ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název školy, sídlo
Základní škola a Mateřská škola Jalubí, okres Uherské Hradiště
687 05 Jalubí 514
IČO: 750 22 311
Zřizovatel, adresa zřizovatele
Obec Jalubí, 687 05 Jalubí 315
telefon: 572 573 121
Právní forma školy: příspěvková organizace
Právní subjekt od 1.1.2003
Jméno ředitele školy
Mgr. Kateřina Kuntová
Koordinátor ŠVP
Mgr. Kateřina Kuntová
Kontakt na zařízení
telefon: 775 579 619
e-mail: zsjalubi@uhedu.cz
Datum zřízení školy:
Datum zařazení do sítě:
Poslední aktualizace v síti:
Identifikační sídlo ředitelství v síti škol:
Kapacita školy:

1.12.1969
14.2.1996
1.1.2003
600 124 258
150 žáků

Součásti školy
Mateřská škola - kapacita 86
Školní družina – kapacita 45 žáků
Školní jídelna – kapacita 150 jídel

Školská rada
za zřizovatele
za zákonné zástupce
za pedagogické pracovníky

Mgr.Dagmar Rozsypálková
Erika Slováková
Mgr.Monika Stindlová

Platnost dokumentu
1. září 2016
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Úplnost a velikost školy
Naše škola se nachází na okraji vesnice . Její součástí je také mateřská škola, školní jídelna a školní
družina. Jsme neúplná škola s prvním až pátým ročníkem. V současné době máme 6 tříd se 107 žáky.
Všichni žáci naší školy jsou místní.
Vybavení školy
Škola má od školního roku 2016/2017 dvě budovy. V jedné budově jsou čtyři třídy, dvě oddělení školí
družiny, malá místnost ke cvičení a školní jídelna. V nové budově jsou dvě třídy a počítačová učebna.
K výuce tělesné výchovy využíváme místní kulturní dům, který obec vybavila pro účely výuky na ZŠ.
Pro pobyt venku využíváme školní hřiště a dvě přilehlá fotbalová hřiště, bohužel chybí kvalitní vybavení
a prostory pro atletické disciplíny. Velkou přestávku mohou žáci strávit venku.
Školní jídelna je společná pro základní školu i mateřskou školu, její kapacita je 120 jídel. Přeprava jídla
je zajišťována dle hygienických norem v termoportech obecním autem. Postupně dochází
k rekonstrukci.
Školní družina nabízí žákům zájmovou činnost a relaxaci po skončení vyučování. Její kapacita je 45
dětí. Školní družině využívá dvě místnosti školy.
Pitný režim je zajištěn pro všechny žáky během celého dne. V jídelně je umístěna várnice, ze které mají
žáci během celého dne odebírat pití do vlastních láhví. Žáci mají možnost odebírat svačiny
připravované ve školní kuchyni.

Charakteristika pedagogického sboru
Současný

pedagogický sbor je 100% kvalifikovaný a perspektivní. Tvoří ho 7 stálých členů včetně

ředitele školy a jedné kvalifikované vychovatelky ŠD. 7 pedagogických členu absolvovalo magisterské
studium. Vyučující angličtiny absolvovala studium MEJA.
Pedagogičtí pracovníci se pravidelně zúčastňují vzdělávání v rámci DVPP.
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Přehled pedagogických pracovníků
Ped. pracovníci Pracovní zařazení,
- poř. číslo
funkce

Kvalifikace, stupeň vzdělání,
obor, aprobace

Úvazek

1

ředitelka

1

VŠ 1.- 5. ročník

2

učitelka

1

VŠ 1.- 5. ročník

3

učitelka

1

VŠ 1.- 5. ročník

4

učitelka

1

VŠ 1.- 5. ročník

5

učitelka

1

VŠ 1.- 5. ročník

6

učitelka

1

VŠ 1.- 5. ročník

7

učitelka

1

VŠ 1.- 5. ročník

8

vychovatelka

0,25

Středoškolské

9

vychovatelka

0,68

Středoškolské

Charakteristika žáků:
Všichni žáci jsou místní. Většina žáků je bezproblémových. Vyskytují se i problémoví jedinci, ale daří se
nám je ve spolupráci s rodinou vychovávat a jejich přestupky řešit. Úzce spolupracujeme s SVP Help.
Nebojíme se přijímat mezi sebe děti, které mají na jiných školách problémy a pomoci jim je řešit.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce:
Prioritou naší školy je všestranná zájmová činnost a vyžití žáků.
Úzce spolupracujeme se spádovou školou ve Starém Městě.
Jsme zapojeni do sítě Tvořivých škol, pedagogičtí pracovníci se pravidelně vzdělávají.
Spolupracujeme s Kroužky Zlín.
2x ročně pořádáme kulturní vystoupení žáků pro rodiče a přátele školy.
Dvakrát ročně pořádáme sběr papír
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Spolupráce se zřizovatelem, zákonnými zástupci a jinými subjekty:
Zřizovatel
Zřizovatelem školy je obec Jalubí. S obcí je dobrá spolupráce, snaží se vyjít vstříc požadavkům školu.
Postupně se snažíme o rekonstrukci školy a jejího vybavení. Vše ovšem závisí na finančních
prostředcích. Obec nám také zdarma poskytuje prostory Kulturního domu, který využíváme především
k výuce tělesné výchovy.
Zákonní zástupci
Spolupráce se zákonnými zástupce je na velmi dobré úrovni. Zákonní zástupci dostávají informace o
výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek. 2x ročně konáme individuální třídní schůzky,
kterých se účastní žák, zákonný zástupce a pedagog. Dále jsme ochotni řešit problémy kdykoliv po
předchozí domluvě. Zákonní zástupci se snaží aktivně se podílet na chodu školy, samozřejmě i v naší
škole se najdou výjimky.
O činnosti školy jsou zákonní zástupci informováni na společných rodičovských schůzkách a na
webových stránkách.
Školská rada
Školská rada má 3 členy
PPP
Pravidelná spolupráce s PPP se

týká především odkladů školní docházky, vyšetřování dětí s

poruchami DYS a vyšetření na žádost rodičů. 2x ročně nás navštěvuje pracovnice PPP na konzultace.
Logopedie
Vzhledem k narůstajícím vadám řeči, poskytujeme žákům odbornou péči, kterou vede proškolená
pedagogická pracovnice. V naší škole pracují 3 logopedické asistentky. Na pravidelné konzultace
přijíždí speciální pedagožka v oblasti logopedie.
SPC DUHA
V naší škole integrujeme žáky s mentálním postižením, z tohoto důvodu úzce spolupracujeme s SPC
Duha, které nám poskytuje odbornou a metodickou pomoc.
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Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy
- Beseda s pracovnicí střediska HELP
- Beseda o historii obce
- Beseda s myslivci
- návštěva kina
- Den s policií
- Výchovný koncert Hradišťánek
- Soutěž ke Dni Země
- Den dětí
- Návštěva knihovny
- Loučení s páťáky
- Mikulášské odpoledne
- Vánoční jarmark
- Vánoční besídka
- Den na sněhu
- Maškarní ples
- Zazpívej slavíčku
- Besídka ke dni matek
- Vystoupení pro důchodce
- Miss a Missák školy
- Turnaj ve vybíjené
- Sběr papíru
- Pečení perníků
- návštěva Slováckého divadla
- Rozsvěcování stromečku v obci
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SILNÉ STRÁNKY
V LIDSKÉM POTENCIÁLU:
- kvalita pedagog. sboru na 1. stupni - týmová spolupráce
- věkové složení pedagogického sboru
- flexibilita pedagogického sboru (počítače, jazyky, Červený kříž atd.)
- individuální vzdělávání pedagogů
- ochota pracovníků školy ke změnám
- schopnost kolegů dohodnout se na řešení problémů
- vysoká aprobovanost učitelů
- motivace a prostor pro další profesní růst
- dobrá spolupráce se ŠD
V MATERIÁLNÍM VYBAVENÍ:
- postupné vybavování školy moderní technikou + možnost kopírovat
- vhodná poloha školy
- nabídka školních svačin
- příjemné prostředí ve škole
- postupná rekonstrukce prostor školy
V PEDAGOGICKÉM PROCESU:
- velká propojenost mezi jednotlivými předměty
- samostatná práce s literaturou, internetem
- větší volnost při výuce částečně odbourává časovou tíseň
- návaznost na MŠ
- návaznost na praktické uplatnění
- zdravý životní styl
- návaznost na Tvořivou školu především v 1. a 2. ročníků
- úspěšnost žáků v soutěžích
- snaha komunikovat s žáky jako partnery a vést je k vyjádření vlastního názoru vhodnou formou
- integrace žáků s mentálním postižením
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V OSTATNÍCH FAKTORECH:
- ve většině případů dobrá spolupráce se zákonnými zástupci
- znalost všech žáků školy – malá škola – lépe se předchází šikaně a dalším výchovným problémům
- dodržování tradic školy (jarmark, besídky, společné rodičovské schůzky, Dětský den,..)
- účast na soutěžích
- velká nabídka mimoškolní činnosti
- společné akce celé školy ( volba Miss a Missák školy, Loučení s páťáky,..)

SLABÉ STRÁNKY
V LIDSKÉM POTENCIÁLU:
- někdy problém v přístupu k žákovi a komunikaci s rodiči
V MATERÁLNÍM VYBAVENÍ:
- nedostatek didaktických pomůcek
- malá tělocvična,
- chybí dětské hřiště pro pobyt venku
V PEDAGOGICKÉM PROCESU:
- v týmové práci se mohou snáz schovat slabí žáci aniž by cokoli pochytili
- odtažitost některých částí učiva od běžného života
- slučování některých předmětů
V OSTATNÍCH FAKTORECH:
- malá disciplinovanost současné populace
- nedostatečný vztah dětí k vybavení školy
- finanční záležitosti
RIZIKA
- nízký počet žáků
- nedostatek finančních prostředků
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3. CHARAKTERISTIKA ŠVP
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Žák není nádoba, která se dá naplnit, ale pochodeň, která se dá zapálit.
Chceme především, aby u nás ve škole bylo dobře žákům i učitelům.
Z tohoto důvodu se budeme snažit:
- být pozitivní vůči žákům
- podněcovat žáky k tvořivé práci
- při výuce využívat zkušeností žáků
- klást důraz na motivaci žáků k učení
- vychovat všestranně rozvinutou osobnost
- vychovat člověka komunikativního a schopného spolupráce
- vychovat myslícího, tvořivého a mravně odpovědného člověka
- poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na aktivní dovednosti žáků
- připravit žáka k pozitivnímu přístupu k celoživotnímu vzdělávání
- mít se žáky partnerský vztah
- dbát na to, aby žáci nebyli přetěžováni
- učit žáky poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti
- vytvářet prostředí, ve kterém se žáci cítí dobře a chtějí se učit, které dává prostor pro žákovu
seberealizaci a sebedůvěru
- dát žákům přiměřený čas k učení a vést je k trvalému osvojení vědomostí
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
CO CHCEME ŽÁKY UČIT
- pracovat s naučnou literaturou
KOMPETENCE K UČENÍ

-

vyhledávat a třídit informace
využívat informační technologie
pracovat na základě vnitřní motivace
poznat smysl a cíl učení
individuální přístup
okamžitou zpětnou vazbu
umožnit prožít radost z poznání a uplatnění vědomostí
v jiných předmětech
formulovat otázky, které vedou k pochopení podstaty
učit se chybami
spolupracovat
poznávat základní učivo
obhájit své řešení a názor
schránky důvěry
sledovat vlastní pokroky při řešení problémů
vést je ke kritickému myšlení
využívat úkoly z praxe
využít poznatky v reálném životě
vnímat problémové situace
nejméně jedenkrát týdně dělat ranní kruh
vést je k umění naslouchat
využívat informační a komunikační prostředky a
technologie ke komunikaci
kultivovanému projevu
obhájit vlastní názor vhodnou formou
komunikovat mezi vrstevníky i dospělými
pracovat ve skupině
umět si říct o pomoc
poskytnout pomoc
umění diskutovat
vytvářet pozitivní klima
vést k dodržování zásad slušného chování
projevit city
umění empatie
být si vědom svých práv a povinností
uvědomit si příslušnost k obci, národu
vcítění se do situací jiných
respektovat jiné národnosti
respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí
seznámit se s lidovými tradicemi
zapojit se do kulturního a sportovního dění
mít smysl pro kulturu a tvořivost
všímat si negativních jevu v okolí a vyhodnocovat je
znát práva a povinnosti

-

dodržovat zásady bezpečnosti
dodržovat hygienické zásady
vést k hospodárnosti
využívat poznatky v praxi
uplatňovat poznatky v praxi

-

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

KOMPETENCE OBČANSKÉ

KOMPETENCE PRACOVNÍ

-
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ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení základního vzdělávání všech žáků vymezuje
RVP ZV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků dané
školy. Pro žáky s podpůrným opatřením prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování plánu
pedagogické podpory ( PLPP) a pro žáky s přiznaným podpůrným opatření od druhého stupně
podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu ( dále IVP), pokud je zpracování IVP
doporučeno školským poradenským zařízením ( dále ŠPZ). PLPP a IVP zpracovává škola, zodpovídá
ředitel školy.
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů mohou být
v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazovány do IVP na doporučení ŠPZ
předměty speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence. Konkrétní předmět speciálně
pedagogické péče a počet vyučovacích hodin je určen ŠPZ v závislosti na diagnostikovaném stupni
podpůrného opatření ( příloha č.1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). Časová dotace na předměty speciálně
pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace. Vzdělávací obsah těchto předmětů
přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka s přiznaným podpůrnými opatřeními
rámci IVP.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP
Podpůrné opatření prvního stupně volíme tehdy, pokud žák má při vzdělávání takové obtíže, že je
nezbytné jeho vzdělávání podpořit prostředky pedagogické intervence (změnami v metodách a
výukových postupech, změnami v organizaci výuky žáka, úpravami v hodnocení, v začleňování do
sociální a komunikační úrovně školní třídy) a zvýšenou domácí přípravou.
Třídní učitel, ve spolupráci s výchovnou poradkyní a dalšími pedagogickými pracovníky školy, vypracuje
pro žáka PLPP, ve kterém jsou uvedeny potřeby úprav ve vzdělávání žáka ( oblasti, způsoby
vzdělávání).
Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky se zákonnými zástupci,
pedagogickými pracovníky, vedením školy i žákem samotným. Zpravidla po třech měsících realizace
PLPP dojde, na základě výzvy výchovného poradce, k vyhodnocení opatření PLPP – společně s třídním
učitelem a dalšími pedagogickými pracovníky- a stanoví další postup, se kterým je seznámen zákonný
zástupce a žák. Výsledkem je pokračování žáka dle PLPP ve stávající nebo upravené podobě, jeho
zrušení či doporučení na vyšetření do ŠPZ.
V případě, že s dostatečnou podporou pedagogů a zákonných zástupců, nedojde ani po třech měsících
ke zlepšení a nemá trend se zlepšovat, pak žákovi a zákonným zástupcům doporučíme návštěvu ŠPZ.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP
ŠPZ na základě vyšetření stanoví stupeň podpůrného opatření a vystaví Doporučení ke vzdělávání
žáka, které je pak ve škole realizováno v souladu se zájmem žáka. Pokud je školským poradenským
zařízením doporučeno vzdělávání žáka dle IVP, vypracuje jej třídní učitel ve spolupráci s ostatními
pedagogickými pracovníky do jednoho měsíce od vydání Doporučení.
IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb žáka. Vyhodnocení
IVP probíhá minimálně jedenkrát ročně s pracovníkem ŠPZ, případně dle potřeby častěji.
V případě stanovení třetího stupně podpůrného opatření, které vyplývá s Doporučení ŠPZ a spočívá
v úpravě očekávaných výstupů uvedených v ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižení, bude pro
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tvorbu IVP a úpravy výstupů využívána, v souladu s vyhláškou č.27/2016 Sb., minimální doporučená
úroveň pro úpravy výstupů v rámci podpůrných opaření stanovená v RVP ZV.
Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být
během roku upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP budeme úzce spolupracovat se ŠPZ.
Doporučení jsou ŠPZ vydávána na dobu jednoho až dvou let. Při nedostačující podpoře iniciujeme
revizi rozhodnutí a vydání nového Doporučení ŠPZ.
Informovaný souhlas
Výchovný poradce zajistí bezodkladně po doporučení ŠPZ písemný informovaný souhlas zákonného
zástupce a žádost o vytvoření IVP, schválení ředitelem školy, bez kterého nemůže být IVP prováděn.
Výchovný poradce, po získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka a
podpisu IVP zákonným zástupcem žáka, předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření
dle IVP řediteli školy, který je zaznamená do školní matriky.
Podpůrná opatření poskytujeme široké škále žáků. Žákům, kteří májí jen menší a dočasné obtíže ve
vzdělávání, žákům nadaným i žákům zdravotně postiženým (znevýhodněným). Podporujeme i žáky
z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami (cizince, minority sociální
znevýhodnění).
Kontaktními osobami pro spolupráci se ŠPZ je výchovná poradkyně a ředitel školy.

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKU MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH
Identifikace mimořádného nadání je dlouhodobý proces. Uplatňují se při něm metody pedagogické,
psychologické, pedagogicko-psychologické i laické. Jde především o pozorování žáků ve školní práci,
rozbor výsledků práce žáka a portfolio žáka, hodnocení testů a úloh, rozhovory se žákem a jeho
zákonnými zástupci.
Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky
vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních,
uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou
č.27/2016 Sb. Považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké
tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jeho jednotlivých oblastech rozumových schopností,
v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole
Škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky, k co
největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí i pro
vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Výuka žáků by měla probíhat takovým způsobem,
aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu, včetně různých druhů nadání, a aby se tato nadání mohla ve
škole projevit, pokud možno uplatnit a rozvíjet. Škola je povinna pro podporu nadání a mimořádného
nadání využít podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáka v rozsahu prvního až
čtvrtého stupně podpory. Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat
pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
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Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole
Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich vzdělávání důsledně
z principu nejlepšího zájmu žáka.
Pro pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP či IVP nadaného a mimořádně
nadaného žáka platí stejné postupy i zodpovědné osoby a jejich role v systému jako u žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a
mimořádně nadaných žáků
-

předčasný nástup dítěte ke školní docházce
účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo
jiné školy
obohacování vzdělávacího obsahu
zadávání specifických úkolů, projektů
příprava a účast na soutěžích
nabídka zájmových aktivit

13
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ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT
Průřezová témata nejsou vyučována jako samostatný předmět, ale jsou zařazována do jednotlivých
předmětů v průběhu celého I. stupně.
Realizace probíhá formou projektů.

Osobnostní a sociální výchova
Tématické okruhy

1.r.

Osobnostní rozvoj

Jč,
M,
Prv,
Hv
Tv

2.r.
Jč, M,
Prv, Hv
Tv

Sociální rozvoj
Morální rozvoj

Jč,
Tv

3.r.

Jč, Tv

4.r.

Jč, M,
Prv, Hv
Tv, Vv

5.r.

Jč, M, Př, Jč, M, Př,
Vl, Hv Tv, Vl, Hv, Tv,
Vv
Vv

Jč

Jč, Př, M

Jč, Př, M

Jč, Tv

Jč, Tv

Jč, Tv

Výchova demokratického občana
tématické okruhy
Občanská společnost
a škola

1.r.

2.r.
Jč, Prv

3.r.

4.r.

5.r.

Jč, Prv

Vl

Vl

Prv

Vl

Vl

Prv

Vl

Vl

Prv

Vl

Vl

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
tématické okruhy

1.r.

2.r.

3.r.
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Evropa a svět nás
zajímá

Hv

Hv, Vl, ČJ

Objevujeme Evropu

Vl

Jsme Evropané

Vl

Multikulturní výchova
tématické okruhy

1.r.

2.r.

3.r.

Kulturní diference
Lidské vztahy

Jč

Etnický původ

4.r.

5.r.

Hv, Prv

Jč, Vl

Jč, Vl

Jč

Jč

Vl

Vl

Hv

Prv

Vl

Vl

Multikulturalita

Vl

Princip sociál. smíru a
solidarity

Vl

Environmentální výchova
tématické okruhy

1.r.

2.r.

4.r.

5.r.

Ekosystémy

Př

Př

Základní podmínky
života

Př

Př

Prv

Př, Jč

Př, Aj

Lidské aktivity a životní
prostředí
Vztah člověka k
prostředí

3.r.

Prv

Prv

Prv

Př, M

Př,M

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

Mediální výchova
tématické okruhy
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Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

Jč

Jč

Interpretace vztahu
mediálních sdělení
a reality

Jč

Stavba mediálních
sdělení

Jč

Vnímání autora
v mediálních sděleních

Vv

Vv

Fungování a vliv médií
ve společnosti

Jč,Vl

Jč, Vl, Př

Tvorba mediálních
sdělení
Práce v realizačním
týmu

Int
Vv,Pv, M Vv,Pv, M Jč, M, Prv
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4. UČEBNÍ PLÁN
TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU

vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

1.
jazyk a jazykové
komunikace

I. pol

II. pol

I. pol

II. pol

I. pol

II. pol

9

9

9

9

8

8

7

7

6

6

39 hodin

2

2

3

3

4

4

9 hodin

5

5

5

5

4

4

23 hodin

1

1

1

1

2 hodiny

přírodověda

1

1

2

2

vlastivěda

2

2

2

2

český jazyk
cizí jazyk

prvouka

4

4

2

2

5

5

2

2

3

3

hudební výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tělesná výchova /
zdravotní tělesná
výchova
pracovní činnosti

1
1

1

dramatická
výchova
Týdenní dotace povinných
předmětů

5.

