhazuje 

míč jednou rukou. 

 Přehodí hřiště přihrávkou jednou 

rukou. 

 Spolupracuje se svými spoluhráči. 

 Ovládá pravidla vybíjené. 

 



 minibasketbal 

  

  

  

  

 Používá správné držení míče ( 

oběma rukama). 

 Předvede základní hráčský postoj a 

obrátku s míčem. 

 Přihrává obouruč i jednoruč trčením 

a o zem. 

 Dribluje na místě a za pohybu. 

 Ovládá základní pravidla 

minibasketbalu. 

 

florbal 

  

  

 Odehraje míč tahem a příklepem. 

 Předvede střelbu po vedení míče. 

 Ovládá základní pravidla florbalu. 

 

 

 Pohybové hry  Osvojí si minimálně 10 pohybových 

her 

 Zvládá hry pro osvojení základních 

druhů lokomoce 

 Ovládá cvičení s náčiním a 

s využitím nářadí 

 Samostatně se pohybově vyjadřuje 

 

 Obecně – bezpečnost 

zásady hygieny 

první pomoc 

Sportovní akce pro 

4.ročníky: 

 fotbalový turnaj McDonald's Cup 

 atletický čtyřboj (běh 50m, 300m, 

hod kriket.míčkem, skok do dálky) 

 turnaj ve vybíjené 

 turnaj ve florbalu 

 Spolupráce v kolektivu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět : tělesná výchova 

Ročník : 5. 

- Časová dotace : 2 hod. týdně 

Pozn.: 

 
Učivo Výstupy  Mezipředmětové vztahy 



Poznatky z TV a sportu 

  

 Pozná vhodné oblečení a obuv na sport. 

 Dodržuje zásady fair play chování. 

 Dokáže odpovědět na otázky: "Proč se 

rozcvičujeme?" 

 "Proč po cvičení děláme protahovací a 

relaxační cviky?" 

 "Co hrozí tělu při jednostranném 

posilování? 

 Ví, kde je možné získat informace o 

TV a sportu 

 

VV – vyjádření pohybu 

       -  postavy 

Pořadová cvičení 

  

  

  

 Rychle a přesně reaguje na 

povely:pozor, pohov, rozchod. 

 S ostatními nastoupí do: 

řadu,dvojřadu,zástupu, dvojstupu.  

M – třídění 

     - prostor 

Průpravná, kondiční, 

kompenzační a 

relaxační cvičení 

  

 Dokáže  se samostatně rozcvičit. 

 Předvede 4 posilovací cviky na různé 

části těla. 

 Předvede 2 relaxační cviky. 

VL - rekreace 

Gymnastika 

 

akrobacie 
  

  

 

 Předvede pády vzad a stranou 

 Předvede kotoul vpřed a jeho 

modifikace 

 Předvede kotoul vzad a jeho 

modifikace 

 Předvede spojení kotoulu vpřed a vzad. 

 Předvede stoj na rukou s dopomocí 

učitele. 

 Zvládne jednoduché akrobatické 

kombinace 

 

Jč – popis činnosti 

přeskok 

  

 Provede rozběh a odraz z můstku 

snožmo. 

 Předvede průvlek přes 3-4 díly švéd. 

bedny. 

 Předvede roznožku a skrčku přes kozu.  

 

hrazda 

  

 Rozšiřující učivo: Samostatně provede:   

 shyb stojmo - odrazem přešvih do 

vzporu vzad stojmo - stoj 

 shyb stojmo - svis závěsem  v 

podkoleni - stoj 

 

kladina  Přejde kladinu bez dopomoci.  

šplh  Vyšplhá 3m na tyči.  

Rytmická a kondiční 

gymnastika 

  

 Pod vedením učitele přesně opakuje 

cviky. 

 Po předvedení opakuje:krok přísunný, 

poskočný, přeměnný, cval, 

polkový a valčíkový. 

 Zatancuje mazurku a polku. 

 Nestydí se při tanci se žákem opačného 

pohlaví 

Hv – poslech 

      - r ytmizace 



Atletika 

běh 

  

  

  

  

 

 Předvede běžeckou abecedu ( lifting, 

skiping,zakopávání ). 

 Na povely odstartuje z polovysokého a 

nízkého startu. 