II. pol

informatika

člověk a svět práce

4.

I. pol

Informační a komunikační
technologie

člověk a zdraví

3.

II. pol

matematika

umění a kultura

2.

I. pol

matematika a její aplikace

člověk a jeho svět

celková
časová
dotace

ročník

1

1

1
20

1

1
22

24

1

1

1

1

5 hodin

1

1

1

1

2/4 hodiny

26

26

Tabulace našeho učebního plánu je rozdělena na dvě pololetí. V prvním pololetí je jedna hodina
věnována dramatické výchově. Ve druhém pololetí je místo této hodiny zařazena plavecká výuka
zajišťovaná Plaveckou školou Uherské Hradiště. Disponibilní hodiny byly použity na rozšíření výuky
Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole zařazena podle
doporučení ŠPZ a přiznaného stupně podpory. Vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobujeme
vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka s přiznaným podpůrným opatřením v rámci IVP.
17

12 hodin

10/ 13
hodin

1
1

14 hodin
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Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
• vyučovací předmět je zařazen povinně do všech ročníků.
Cizí jazyk
• předmět je zařazen povinně od 3. do 5. ročníku.
Matematika
• předmět je povinně zařazen do všech ročníků.
Informační a komunikační technologie
• učivo v 1. – 3. ročníku je realizováno jako součást jiných vyučovacích předmětů;
• ve 4. – 5. ročníku je zařazován jako samostatný vyučovací předmět, je též spojován s obsahem
jiných vyučovacích předmětů.
Člověk a jeho svět
• realizuje se v 1. – 3. ročníku ve vyučovacím předmětu prvouka a ve 4. – 5. ročníku v předmětech
přírodověda a vlastivěda, tedy ve všech ročnících 1. stupně základního vzdělávání.
Umění a kultura
• realizuje se v samostatných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná výchova, které
jsou zařazeny ve všech ročnících.
Člověk a zdraví
• tělesná výchova je zařazena do všech ročníků, její týdenní časová dotace nesmí klesnout pod
2 vyučovací hodiny;
• výchova ke zdraví je realizována zejména v tělesné výchově, prvouce a přírodovědě.
Člověk a svět práce
• učivo vzdělávací oblasti se realizuje ve všech ročnících jako samostatný předmět pracovní
činnosti.

18
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5. UČEBNÍ OSNOVY
NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
I. období
Oblast:
1. Jazyk a jazyková komunikace

Předmět:
– český jazyk
– anglický jazyk

2. Matematika a její aplikace

– matematika

3. Informační a komunikační technologie

– 1.-3. ročník není samostatný předmět

4. Člověk a jeho svět

– prvouka

5. Umění a kultura

– hudební výchova
– výtvarná výchova
– dramatická výchova

6. Člověk a zdraví

– tělesná výchova
– výchova ke zdraví
(není samostatným předmětem)

7. Člověk a svět práce

– praktické činnosti

II. období
Oblast:
1. Jazyk a jazyková komunikace

Předmět:
– český jazyk
– anglický jazyk

2. Matematika a její aplikace

– matematika

3. Informační a komunikační technologie

– informatika

4. Člověk a jeho svět

– přírodověda
- vlastivěda

5. Umění a kultura

– hudební výchova
– výtvarná výchova
– dramatická výchova

6. Člověk a zdraví

– tělesná výchova
– výchova ke zdraví
(není samostatným předmětem)

7. Člověk a svět práce

– praktické činnosti

19
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JAZYK ČESKÝ
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:
v 1. ročníku – 9 hodin
v 2. ročníku – 9 hodin
v 3. ročníku – 8 hodin
v 4. ročníku – 7 hodin
v 5.. ročníku – 6 hodin
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.
Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura:
– rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané
– vyjadřovat srozumitelně, zejména mluvenou řečí, myšlenky, psanou formou se vyjadřovat jen
v jednoduchých větách
– číst správně a s porozuměním texty přiměřené délkou i obsahem
– znát příklady literárních děl vhodných pro daný věk včetně ilustrací
– číst s porozuměním jednoduché naučné texty, pokusit se vyjádřit jejich myšlenky
- naučit se praktickému i věcnému naslouchání
– vnímat krásu a bohatost mateřského jazyka
– při výuce českému jazyku je třeba stále pamatovat na to, že se v tomto období vytváří vztah žáků
k literatuře a jejich zájem o četbu, tedy že začíná výchova budoucích čtenářů
– svou schopnost vyjadřovat se umět uplatnit i v prvouce, matematice i dalších vyučovacích
předmětech
– naučit se správně, plynule, hbitě a výrazně číst
– rozumět přiměřeně dlouhému a srozumitelnému textu čtenému nahlas i potichu
– postupně rozšiřovat slovní zásobu
– správně se vyjadřovat spisovným jazykem v řeči i v psaném projevu
– osvojit si základy pravopisu určeného pro toto období
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– ve výuce podporovat samostatnost žáků, vést je k uvažování, nechávat probírané jevy
pozorovat
– třídit, srovnávat, zdůvodňovat a užívat v různých obměnách
– dát žákům časový prostor pro uplatnění jejich zájmů, dosavadních vědomostí a zkušeností
– postupně vytvářet návyk vlastní kontroly ukončené práce, uvažovat nad chybami
– průběžně klást důraz na komunikaci mezi žáky, využívání probíraných jevů v jednoduchých
mluvních cvičeních
– soustavnými i příležitostnými cviky vypěstovat jazykový cit žáka, tak aby se dovedl vyjádřit
prostě, stručně a jasně slovem i písmem
– dbát, aby se ve školních projevech žáků nevyskytovala hrubá a hanlivá slova, ani slova z
dětské hantýrky, nahrazovat je tvary správnými
– vést je k zájmu o četbu naučnou i o četbu, která by byla blízká jejich citovým prožitkům, dále jim
ukázat, jak zaznamenávat, co přečetli i dojmy z četby
– dbát na mezipředmětové vztah
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Kompetence k učení

-

Kompetence k řešení problémů

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

- 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

-

Kompetence občanské

-

Kompetence pracovní

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
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

- učitel vede žáky k organizování a plánování
učení
- učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho
způsob výuky
- učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality,
postupů, termínů
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Předmět: JAZYK ČESKÝ
Ročník 1. ROČNÍK
učivo
KOMUNIKAČNÍ A
SLOHOVÁ VÝUKA
- čtení
- naslouchání
- mluvený projev
- písemný projev

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- zvuková stránka
jazyka
- slovní zásoba a
tvoření slov
- písmena
- opis a přepi
- délka
samohlásek

výstupy

mezipředmětové vztahy, kompetence
průřezová témata

-čte nahlas slova, věty a krátké texty
- rozpozná nadpis, řádek, odstavec, článek
- rozumí jednoduchým písemným, pokynům
-adekvátně reaguje na mluvené pokyny
(pozdrav, prosba, poděkování,aj.)
- pozdraví, poděkuje, požádá, omluví se
- s pomocí učitele aplikuje zásady
správného dýchání a mluveného projevu
- mluví srozumitelně
- pečlivě vyslovuje
-krátce a souvisle vypráví své zážitky

poznámky, projekty

Při vyvozování abecedy a
v období počátečního čtení
je nutné věnovat pozornost
individuálnímu zvládnutí učiva
jednotlivými žáky.

Předčtenářské období:
- procvičuje smyslové vnímání
- provádí jazyková, sluchová a zraková
příprava, hádanky typu:
- seznamuje se s analyticko-syntetickými
cvičenií
- rozlišování prvních hlásek a písmen
- Živá abeceda
- činnosti a hry pro prostorové
ztvárnění písmen
-pracuje s analýza a syntézou slabik se
- souhláskami m, l, s, p
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- samohláskami a, e, i, o, u
-čte dvouslabičná slova s otevřenými
slabikami i čtení globální např. v M.
Období slabičně analytického čtení:
-čte otevřené slabiky se souhláskami m, l, s,
p; první věty.
Hlásky a písmena t, T, j, J.
Otevřené slabiky a slova z nich
složená, hry se slabikami a slovy.
Hlásky a písmena y, Y, n, N, d, D,
k, K. Slabiky zavřené, slova se souhláskou
na konci (slova typu les, pes, pás, salám).
Slova s dvouhláskou au, ou
Hlásky v, V, r, R, š, Š; slova typu
podává, namaluj.
Slova se dvěma souhláskami na
začátku. Hlásky z, Z, h, H.
Slova se dvěma souhláskami
uprostřed. Hlásky c, C, č, Č
-rozlišuje grafickou a zvukovou podobu
slova
- rozlišuje slovo, slabiku, hlásku
- čte a rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky
- pozná větu, nakonci píše tečku
- v mluveném projevu užívá správné tvary
slov
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učivo

výstupy

Písemný projev
- hygiena psaní
- technika psaní

Psaní:
- seznámení se základními návyky
správného psaní
- technika psaní
- uvolňovací cviky –
Moje první psaní
- prvky písmen
- první písmena a slabiky
- psaní prvních slov a krátkých vět
- opis, přepis
- diktát písmen a slabik
- slova, spojení slov, krátké věty
- psaní s porozuměním
- opis, přepis, diktát slabik a slov
- procvičování a opakování
- opis, přepis, diktát
- psaní s porozuměním

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- poslech
literárních textů
- zážitkové čtení a
naslouchání
- tvořivé činnosti
s textem
- literární druhy a
žánry

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

kompetence

poznámky, projekty

- naučí se zpaměti jednoduchá říkadla
- Básničky k začátku školního roku.
- pohádky – předčítání, poslech, vyprávění,
dramatizace.
-vyprávění Večerníčků.
- Hry s rytmem.
- Lidové pohádky:
O perníkové chaloupce, O řepě, Chytrá
kůzlátka, Koblížek
- Slovní hříčky
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Motivační pohádky k písmenům
- Básničky – cvičení paměti celoročně
- rozezná rozpočítadlo, hádanka, říkanka,
báseň, pohádka

Příklady článků:
Zvířátka a loupežníci
Hrnečku, vař!
Jak šlo šídlo do světa
Jak včelička zachránila králíčka
Kuřátko a obilí

- Pohádky:
- předčítání
- poslech
- vyprávění
- obrázky k pohádkám
- ilustrace k říkankám
i k pohádkám
- Hádanky a slovní hříčky.
- Zimní a vánoční básničky.
Články s tématikou Mikuláše
a Vánoc.
- Příklady pohádek a příběhů:
O Smolíčkovi, Tři medvědi,
Paleček, O pejskovi a kočičce,
jak si myli podlahu
- Dětské časopisy.
- Hry – intonace mluvené řeči:
- Básně a říkadla – zpaměti.
- Rýmované pohádky.
- Dramatizace
- Co nám čtou rodiče a na co se díváme v
televizi.
- Velikonoční koledy a říkadla.
Jaro v české literatuře pro děti.
Které spisovatele a malíře známe.
Články z konce slabikáře:
- čtení
- vyprávění
- dramatizace

V 1. ročníku při předčítání pohádek
a příběhů seznamujeme žáky se
jmény spisovatelů, básníků a
ilustrátorů.
Je dobře, aby si alespoň jména
dvou z nich zapamatovali:
Např.: František Hrubín
Helena Zmatlíková
Jiří Havel aj.
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- rýmované pohádky
- básničky a říkadla
Opakování básní a říkadel, které se žáci
učili v průběhu roku.
Výstava dětských knih.
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Předmět JAZYK ČESKÝ
Ročník 2. ROČNÍK
Učivo
KOMUNIKAČNÍ A
SLOHOVÁ VÝUKA
- čtení
- naslouchání
- mluvený projev
- písemný projev

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- zvuková stránka
jazyka
- sluchové rozlišení
hlásek

výstupy

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

kompetence

poznámky, projekty
Snažíme se, aby koncem školního roku
žáci sluchem i v písmu dobře rozlišovali
tvrdé a měkké slabiky. Také psaní
velkých písmen na začátku věty a ve
vlastních jménech osob by mělo být
všem dětem jasné.

– rozpozná oslovení, pozdrav, prosba,
poděkování.
- píše jednoduché pozdravy, přání
-zná pravidla telefonického rozhovoru
- mluví ve větách
- vypráví dle obrázkové osnovy osnovy
- umí napsat adresu
- ví, jak správně spojovat a oddělovat věty
– je schopen dodržet pořádek vět.
– vypráví podle osnovy, dodrží pořádek vět
-seznámí se s druhy vět, věty oznamovací,
tázací, rozkazovací a přací
- rozlišuje věty podle postoje mluvčího
s výraznou intonací
- píše věty se správnými znaménky.
– píše krátké pozdravy, přání
-dokončí se fáze prvopočátečního čtení
- přechází od vázaného slabikování
k plynulému čtení
- plynulé čte krátké věty a jednoduché texty

Slovo, slabika, hláska, písmeno:
- rozdělí hlásek, dlouhé a krátké
samohlásky a rozliší je
ve čteném i psaném textu
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-

-

-

výslovnost
samohlásek,
souhlásek a
souhláskových
skupin
tempo, intonace,
přízvuk
slabika
abeceda
význam slov (
slova nadřazená a
podřazená,
synonyma,
antonyma, slova
příbuzná, slova
citově zabarvená
a zdrobněliny)
spodoba znělosti
vlastní jména
druhy vět

-pozná dvojhlásky, slabikotvorné r, l
-dramatizuje různé prožitky
a situace
Psaní y/ý po tvrdých souhláskách:
- uvědomí si slov s tvrdými
slabikami
- porozumí slovům – užije je ve větách
- činnosti žáků, hry se slovy
- seznámí se s abecedou
- seznámí se s měkkými souhláskami a
slovy s měkkými slabikami
– uvědomí si významu slov, hry se slovy. (
Psaní i/í po měkkých souhláskách:
-užívá tato slova ve větách – činnosti.
-procvičuje psaní i,í / y,ý po měkkých
a tvrdých souhláskách.
-samostatné tvoří věty se slovy s tvrdými
a měkkými slabikami.
Výuka psaní úzce souvisí s jazykovým
vyučováním, čtením a prvoukou. Dbá se
v nich na psaní s porozuměním.

Mluvíme ve větách:
-spojuje a odděluje věty
- dodržuje pořádek vět.
Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě,
mě:
-seznámí se s výslovností, psaním,
významem slov a jejich užití ve větách.
Slovní druhy:
-rozezná podst.jména, slovesa
v jednduchých větách – poznává je,
vyhledá, třídí, používá ve větách – slovem i
písmem
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- uvědomí si předložky v mluveném projevu
i v psaném textu - hry s předložkami
spojenými s podstatným jménem.
Psaní velkých písmen
-ví, jak správně použít velké písmeno ve
jménech osob a zvířat

Návštěva knihovny
Při čtení a literární výchově hovoříme
s dětmi též o spisovatelích, básnících a
ilustrátorech tak, aby koncem roku znali
další dvě jména spisovatelů, jednoho
básníka
a jednoho ilustrátora.
Žáci by mohli znát např. ze spisovatelů
Ondřeje Sekoru, Václava Čtvrtka,
z básníků Zdeňka Svěráka
a z ilustrátorů Josefa Ladu

-rozděluje slova na konci řádku
Identifikuje a správně píše slova, v nichž
dochází ke spodobě znělosti
-rozpozná slovo významově nadřazené –
podřazené
-v textu najde slova příbuzná, citově
zabarvená
-přiřadí správně slova stejného nebo
opačného významu
-rozpozná a uvede více významů u
známých slov

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- poslech
literárních textů
- zážitkové čtení a
naslouchání
- tvořivé činnosti
s textem
- literární druhy a
žánry

-při samostatných činnostech k přečteným
textům prokáže čtení s porozuměním.
-využívá učiva Čj při práci s literárními texty
-ví, co je lidová poezie – verše, rým
- přednáší básně zpaměti.
-seznamujeme se s knihami o přírodě
(encyklopedie).
- seznámí se se základní orientací v knize
- čte správně, plynule a s porozuměním
přiměřené texty
- čte předložkové výrazy
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- procvičuje mechanickou paměť recitací
básní
- seznámí se s gramatickými pauzami při
čtení (interpunkce).
- nacvičuje výrazné čtení
- vypráví podle obrázků
-spojuje obsah textu s ilustrací.
- seznámí se s Ilustrací v čítance, známí
malíři
- procvičuje tiché čtení s porozuměním
- učí se pracovat s knihou – vyhledávání
textů potřebných pro splnění vybraného
úkolu
-ví o čem čte i o čem píše
-při pomalejším tempu čte většina
žáků krátké, přiměřeně obtížné texty
správně, plynule a s porozuměním.
-správně čte slova s předložkami.
- dbá na přirozenou intonaci při
čtení vět
-kontroluje porozumění textu kresbou nebo
vyprávěním
- seznámí se s pohádkou, bajkou
- ví, co je spisovatel, ilustrátor
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Předmět JAZYK ČESKÝ
Ročník 3. ROČNÍK
Učivo
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝUKA
- čtení s porozuměním
- tvořivá práce s textem
- naslouchání
- mluvený projev
- písemný projev
(vypravování, popis,
inzerát, dopis, grafické symboly)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- pravopis- vyjmenovaná
slova, velká písmena
- slovní zásoba
a tvoření slov
- tvarosloví ( slova ohebná,
neohebná, slovní druhy)
- spojování vět
- spojovací prostředky

výstupy

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

-čte plynule texty s porozuměním přiměřeného
textu
-zvládá tiché čtení
-učí se výraznému čtení
-vyhledá informace v encyklopediích a
slovnících pro děti
-reprodukuje obsah textu
-doplní text o chybějící část ( dovypráví,
domyslí)
-aktivně se podílí na sestavování
jednoduchých pravidel a pokynů pro různé
situace ve škole
-naslouchá mluvenému projevu spolužáka
-odhalí výraznější chyby v mluveném projevu
-v jednoduchém projevu dbá na gramatickou a
věcnou správnost
- sestaví osnovu a podle ní napíše krátké texty
- v písemném projevu využívá vhodné
jazykové a grafické prostředky

kompetence

poznámky, projekty
v mluveném projevu dbáme
na správné gramatické tvary
u podstatných jmen,
přídavných jmen a sloves.
Sloh – pozdrav z výletu –
podle osnovy.

Věta, slovo a slovní význam
-pozná slova nadřazená, podřazená,
souřadná, protikladná, souznačná
- rozliší slovo a skutečnost, význam slov,
slova souznačná, protikladná, příbuzná.
-uvědomí si podstatná jmena v textu (o kom
nebo o čem čte nebo píše)
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(spojky, zájmena,
příslovce)

Souhlásky znělé a neznělé
-pozná uprostřed a na konci slov
-zná jejich správné psaní
-uvědomí si psaní velkých písmen v místních
názvech
- rozezná věta, slovo, slabika, hláska
- umí používat abecedu
- zná pravopis y/ý , i/í po tvrdých a
měkkých souhláskách
- umí správně použít a napsat slabiky dě, tě,
ně, bě, pě, vě, mě
-rozezná a správně použije párové souhlásky
na konci a uvnitř slova
-rozezná slovo ohebné a neohebné
-v základním tvaru rozliší všechny slovní druhy
Věta jednoduchá a souvětí:
-seznámí se se stavbou věty jednoduché.
- rozliší podstatná jména, slovesa, kdo co dělá
-rozezná souvětí
-určuje věty v souvětí, spojuje je, doplňuje
souvětí
-odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech
- správně píše vlastní jména vybraných států,
ulic
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- zážitkové čtení a
naslouchání
- reprodukce literárního
textu
- tvořivé činnosti
s literárním textem
- literární pojmy ( verš, rým,
pohádka)
- dětská literatura

-

Po prázdninách – zařazeny jsou
články, které podporují učivo prvouky
(Místo, kde žijeme)
a články s podzimní tematikou.
O naší zemi – spojení s prvoukou –
Česká republika, státní hymna.
Pověsti – O praotci Čechovi,
O založení Prahy aj.

-ústně a písemně vyjadřuje své posity
z přečteného textu
- dle svých schopností ztvární obsah textu
jednoduchými obrázky, dramatizací
- rozliší poezii a prózu
- rozliší báseň – verš, rým
- pokouší se o vlastní tvorbu.

Návštěva knihovny.
Pohádky:
Božena Němcová, Karel
Jaromír Erben, Josef Lada
Didaktické hry s pohádkami.

Dětské knihy autorů:
Václav Čtvrtek, Ondřej Sekora, Karel Čapek,
J.V. Sládek
-zaznamenává první jednoduché záznamy
z vlastní četby, název knihy, autor, ilustrátor,
vlastní obrázek apod.
- zná nejznámější autory a ilustrátory knih pro
děti

Příklady témat: Jarní měsíce,
Velikonoce, Příroda na jaře
Rozšíření prvoučného učiva
Neživá příroda – voda.
Živá příroda – rostliny,
živočichové v návaznosti na
prvouku.

Články o povolání, přísloví – práce,
připravují na téma: Věci a činnosti
kolem nás (prvouka).
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KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
- plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
- porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
- na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
- píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
- píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
- porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
- porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
- užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
- spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
- odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě,
mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
- vyjadřuje své pocity z přečteného textu
- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
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Předmět JAZYK ČESKÝ
Ročník 4. ROČNÍK
učivo
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝUKA
- čtení s porozuměním
- naslouchání
- mluvený projev (
nonverbální komunikace,
dialog, správná
výslovnost)
- osnova textu
- vypravování
- popis
- písemný
projev ( dopis, blahopřání,
vzkaz, zpráva, oznámení,
inzerát, dotazník)
- věcné naslouchání a čtení

výstupy

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

kompetence

poznámky, projekty

- správně a plynule čte umělecké a krátké naučné texty
- správně používá přízvuk slovní a větný, výslovnost,
přirozená intonace
- tvoří otázky k přečtenému textu
- zvládá tiché čtení - postupné zařazování krátkých
textů k samostatnému tichému čtení
- odpovídá na otázky k přečtenému textu, kontrola
porozumění obsahu čteného
- vystihne hlavní myšlenky textu a sestaví krátkou
osnovu
- vypráví obsah krátkého textu podle připravené osnovy
- reprodukuje obsah sdělení, procvičování se zřetelem
k zapamatování si podstatných informací
- pozorně a soustředěně nasloucháná přiměřeně
dlouhému čtenému textu nebo mluvenému projevu
-učí se ptát na to, čemu nerozuměli nebo co nepostřehli,
-odpovídají si navzájem, vytváří se prostor pro
vzájemnou komunikaci
- dodržují pravidla slušnosti při vzájemné komunikaci
(učí se naslouchat, neskákat druhému do řeči, zdvořile
se oslovovat)
- dbá na naučenou techniku psaní a dodržuje hygienické
zásady při psaní
- sleduje úhlednost a čitelnost písemných projevů
- zvládá opis a přepis textů s uvědoměním obsahu
psaného
- napíše krátký vzkaz, telegram, jednoduché sdělení,
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dopis - adresa
- zvládne popis postupu práce, popis domu (pokoje),
popis osoby
- člení text na odstavce - osnova
- při vyprávění - dokončení příběhu dodržuje
kompoziční a jiné požadavky
- tvoří individuální zápisy a porovnává navzájem
- zná pravidla pro telefonické a písemné vzkazy
- napíše dopis podle připravené osnovy
- vyplní dotazník - přihláška čtenáře do knihovny

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- zvuková stránka jazyka
- slovní zásoba a tvoření
slov
- význam slova (synonyma,
vícevýznamová slova)
- stavba slova (kořen,
předpona, přípona)
- tvarosloví ( slovní druhy,
spisovné a nespisovné
tvary jmen, zájmen a
sloves)
- skladba ( základní větné
členy, nevyjádřený
podmět, souvětí souřadné
a podřadné)
- spojovací výrazy
pravopis

- rozliší slova spisovná od nespisovných
- rozliší slova pozitivně citově zabarvená a slova
vulgární
- v jednoduchých případech rozliší stavbu slova, kořen,
předpona a přípona
- graficky zaznamená stavbu slova
- rozpozná předpony od předložek a správně napíše
- vyjmenovaná slova - procvičování základních
vyjmenovaných slov
- spojí příbuzná slova se slovy vyjmenovanými
- rozliší a určí slovní druhy v základním tvaru
- určí u podstatných jmen - rod, číslo, pád (seznámení
ve 3. r. - důraz na užití správných tvarů podstatných jmen
v řeči)
- umí skloňovat podstatná jmena všech rodů
- zná vzory pro skloňování - učivo je zaměřeno na
psaní i/ y v koncovkách podstatných jmen, naučit a
zautomatizovat je třeba pravopis koncovek podstatných
jmen
- ohebné slovní druhy užívá ve správném tvaru
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-pozná sloveso: tvar určitý a neurčitý, jednoduché a
složené tvary sloves, zvratná slovesa, časování sloves
- zná pravidla pro stavbu věty - věta jednoduchá a
souvětí
-učí se rozlišovat souvětí od jednoduchých vět a určovat
jejich počet v souvětí
- určí v jednoduché větě základní skladební dvojici holý podmět a holý přísudek
- píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech
příbuzných

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- zážitkové čtení
- interpretace literárního
díla
- tvořivé činnosti
s literárním textem
- literární pojmy (druhy,
žánry, literatura
neumělecká)

- sdělí své dojmy z přečteného literárního textu
Své dojmy vyjádří písemně i ústně
Označí v krátkém odstavci literárního textu hlavní část,
zdůvodní svůj výběr
- vypíše z textu důležité informace
- formuluje otázky vyplývající z textu
- odliší poezii a prózu,
- rozliší umělecký a naučný text
- recituje básně
- přednáší krátký text
- vypráví o knihách a spisovatelích, ilustracích, které ho
zaujali a proč
- mluví o oblíbených hrdinech dětských seriálů
- doporučí knihy k přečtení
- vypráví o divadelním představení nebo filmu
- vyhledává informace v dětských časopisech a
encyklopediích
- seznamuje se s literárními pojmy: pověst, povídka,
autor, hlavní postavy, film, televizní inscenace,
próza, poezie, báseň, bajka
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Předmět JAZYK ČESKÝ
Ročník 5. ROČNÍK
učivo

výstupy

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ
VÝCHOVA
- čtení s porozuměním
- naslouchání s
porozuměním
- mluvený projev
- písemný
projev ( poznámky a
výpisky)
- celistvost a soudržnost
textu
- literární dialog ( přímá řeč,
věty uvozovací, běžná
komunikace)
- slohové útvary (
vypravování, popis děje,
popis pracovního
postupu, inzerát, zpráva,
oznámení, pozvánka,
vzkaz)

- zvládá hbité, uvědomělé a výrazné čtení
uměleckých a naučných textů
- zvládá tiché čtení se stručným sdělením nebo
výtvarným vyjádřením obsahu
- tvoří otázky k přečtenému textu a odpovídá
- vystihne hlavní myšlenku literární ukázky nebo
postavy, klíčová slova
- rozliší podstatné od méně podstatného v textu
- hodnotí postavy a jejich postoje
- sleduje ilustrace přečtených ukázek z čítanky i
knih
- vymyslí název úryvku
-porovná informace ze dvou zdrojů
Při skupinové práci najde manipulaci v reklamě
nebo inzerci
- připravuje různá sdělení pro spolužáky z
jiných tříd - zpráva, oznámení
- pozorně, soustředěně a aktivně naslouchá
- vyhledává informace ve slovnících a různých
publikacích
- vypravuje příběhy ze života dětí a, přirovnává
- dodržuje pravidla slušnosti při vzájemné
komunikaci
- čte naučné texty
- dodržuje hygienické návyky při psaní
- věnuje pozornost písmu - čitelnosti a
přehlednosti písemného projevu
- seznámí se s mimojazykovými projevy při
vyprávění - mimika, gesta
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- umí skupinově i samostatně sestavit osnovu
pro vyprávění a vytváří krátký mluvený nebo
písemný projev podle této osnovy
- vypravuje a reprodukuje text (osnova,
reprodukce)
- popíše různé předměty z okolí
- popíše známé osoby nebo pohádkové postavy
a prostředí, ve kterém žije
- popíše určitý známý pracovního postup nebo
děj
- zná pravidla pro psaní dopisu (osobní, úřední),
adresa
- vypíše tiskopisy (poštovní poukázka, podací
lístek, dotazník)
- sestaví krátký inzerát (stručné vyjadřování)
- zná pravidla pro telefonický rozhovor, vzkaz
na záznamníku na zvolené i dané téma
- správně aplikuje osvojené gramatické a
stylistické vědomosti při tvorbě vlastního textu

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- zvuková stránka jazyka
- význam slov ( slovo
vícevýznamové)
- slovní zásoba a tvoření
slov (odvozování slov,
slovotvorný základ)
- stavba slova (kořen slova,
příbuznost slov)
- tvarosloví ( vzory
podstatných jmen,
přídavných jmen tvrdých a

- určí stavbu slova (kořen, část předponová a
příponová, koncovka), slova příbuzná
- graficky označí kořen, slovotvorný základ,
předpona, přípona
- rozliší souhláskové skupiny na styku předpony
nebo přípony a kořene, zdvojené souhlásky
- správně píše předpony s-, z-, vz-, předložky
s, z
- správně píše skupiny bě / bje, vě / vje
- dělí slova
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-

měkkých, způsob slovesa,
složené slovesné tvary
v činném rodu, předložky,
spojky
pravopis ( morfologický,
syntaktický)
skladba ( základní větné
členy, větný základ,
podmět vyjádřený,
nevyjádřený, věta
jednoduchá - souvětí)

- určí u podstatných jmen pád, číslo, vzor a rod
- určí mluvnické kategorie u sloves: osoba, číslo
, čas, způsob
-vyhledá složené tvary sloves
- určí druh a vzor přídavných jmen
- správně píše koncovky podstatných jmen a
přídavných jmen měkkých a tvrdých
- rozpozná neohebné slovní druhy
- rozliší všechny slovní druhy
- seznámí se s přivlastňovacími přídavnými
jmény
- umí užít rozkazovacího a podmiňovacího
způsobu ve větách
- seznámí se s druhy zájmen – užívá je
v mluveném projevu
- vyhledává číslovky určité a neurčité, vyhledává
číslovky v textu, seznámí se s druhy
- označí podmět a přísudek
- rozliší podmět vyjádřený a nevyjádřený,
rozvitý a několikanásobný
- odkáže na nevyjádřený podmět odpovídající
zájmenem
- spojí jednoduché věty spojkami do souvětí
- oddělí věty vhodnou spojkou a čárkou
- upraví spojení vět dle zadání, užije správný
spojovací výraz
- zná pravidla pro shodu podmětu s přísudkem
- píše správně i/y v koncovkách příčestí
minulého ve shodě podmětu s přísudkem
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- tvořivé činnosti
s literárním textem
- základní literární pojmy (
literatura umělecká a
věcná)
- literární žánry ( pohádka,
povídka, bajka, lyrická
báseň)
- populárně naučné texty (
encyklopedie, slovník)

- rozliší prózu a poezii, text umělecký a naučný,
pojmy - spisovatel, básník
- seznámí se s dalšími literárními pojmy pohádka, bajka, povídka
- při čtení článků z čítanky poznává jméno
spisovatele, název knihy, ze které je ukázka,
Ilustrátora
-dokáže hovořit o dalších knihách určitého
spisovatele, pokud je zná nebo je má doma
- účastní se příležitostných výstav knih
zvolených spisovatelů, tematických výstavy knih
např. příroda, historie aj.
- zná pravidla pro výrazný přednes vybraných
básní i úryvků prózy zpaměti
- zná pojmy - verš, rým
- stručně reprodukuje přečtený text
- zná příběhy z divadelních her a vhodných
televizních inscenací, pojmy - herec, režisér
- pokouší se o vytvoření vlastního literárního
textu (báseň, povídka) a ohodnotí jej
- odliší jednoduché literární, publicistické a
populárně naučné texty
-pozná v textu zvláštní a zvláštně užité jazykové
prostředky
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KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
- rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
- posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
- reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
- vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
- rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
- volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
- píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační
- sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
- porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
- rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
- určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
- rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
- vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
- odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
- užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
- píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
- zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
- vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
- volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
- rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
- při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
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ANGLICKÝ JAZYK
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve
3.-5. ročníku
v 3. ročníku – 2 hodiny
v 4. ročníku – 3 hodiny
v 5.. ročníku – 4 hodiny
Organizace
Formy realizace:
-

Vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, práce s obrazovým materiálem, výklad,
poslech, četba, reprodukce textu (písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání informací,
práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, dramatizace, zpěv, výukové
programy a cvičení na PC, krátkodobé projekty,

-

Příležitostné akce

-

Projekty

Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk
– motivovat žáky k zájmu o anglický jazyk, učit se vnímat a napodobovat melodii a rytmus
anglického jazyka
– poznávat a prakticky používat základní pravidla výslovnosti
– činnostní formou naučit žáky základní slovní zásobu z jim blízkých oblastí (činnosti s obrázky
nebo předměty)
– činnostní formou výuky naučit žáky jednoduchá základní pravidla gramatiky a základní
zdvořilostní fráze
– základní fráze a obraty procvičovat s pomocí CD a manuálních činností zahrnutých v pracovním
sešitě
– s pomocí obrázků nebo předmětů vytvářet a obměňovat první krátké rozhovory
– rozumět jednoduchým pokynům v anglickém jazyce a reagovat na ně
– vést žáky k získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené jednoduché texty v anglickém
jazyce
– získávat první poznatky o zemích, kde se mluví anglicky
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– postupně začít chápat význam znalosti angličtiny pro život
– aktivní účastí žáka na výuce anglického jazyka ho vést ke schopnosti jednoduše komunikovat s
využitím prvních poznaných slov a frází

Kompetence k učení

-

Kompetence k řešení problémů

-

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální

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

- učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému
projevu
- žáci dokáží prezentovat své myšlenky a
názory
- 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

-

Kompetence pracovní

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

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

- učitel vede žáky k organizování a plánování
učení
- učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho
způsob výuky
- učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality,
postupů, termínů
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Předmět ANGLICKÝ JAZYK
Ročník 3.ROČNÍK
učivo
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
- slovní zásoba
- předměty kolem žáka
- základní barvy
- číslovky 1 – 12
- vlastnosti věcí a osob kolem
žáka
- abeceda
- školní potřeby
- obličej a tělo
- rodina
- můj pokoj
- oblečení
- dny v týdnu
- pravidla komunikace v
běžných každodenních
situacích – pozdrav,
poděkování, představování
- základní instrukce a povely
prováděné učitelem
- věta - jednoduchá žádost
- dialog

výstupy

-

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
Umí pozdravit, rozloučí se,
představí se, osloví osobu
vyjádří souhlas a nesouhlas
Umí počítat do dvaceti
udá svůj věk
ptá se na věk a odpovídá
Označí základní barvy
zeptá se na barvu a odpovídá
Dokáže pojmenovat školní
potřeby udá jejich barvu a počet
Pojmenuje zařízení třídy, udá jeho
barvu a počet
Umí pojmenovat některá domácí
zvířata a některá zvířata u nás
žijící
Odhadne a zeptá se na
správnost, určuje zvířata podle
velikosti a barvy
Užívá slovesný tvar to have

Multikulturalita – význam
užívání cizího jazyka jako
nástroje dorozumění.
Matematika – počty
Český jazyk – dramatická
výchova, písničky, básničky
a hry.

zná základní slovíčka
dokáže pojmenovat základní věci
ve třídě
dokáže pojmenovat členy rodiny
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kompetence

-

sociální a
osobnostní
pracovní
občanské

poznámky, projekty

Hodně se využívá
názorných pomůcek a
obrázků. Žáci by měli
mít neustále názor
před sebou.

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
- četba známé slovní zásoby a
aktivně používaných
kratičkých vět

-

čte krátké jednoduché texty se
známou slovní zásobou
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Předmět ANGLICKÝ JAZYK
Ročník 4. ROČNÍK
učivo

výstupy

mezipředmětové vztahy, kompetence
průřezová témata

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

-

Multikulturalita – význam
užívání cizího jazyka jako
nástroje dorozumění.

-

-

sloveso "be" a "have
got" a zkracování
některých jejich tvarů
spojování
jednoduchých vět (and,
but, or)
užívání členů (the, an,
a)
anglická abeceda
stavba věty
jednoduché,
oznamovací,
rozkazovací, tázací
zápor ve větě
přivlastňovací pád
zájmena osobní a
ukazovací
zájmena přivlastňovací
seznámení s
přítomným časem
prostým
rodinní příslušníci a
domov

-

-

získá základní slovní zásobu
umí udržet pozornost nutnou pro
porozumění obsahu sdělení
rozumí jednoduchým pokynům při práci
ve třídě
prezentuje jednoduché básničky a
písničky
řeší jednoduché situace související se
seznamováním, se zahájením,
vedením a ukončením rozhovoru a se
získáváním a poskytováním základních
místních, časových a jiných informací.
uvědomění si rozdílu mezi fonetickou a
psanou formou jazyka
umí používat abecední slovník
učebnice
reprodukuje a obměňuje pamětně
osvojené mikrodialogy
formuluje otázky a odpovídá na ně
písemně obměňuje krátké probrané
texty
umí poděkovat
v jednoduchém textu vyhledá základní
informace
vyhledá základní slovíčka ve slovníku

Matematika – počty
Český jazyk – dramatická
výchova, písničky,
básničky a hry.
Vlastivěda
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-

sociální a
osobnostní
pracovní
občanské

poznámky, projekty
kartičky, hry, obrazový materiál,
názorné pomůcky, audio technika,
počítače, mapy
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-

zájmová činnost a
volný čas
zeměpisné údaje
číslovky – do 20 a
desítky

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

-

technika čtení

-

přečte jednoduchý text se známou slovní
zásobou

-

vyhledá základní informace v krátkém textu

-

napíše krátký text o sobě, rodině

PSANÍ

-

základní slovní zásoba
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Předmět ANGLICKÝ JAZYK
Ročník 5. ROČNÍK

učivo
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

-

opakování a
procvičování
probraného učiva
přítomný čas prostý a
průběhový
tvoření otázek a
odpovědí, tvoření
záporů
slovesa "to be ",
"have got"
modální slovesa (can,
must)
otázka a zápor pomocí
slovesa "do"
určitý člen – the
rozkazovací způsob
v záporu
vazba – there is…
slovesa – to like, to
want
číslovky - do 100

výstupy

mezipředmětové vztahy, kompetence
průřezová témata

-

Multikulturalita – význam
užívání cizího jazyka jako
nástroje dorozumění.

-

umí říkanky, básničky, písničky a jiné
texty
umí používat základní slovní zásobu,
např. na téma rodina, zvířata, škola,
věci kolem nás,…
umí pozdravit při setkání a loučení,
oslovit, představit se a představit druhé
poděkovat a odpovědět na poděkování
vyjádřit souhlas a nesouhlas, radost
čte nahlas, plynule a foneticky správně
jednoduché audio-orálně připravené
texty.
čte potichu krátké texty obsahující
převážně známé jazykové prostředky
orientuje se v obsahu jednoduchého
textu
vyhledává odpovědi na otázky,
potřebnou informaci
umí navázat kontakt s konkrétní
osobou
vyžádá jednoduchou informaci
písemně obměňuje krátké texty
rozumí jednoduché konverzaci dvou

Matematika – počty
Český jazyk – dramatická
výchova, písničky,
básničky a hry.
Vlastivěda
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-

sociální a
osobnostní
pracovní
občanské

poznámky, projekty

kartičky, hry, obrazový materiál,
názorné pomůcky, audio technika,
počítače, mapy
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-

roční období, měsíce,
dny v týdnu, datum
příroda a počasí
prázdniny

-

osob a chápe její obsah a smysl
používá abecední slovník učebnice
dokáže napsat svoji adresu
umí poblahopřát k narozeninám
umí se omluvit, požádat o něco
umí napsat kratičké vyprávění o
prázdninách

ČTENÍ

-

jednoduché texty

PSANÍ

-

rozumí jednoduchým textům z běžného
života

-

vyhledá informaci

-

napíše jednoduchý text z oblasti svých
zájmů a každodenního života

-

hledá ve slovníku

vyplní osobní údaje do formuláře

ŘEČOVÉ DOVEDNOST
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
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Očekávané výstupy – 2. období
POSLECH S POROZUMĚNÍM
-

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu

MLUVENÍ
-

se zapojí do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
-

vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

PSANÍ
- napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
- vyplní osobní údaje do formuláře
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MATEMATIKA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:
v 1. ročníku – 4 hodiny
v 2. ročníku – 5 hodin
v 3. ročníku – 5 hodin
v 4. ročníku – 5 hodin
v 5.. ročníku – 4 hodiny
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.