 Nastaví si startovní blok. 

 Zvládne rychlý běh na 60 m 

 Zvládne souvislý vytrvalý běh do 1 000 

m 

 Vydrží běžet až 15 minut v terénu 

M – jednotky 

     - zápis údajů 

skok daleký 

  

  

  

 Skočí do dálky po rozběhu a odrazu z 

jedné nohy. 

( odraz od prkna) 

 Podle pokynů učitele si dovede 

rozměřit rozběh. 

 Umí provést úpravu doskočiště. 

Hv rytmus 

skok vysoký  Rozšiřující učivo: přeskočí laťku 

stylem skrčným nebo střižným 

 

hod  Odhodí míček z rozběhu ze správného 

odhodového postoje. 

 Zvládne spojení rozběhu s odhodem 

 

Sportovní hry 

minifotbal 

  

  

  

  

 

 Přihraje vnitřním nártem, proběhne 

slalom s míčem. 

 Spolupracuje se svými spoluhráči při 

hře. 

 Ovládá základní pravidla minifotbalu. 

VL, Př –člověk a prostředí 

           - mezilidské vztahy 

vybíjená 

  

 Chytá míč "do košíčku",odhazuje míč 

jednou rukou. 

 Přehodí hřiště přihrávkou jednou 

rukou. 

 Spolupracuje se svými spoluhráči při 

hře. 

 Ovládá pravidla vybíjené. 

 

minibasketbal 

  

  

  

  

  

  

 Používá správné držení míče ( oběma 

rukama). 

 Předvede základní hráčský postoj a 

obrátku s míčem. 

 Přihrává obouruč i jednoruč trčením a o 

zem. 

 Dribluje na místě a za pohybu. 

 Spolupracuje se svými spoluhráči při 

hře. 

 Ovládá základní pravidla 

minibasketbalu. 

 

miniházená  Spolupracuje se svými spoluhráči. 

 Ovládá základní pravidla miniházené. 

 



florbal 

  

 Odehraje míč tahem a příklepem. 

 Předvede střelbu po vedení míče. 

 Spolupracuje se svými spoluhráči při 

hře. 

 Ovládá základní pravidla florbalu. 

 

přehazovaná 

  

  

 Přehodí hřiště na přehazovanou. 

 Spolupracuje se svými spoluhráči při 

hře. 

 Ovládá pravidla přehazované. 

 

 Pohybové hry 
  

  

  

  

 Zná alespoň dalších 10 pohybových her 

 Snaží se samostatně vytvářet pohybové 

hry nebo varianty známých her 

 Umí si vytvořit nové náčiní ( 

samostatně nebo s pomocí) 

Obecně – bezpečnost 

- hygiena 

- první pomoc   

 

  

Sportovní akce pro 

5.ročníky: 

 fotbalový turnaj McDonald's Cup 

 atletický čtyřboj (běh 60m, 600m, hod 

kriket.míčkem, skok do dálky) 

 florbalový turnaj 

 turnaj v přehazované 

Spolupráce v kolektivu 

 

 

 

Průřezová témata - Tělesná výchova 1. – 5. ročník 
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 

Osobnostní rozvoj 
Rozvoj schopností poznávání 
Rozvoj pohybových reakcí na sluchové a zrakové podněty, rozvoj pozornosti při získávání 

nových poznatků, cvičení soustředění při sportovních výkonech a hrách, rozvoj pohybové 

paměti, procvičování co nejsprávnějšího a nejrychlejšího řešení herních situací. 

Sebepoznání a sebepojetí 
Při nácviku pohybových dovedností poznávání svých pohybových možností.  

Seberegulace a sebeorganizace 
Cvičení sebekontroly  při rozcvičkách a při relaxačních cvičeních, sebeovládání při hrách a 

soutěžích v duchu fair play , cvičení vůle při běhání a při zdokonalování se v dalších 

pohybových dovednostech. Plánování osobních cílů při plnění atletických disciplin vzhledem 

k minulým výkonům žáka. Možnost využití volného času ke zlepšování  pohybových 

dovedností žáka. 

Psychohygiena 
Vedení k pozitivnímu naladění mysli a dobrému vztahu k sobě samému.Chápání pohybu jako 

radosti a pozitivní věci pro zdraví a mé tělo. Vyrovnání se s problémy při malých nebo 

velkých pohybových vlohách v rámci třídního kolektivu.   