Vzdělávání v předmětu matematika
–

osvojování základních matematických pojmů na základě aktivních činností každého žáka;

–

důraz na porozumění základním pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům;

–

rozvíjení zkušeností s matematickým modelováním pomocí činností, kterými se žáci učí poznávat a
nalézat situace, které dokážou matematicky popsat;

–

využívání zkušeností žáků z domova i ze života kolem nich;

–

prostor pro aktivní projev žáka – vymýšlení úloh žáky, využití jejich zájmů, komunikace mezi žáky,
efektivní využívání osvojených poznatků;

–

grafické projevy žáka – od kresleného obrázkového názoru k náčrtům;

–

postupné osvojování prvních matematických pojmů, početních výkonů, postupů, základů jazyka
matematiky a způsobů jejich užití

–

činnostní rozšíření číselného oboru, utvrzení představy o desítkové soustavě

–

předkládání nových poznatků ve spojení s předcházejícím učivem, uplatnění analogie pro zavedení
početních výkonů v rozšířeném číselném oboru žáky

–

využívání schopnosti žáků objevovat za vedení učitele další nové matematické poznatky na
základě pozorování a rozlišování, vyslovovat závěry, pokoušet se o zobecňování

–

postupné zdokonalování přesnosti matematického vyjadřování
VERZE 4

–

zařazování praktických činností (např.: měření, odhady, porovnávání velikostí a vzdáleností)
s cílem získání správných představ a zručnosti

–

spojování nových poznatků v matematice s vědomostmi žáků získanými v běžném životě

–

používání peněz při činnostním řešení úloh s náměty z obchodování

–

peníze v praktickém životě

–

věnování času nápadům žáků, jejich dotazům, ukázkám různých způsobů řešení úloh

–

vyslovování úsudků k úlohám, vytváření předpokladů pro rozvíjení logického myšlení

–

vytváření obměn slovních úloh a matematických problémů pro různé obory činnosti lidí

–

praktické osvojování základních poznatků z geometrie

Kompetence k učení

-

Kompetence k řešení problémů

-

Kompetence komunikativní

-

Kompetence sociální a personální

-
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učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním
mat. jazyka včetně symboliky,prováděním
rozborů a zápisů
při řešení úloh a zdokonaluje grafický
projev,rozvíjí abstraktní a logické myšlení
učitel srozumitelně jim vysvětluje, co se mají
naučit
vede žáky k ověřování výsledků.
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 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
učitel podle potřeby žákům v činnostech
pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s
příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému
řešení; dodává žákům sebedůvěru.
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.
žáci jsou vedeni ke kritickému
usuzování,srozumitelné a věcné argumentaci
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-

Kompetence občanské

Kompetence pracovní

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.

-

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
- 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
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Předmět MATEMATIKA
Ročník 1. ROČNÍK
učivo

výstupy

ČÍSLO A POČETNÍ
OPERACE
- obor přirozených
čísel
- zápis čísla
v desítkové
soustavě
- vlastnosti
početních
operace
- znaky <, =, >
- číselná osa
- práce s textem,
slovní úlohy
- závislosti a
vztahy, práce
s daty
- orientace v čase

Vidění počtu věcí do 5:

Předpočtářské období:
- cvičení smyslového
vnímání
- hry pro rozvoj smyslů

mezipředmětové vztahy, kompetence
průřezová témata

poznámky, projekty
Kostka s kolečky
Krabička od filmu s 5 kolečky
Karty s čísly a tečkami 1– 5
Mince
Uspořádaná skupina věcí, nejlépe
kolečka

-seskupuje věci
- řadí a ar ozděluje
- určuje počtu věcí.
Numerace do 5 – počtářské období:
-čte, píše čísla
- zařadí do číselné řady.
-Vytváří si matematický slovník
– tvoří úlohy na určování počtu věcí a
přidávání (nejvíce do 5)
Rozlišování a třídění uspořádaného počtu
věcí z obrázků v učebnici.
-tvoří slovní úlohy k obrázkům,
Číselný obor do 5
-počítá v oboru do 5,
- sčítá, odčítá, automatizuje spoje v oboru
do 5.
Vidění počtu do 10:
(bez počítání po jedné)
-vytváří si matematický slovník
-řeší slovní úlohy ze života dětí (zadání,
otázka, odpověď, příklad, který k úloze
patří).
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Numerace do 10:
-čtení, píše číslal do 10
-porovnává čísla
-uspořádá číselnou řadu – hned před, hned
za.
-doplňuje prvky do určitého počtu, který je
dán číslem.
Číselný obor do 10:
-zvládá početní spoje v oboru do 10
-sčítá, odčítá, automatizuje spoje
Číselný obor 0 – 10:
-vidí počet věcí do 10
-rozkládá čísla do 10.
Číselná řada do 10, kolikátý je kdo
v řadě.
Vytváření matematického slovníku –
tvorba slovních úloh žáky – počítání
s názorem, individuální činnosti žáků.
Automatizace rozkladů čísel do 10.
Číselný obor 0 – 20:
Vidění počtu věcí do 20, vytvoření
představy čísla, analogie s první
desítkou. Numerace do 20.
-pracuje s číselnou řadou
– řadí karty s čísly,
-porovnává čísla, čísla hned před
a hned za zvoleným číslem.
-využívá číselnou osu.
-počítá do 20 bez přechodu přes
desítku, automatizace spojů, objevení
analogie s počítáním v první desítce.
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Číselný obor 0 – 20:
-automatizuje spoje na sčítání a odčítání
v první a druhé desítce
-seznamuje se s počítáním s přechodem
přes 10
-tvoří slovní úlohy z různých oborů lidské
činnosti.
- řeší slovní úlohy nejkratší cestou
k výsledku (zpaměti) bez zápisu údajů.
-

struktura času,
hodina, den,
týden, měsíc, rok

-

tabulky a
schémata

GEOMETRIE V ROVINĚ A
V PROSTORU
- základní útvary
v rovině
- tělesa
- orientace
v prostoru
- porovnávání
velikosti
- délka úsečky
- porovnávání
délek úsečky

-čte a nastavuje celé hodiny
-orientuje se ve struktuře času
-doplní zadanou tabulku
-zaznamenává jednoduché situace
související s časem

-Pozná základní tvary- trojúhelník, obdélník,
čtverec, kruh a načrtne je
-seznámí se tělesykKrychle, kvádr, koule,
válec
-Orientuje se v prostoru, užívá prostorové
pojmy
-Porovná útvar stejného typu dle velikosti
-Odhaduje a srovnává délku úseček pomocí
pomůcek
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Předmět MATEMATIKA
Ročník 2. ROČNÍK
učivo

výstupy

ČÍSLO A POČETNÍ
OPERACE
- obor přirozených
čísel 0 – 100
- počítání s penězi
- peníze: způsoby
placení
- zápis čísla
v desítkové
soustavě
- vlastnosti
početních
operací
- lichá a sudá čísla
- řád jednotek a
desítek
- strategie řešení
úloh z běžného
života

Číselný obor od 0 do 20

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

kompetence

poznámky, projekty
Kostka s kolečky
Desítky koleček
Mince a bankovky
Modely těles
Geometrické obrazce
Číselné osy

Počítání do 20 bez přechodu přes 10:
- vidí uspořádaný počet věcí do 20
- orientuje se v číselné řadě do 20
- porovnává čísla
- uspořádá čísla podle velikosti
- pracuje s číselnou osou
- sčítá a odčítá – automatizace spojů
- rozkládá čísla
- spočítá jednoduché slovní úlohy
– obměňuje slovní úlohy
-vymýšlí úlohy
Počítání do 20 s přechodem přes 10:
- přičítá k 9, 8, 7, 6 s názornou
představou
- vytváří si matematický slovník
- počítá slovní úlohy vymýšlené žáky,
obměny
-Automatizuje spoje na sčítání s přechodem přes 10.
-připravuje se na odčítání s přechodem přes
10 s názorem.
Sčítání s přechodem přes 10:
- dokončení přičítání k 5, 4, 3, 2
- procvičování spojů a slovní úlohy
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Odčítání s přechodem přes 10:
- vyvozuje pomocí názoru
- vytváří slovních úloh ze života
(zadání, otázka, odpověď, příklad)
Obchodování – rozměňování, placení,
vracení.
Automatizace spojů na sčítání
a odčítání do 20.
Číselný obor od 0 do 100:
- činnostní vytváření představy čísel
- číselná řada, porovnávání čísel
- názorná představa čísel do 100,
desítky, jednotky, číselná stovková
tabulka, čtení a psaní čísel
- počítání po desítkách
- přičítání jednotek k desítkám
- sčítání v jednotlivých desítkách,
analogie s počítáním v 1. desítce
Číselný obor 0 – 20:
- automatizace spojů – průběžně
Číselný obor 0 – 100:
Odčítání v oboru do 100 bez pře-chodu
desítek, analogie s první desítkou.
Sčítání a odčítání s přechodem přes různé
desítky v oboru do 100.
Zaokrouhlování spojené s činnostmi
s číselnou osou.
-připravuje se na písemné sčítání.
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-

násobilka 2, 3, 4,
5, 10

-

součet a rozdíl

Vyvození násobilky 2, 5 a 10
z opakovaného sčítání
-Řeší slovní úlohy jen ve spojení s názorem
konkrétním nebo obrázkovým.
Vyvození násobilky 3 z opakovaného
sčítání.
Násobilka
Vyvození násobilky 4 z opakovaného
sčítání.
Hry v učebnici vedoucí k použití
násobilkových spojů.
Automatizace spojů:
- počítá do 20 s přechodem přes 10
- sčítá a odčítá do 100 bez
přechodu i s přechodem desítek
-řeší slovní úlohy vymýšlené žáky,
obměny
-řeší zpaměti,
- dokáže vyytořit společný zápis některých
slovních úloh.

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A
PRÁCE S DATY
-

časové údaje,
čtvrt, půl,
třičtvrtě, celá

-pozná hodiny, měří čas
-čte časové údaje
-používá vhodné časové jednotky

-

měření délky,
hmotnosti,
objemu
jednotky: cm, l,
kg

-provádí odhady délky a množství
-zapisuje výsledky měření do tabulek

-
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GEOMETRIE V ROVINĚ A
V PROSTORU
- základní útvary
v rovině
- rovinné útvary:
lomená čára,
křivá čára, bod,
úsečka, přímka,
polopřímka
- tělesa. Jehlan,
kužel
- základní útvary
v prostoru
- délka úsečky
- práce
s pravítkem
- jednotky délky:
mm, cm, m, km

- hry s tělesy, stavebnice
- rozlišuje tělesa podle tvaru – stavebnice
– hry s tělesy
-rozpozná rovné a křivé čáry
- hraje si s rovinnými obrazci a rozlišuje je
- seznámí se s délkou 1m, 1cm.
- měří délky měřítkem
- prácuje se stavebnicemi,
- rozvíjí se geometrická představivost,
rozlišování těles
-skládá sestavy z krychlí
- rýsuje úsečky a měří je
- měří délky, představa 1m,
- odhaduje délky a výšky předmětů
na metr i polovinu metru.
-rozlišuje tělesa, obrazce
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Předmět MATEMATIKA
Ročník 3. ROČNÍK
učivo

výstupy

ČÍSLO A POČETNÍ
OPERACE
- obor přirozených
čísel
- zápis čísla
v desítkové
soustavě a jeho
znázornění
- vlastnosti
početních
operací
-

násobilka
písemné
algoritmy
početních
operací

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

kompetence

poznámky, projekty
Číselná osa
Mince a bankovky
Délkový metr
Délková měřidla
Pravítko, trojúhelník
Rovinné obrazce

- sčítá a odčítá do 100
- řeší slovní úlohy (o několik více, o několik
méně), vytváření slovních úloh dětmi,
tvoření otázek
- řeší slovní úlohy zpaměti bez zápisu,
vyjádření odpovědi s pojmenovanými
čísly, např. 30 Kč, 14 kg, matematizace
Násobení a dělení:
-upevňuje si násobilku 2 – 5, 10 s využitím
obrázkového názoru.
- prohlubuje úsudek několikrát více.
-automatizuje násobilkové spoje 2 – 5, 10.
- učí se násobit čísly 1 a 0
- vyvodí dělení 2 – 5, 10.
- dělí číslem 1
- řeší slovní úlohy typu o několik více,
několikrát více – rozliší
- vyvodí a počítá
-využívá násobilku 6 a 7 ve slovních
úlohách.
-upevňuje si úsudkek když…,tak…
-dělí 6 a 7 beze zbytku
-automatizuje násobení a dělení 6 a 7
-procvičuje úsudek několikrát více,
několikrát méně
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- vyvodí násobilku 8 a 9
-dělí 8 a 9 v oboru násobilek.
-využívá násobilku ve slovních úlohách
-automatizuje spoje násobení a dělení
-

číselný obor
0 -1000

-umí použít písemný algoritmus násobení a
sčítání a odčítání
Rozšíření číselného oboru do 1000:
- vytváří si názornou představu o čísle
- zapíše a čte čísla
- rozvíjí čísla v desítkové soustavě
-automatizuje násobilkové spoje
-rozlišuje úsudek o několik více – několikrát
více, o několik méně – několikrát méně
-upevňuje dělení v oboru násobilek
-pracuje s číselnou osou
-porovnává čísla
-řadí čísla- čísla hned před, hned za číslem
- zaokrouhluje čísla

-

řešitelské
strategie:
pokus – omyl
zjednodušování

-upevňuje si jednotlivé početní operace
v oboru do 1000.
- Automatizuje násobilkové spoje a dělení
v oboru násobilek
-upevňuje všechny úsudky
-řeší slovních úlohy a jejich obměny
-obchoduje
-odhaduje výsledky
-pamětně sčítá a odčítá v oboru
do 1000¨
-umí použít algoritmy písemného sčítání
a odčítání
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-násobí desítky jednociferným číslem
-dělí v oboru do 1000 typu 280 : 4
-násobí dvojciferná čísla číslem
jednociferným
-řeší slovní úlohy, přidávání úsudků:
když…,tak….
-obměňuje slovní úlohy
-vymýšlí slovní úlohy
-řeší a tvoří úlohy o x více, méně, krát více,
méně
.
ZÁVISLOSTI , VZTAHY A
PRÁCE S DATY
-

jízdní řády

-

práce s tabulkou
teplota, teploměr

GEOMETRIE V ROVINĚ A
V PROSTORU
- základní útvary
v rovině
- klasifikace
trojúhelníků (
obecný,
rovnostranný,
rovnoramenný)

-měří čas.
-umí převést základní jednotky délky a času
-zná posloupnost čísel
-využívá časové údaje při řešení situací
z běžného života
-dokáže doplnit a sestavit tabulku.

-pozná geometrické tvary, tělesa,
-rýsuje přímky,
-vyznačuje body na přímce i mimo přímku.
-hry s geometrickými tvary, překládání,
stříhání,
-sestavuje obrázky; hry s tělesy;
-rýsuje základní geometrické prvky
- rozumí základním geometrickým pojmům
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-

základní útvary
v prostoru
délka úsečky
osově souměrné
útvary

-rýsuje podle popisu a hovoří o
narýsovaném
-rýsuje a měří úsečky,
-zná jednotky délky – m, dm, cm, km.
-rozezná základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa
-odhadne rozměry věcí kolem nás
-určí obvod mnohoúhelníku sečtením délek
stran

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
– používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
– čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
– užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
– provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
– řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
– orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
– popisuje jednoduché závislosti z praktického života
– doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
– rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
– porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
– rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
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Předmět MATEMATIKA
Ročník 4. ROČNÍK

učivo

výstupy

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- komutativnost a
asociativnost
- obor přirozených čísel
- číselný obor 0 – 1 000 000
- zápis čísla v desítkové
soustavě
- vlastnosti početních operací

mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata

kompetence
-

- pracuje s přirozeným číslem v desítkové
soustavě,
- provádí činnosti ve skupinách s pomůckami
- zná posloupnost čísel

-

poznámky, projekty

sociální a
personální
k učení
k řešení
problémů
pracovní

- čte a zapisuje přirozená čísla
- pracuje s číselnou osou,
- porovnává a zaokrouhluje přirozená čísla
- provádí početní výkony v oboru do milionu
- pamětně sčítá a odčítá s využitím analogie
s počítáním do sta
- zná vlastnosti sčítání a odčítání přirozených
čísel,

-

násobilka

- upevňuje a automatizuje násobilkové spoje
spojené s činnostmi a jednoduchými slovními
úlohami z různých oborů lidské činnosti,
zadávané úlohy obměňuje a vymýší další
podobné úlohy,
- zná vlastnosti násobení (záměna činitelů),
- pamětně zvládá násobení dvojciferného čísla
číslem jednociferným
- vyvozuje dělení se zbytkem v oboru
násobilek
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- násobí a dělí přirozená číslal 10, 100 a
1 000 zpaměti
vyvození násobení a dělení čísel
zakončených nulami
- umí algoritmus písemného násobení
dvojciferným činitelem, odhady výsledků
- vlastnosti násobení
- dělí jednociferným dělitelem

-

písemné algoritmy početních
operací

- písemně sčítá, odčítá a násobí jednociferným
činitelem v oboru do 1 000
- využívá úsudkové počítání, rozlišování
úsudků
- řeší slovních úloh z praktického života,
mezipředmětové vztahy
- vyvození písemného dělení jednociferným
dělitelem v oboru do 1000,
zkouška
násobením
- rozšíření číselného oboru nad 1 000,
desítková soustava, čtení a psaní čísel, jejich
porovnávání,
- používá římské číslice při zápisu čísel
- zaokrouhluje na desítky, stovky, tisíce
desetitisíce, statisíce
- pracuje s číselnou osou 10 000
- přičítá a odčítá desítky, stovky a tisíců
zpaměti v oboru rozšířeném nad tisíc
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- písemně sčítá a odčítá v rozšířeném oboru
(vyvozují žáci sami), odhady výsledků
- dokáže zapsat rozvinutý zápis čísla
-

římské číslice

-

zaokrouhlování čísel

-

odhad a kontrola výsledků

-

práce s kalkulačkou

-

zlomky

-umí zapsat základní římské číslice
- zaokrouhluje v oboru přirozených čísel
-odhadne a zkontroluje výsledky
-

učí se pracovat s kalkulačkou

-

seznámí se ze zlomky pomocí názoru

-

dokáže vyjádřit jednoduché zlomky

ZÁVISLOSTI , VZTAHY A PRÁCE S
DATY
- pracuje s tabulkami a diagramy
-

sběr a třídění dat
tabulky a diagramy

- sestavuje tabulky
- pozoruje diagramy zařazené do učebnice,
hovoří o nich
-vyvodí z tabulky nebo diagramu vztahy mezi
čísly
- rozlišuje a třídí výsledků úloh připravených
počítačovým programem, výsledky jsou
sestaveny do tabulek
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-rozhoduje o správnosti řešení na základě
odhadu
GEOMETRIE V ROVINĚ A
V PROSTORU
- zásady rýsování
- rýsování jednoduchých
rovinných útvarů
- čtvercová síť
- základní útvary v rovině
- základní útvary v prostoru
- délka úsečky
- vzájemná poloha dvou
přímek: rovnoběžky,
různoběžky, kolmice
- obvod obrazce
- grafické sčítání a odčítání
úseček

- dodržuje zásady rýsování
- rozliší základní útvary v rovině a prostoru
- změří délku, délka úsečky, rozměry obrazců,
délky hran těles
- využívá jednotky délky, jednoduché převody
jednotek
- rozezná a narýsuje přímka, polopřímka,
úsečka, bod, rýsování a popis
- rozliší kružnice, kruh, rýsuje a popíše
- rýsuje kolmice a rovnoběžky
- narýsuje jednoduché konstrukce čtverce,
obdélníku a pravoúhlého trojúhelníku, náčrty
- zvládne grafické sčítání úseček, určení
obvodu trojúhelníků a čtyřúhelníků sečtením
délek stran, využití v úlohách z praktického
života

-

jednotky obsahu

- určí pomocí čtvercové sítě obsah obdélníku,
čtverce, trojúhelníku a porovná

jednotky délky a převody
osová souměrnost rovinného
útvaru

-určí osu souměrnosti překládáním papíru
- využije znalosti osy v praktickém životě
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Předmět MATEMATIKA
Ročník 5. ROČNÍK
učivo

výstupy

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
- obor přirozených čísel
- číselný obor 0 - miliarda
- zápis čísla v desítkové
soustavě
- vlastnosti početních operací
- násobilka
- písemné algoritmy početních
operací
- zaokrouhlování
- řešení problému

- procvičuje všechny početní výkony při
počítání zpaměti,

kompetence
-

- zautomatizuje násobilkové spoje a dělení
v oboru násobilek beze zbytku i se
zbytkem

-

poznámky, projekty

sociální a
personální
k učení
k řešení
problémů
pracovní

- provádí početní výkony s přirozenými
čísly a jejich vlastnosti (komutativnost,
asociativnost, distributivnost)
- zvládá písemné algoritmy početních
operací: sčítání, odčítání, násobení,
(algoritmus
písemného
násobení
procvičujeme hlavně při násobení čísel
jednociferným nebo dvojciferným činitelem,
u násobení čísel víceciferným činitele žák
prokáže, že algoritmu rozumí)
písemně dělí
dvojciferným dělitelem

jednociferným

a

- čte a zapisuje čísla v daném oboru
- zaokrouhluje přirozená čísla
- provádí odhady a kontrolu výsledků
početních operací
- počítá na kalkulátorech - využívání při
kontrole výpočtů i při řešení některých
slovních úloh
- porozumí zápisu celého záporného čísla
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- přečte zápis desetinného čísla
-vyznačí desetinné číslo na číselné ose
-určí část celku
-používá zápis ve formě zlomku
-

celá čísla

- řeší slovní úlohy na jeden nebo dva
početní výkony
-

desetinná čísla

-

zlomky

- řeší slovní úlohy z praktického života a
jejich obměny
- určí část celku
- požívá zápis ve formě zlomku
- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
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základem
ZÁVISLOSTI , VZTAHY A PRÁCE
S DATY
- statistické údaje
- diagramy

- čte údaje z tabulek a diagramů
- využívá nákresů a tabulek při řešení
slovních úloh
- vyhledává a třídí číselné informace
z praktického života
- čte vhodně sestavené údajů z tabulky a
vytváření grafu
- orientuje se v jízdním řádu
- vybírá z textu data dle kritérií

GEOMETRIE V ROVINĚ A
V PROSTORU
- konstrukce čtverce a
obdélníku
- konstrukce pravoúhlého,
rovnostranného a
rovnoramenného trojúhelníku
-

-

- rýsuje základní geometrické útvay
v rovině (rýsování podle popisu slovního i
písemného,
slovní
ústní
popis
narýsovaného
- procvičuje
v geometrii)

zručnost

i

vyjadřování

- převádí jednotky délky a jejich převody,
měření délky

vzájemná poloha dvou
přímek – konstrukce kolmice
a rovnoběžky daným bodem

-rýsuje kolmice, rovnoběžky, různoběžky

obvod a obsah obrazce

- spočítá obvod různých rovinných obrazců
- trojúhelníků, čtyřúhelníků i libovolně
zvolených mnohoúhelníků

-pozná vzájemnou polohu přímek
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- spočítá obsah čtverce a obdélníku
pomocí čtvercové sítě, základní jednotka
obsahu
- seznámí se se vzorci pro výpočet obsahu
čtverce a obdélníku
- určí pomocí čtvercové sítě obsah
složených útvarů
- rozezná základní útvary v prostoru,
prostorová představivost
Číslo a početní operace
- využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
- provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
- modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel
- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
- porozumí významu znaku – pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí ne číselné ose
Závislosti, vztahy a práce s daty
- vyhledává, sbírá a třídí data
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
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Geometrie v rovině a prostoru
- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary ( čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice ),
užívá jednoduché konstrukce
- sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
- sestrojí rovnoběžky a kolmice
- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé
na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
- činnostně se na konci 5. ročníku seznamuje s desetinným číslem tak, jak je v možnostech žáků
samostatně toto rozšíření číselného oboru objevit; s desetinným číslem se žáci seznamuj v peněžním modelu při obchodování a činnostech s pomůckou papírové
peníze
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INFORMATIKA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět informatika se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku.
v 4. ročníku – 1 hodina
v 5.. ročníku – 1 hodina
Organizace
Žáci pracují během vyučovací hodiny v počítačové učebně a využívají k učení různé formy práce.
Vzdělávání v předmětu informatika
- seznamovat žáky se základními funkcemi počítače
- uvědomovat si úlohu rychlých informací v dnešním moderním světě
- umět správně komunikovat telefonem (pevná linka, mobil)
- ukázat, jak se dají v současnosti využívat informační a komunikační technologie
- naučit se svoje soubory informací vytvářet, ukládat a opět vyhledávat
- seznámit se s tím, jak přijímat a odesílat zprávy e-mailem
- učit žáky pracovat s textem a obrázkem v textovém editoru
- poznat možnost získávání a předávání informací pomocí internetu
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Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

- jsou vedeni k samostatnému objevování možností
využití informačních a komunikačních technologií
v praktickém životě
-pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW,
spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u
jednotlivých programů, literaturu apod.
- tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při
praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové
poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci
s technikou
- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů
k tvořivému přístupu při jejich řešení
- žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také
k jeho praktickému provedení a dotažení do konce

Kompetence komunikativní

- vyučující v roli konzultanta
- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat
vhodné technologie
– některé práce odevzdávají prostřednictvím
elektronické pošty

Kompetence sociální a personální

- při práci jsou žáci vedeni ke spolupráci
- žáci jsou přizváni k hodnocení prací
- žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních,
- žáci jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu

Kompetence občanské

- žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a
obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon,
ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...)
- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke
kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se
mohou dostat prostřednictvím Internetu
- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro
práci s výpočetní technikou
- žáci mohou využít ICT pro hledání informací
důležitých pro svůj další profesní růst

Kompetence pracovní
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Předmět: INFORMATIKA
Ročník: 4. a 5. ROČNÍK
učivo

výstupy

mezipředmětové vztahy, kompetence
průřezová témata

Seznámení
s počítačem
- monitor
- klávesnice
- myš
- zapnutí
- SW

- ví z čeho se skládá počítač
- umí zapnout počítač

Hygiena práce u
počítače

-

zná základní hygienické návyky
práce s počítačem

-

je schopen nakreslit jednoduchý
obrázek
je schopen uložit obrázek
je schopen kopírovat obrázek

Malování
- základní popis
okna
- plechovka
- nový dokument
- štětec
- úsečka
- obdélník, elipsa,
zaoblený obdélník
- více barev
- ukládání a otvírání
dokumentu

-

- nastavení více

VERZE 4

poznámky, projekty

barev, kapátko, lupa
- kopírování
- příprava obrázku
před tiskem, vlastní tisk
Textový editor - Microsoft
Word - úvodní část
- základy psaní
- velká písmena,
- základní funkce
textového a grafického
editoru
- dokument
- práce s textem
- označování,
mazání, vkládání textu,
přesun textu
- písmo
- základní formát
písma, velikost, barva
písma,
- náhled
- kopírování
- úprava dokumentu

-

umí zapsat text v textovém editoru
umí pracovat se základní nabídkou
umí přesunout a zkopírovat text
umí uložit text
umí doplnit obrázek z klipartu

- odstavce
- uložení
dokumentu
- obrázek - vkládání
obrázků z Klipartu
- WordArt
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Počítačové sítě - úvodní
část
- lokální síť
- globální síť Internet
- prohlížeč - Internet
Explorer, ostatní prohlížeče
- hypertextové
odkazy
- vyhledávací
stránky, vyhledávání
pomocí klíčových slov
- stahování obrázky

-

Elektronická pošta
nový dopis, úprava textu,
přečtení dopisu, odpověď
mazání nepotřebných zpráv
- příloha
- předat dál

-

-

-

zná internetové sítě
je seznámen s prohlížeči
je schopen vyhledávat informace
na internetu
je schopen stáhnout obrázky

umí si založit schránku
ví, jak přečíst, odeslat a smazat
poštu
je schopen odeslat jednoduchou
přílohu
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PRVOUKA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět prvouka se vyučuje jako samostatný předmět ve 1.- 3. ročníku.
v 1. ročníku – 2 hodiny
v 2. ročníku – 2 hodiny
v 3. ročníku – 3 hodin
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.
Formy realizace:
-

Vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, práce s obrazovým materiálem, výklad,
četba, samostatná práce (vyhledávání informací), hry, soutěže, dramatizace, zpěv, výukové
programy a cvičení na PC, krátkodobé projekty, vycházky

-

Příležitostné akce

-

Projekty

Vzdělávání v předmětu prvouka
–

učit žáky pozorovat přírodní jevy a orientovat se v prostoru a čase

–

na základě činností a pozorování vytvářet nové představy o jednoduchých, chápání žáků
dostupných ale podstatných věcech a jevech, které je obklopují doma, ve škole, v obci

–

vést žáky k tomu, aby předměty a jevy pojmenovávali a vyjadřovali o nich své myšlenky, soudy,
názory

–

učit žáky, aby na základě svých vlastních zkušeností docházeli k jednoduchým pojmům
a objevování souvislostí

–

vytvářet u žáků pozitivní vztah k rodině, spolužákům, škole, domovu i k přírodě a rozvíjet
pozitivní vlastnosti žáků

–

dát žákům základní poučení o lidském těle a ochraně zdraví

–

naučit žáky cílevědomému osvojování základních hygienických návyků a návyků kulturních
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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 a příčin
nemocí
upevňování preventivního chování
orientace ve světě informací
učitel pomáhá řešit a třídit
informace
učitel motivuje žáky k celoživotnímu

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
učitel pomáhá žákům, aby došli
k samostatným objevům, řešením
a závěrům
učitel učí žáky pracovat
s odbornou literaturou,
encyklopediemi

-

žáci si rozšiřují slovní zásobu
v osvojovaných tématech
jsou vedeni k samostatnému
vystupování a jednání
pojmenovávají pozorované
skutečnosti a zachycují je ve
vlastních projevech,
přirozeně vyjadřují pozitivní city ve
vztahu k sobě i okolnímu prostředí
učitel podporuje u žáků prezentaci
svých myšlenek a názorů
vzájemnému se naslouchání a
odůvodňování svých závěrů,
vzájemně si radí a

-

Kompetence komunikativní
-

Kompetence sociální a personální

-

Kompetence občanské

-

82

žáci pracují ve skupině
efektivně spolupracují na řešení
problémů
učí se respektovat názory druhých
přispívají k diskusi
učitel učí věcně argumentovat
učitel vede děti k oceňování svých
názorů a přínosů
učitel utváří ohleduplný vztah
k přírodě i kulturním výtvorům
učitel motivuje žáky hledat
možnosti aktivního uplatnění
ochrany přírody
učitel vede žáky k respektování
pravidel

VERZE 4

Kompetence pracovní

-

-
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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
poznání a technického rozvoje
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Předmět:
Ročník

PRVOUKA
1. ROČNÍK

učivo
Místo, kde žijeme
- domov ( prostředí domova,
orientace v místě bydliště
- škola ( prostředí školy,
činnosti ve škole, okolí školy,
bezpečná cesta do školy)
- obec-město, místní krajina (
její části, význačné budovy
- okolní krajina
- riziková místa a situace

výstupy
-

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
zná adresu svého bydliště, název své
obce
zná cestu do školy
rozlišuje možná nebezpečí při cestě do
školy a v nejbližším okolí
zná prostory školy a jejich funkce,
orientuje se ve škole ( třídy, kabinety,
šatny, tělocvična……)
chová se přiměřeně svému věku na
ulici, hřišti, ve škole
umí s přiměřeně svému věku připravit
na vyučování
upevňuje si návyky školáka ( správné
sezení, nošení aktovky,..)
vytváří si vztahy ke spolužákům,
učitelům a zaměstnancům školy
zná správné návyky pro udržení
pořádku a hygieny
ví, kde je obecní úřad, pošta, kostel,
obchody
prokáže znalosti správného cestování
v modelových situacích
rozlišuje bezpečná a nebezpečná
místa pro hru
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-

osobnostní a
sociální výchova
environmentální
výchova

kompetence

poznámky, projekty

- občanské
- sociální a personální
- komunikativní
- k řešení problémů

Jč – popis, vyprávění
Vv – kresba třídy, pokojíčku

VERZE 4

Lidé kolem nás
- rodina( postavení
jedince v rodině, role členů
rodiny, příbuzenské a
mezigenerační vztahy)
- soužití lidí (mezilidské
vztahy)
- chování lidí ( vlastnosti lidí,
pravidla slušného chování )
- právo a spravedlnost (
základní lidská práva a práva
dítěte, práva a povinnosti
žáků školy)
- principy demokracie
- ohleduplnost
- etické zásady
- rizikové situace
- rizikové chování
- předcházení konfliktům

Lidé a čas
- orientace v čas a časový
řád ( roční období)
- denní režim
- současnost a minulost
v našem životě
(
proměny způsobu života,
bydlení, předměty denní
potřeby )

-

-

zná jména rodinných příslušníků
umí vyjmenovat rodinné příslušníky
učí se vytvořit si kladný vztah
k rodině
seznámí se se školním řádem
vytváří pravidla třídy
učí se vytvářet si vztahy
v kolektivu
učí se rozeznat špatné chování
učí se základní pravidla slušného
chování
dodržuje školní režim

umí vyjmenovat roční období
umí vyjmenovat měsíce v roce
umí vyjmenovat dny v týdnu
vytváří si a dodržuje denní režim (
práce, odpočinek )
zná základní svátky ( Vánoce,
Velikonoce )
umí nakreslit svůj pokojíček
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ROZMANITOST PŘÍRODY
Podzim – podzimní příroda v lese,
v sadu zahradě i na poli
Zima – proměny přírody, počasí; zimní
krajina, rostliny a živočichové
Jaro – rostliny a živočichové na jaře
Léto – rostliny a živočichové v létě
Nejznámější ptáci a domácí zvířata
Ochrana přírody
Dny v týdnu, roční období, orientace
v čase
- rizika v přírodě

-

rozpozná viditelné změny v přírodě
v jednotlivých ročních období
je schopen pozorovat rostliny a
živočichy v jednotlivých ročních období
dokáže rozpoznat ohleduplné chování
k přírodě.
je seznámen se dny v týdnu, s ročními
obdobími, s budoucností a minulostí
dokáže uplatnit s pomocí dospělého
dokáže v modelové situaci prokázat
znalosti ochrany

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
-

lidské tělo
stavba těla
základní funkce a projevy
člověka
životní potřeby
zdravý životní styl
správná výživa
vhodná skladba stravy
pitný režim
ochrana před infekcemi
( hepatitida, HIV/AIDS)
prevence nemocí a úrazů
první pomoc při drobných
poraněních
osobní a intimní hygiena
návykové látky

-

- environmentální
výchova
- osobnostní a sociální
výchova
Učivo o ročních období je
možno propojit s výtvarnou
vých., pracovními činnostmi,
hudební výchovou.
V literární výchově –
básničky, články o přírodě.
Učivo o ochraně přírody je
možno propojit s učivem o
blízkém okolí školy a
s učivem o domově

- sbírání odpadků
v okolí školy
- vycházka po vesnici
+ hledání popelnic na
třídění odpadu
- sběr
přírodnin(využití
v matematice
k počítání, v PČ a VVfigurky, frotáže,..)
- pěstování na
školním pozemku
Vycházky a
pozorování přírody
v jednotlivých roč.
období.

zná základní hygienické návyky
využívá elementární znalosti o lidském
těle
dle svých možností rozpozná obvyklé
příznaky běžných nemocí
dodržuje režimové návyky
zná pravidla, jak se chovat, aby svým
chováním neohrožoval zdraví své ani
zdraví ostatních
umí se sám obléci a upravit se
dovede popsat vzhled jednotlivých
členů rodiny
začíná se orientovat v nabídce
zdravých a méně zdravých pokrmů a
nápojů
dodržuje pitný režim
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-

mimořádné události a rizika
požáry
integrovaný záchranný
systém

-

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
- silniční provoz
- chodník
- silnice
- místo pro hru
- přecházení
- cestování
- cesta do školy

-

ví – přiměřeně k věku – jak se chránit
před infekcemi
dokáže podat první pomoc při
drobných poraněních
dodržuje pravidla osobní hygieny
seznámí se s varovnými signály
ví, jak se chovat při evakuace
zná příčiny požáru
seznámí se s prevencí požárů
seznámí se s telefonními čísly
150,155,158,112

ví, kdo je účastník silničního provozu
( chodec, cyklista)
pozná základní dopravní prostředky
seznámí se s pojmy chodník, obrubník,
zábradlí silnice, přechod pro chodce
zná základní pravidla chůze po
chodníku
seznámí se s reflexními doplňky a
způsoby použití
zná pravidla chůze po silnici
zná pravidla přecházení přes silnici
s přechodem i bez něj
rozezná vhodná místa ke hře
zná základní pravidla cestování autem,
požívání autosedačky, výstup, nástup

87

VERZE 4

Předmět:
Ročník
učivo

PRVOUKA
2.ROČNÍK

Místo, kde žijeme
- domov
- škola
- obec, místní krajin
- riziková místa a situace
- okolní krajina, místní
oblast, region
- vliv krajiny na život lidí
- působení lidí na krajinu
- orientace
- státní symboly

Lidé kolem nás
- rodina
- postavení v rodině
- role členů rodiny
- příbuzenské vztahy
- život a funkce rodiny
- zaměstnání
-

soužití lidí
mezilidské vztahy
komunikace
principy demokracie
zájmové spolky
církve

výstupy
-

-

-

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
zná adresu svého bydliště
zná pravidla pro přípravu pro
vyučování
dotváří si návyky školáka (
zásady pro správné sezení,
stání, nošení aktovky, pohyb
po škole )
projevuje toleranci
k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí
orientuje se v obci
zná základní státní symboly
rozezná riziková místa cestou
do školy
umí vyjmenovat další členy
rodiny
zná zaměstnání svých rodičů
upevňuje vztahy ke
spolužákům
seznámí se s pravidly
komunikace dle zásad
slušného chování ( řešit
problém, přiznat špatné
chování )
ví, jak dodržovat pravidla třídy
a školy
seznámí se s právy dítěte
zná školní řád
seznámí se s pojmem
vlastnictví

-

poznámky, projekty

osobnostní
a
sociální výchova
environmentální
výchova

Jč –
-

sloh – adresa
popis, vyprávění

Vv -

kresba rodiny

Pv -

výroba hodin
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-

chování lidí
vlastnosti lidí
pravidla slušného chování
ohleduplnost
etické zásady
rizikové chování
předcházeníkonfliktům

-

právo a spravedlnost
základní lidská práva a
práva dítěte
práva a povinnosti žáků
školy

-

vlastnictví
soukromé
veřejné
osobní
společné

- osobnostní a sociální
výchova
- environmentální výchova
- mediální výchova

- k učení
- k řešení problémů
- komunikativní
- sociální a personální

Propojení s VV, PČ, HV, ČJ
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LIDÉ A ČAS
- orientace v čas a časový
řád
- roční období
- kalendáře
- určování času
- denní režim
- současnost a minulost
v našem životě
-

báje, mýty a pověsti

-

ROZMANITOST PŘÍRODY
Proměny přírody na podzim
Živočichové ve volné přírodě –
savci, ptáci, hmyz
Stavba těla savce
Zelenina – její druhy, stavba rajčete
Zemědělské plodiny, luštěniny
Ovocné stromy a jejich využití
Pokojové rostliny – péče o ně
Proměny přírody v zimě

-

zná pojmy hodina, den, týden,
měsíc, rok
umí přečíst čas na digitálních
hodinách
umí určit hodiny ( čtvrt, půl,
třičtvrtě, celá )
zná pojmy dnes, včera, zítra
umí rozlišit přítomnost,
budoucnost,minulost
je schopen určit čas podle
hodin a kalendáře.
dodržuje denní režim ( učení,
práce, hra )
seznamuje ses lidovými zvyky
( Vánoce, Velikonoce )
Je schopen určit čas podle
hodin a kalendáře.

umí popsat viditelné proměny
přírody v jednotlivých období
Dokáže uvést příklady
živočichů žijících ve volné
přírodě.
Dle svých možností dokáže
popsat tělo savce.
Dokáže roztřídit některé
přírodniny podle nápadných
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Proměny přírody na jaře – rostliny,
živočichové, květiny
Hospodářská zvířata ; lesy
jehličnaté, listnaté, smíšené
Rostliny a živočichové – na poli, na
louce a v lese
Proměny přírody v létě
Rostliny a živočichové u vody a ve
vodě
Ochrana přírody

-

-

znaků ( jehličnatý strom,
listnatý strom,..)
Je schopen uvést příklady
rostlin a živočichů podle jejich
výskytu ( pole, louka, les)
Dokáže rozpoznat některou
zeleninu, zemědělskou
plodinu, ovocný strom a
pokojovou rostlinu.
Zná některá hospodářská
zvířata
Je seznámen s živočichy
žijícími u vody a ve vodě
Je schopen se za pomoci
dospělých chovat ohleduplně
k přírodě.