Kreativita 
Rozvoj herní kreativity, vyjádření hudby pohybem při rytmické gymnastice a   v 5. ročníku 

samostatná příprava a  vedení rozcvičky. 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí 



Vzájemné poznávání se ve třídním kolektivu, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání 

výhod v odlišnostech například při výběru spoluhráčů k různým druhům pohybových her 

zaměřených na  silu, rychlost, vytrvalost, obratnost, rozumovou bystrost a znalosti.  

Mezilidské vztahy 
Péče o dobré vztahy ve třídě, oslovování spolužáků a spolužaček křestními jmény, při řešení 

konfliktů při TV se dívat na vše i očima druhého, učit se povzbuzovat ostatní k dosažení 

lepších výkonů, fandit jim a přát jim zlepšení. Umět uznat porážku  například podáním ruky 

soupeři. Nesvalovat vinu  za neúspěch na někoho jiného,spíše hledat co jsem měl udělat lépe 

já. Učit se své spoluhráče spíše chválit a hecovat než kárat. Snažit se udržovat týmový duch 

při hrách a soutěžích. Naučit se uznávat autoritu rozhodčích při hrách a na soutěžích. 

Komunikace 
Zdokonalování se ve verbální i neverbální komunikaci. Slušná omluva, procvičování rychlé a 

účinné komunikace se spoluhráči při hrách a soutěžích., rozvoj slovní zásoby při komunikaci 

ve sportovní terminologii, chápání gest učitele jako rozhodčího. 

Kooperace a kompetice 
Naučit se spolupracovat při hrách, neprosazovat jen sebe, umět posoudit a udělat to, co je 

nejlepší pro družstvo. 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj dovedností pro řešení problémů a rozhodování v různých herních situacích v duchu 

fair play. 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
Žáci se učí uznávat zdraví jako nejvyšší hodnotu,proto se učí opatrovat své zdraví i zdraví 

všech okolo i za cenu ztráty vítězství. Učí se přiznat podle pravdy, odsuzovat nefair chování a 

hru. Při soutěžích a hrách se rozvíjí cit pro spravedlnost a umění respektovat soupeře i 

rozhodčího. Žáci se učí nezištně pomáhat spolužákům i učiteli, například při nošení 

pomůcek… 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 
Občan, občanská společnost a stát 

Formy participace občanů v politickém životě 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
Dodržování demokratického způsobu řešení problémů a konfliktů při tělesné výchově – 

„Když se mi něco nelíbí mohu se ozvat, ale slušně.“ 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Objevujeme Evropu a svět 
Rozvoj zájmu žáků o sport v Evropě i ve světě. Příklady našich úspěšných  sportovců 

začleněných do týmů v různých zemích. Setkávání sportovců na mezinárodních soutěžích – 

ME, MS a OH.  

Jsme Evropané 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 
Respektování cizinců a příslušníků různých etnických skupin i při tělesné výchově. 

Lidské vztahy 
Dodržování pravidel  slušného chování vůči všem spolužákům i učiteli, využití tělesné 

výchovy při zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy. 



Etnický původ 

Multikulturalita 

Princip sociálního smíru a solidarity 
Vedení k nekonfliktnímu životu ve třídě jejíž součástí jsou i cizí státní příslušníci nebo 

členové jiných etnických skupin a to i při tělesné výchově a sportu.  

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 
Využívání kterých ekosystémů k aktivnímu odpočinku člověka.Význam těchto ekosystémů 

pro relaxaci člověka žijícího v ekosystému města Využívání některých ekosystémů při výuce 

v tělesné výchově. ( les – vycházky, hry )  

Základní podmínky života 
Voda jako jedna ze základních podmínek života – význam dodržování pitného režimu, hlavně 

při sportovních aktivitách. Žáci se učí nacházet pro sport a rekreaci  vhodné prostředí – 

v zeleni, v lese, tam kde je čisté ovzduší. 

 

Vztah člověka k prostředí 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tematické okruhy receptivních činností: 

kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

stavba mediálních sdělení 

vnímání autora mediálních sdělení 

fungování a vliv médií ve společnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