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
-

lidské tělo
stavba těla
základní funkce a projevy
člověka
životní potřeby
zdravý životní styl
správná výživa
vhodná skladba stravy
pitný režim
ochrana před infekcemi
( hepatitida, HIV/AIDS)
prevence nemocí a úrazů
první pomoc při drobných
poraněních
osobní a intimní hygiena

-

-

-

dokáže pojmenovat
elementární části těla a
orientuje se ve funkcích
nejdůležitějších vnitřních
orgánů ( mozek, srdce, plíce).
Rozpozná obvyklé příznaky
běžných nemocí.
Dle svých možností ošetří
drobná poranění.
S pomocí dospělých uplatňuje
základní návyky osobní
hygieny, uplatňuje režimové
návyky a jiné zdravotně
preventivní návyky.
Dle svých možností zná svůj
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-

návykové látky
mimořádné události a
rizika
požáry
integrovaný záchranný
systém

-

režim dne.
zná zásady správné výživy.
označí potraviny, které škodí
zubům.
Projevuje vhodným chováním
a činnostmi vztah ke zdraví
Je schopen určit čas podle
hodin a kalendáře.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
-

silniční provoz
chodník a stezka pro
chodce
silnice
místo pro hru
přecházení
cestování

-

-

správně používá pravidla
chování na stezkách pro
chodce (při akcích školy)
rozeznává vybrané značky
pro chodce
bezpečně překonásilnici se
světelnými signály
rozlišuje a používá bezpečná
místa pro hru
v modelových situacích a při
akcích školy uplatňuje
pravidla správného cestování
dopravními prostředky
rozezná a používá bezpečnou
cestu do školy, zvládá
modelové situace“sám domů”

92

VERZE 4

Předmět: PRVOUKA
Ročník: 3. ROČNÍK
učivo
Místo, kde žijeme
- domov
- škola
- riziková místa a situace
- obec
- místní krajina
- minulost a současnost obce
- význačné budovy
- okolní krajina
- vliv krajiny na život lidí
- působení lidí na krajinu
- orientace
- regiony ČR

Lidé kolem nás
- rodina
- příbuzenské a
mezigenerační vztahy
- život a funkce rodiny
- práce fyzická a duševní
- soužití lidí
- mezilidské vztahy
- komunikace
- principy demokracie
- církve
- chování lidí
- vlastnosti lidí
- pravidla slušného chování
- ohleduplnost

výstupy
-

-

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
umí nakreslit a popsat svůj domov
umí nakreslit jednoduchý plánek cesty ze
školy domů
umí definovat věci, které ničí životní
prostředí
zná světové strany
rozliší přírodní a umělé věci
zná své okresní město a kraj
zná základní pravidla silničního provozu

kompetence

poznámky,
projekty

JČ – články v čítance,
Práce s encyklopediemi, dětskými
časopisy
PČ – tvorba kalendáře,…
VV – roční období, zdravý jídelníček
HVPRŮŘEZOVÁ TÉMATA
- osobnostní a sociální
- komunikativní
- environmentální
- mediální

rozlišuje blízké příbuzenské vtahy
v rodině
zná zaměstnání rodičů
odvodí význam a potřebu různých
povolání
rozezná dobré a špatné chování
dokáže respektovat své spolužáky
učí se obhájit svůj názor dle pravidel
slušného chování
dokáže přiznat svou chybu
projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich
přednostem a nedostatkům
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-

etické zásady
rizikové chování
právo a spravedlnost
základní lidská práva a
práva dítěte
práva a povinnosti žáků
školy
kultura
kulturní instituce
základní globální
problémy
přírodní prostředí
nesnášenlivost mezi lidmi

Lidé a čas
- orientace v čase a časový
řád
roční období
- kalendáře
- určování času
- dějiny jako časový sled
událostí
- letopočet
- generace
- současnost a minulost
v našem životě
- průběh lidského života
- státní svátky a významné
dny
- báje, mýty a pověsti
- regionální památky

-

pozná základní státní symboly
zná kulturní instituce v obci
zná školní řád
ví, jak chránit životní prostředí

-

umí přesně určit čas
zná různé druhy kalendářů
zná rozdíl mezi školním a kalendářním
rokem
zná historii obce
zná významná místa obce
zná místní zvyky
ví, jaký je letopočet
seznámí se s pojmem generace v rodině

-

94

VERZE 4

ROZMANITOST PŘÍRODY
Podzim
Rostliny – druhy rostlin,
části rostlin a plody
- Živočichové
- Houby
Zima
- Neživá příroda
- látky a jejich vlastnosti
- vzduch, voda, její
skupenství
- koloběh vody v přírodě
- půda
- Slunce a Země
Jaro
- Jednoduché pokusy
- zkoumání přírody
- určování společných a
rozdílných vlastností
-

Rozmanitost přírody a její
ochrana

-

-

opakuje si a prohlubuje znalosti o
podzimu z minulých ročníků
je schopen sám pozorovat proměny
přírody ve své krajině v jednotlivých
ročních období
prohlubuje znalosti o živé a neživé
přírodě, je seznámen se základními
ekosystémy v ČR
dokáže rozpoznat některé organismy ve
známé lokalitě i podle některých jeho
částí (list, květ, plod; tvar hlavy,
končetiny,…)
rozpozná rozdíly mezi dřevinami,
bylinami, houbami – savci, ptáky, plazi,
rybami, obojživelníky, hmyzem…
zvládá pojmenovat některé okrasné,
užitkové a chráněné rostliny – volně
žijící, hospodářská i domácí zvířata
dokáže vypěstovat nenáročnou rostlinu
zná pravidla bezpečnosti při kontaktu
s neznámými rostlinami (jedovatými) a
živočichy
dovídá se elementární znalosti o Slunci a
Zemi
je schopen provádět jednoduché pokusy
u známých látek, určuje jejich společné a
rozdílné vlastnosti
dokáže změřit základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů
dle svých možností dokáže popsat
vlastnosti některých látek a jejich změn
na základě pozorování a pokusů
vytváří si představu o významu vody,
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vzduchu, ohně, nerostů, hornin a půdy
pro život člověka

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- lidské tělo
- stavba těla
- základní funkce a projevy
- životní potřeby člověka
- zdravý životní styl
- denní režim
- správná výživa
- výběr a způsoby uchovávání
potravin
- vhodná skladba stravy
- pitný režim
- nemoci přenosné a
nepřenosné
- prevence nemocí a úrazů
- první pomoc při drobných
poraněních
- partnerské vztahy
- rodina – vztahy
- partnerské vztahy
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
-chodec
- na chodníku
- silnice
- místo pro hru

-

-

dodržuje základní činnosti denního
režimu
uplatňuje základní návyky osobní a
intimní hygieny a pravidelně je zařazuje
do svého denního režimu
je schopen přivolat lékařskou pomoc a
poskytnout první pomoc při drobném
poranění
zvládá popsat základní stavbu těla a
některých důležitých orgánů
rozezná nebezpečí různého charakteru
chová se obezřetně při setkání
s neznámými jedinci
ovládá způsoby komunikace s operátory
tísňových linek
zná pravidla jak se ohleduplně chovat
k druhému pohlaví
získává vztah ke zdraví

reaguje v roli chodce na ostatní
účastníky silničního provozu
používá reflexní doplňky a zná jejich
dopad
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- přecházení
- cestování autem
- cesta dopravními prostředky
- cesta do školy

-

v modelových situacích využívá osvojená
pravidla chování na stezkách pro
chodce, v obytných zónách
rozeznává vybrané značky
bezpečně překonává silnici se světelnými
signály
přejde mezi zaparkovanými vozy a silnici
s více jízdními pruhy
ovládá pravidla jízdy na bruslích,
koloběžce a využívá je
v modelových situacích a při akcích školy
uplatňuje bezpečné chování
v dopravních prostředcích a na
zastávkách

MÍSTO, KDE ŽIJEME
- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
- začlení svou 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 a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
LIDÉ KOLEM NÁS
- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i
jiných lidí, jejich přednostem i nedostatků
- odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
LIDÉ A ČAS
- využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž
žije
- uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
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ROZMANITOST PŘÍRODY
- pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
- roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
- provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých
nástrojů a přístrojů
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
-

uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným
chováním a činnostmi vztah ke zdraví
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
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 dítě; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
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PŘÍRODOVĚDA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4.a 5. ročníku.
v 4. ročníku – 1 hodina
v 5. ročníku – 2 hodiny
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.
Formy realizace:
-

Vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, práce s obrazovým materiálem, výklad,
četba, samostatná práce (vyhledávání informací), hry, soutěže, výukové programy a cvičení na
PC, krátkodobé projekty, vycházky

-

Příležitostné akce

-

Projekty

Vzdělávání v předmětu přírodověda

- poznávat přírodní zákonitosti při aktivních a tvůrčích činnostech, jednak samostatně, jednak při práci
ve skupinách
- získávat jasné a konkrétní představy o přírodninách živých i neživých a přírodních jevech na základě
pozorování, je to dobrý předpoklad pro vytváření přesných pojmů
- konkrétní představy o přírodninách a přírodních jevech doplňovat nejen četbou textů naučných, ale i
uměleckých
- učit žáky zjišťovat základní vlastnosti zkoumaných přírodnin, nacházet souvislosti mezi jevy a ději
v přírodě
- nechat žáky provádět pokusy, čímž jim umožníme poznat a pochopit přírodní děje, které nelze snadno
pozorovat v přírodních podmínkách
- na vycházkách zaměřovat pozornost žáků na sledování určitých jevů
- zaznamenávat výsledky pozorování a pokusů, diskutovat o nich se spolužáky, vyvozovat závěry a za
učitelova vedení je upřesňovat, popřípadě zobecňovat
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- uvědomovat si sebe jako člověka - živou bytost, která má své fyziologické a biologické funkce a
potřeby, poznávat, co je pro člověka užitečné a naopak škodlivé z hlediska hygieny, výživy aj.
- žákům předávat základní poučení o bezpečném chování v různých životních situacích i při
mimořádných událostech, které ohrožují nejen zdraví jednotlivců, ale i celých skupin obyvatel
- vést žáky k tomu, aby si na základě svých zkušeností a sledování konkrétních situací postupně
uvědomovali odpovědnost každého (i nedospělého) člověka, za své zdraví a bezpečnost
- upozorňovat žáky na situace, při kterých by nevhodným chováním mohli ohrozit zdraví spolužáků
nebo zavinit úraz jiných lidí
- postupně si osvojovat a upevňovat zásady slušného chování mezi lidmi, učit se vzájemné toleranci,
snášenlivosti a úctě k lidem, se kterými se setkávají
- sledovat střídání ročních období, vést si záznamy ze svých pozorování, umět pozorované změny v
přírodě zdůvodnit
- ověřovat si své poznatky v soutěžích (společná soutěž se žáky spádové školy ZŠ Staré Město)

Kompetence k učení

-

Kompetence k řešení problémů
-

Kompetence komunikativní

-

Kompetence sociální a personální

-

Kompetence občanské

-

Kompetence pracovní

-
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žáci získávají informace o přírodě, pozorují
přírodu a zaznamenávají a hodnotí výsledky
svého pozorování
učitel umožňuje používat vhodné učební
pomůcky, odbornou literaturu a encyklopedie
žáci řeší zadané úkoly, učí se vyhledávat
informace potřebné k řešení problému
učitel používá metody, při kterých žáci sami
dochází k řešením a závěrům
žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, reagovat
na názory a podměty jiných
žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných
tématech
učitel vede žáky k používání správné
terminologie
žáci pracují ve skupinách, spolupracují
s ostatními při řešení úkolů
učitel zařazuje metody, při kterých žáci pracují
společně
žáci poznávají rozdíly mezi lidmi, učí se
společenskému chování a komunikaci
učitel buduje u žáků vztah k přírodě
učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného
chování
žáci si vytvářejí vhodné pracovní návyky
učitel vede žáky ke správnému způsobu použití

VERZE 4

-
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pomůcek
učitel umožňuje žákům pozorování, experiment

VERZE 4

Předmět: PŘÍRODOVĚDA
Ročník: 4. ROČNÍK
učivo

výstupy

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

-

-

rozmanitost rostlin, hub a
živočichů
rostliny a živočichové
rozdělení podle jejich výskytu
(pole, louka, les, lidské obydlí,
voda)
rostliny
plané a kulturní
byliny jednoletá, dvouletá a
trvalá
dřeviny – keře, listnaté a
jehličnaté
rostliny jedovaté užitkové a
léčivé
odrůdy
význam v přírodě a pro člověka
rovnováha v přírodě
vzájemná závislost organismů a
neživé přírody
význam
základní společenstva

poznámky, projekty
-

ROZMANITOST PŘÍRODY
-

kompetence

- dle svých možností rozezná vybrané
jedovaté a nejedlé houby, kulturní a
plané rostliny(z nich jednoleté,
dvouleté, vytrvalé byliny), keře, listnaté
a jehličnaté stromy, jedovaté rostliny,
léčivé rostliny a plevele
- učí se základní stavbu těla rostlin
a jejich funkci
- prohlubuje znalosti o propojenosti
mezi neživou a živou přírodou, o
rovnováze v přírodě
- pozná a pojmenuje typické
živočichy a rostliny žijící
v blízkosti lid. obydlí, na poli,
v lese, u vody a ve vodě, na louce
- je schopen popsat elementární
stavbu těl organismů
- rozeznává rostlinná patra
- hodnotí některé projevy člověka
v přírodě – negativní, pozitivní
- dokáže hovořit o přípravě
živočichů a rostlin na zimu ( opad
listů, oddenky..; zimní spánek,
nory..)
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M – využití témat ve slovních
úlohách, převody jednotek při
měření, vážení,…

-

VV+PČ – využití témat ( různé
techniky)

-

k učení
k práci
k řešení
problémů
sociální a
personální

-

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
-

práce s atlasy,
encyklopediemi,
časopisy
vycházky
pěstování
pozorování
v přírodě
kalendář přírody
(rozlišování
stop,..)

osobnostní a sociální
komunikativní
environmentální

VERZE 4

-

ohleduplné chování k přírodě
a ochrana přírody
odpovědnost lidí
ochrana a tvorba životního
prostředí
ochrana rostlin a živočichů
likvidace odpadků
živelné a ekologické katastrofy
rizika v přírodě
rizika spojená s ročními
obdobími a sezónními
činnostmi
mimořádné události způsobené
přírodními vlivy a ochrana před
nimi
životní podmínky
rozmanitost podmínek života na
Zemi( význam ovzduší,
vodstva, půd, rostlinstva a
živočišstva)

-

ví, jak se má chovat v lese
zakládá krmítka pro ptáky
dokáže se chovat ohleduplně
k rostlinám a živočichům
zhodnotí některé konkrétní
činnosti člověka v přírodě
rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat

-

je schopen popsat některé změny
v přírodě během dne i roku

-

stručně charakterizuje specifické
přírodní jevy a z nich vyplývající
rizika

-

v modelové situaci prokáže
schopnost účinně se chránit

-

nerosty a horniny, půda

-

pozná vybrané nerosty a horniny,
ví o procesu vzniku půdy

-

látky a jejich vlastnosti
měření vlastností látek
raktické měření hmotnosti,
objemu, času, teploty
změny látek a skupenství
třídění látek

-

umí změřit hmotnost tělesa na
vahách ( v g, kg ), měřit objem
v odměrném válci ( v ml, l ),
teplotu ( ve °C), čas hodinkami a
stopkami
dokáže si vést záznam při pokusu
a pozorování
založí a dokáže vyhodnotit
jednoduchý pokus

-

-
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Předmět: PŘÍRODOVĚDA
Ročník: 5. ROČNÍK
učivo

výstupy

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

ROZMANITOST PŘÍRODY
-

-

životní podmínky
rozmanitost podmínek života
na Zemi
význam ovzduší, vodstva,
půd, rostlinstva a živočišstva
podnebí a počasí
voda a vzduch
rovnováha v přírodě
význam, vzájemné vztahy
mezi organismy

Vesmír a Země
sluneční soustava
den a noc
roční období

VV – model Země, model
sluneční soustavy
- určí základní podmínky života na Zemi
- objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé
a neživé přírody, princip rovnováhy přírody
a nachází souvislosti mezi konečným
vzhledem přírody a činností člověka
- dovídá se o jednotlivých podnebných
pásech a živých organismech, které se
v jednotlivých oblastech vyskytují
- dokáže je prakticky třídit a využívá k tomu
atlasy a encyklopedie
- uvede některé z příčin přizpůsobování
organismů vnějším podmínkám
- ví k čemu slouží zoologické a botanické
zahrady
- uvede některé živočichy a rostliny žijící na
území naší vlasti

kompetence
-

k učení
k práci
řešení
problémů
sociální a
personální

poznámky, projekty
Návštěva planetária
Filmy – o šikaně,
vztazích, odmítání
návykových látek,…

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:
- osobnostní a
sociální
- komunikativní
- environmentální
- mediální

- na základě elementárních poznatků o
Zemi jako součásti vesmíru vysvětlí
souvislost s rozdělením času a střídání
ročních období
- vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi
(zdroj světla a tepla)
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- uvede důsledky pohybu Země kolem své
osy a kolem Slunce a jeho rytmus
- ukáže pohyb Země na globusu
- uvede některé z příčin přizpůsobování
organismů vnějším podmínkám
-

ohleduplné chování
k přírodě a ochrana přírody
rizika v přírodě

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- lidské tělo
- stavba těla
- základní funkce a projevy
- pohlavní rozdíly mezi mužem
a ženou
- základy lidské reprodukce
- vývoj jedince
- zdravý životní styl
- správná výživa
- ochrana před infekcemi
přenosnými krví ( hepatitida,
HIV/AIDS)
- první pomoc při drobných
poraněních
- osobní, intimní a duševní
hygiena
- partnerství, rodičovství
základy sexuální výchovy
- osobní vztahy
- etická stránka vztahů
- etická stránka sexuality

-

-

dokáže využít poznatků o lidském těle
k vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav a
k podpoře vlastního zdraví
rozlišuje jednotlivé vývojové etapy
lidského života a orientuje se ve vývoji
dítěte před a po narození
dle svých možností je schopen si
účelně naplánovat svůj čas pro učení,
práci, zábavu a odpočinek
uplatňuje účelné způsoby chování
v situacích ohrožujících zdraví
dokáže ošetřit drobná poranění a
přivolat lékařskou pomoc
rozpozná život ohrožující zranění
uplatňuje ohleduplné chování
k druhému pohlaví a orientuje se
v bezpečných způsobech sexuálního
chování mezi děvčaty a chlapci
v daném věku
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-

návykové látky a zdraví
návykové látky
hrací automaty a počítače
závislosti
odmítání návykových látek
nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických
medií
osobní bezpečí, krizové
situace
bezpečné chování v rizikovém
prostředí
šikana, týrání, sexuální a jiné
zneužívání
brutalita a jiné formy násilí
v mediích
přivolání pomoci v případě
ohrožení fyzického a
duševního zdraví
správný způsob volání na
tísňovou linku
mimořádné události a rizika
ohrožení s nimi spojená
varovné signály, evakuace
zkouška sirén
požáry( příčiny a prevence)
integrovaný záchranný
systém

-

předvede v modelových situacích
odmítání návykových látek

-

je seznámen s druhy mimořádných
situací ohrožujících život
zná varovné signály
zná důležitá čísla, chování při evakuaci

-
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ROZMANITOST PŘÍRODY
-

objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
člověka
vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly
v přizpůsobení organismů prostředí
porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně
chránit
založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
-

využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci,
správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
- předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
- uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
- rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku
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VLASTIVĚDA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4.a 5. ročníku.
v 4. ročníku – 2 hodiny
v 5. ročníku – 2 hodiny
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.
Formy realizace:
-

Vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, práce s obrazovým materiálem, výklad,
četba, samostatná práce (vyhledávání informací), hry, soutěže, výukové programy a cvičení na
PC, krátkodobé projekty, vycházky

-

Příležitostné akce

-

Projekty

Vzdělávání v předmětu vlastivěda
- dát žákům přehled o jejich regionu - kraji
- získávat postupně základní zeměpisný přehled o České republice a Evropě
- učit žáky číst a vyhledávat základní údaje v mapě České republiky a Evropy
- osvojovat si nové pojmy v souvislosti s orientací na mapě
- seznamovat žáky s významnými etapami našich národních dějin
- vyvolat u žáků zájem o minulost a o kulturní bohatství regionu i celé země
- učit žáky zařazovat hlavní události časově do staletí
- poznávat, jak se život lidí vyvíjí a mění, jakým změnám podléhají věci kolem nás
- sledovat změnu staveb a způsobu života v průběhu staletí
- osvojovat si základní dějepisné pojmy související s uspořádáním společnosti
- probouzet u žáků pěkný vztah k místu bydliště
- postupně rozvíjet vědomí sounáležitostí se svou zemí, světadílem
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- upevňovat základy správného chování mezi lidmi bez ohledu na barvu pleti
- učit žáky vzájemné úctě, pomoci a snášenlivosti mezi sebou
- utvářet pracovní návyky při individuálních činnostech i práci ve skupinách
- vést žáky k propojování místních historických, zeměpisných a kulturních informací
- poznávat historii místa a kraje z dostupných zdrojů (členové rodiny, muzea, památky, knihovny)
- k poznávání charakteristiky určitého regionu i událostí využívat informační techniku

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

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 občanské

– 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

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
- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
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Předmět:
Ročník:
učivo

VLASTIVĚDA
4. TŘÍDA

Místo, kde žijeme
- domov
- škola
- obec, místní krajina
- okolní krajina
- místní oblast
- region
- regiony ČR
- Praha a vybrané regiony
- surovinové zdroje
- výroba, služby a obchod
- naše vlast ČR
- národ
- základy státního zřízení a
politického systému ČR
- státní správa a samospráva
- státní symboly
- armáda ČR
Lidé kolem nás
- soužití lidí
- mezilidské vztahy
- komunikace
- principy demokracie
- obchod
- firmy
- zájmové spolky
- pomoc nemocným, sociálně
slabým

výstupy
-

-

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
zná pojmy území, poloha, místní krajina,
obec, okres region
umí vyjádřit polohu místní krajiny
vzhledem k územním celkům ČR
umí dle vhodných map popsat
zeměpisné a přírodní prvky místní
krajiny
umí vyhledávat v mapě
umí dle mapy pojmenovat základní
turistické značky
umí charakterizovat životní prostředí
místní krajiny
zná významné místní výrobní podniky
zná regionální tradice a zvyky

-

kompetence

poznámky,
projekty

osobnostní
a
sociální výchova
environmentální
výchova
výchova
demokratického
občana
multikulturní
výchova
mediální výchova

zná nejdůležitější národnostní menšiny
žijící v ČR
zná české státní symboly
zná pojmy prezident, parlament,
poslanec, vláda, ministr, premiér, volby
zná jméno prezidenta ČR
zná základní principy demokracie
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-

-

chování lidí
etické zásady
zvládání vlastní emocionality
rizikové chování
předcházení konfliktům
právo a spravedlnost
protiprávní jednání a korupce
právní ochrana občanů a
majetku včetně nároku na
reklamaci, soukromého
vlastnictví, duševních hodnot
vlastnictví
soukromé, osobní, veřejné
společné
hmotný a nehmotný majetek
rozpočet
příjmy a výdaje domácnosti
hotovostní a bezhotovostní
forma peněz
způsoby placení
banka – správce peněz
úspory, půjčky
kultura
podoba a projevy kultury
masová kultura a subkultura
základní globální problémy
problémy konzumní
společnosti
významné sociální problémy
globální problémy přírodního
prostředí

-

-

-

umí popsat aktuální problémy životního
prostředí
umí rozeznat protiprávní jednání
umí dle pravidel slušného chování
obhájit svůj názor a přiznat chybu
rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi,
obhájí a odůvodní své názory
dokáže připustit svůj omyl a dohodnout
se na společném postupu a řešení

orientuje se v základních formách
vlastnictví
používá peníze v běžných situacích
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a
vrácené peníze
seznámí se s důvody proč spořit, kdy si
půjčovat a jek vracet dluhy

dokáže rozpoznat některé problémy
v nejbližším společenském a přírodním
prostředí a navrhnout možnosti zlepšení
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Lidé a čas
- současnost a minulost
v našem životě
- proměny způsobu života
- bydlení
- předměty denní potřeby
- průběh lidského života
- významné dny
- regionální památky
- péče o památky
- lidé a obory zkoumající minulost
- báje, mýty a pověsti
- minulost kraje, předků
- domov
- vlast
- rodný kraj
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
- cyklista
- výbava jízdního kola cyklisty
- způsob jízdy na jízdním kole
- bezpečná cesta
- cyklista na silnici
- cyklista na křižovatce
- rodinný cyklistický výlet
- v ohrožení

-

-

zná nejstarší osídlení naší země
seznámí se se způsobem života Slovanů
zná nejznámější staré české pověsti
pracuje s časovými údaji využívá je
k pochopení vztahů mezi ději
využívá knihoven, muzeí, galerií jako
informačního zdroje

popíše výbavu cyklisty a jízdního kola
k bezpečné jízdě
zná způsob a pravidla bezpečné jízdy na
jízdním kole
prokáže bezpečný pohyb na kole, chová
se ohleduplně k ostatním účastníkům
silničního provozu
bezpečně překoná kolem silnici a zvládá
základní manévry cyklisty
vybere bezpečné místo pro pohyb na
kole
jako cyklista správně používá reflexní i
ostatní doplňky a výbavu kola
rozeznává vybrané značky
naplánuje jednoduchý cyklistický výlet,
včetně cesty dopravními prostředky
posoudí rizika cesty
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Předmět:VLASTIVĚDA
Ročník: 5. TŘÍDA
učivo
Místo, kde žijeme
- Evropa a svět
- Kontinenty
- evropské státy
- EU
- cestování
- Mapy obecně zeměpisné a
tématické
- obsah
- grafika
- vysvětlivky

výstupy
-

Lidé kolem nás
- kultura
- základní globální problémy
- významné sociální problémy
- nesnášenlivost mezi lidmi

-

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
zná sousední státy ČR
zná kontinenty světa
umí na mapě vyhledat kontinenty
umí popsat polohu ČR v rámci
mapy Evropy
umí se orientovat v mapách
Evropy
seznámí se se vzájemnými vztahy
sousedních států s ČR
umí pracovat s kompasem
určí světové strany v přírodě i
podle mapy, orientuje se dle nich
rozlišuje mezi plány, náčrty a
základními typy map
umí vyhledávat v mapě
umí dle mapy pojmenovat
základní turistické značky

-

kompetence

poznámky,
projekty

osobnostní
a
sociální výchova
environmentální výchova
výchova demokratického
občana
multikulturní výchova
mediální výchova
výchova k myšlení
v evropských
a
globálních souvislostech

seznámí se s jednotlivými
politickými stranami a rozdíly mezi
nimi
seznámí se s činností EU a NATO
seznámí se s kulturními
institucemi
všímá si problémů a hrozeb
spojených s válkami
uvědomuje si problémy konzumní
společnosti
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Lidé a čas
- současnost a minulost
v našem životě
- regionální památky
- báje, mýty a pověsti
- minulost kraje a předků

-

-

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
- na chodníku
- výbava jízdního kola
- chodec a cyklista na silnici
- bezpečná jízda
- cyklista na křižovatce
- volný čas a sportovní aktivity
- přecházení silnice
- cesta dopravními prostředky
- prázdniny
- nebezpečí

-

zná první státní útvary na našem
území
má povědomí o Velké Moravě
zná první Přemyslovce,
především ty, kteří jsou spojeni
s našim regionem
ví, kdo byl Karel IV.
má povědomí o českých dějinách
srovnává a hodnotí na vybraných
ukázkách způsob života a práce
předků na našem území
v minulosti a současnosti
s využitím regionálních specifik
objasní historické důvody pro
zařazení státních svátků a
významných dnů

bezpečně ovládá pravidla chodce
a cyklisty
rozezná další dopravní značky
poznává vztahy účastníků
silničního provozu
odhadne dopravní situaci, její
nebezpečí a vyvodí správné
řešení
snaží se zachovat adekvátně
k situaci
zná ohleduplné chování a
osvojuje si ho
snaží se předcházet nebezpečí
s ohledem na sebe i ostatní
účastníky silničního provozu
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MÍSTO, KDE ŽIJEME
- určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
- určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí
- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního,
historického, politického, správního a vlastnického
- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
- rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
LIDÉ KOLEM NÁS
-

vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině,
v obci (městě)
rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu a řešení
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu
ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)

LIDÉ A ČAS
-

pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
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HUDEBNÍ VÝCHOVA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:
v 1. ročníku – 1 hodina
v 2. ročníku – 1 hodina
v 3. ročníku – 1 hodina
v 4. ročníku – 1 hodina
v 5.. ročníku – 1 hodina
Organizace
Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v hudební třídě. Během hodiny
učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky.
Formy realizace:
-

Vyučovací hodina

-

Příležitostné akce

-

Projekty

Vzdělávání v předmětu hudební výchova
–

naučit žáky v rámci jejich schopností čistě a výrazně zpívat lidové i umělé dětské písně
v hlasovém rozsahu přiměřeném věku

–

nacvičit správné dýchání a tvoření tónů

–

rozvíjet hudební sluch a paměť na melodii i slova

–

učit rozlišovat a udržovat určitý rytmus

–

rozvíjet hudebnost zařazováním poslechu lidových písní i poslechu hodnotné vážné hudby
vhodné pro tento věk a vést žáky k zájmu o hudbu

–

probouzet u žáků zájem o vlastní pěvecké a hudební aktivity

–

zhodnotit dosavadní pěvecké dovednosti žáků (správnost intonace, udržení melodie známých
písní,dodržení rytmu, správné dýchání při zpěvu)

–

rozvíjet melodické i harmonické cítění žáků
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–

využívat k instrumentálnímu doprovodu zpěvu rytmické i melodické hudební nástroje, tuto
činnost umožnit co největšímu počtu žáků ve výuce

–

žáky seznamovat s lidovým dvojhlasem a jednoduché lidové písně zpívat dvojhlasně, využívat
možnosti osvojení dvojhlasého zpěvu (např. kánon)

–

poznávat základní hudební teorii

–

rozvíjet hudebně pohybové dovednosti žáků (lidové tance, pohybové fantazie)

–

do výuky pravidelně zařazovat krátké, žákům blízké a srozumitelné poslechové ukázky skladeb

–

učit se rozpoznávat základní pěvecké hlasy (bas, tenor, alt, soprán)

–

rozlišování nejčastěji užívaných hudebních nástrojů podle vzhledu, zvuku i způsobu hry

–

získat první poznatky z české hudební kultury

–

rozlišovat operu od operety, balet od pantomimy

–

chování na koncertech, v divadle, při vlastním vystoupení
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Kompetence k učení

-

Kompetence k řešení problémů

-

Kompetence komunikativní

-

Kompetence sociální a personální

-

Kompetence občanské

-

Kompetence pracovní

-
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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
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
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
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
žák je veden ke kritickému myšlení nad
obsahy hudebních děl
učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na
utváření kritérií hodnocení činností nebo
jejich výsledků
využívá jednoduché hudební nástroje
k doprovodné hře, tanečním pohybem
vyjadřuje hudební náladu
učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků a
vede je k užívání různých nástrojů a vybavení
učitel vede žáky k používání obecně
známých termínů, znaků a symbolů

VERZE 4

Předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník 1.ROČNÍK
učivo
VOKÁLNÍ ČINNOST
pěvecký a mluvní projev
hudební rytmus
intonace, vokální
improvizace
tónina dur, moll

výstupy
-

INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI
hudební rytmus

-

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
je schopen plyně artikulovat,
dýchat, nasazovat a tvořit tón
udrží se rytmicky správně při zpěvu
písní ve 2/4 a 3/4 taktu
sluchově rozlišuje hudební
kontrasty v rámci hudebních her na ozvěnu, otázka – odpověď
dokáže na základě svých dispozic
sluchově rozeznat veselé a smutné
melodie

rytmizuje jednoduché texty říkadla,
využívá jednoduchých hudebních
nástrojů Orffova instrumentáře k
rytmickým
doprovodům s rozlišováním
tempa ( pomalu, rychle )

kompetence

poznámky, projekty

Prv - rozlišování zvuků,
nápodoba, hlasy
živočichů, zvuky
předmětů denního užití
VV - zvířátka z papíru, ze
sáčků

ČJ - dělení slova na
slabiky, hlásky
analýza a syntéza slov
Čtení - hry na rozvíjení
rytmu
DV - využití rytmických her
z oblasti dramatické výchovy
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HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI
taktování, pohybový
doprovod
znějící hudby
pohybové vyjádření hudby
a reakce na změny v
proudu
znějící hudby orientace
v prostoru

dovede reagovat pohybem na znějící
hudbu
pohybem rozlišuje hudební kontrasty
dovede se pohybovat podle hudby na mís
tě vpřed I vzad ve 2/4 taktu
je schopen napodobovat a reprodukovat
pohyby při tanci a v rámci pohybových
her
Den matek

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
kvalita tónů
hudební výrazové
prostředkymelodie vzestupná,
sestupná,
změna rytmu, zvuky z okolí
hudební styly a žánry

dokáže sluchově rozlišit zvuky z okolního
prostředí
dovede na základě hudebních ukázek
rozlišit kvalitu tonů - jejich délku, výšku
prostřednictvím grafického záznamu
rozlišuje melodii s vzestupnou I sestupnou
tendencí
pozná hru na základní hudební nástroje,
klavír, flétna, housle, el. Kytara
prostřednictvím hudebních ukázek
rozlišuje hudbu pochodovou, ukolébavku

Prv - kdy je maminka
smutná, kdy
veselá, hledání protikladů
VV - vyjádření hudby
barvami
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Předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník 2. ROČNÍK
učivo

výstupy

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

VOKÁLNÍ ČINNOSTI
pěvecký a mluvní projev
hudební rytmus
intonace, vokální
improvizace diatonické
postupy, v durových a
molových
záznam vokální hudby

dokáže realizovat hlavový tón, vyslovuje
samohlásky na konci slov
v rámci svých možností rozšiřuje svůj
hlasový rozsah v rozmezí c1 - h1
realizuje volný nástup 1. A 5. Stupně
je schopen dle pokynů udržet rytmický
doprovod, rytmický kánon
využívá her s využitím pentatoniky
a kvintakordu
rozumí pojmům notová osnova, klíč, nota
dokáže zachytit melodii písně pomocí
jednoduchého grafického vyjádření,
pomocí not, jako grafického znaku pro
tón

ČJ - čtení - artikulační
cvičení,
dechová cvičení,
jazykolamy
VV - kresba obsahu písně

INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOST
hra na hudební nástroje
záznam instrumentální
melodie

reprodukuje jednoduché motivy, témata,
skladbičky za využití nástrojů Orffova
instrumentáře
vytváří melodické doprovody s využitím
1. A 5. Stupně
dovede číst rytmické schéma s jednoduchým motivem
přirozeně pohybem reaguje na
znějící hudbu
dokáže taktovat ve 2/4 taktu
umí pohybem vyjadřovat tempové,

kompetence

poznámky, projekty

PČ - výroba jednoducých,
převážně
rytmických hudebních
nástrojů

TV - jednoduché lidové
tanečky
hudebně pohybové hry
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HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI
taktování, pohybový
doprovod
znějící hudby
pohybové vyjádření hudby
a reakce na změny v
proudu
znějící hudby
orientace v prostoru

dynamické změny melodie - směr
využívá tanečních kroků - krok poskočný
s držením rukou při tanečním pohybu v bok
vedle sebe, proti sobě
dovede pohybově vyjádřit stoupání
klesání melodie, kvapík - jednotlivě
I ve dvojici
reprodukce pohybu při tanci, pohybových
hrách I v rámci pantomimy

POSLECHOVÉ
ČINNNOSTI
kvalita tónů
vztahy mezi tóny
hudební výrazové
prostředky
lidský hlas a hudební
nástroj
hudební styl a žánry
interpretace hudby

dovede rozlišit kvalitu tónů, jejich délku
sílu, výšku
umí rozlišit a sluchově rozpoznat tón
a souzvuk
ví, co je rytmus, melodie, kontrast
na základě hudebních ukázek
rozpozná hru na hudební nástroje
trubka, pozoun, klarinet, kontra
bas, baskytara, malý a velký buben)
prostřednictvím hudebních ukázek
dokáže poznat dětský sbor
sluchově, pohybově dokáže reagovat
a poznat pochod, ukolébavku
umí slovně vyjádřit své pocity z poslechu
hudby

návštěva koncertního
vystoupení
VV - výroba basy z
kartonu, např.
fašaňková basa hříchů,
spojit se
čtením
Prv - zobecňování, slova
nadřazená
podřazená
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Předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník 3. ROČNÍK
učivo

výstupy

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

VOKÁLNÍ ČINNOSTI
pěvecký a mluvní projev
hudební rytmus
intonace, vokální
improvizace
záznam vokální hudby

umí dýchat v pauze při jednohlasém
zpěvu, udrží se v kánonu
je schopen pracovat s notami čtvrťovými
osminovými a půlovými ve 2/4, 3/4 a 4/4
taktu, rozlišuje pomlky
zpívá na základě svých dispozic intonač
ně čistě a rytmicky přesně v jednohlase
a dvojhlase
zná dynamická znaménka
je schopen rozlišit melodii postupující
v krocích, skocích, melodii lomenou
vzestupnou, sestupnou
orientuje se v pojmech notová osnova,
taktová čára, nota celá, půlová pomlka

GEOM. - rýsování čar,
přímek,
úseček
PRV - poznávání hodin,
čtvrt, půl
třičtvrtě, celá

INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI
hra na hudební nástroje
rytmizace, melodizace

je schopen reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladeb za
využití nástrojů Orff. Instrumentáře
zvládá rytmické doprovody ve 2/4
a 3/4 taktu ve spojení s těžkou dobou v rytmickém doprovodu
dovede vytvořit dvoutaktovou mezihru při zpěvu spolužáků
je schopen zahrát doprovody se souzvu
kem tónů

kompetence

poznámky, projekty

TV - procvičování různých
druhů
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HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI
taktování, pohybový
doprovod
znějící hudby
jednoduché lidové tance
pohybové vyjádření hudby
a reakce na změny v
proudu
znějící hudby

je schopen taktování 3/4 a 4/4 taktu
při lidových tancích a hrách je schopen
dvoudobé chůze a tance v průletu
zvládá přísuvný krok, pohyb hudby
na místě vpřed a vzad ve 3/4 taktu
s využitím tanečních kroků
pohybem dokáže vyjádřit melodici, tempo
I dynamiku znějící hudby

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
kvalita tónů
vztahy mezi tóny
hudební výrazové
prostředky
a hudební prvky s
výrazným
sémantickým nábojem
hudba vokální,
instrumentální
hudební styly a žánry

zná a dovede rozlišit pojmy tónová délka,
síla, barvy, výška
dovede odlišit souzvuk od akordu
při poslechu hudby vnímá v rámci
svých možností její barvu, harmonii,
gradaci a pohyb melodie
je schopen dle sluchu rozlišit
hudební nástroje - hru na violoncello, akordeon, lesní roh, tubu,
cembalo - spinet, syntetizátor,
činely
dovede odlišit hudbu k slavnostním
příležitostem (menuet, polonéza)
od hudby rockové
vnímá odlišnost pojmů orchestr - sólo

chůze, na kladině vpřed,
vzad
s podřepem…, hudebně
pohybové
hry - country tance
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Předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník 4. ROČNÍK
učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
pěvecký a mluvní projev
hudební rytmus
záznam vokální hudby

výstupy
-

-

INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI
hra na hudební nástroje
rytmizace, melodizace,
stylizace, hudební
improvizace

-

-

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

kompetence

poznámky, projekty

dovede zpívat rytmicky čistě
v jednohlase i dvojhlase v
hlasovém rozsahu tónů c1 - d2 s
uplatněním dynamiky
rozumí pojmu repetice
dovede rozlišovat tempo - mírně,
vesele…
ví, co je to předznamenání
zná posuvky pro tvorbu
předznamenání v řadě tónů
dokáže poznat názvy not
h1, c2, d2
ví, co je to durová stupnice stup. C
dur

dovede zahrát lidové písně na
orffovské hudební nástroje
zná pojem stupňování – gradace v
hudbě, v rámci svých schopností ji
dokáže předvést na hudební
nástroj
rozumí kontinuitě pojmů předvětí,
závětí
vnímá odlišnost hudebních forem
malá ab, a, b, a, rondo
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HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI
taktování, pohybový
doprovod
znějící hudby
pohybové vyjádření hudby

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
hudba vokální,
instrumentální
vokálně instrumentální,
lidský hlas a hudební
nástroj

-

-

-

umí taktovat na dvě a tři doby
zvládá jednoduché kroky
základních tanců jako je polka,
pochod, valčík
zvládá taneční kroky se
zhoupnutím ve 3/4 taktu

VV vyjádření hudby
barvou

má povědomí o významu tvorby B.
Smetany a A. Dvořáka, L.
Janáčka, B. Martinů, W. A.
Mozarta
je schopen odlišování durového a
mollového tónorodu
dokáže odlišit mužský, ženský a
dětský hlas při poslechu skladeb
zpívaných sborem
umí rozlišit při poslechu hudby hru
na pikolu, hoboj, fagot, saxofon
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Předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA
Ročník 5. ROČNÍK
učivo
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
pěvecký a mluvní projev
intonace, vokální
improvizace celý tón,
půltón, polyfonie,
dominanta
záznam vokální hudby

INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI
hra na hudební nástroje

výstupy

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

zpívá intonačně čistě a rytmicky správně
v jednohlase I dvojhlase v rozsahu c1 - d2
na základě svých sluchových dispozic
rozlišuje celý tón, půltón (polyfonie,
dominanta)
rozumí pojmu stupnice moll (aiolská)
dokáže pojmenovat noty v hudební abecedě až po notu e2
v rámci svých možností umí pracovat
s notovým záznamem

M - půltóny - zlomky
Čj - slohová práce -Kdy je
mi
smutno a kdy veselo (dur moll)

je schopen tvořit hudební motivy a různým
způsobem je obměňovat a aplikovat při
hře předvětí a závětí

beseda s dirigentem
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kompetence

poznámky, projekty
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HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI
taktování, pohybový
doprovod
znějící hudby
pohybové vyjádření hudby
a reakce na změny v
proudu
znějící hudby

dovede taktovat 4/4 takt
rozlišuje pojmy dirigent, sbormistr, kapelník
umí pohybově vyjádřit hudbu polyfonní
zná pohybové prvky jednotlivých tanců menuet, lidový tanec, jazzový společenský
tanec

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
hudba vokální,
instrumentální
vokálně instrumentální
hudební nástroje, lidský
hlas
interpretace hudby
hudební styly a žánry

rozlišuje hudbu polyfonní a homofonní
má povědomí o skladatelském významu
J. S. Bacha, W. A. Mozarta, L. Janáčka,
V. Nováka, F Škroupy, J. J. Ryby
rozlišuje hudební nástroje - harfu, varhany
vnímá a chápe základní společenské funkce hudby, hudba v chrámu,
na zámku, v koncertní síni
dokáže rozlišit lidovou kapelu od symfonického orchestru, jazzového orchestru,
rockové kapely a swingové hudby

návštěva koncertního
vystoupení
návštěva koncertního
vystoupen
í
chrámový koncert apod
VLASTIVĚDA - hudba
typická pro
New Orleans - hledání
světadílů,
zemí, měst
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:
v 1. ročníku – 1 hodina
v 2. ročníku – 1 hodina
v 3. ročníku – 1 hodina
v 4. ročníku – 2 hodiny
v 5.. ročníku – 2 hodiny
Organizace
Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě , ve společných prostorech nebo
venku. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky.
Formy realizace:
-

Vyučovací hodina

-

Příležitostné akce

-

Projekty

Vzdělávání v předmětu výtvarná výchova
- probouzet a rozvíjet schopnosti výtvarného vyjadřování žáků
– rozvíjet tvořivé schopnosti žáků, pěstovat jejich estetické cítění a vkus
– vytvářet základní pracovní návyky pro výtvarnou činnost žáků
– vytvářet kladný citový vztah k výtvarnému umění
– seznamovat žáky s výtvarnými nástroji, materiály a technikami
– učit žáky pozorovat a vnímat krásu přírody, hovořit o svých pocitech a dojmech, pokusit se je
výtvarně vyjadřovat
– dát dítěti možnost osobitého výtvarného vyjádření určitého prožitku nebo představy
neovlivněného vnuceným výtvarným vzorem
– četbou, vyprávěným příběhem, hudbou, dramatickým dílem podněcovat a rozvíjet výtvarné
představy žáků, dát možnost výtvarným projevům v různých technikách
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– výtvarně experimentovat, objevovat tvary věcí kolem nás, hra s linií s využitím různých
plastických materiálů
– výtvarně zobrazovat tvary předmětů na základě her s nimi
– kreslením, malováním a modelováním rozvíjet tvarovou, barevnou i prostorovou před- stavivost a
jemnou motoriku
– pozorovat a porovnávat jednoduché předměty, hledat jejich jednotlivé kvality – barevnost,
pojmenovávat vlastnosti, tvary, hledat a odlišovat struktury
– dbát na rovnoměrnost a vyváženost smyslových, citových a rozumových přístupů a jejich
propojování s důrazem na rozvoj fantazie a svobodného subjektivního vyjadřování
–

učit se prezentovat svůj výtvarný projev a naslouchat sdělení druhých

–

využívat zkušeností žáků, učit je respektovat vzájemné odlišnosti ve výtvarném vyjadřování

–

rozšiřovat soubor užívaných technik

–

rozvíjet individuálně tvořivé schopnosti žáků

–

vážit si kulturních hodnot a dovedností lidí

–

rozvíjet schopnosti výtvarného vyjadřování žáků, učit je vyjadřovat myšlenky

–

rozšiřovat soubor užívaných technik a seznamovat žáky s dalšími výtvarnými nástroji
a různými materiály

Kompetence k učení

-
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Žáci jsou vedení ke samostatnému
pozorování a vnímání reality a řešení
výtvarných problémů
VERZE 4

-

Kompetence k řešení problémů

-

Kompetence komunikativní

-

Kompetence sociální a personální

-

-

Kompetence občanské

-

Kompetence pracovní

-
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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
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
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
žáci umí tvořivě pracovat ve skupině
učitel vede žáky ke kolegiální pomoci
žáci respektují různorodost téhož
vizuálně obrazného vyjádření, možnost
alternativního přístupu
žáci užívají samostatně vizuálně obrazné
techniky
žáci dodržují hygienická a bezpečnostní
pravidla
učitel vede žáky k využívání návyků a
znalostí v další praxi
žáci chápou a respektují estetické
požadavky na životní prostředí
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Předmět VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Ročník
1.-3. ROČNÍK
učivo

výstupy

1. Rozvíjení
smyslové
citlivosti
-

-

prvky vizuálně
obrazného
vyjádření (linie,
tvary, objemy,
barvy, objekty),
jejich jednoduché
vztahy a
kombinace
reflexe a vztahy
zrakového
vnímání k vnímání
ostatními smysly –
vizuálně obrazná
vyjádření
smyslových
podnětů

-

-

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
Prv- roční období, počasí,
rostliny, zvířata,
přírodniny…
M- kreslené slovní úlohy,
rozpoznává a pojmenovává prvky
zboží k obchodování
vizuálně obrazného vyjádření
Jč- sloh-vyprávění, popis
(linie, tvary, objemy, barvy,
postavy, děje
objekty), porovnává je a třídí na
- kresby ve spojení
základě odlišností vycházejících
s významem slov,
z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a dotváření výtvarné práce
představ
písemným projevem
v tvorbě projevuje své vlastní
Ps- uvolňovací cviky,
životní zkušenosti, uplatňuje při
grafický záznam pohybu
tom v plošném i prostorovém
ruky
uspořádání linie, tvary, objemy,
Čt a Lv- aktivní práce
barvy, objekty a další prvky a jejich s ilustrací, kreslený příběh
kombinace
Pč- domácí práce
vyjadřuje rozdíly při vnímání
Hv- přepis zvuků, rytmické
události různými smysly a pro jejich střídání prvků, práce
vizuálně obrazné vyjádření volí
s barvou –kontrast,
vhodné prostředky
harmonie
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kompetence
-

komunikativní
sociální a
personální
občanské
k učení
pracovní

poznámky, projekty
-

učitel si sám podle svého
uvážení rozdělí učivo do
jednotlivých ročníků
součástí je příloha
s náměty pro práci v 1. a
2.-3. roč., formy činnosti a
výtvarné techniky
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2. Uplatňování
subjektivity
-

typy vizuálně
odlišných
vyjádření – jejich
rozlišení, výběr a
uplatnění (hračky,
objekty, ilustrace
textů)

3. Ověřování
komunikačních
účinků
-

-

osobní postoj
v komunikaci –
jeho utváření a
zdůvodňování,
odlišné
interpretace
vizuálně
obrazných
vyjádření
(samostatně
vytvořených a
přejatých) v rámci
skupin, v nichž se
dítě pohybuje

-

interpretuje podle svých
schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření, odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní
zkušeností

na základě vlastní zkušenosti
nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil

G- kompozice plochy
s použitím geom.prvků,
osová souměrnost (kresba
listů ovoce aj.)
Pv- kombinované techniky
s Vv, výstava prací, kresba
nářadí
Aj-kresby ve spojení
s významem slov
Průřezová témata:
- osobnostní a
sociální výchova
- multikulturní
výchova
- enviromentální
výchova
- mediální výchova
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Poučení o bezpečnosti,
chování a hygieně práce

-

po ukončení své práce se snaží
uvést si své pracovní místo do
původního stavu
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Předmět VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Ročník 4.- 5. ROČNÍK
učivo

výstupy

1. Rozvíjení
smyslové
citlivosti
-

prvky vizuálně
obrazného
vyjádření
uspořádání
objektů do celků –
smyslové účinky
vizuálně
obrazných
vyjádření –
umělecká výtvarná
tvorba, fotografie,
film, tiskoviny,
televize,
elektronická
média, reklama

-

-

-

při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření, porovnává je
na základě vztahů (světlostní
poměry, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné)
užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu
k celku – v plošném vyjádření linie
a barevné plochy, v objemovém
vyjádření modelování a
skulpturální postup, v prostorovém
vyjádření uspořádání prvků ve
vztahu k vlastnímu tělu a jako
nezávislý model
při tvorbě vizuálně obrazných
vyjádření se vědomě zaměřuje na
projevení vlastních životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření,
která mají komunikační účinky pro
jeho nejbližší sociální vztahy
nalézá vhodné prostředky pro
vizuálně obrazná vyjádření vzniklá
na základě vztahu zrakového

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
Př- pozorování přírody,
lidské tělo, příprava
pomůcek
Vl- časová mapa, příprava
pomůcek
M a G- náčrty zákl. geom.
obrazců, dekorace
předmětu geom.tvary,
osová souměrnost
(listy…), příprava pomůcek
Jč- výtvarné náměty na
základě umělecky
zpracovaných popisů
skutečnosti (čítanka,
děts.kniha)
Hv- výtvarné vyjádření
nálad, emocí, pocitů
vyjádřených uměleckým
zážitkem rytmy, kontrasty,
opakování, střídání),
kresba hud. nástrojů
Pč- kresba prac.nářadí
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kompetence
-

komunikativní
sociální a
personální
občanské
k učení
pracovní

poznámky, projekty
-

učitel si sám podle svého
uvážení rozdělí učivo do
jednotlivých ročníků
součástí je příloha
s náměty pro práci v 1. a
2.-3. roč., formy činnosti a
výtvarné techniky
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vnímání k vnímání dalšími smysly,
uplatňuje je v plošné, objemové i
prostorové tvorbě
2. Uplatňování
subjektivity
-

-

-

prostředky pro
vyjádření emocí,
pocitů, nálad,
fantazie, představ
a osobních
zkušeností –
manipulace
s objekty, pohyb
těla a jeho
umístění
v prostoru, akční
tvar malby a
kresby
typy vizuálně
obrazných
vyjádření – volná
malba, skulptura,
plastika,
animovaný film,
comics, fotografie,
elektronický obraz,
reklama
přístupy k vizuálně
obrazným
vyjádřením

-

-

osobitost svého vnímání uplatňuje
v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně obrazného
vyjádření, pro vyjádření nových a
neobvyklých pocitů a prožitků
svobodně volí a kombinuje
prostředky (včetně prostředků a
postupů současného výtvarného
umění)
porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

Aj- kresby k tematickým
okruhům + anglický popis
(TV program, My house,
My room apod.)
Průřezová témata:
- osobnostní a
sociální výchova
- multikulturní
výchova
- enviromentální
výchova
- mediální výchova
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3. Ověřování
komunikačních
účinků
-

-

-

nalézá a do komunikace
v sociálních vztazích zapojuje
obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil

-

po ukončení práce si dokáže uvést
své pracovní místo do původního
stavu

osobní postoj
v komunikaci
komunikační
obsah vizuálně
obrazných
vyjádření
proměny
komunikačního
obsahu – záměry
tvorby a proměny
obsahu vlastních
vizuálně
obrazných
vyjádření i děl
výtvarného umění

Poučení o bezpečnosti,
chování a hygieně práce
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PRACOVNÍ ČINNOSTI
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:
v 1. ročníku – 1 hodina
v 2. ročníku – 1 hodina
v 3. ročníku – 1 hodina
v 4. ročníku – 1 hodina
v 5.. ročníku – 1 hodina
Organizace
Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě , ve společných prostorech nebo
venku. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky.
Formy realizace:
-

Vyučovací hodina

-

Příležitostné akce

-

Projekty

Vzdělávání v předmětu pracovní činnosti
–

rozvíjet jemnou motoriku žáků a jejich manuální zručnost

–

vytvářet při praktických činnostech s různými materiály základní pracovní dovednosti a návyky

–

prostřednictvím pracovní praktické činnosti žáků napomáhat rozvoji jejich rozumové činnosti,
rozšíření jejich obzoru

–

vést žáky k dovednosti rozlišovat materiály, uvažovat o různých možnostech opracovávání
materiálů a všímat si jejich vlastností

–

umět rozlišovat jednoduché pracovní nástroje, poznat k čemu slouží, naučit se s nimi bezpečně
zacházet a volit pro určitou pracovní činnost pracovní nástroj podle jeho vhodnosti

–

postupně vytvářet pozitivní vztah žáků k práci

–

prostřednictvím praktické činnosti s různým materiálem a nástroji pomáhat zpřesňovat představy
dětí o věcech a jevech okolního světa

–

učit žáky, aby při práci uvažovali, aby věděli, co chtějí dělat a připravili si všechno, co budou
k práci potřebovat, učit žáky individuálně zodpovídat za kvalitu své práce
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–

získávat aktivní vztah k ochraně životního prostředí a utvářet počáteční vědomí o individuálních
možnostech každého člověka při řešení ekologických problémů

–

dát prostor žákovským nápadům pro praktické práce a tvůrčí činnosti

–

seznámit žáky se základním vybavením kuchyně, pamatovat na bezpečnost a hygienu práce při
přípravě jednoduchého jídla

–

naučit žáky zásadám správného stolování

Kompetence k učení

-

-
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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

VERZE 4

Kompetence k řešení problémů

-

učitel pozoruje pokrok u všech žáků

-

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

-

Kompetence sociální a personální

-

Kompetence občanské

-

Kompetence pracovní

-
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žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti
pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí
se popsat postup práce
učitel vede žáky k užívání správné
terminologie
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
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
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
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Předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI
Ročník 1.-3. ROČNÍK
učivo

výstupy

1. Práce s drobným
materiálem
-

-

vlastnosti
materiálu
(přírodniny,
modelovací
hmota, papír,
karton, textil, drát,
folie atd.)
jednoduché
pracovní operace
a postupy

2. Konstrukční
činnosti
-

stavebnice
(plošné,
prostorové,
konstrukční),
sestavování
modelů

-

-

vytváří jednoduchými postupy
různé
předměty z tradičních i
netradičních materiálů
pracuje podle slovního návodu a
předlohy

zvládá elementární dovednosti a
činnosti při práci se stavebnicí

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
Prv- přírodniny,
Velikonoce, Den Země,
Vánoce …
M- výroba pomůcek pro
výuku matematiky
Vv- kombinované techniky
Jč- modelování písmenek,
výroba drobných pomůcek
Čt- výroba loutek ke
čteným příběhům a
pohádkám
Tv-dopravní hřiště (modely
dopravních značek a
dopravních prostředků)
Hv- výroba jednoduchého
rytmického nástroje

kompetence
-

pracovní
k učení
občanské
komunikativní

poznámky, projekty
-

vyučující pracuje
s obsahem učiva tvůrčím
způsobem podle
podmínek školy

Průřezová témata:
- enviromentální
výchova
- multikulturní
výchova
- výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
- osobnostní a

141

VERZE 4

3. Pěstitelské práce
-

základní podmínky
pro pěstování
rostlin
pěstování
pokojových rostlin

sociální výchova
-

provádí pozorování přírody,
zaznamená a zhodnotí výsledky
pozorování
pečuje o nenáročné rostliny

4. Příprava pokrmů
-

základní vybavení
kuchyně
jednoduchá
úprava stolu,
pravidla
správného
stolování

-

připraví tabuli pro jednoduché
stolování

-

chová se vhodně při stolování

Poučení o bezpečnosti,
ochraně zdraví, chování a
hygieně práce

142

VERZE 4

Předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI
Ročník 4.- 5. ROČNÍK
učivo

výstupy

1. Práce s drobným
materiálem
-

-

vlastnosti
materiálu
pracovní pomůcky
a nástroje –
funkce a využití
jednoduché
pracovní operace
a postupy,
organizace práce
lidové zvyky,
tradice a řemesla

-

-

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě
své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
využívá při tvořivých činnostech
s různým materiálem prvky
lidových tradic
volí vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem
k použitému materiálu
udržuje pořádek na pracovním
místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při úrazu

Vl- plastická mapa výroba
papíru, modely staveb,
zbraní, nářadí …
Hv- příprava různých
rytmických nástrojů
Př-ekologie, provádění
pokusů vyžadujících
přípravu pomůcek žáky
Vv- kombinované techniky
M a G – příprava pomůcek
Aj – příprava kartiček a her
pro činnostní procvičování
slovní zásoby
Tv-droga=doping ve sportu
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kompetence
-

pracovní
k učení
občanské
komunikativní

poznámky, projekty
-

vyučující pracuje
s obsahem učiva tvůrčím
způsobem podle
podmínek školy
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2 Konstrukční
činnosti

-

-

-

stavebnice
(plošné,
prostorové,
konstrukční),
sestavování
modelů
práce s návodem,
předlohou,
jednoduchým
náčrtem

3. Pěstitelské práce
-

-

-

základní podmínky
pro pěstování
rostlin, půda a její
zpracování, výživa
rostlin, osivo
pěstování rostlin
ze semen
v místnosti, na
zahradě (okrasné
rostliny, léčivky,
koření, zelenina
aj.)
pěstování
pokojových rostlin
rostliny jedovaté,
rostliny jako drogy,
alergie

-

-

provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
pracuje podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu
dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při úrazu

Průřezová témata:
- enviromentální
výchova
- multikulturní
výchova
- výchova
k myšlení
v evropských a
globálních
souvislostech
- osobnostní a
sociální výchova

provádí jednoduché pěstitelské
činnosti, samostatně vede
pěstitelské pokusy a pozorování
ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny
volí podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky,
nástroje a náčiní
dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce
poskytne první pomoc při úrazu
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4. Příprava pokrmů

-

-

-

-

-

základní vybavení
kuchyně
výběr, nákup a
skladování
potravin
jednoduchá
úprava stolu,
pravidla
správného
stolování
technika v kuchyni
– historie a
význam

-

orientace v základním vybavení
kuchyně
připraví samostatně jednoduchý
pokrm
dodržuje pravidla správného
stolování a společenského chování
udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje základy
hygieny a bezpečnosti práce
poskytne první pomoc i při úrazu
v kuchyni

Poučení o bezpečnosti,
ochraně zdraví, chování a
hygieně práce
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:
v 1. ročníku – 2 hodiny
v 2. ročníku – 2 hodiny
v 3. ročníku – 2 hodiny
v 4. ročníku – 2 hodiny
v 5.. ročníku – 2 hodiny
Organizace
Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny v tělocvičně , ve společných prostorech , na
hřišti a venku. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné pomůcky.
Formy realizace:
-

Vyučovací hodina

-

Příležitostné akce

-

Projekty

Vzdělávání v předmětu tělesná výchova
- rozvoj pohybových schopností a dovedností žáků
– získat návyky správného držení těla, nacvičovat základní cviky k získání těchto návyků
– zařazovat cviky na koordinaci pohybů
– zvyšovat pohybový rozsah a obratnost žáků
– upevňovat charakterové vlastnosti žáků, rozvíjet sociální vztahy
– získávat pocit nutnosti pravidelného cvičení jako součásti správného životního stylu
– pochopit důležitost organizace a spolupráce hlavně formou her (dodržování pravidel, umět se
podřídit kolektivu, spolupracovat…)
– neustále seznamovat žáky s důležitostí dodržování bezpečnostních zásad (při hrách v tělocvičně, na hřišti, při cvičeních s náčiním nebo na nářadí…)
– umět slyšet, vnímat a reagovat na povely učitele (nejen na píšťalku, ale i na jiné podněty – slovní
, gestikulační …)
– naučit žáky připravit na sportovní výkony – zvolit vhodnou obuv, vhodné oblečení (sepnout vlasy,
odložit hodinky a jiné cennosti …)
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–

vnímat důležitost průpravných cvičení (rozcviček

–

seznamovat žáky s důležitostí správného rozcvičení, využívat veškeré kompenzační prostředky
(protahovací, uvolňovací cvičení , strečink, …)

–

učit žáky cítit, vnímat hudbu a umět ji vyjadřovat pohybem, snažit se rozvíjet rytmické cítění,
začleňovat taneční prvky (lidové písničky)

–

rozvíjet dovednosti žáka zvládnutím základů atletické abecedy (běhy, skoky, hody ...)

–

zvládat průpravná cvičení pro míčové hry, správně zvládat techniky házení, chytání, přihrávání

–

vkládat dle možností cvičení v různém prostředí, seznamovat žáky s pohybem na hřišti, ve volné
přírodě, v lese

– vštípit základy plaveckých dovedností

Kompetence k učení

-

Kompetence k řešení problémů

-

Kompetence komunikativní

-

Kompetence sociální a personální

-

Kompetence občanské
Kompetence pracovní

sport
-
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žáci užívají znalostí z mezipředmětových
vztahů, zejména v oblasti měření,
porovnávání výkonů
snaží se hodnotit výkony své i ostatních
podle dohodnutých pravidel
ví, kde získat informace
žáci si uvědomují pravidla her a soutěží
při problémech jsou vedeni ke klidné diskusi,
které se účastní i učitel
s žáky se hovoří o nesportovním chování a
jeho důsledky
učitel dodává žákům zdravou sebedůvěru
žáci reagují na smluvené povely a signály
tvoří si vlastní při týmových soutěžích
snaží se o vlastní zorganizování sportovních
činností
žáci si uvědomují rozdílnost výkonů
spolužáků a respektují je
uvědomují si rozdílnost pohlaví ve
výkonnosti i výběru sportů
jsou vedeni ke spolupráci ve skupině
spolužáci i učitel kladně hodnotí každé
zlepšení jedince i týmu
žáci si uvědomují význam sportu a zdravé
životosprávy pro sebe a tím i pro své okolí
jsou vedeni k ohleduplnosti k ostatním i mimo
žáci ve spolupráci s učitelem upravují
sportoviště, nářadí i náčiní
snaží se posuzovat bezpečnost
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Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA
Ročník 1. ROČNÍK
učivo
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

výstupy

-

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

získává radost z pohybové
činnosti
dovede se v úvodu hodiny
pod vedením učitele
rozcvičit
seznámí se se správným
držením těla
využívá relaxačních cvičení
v herních činnostech rozvíjí
svou rychlost, vytrvalost a
sílu
dovede se připravit na
hodinu TV: úbor, obuv, umýt
si ruce
seznámí se s pravidly
bezpečnosti reaguje na
základní povely

kompetence

poznámky, projekty

Člověk a jeho svět - režim
dne
Člověk a jeho svět - části
těla
Člověk a jeho svět hygienické zásady
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ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ POHYBOVÝCH
DOVEDNOSTÍ
pohybové hry
základy gymnastiky
rytmické a kondiční formy cvičení
pro děti
průpravné úpoly
základy atletiky
turistika a pobyt v přírodě

-

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ
POHYBOVÉ UČENÍ
komunikace v TV
organizace při TV zásady jednání
a chování

-

-

-

učí se spolupracovat při
herních činnostech
prováděných ve skupině
učí reagovat na změnu
polohy těla
snaží se dle svých možností
vnímat rytmus hudby
pod vedením učitele se
pohybuje v rytmu hudby
při vycházkách se učí
překonávat přírodní
překážky

Hudební výchova - rytmus a
práce s ním

se seznámí se základními
pokyny a povely při
hodinách TV
seznamuje se se
základními pravidly her a
pokouší se je dodržovat
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Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA
Ročník 2. ROČNÍK
učivo

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

výstupy

-

mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata

kompetence

poznámky, projekty

ví, že pravidelný pohyb prospívá
zdraví
snaží se si uvědomovat návaznost
a význam jednotlivých cviků
zdokonaluje technické provedení
průpravných cviků
zná zásady správného držení těla
využívá relaxačních poloh
i v průběhu vyučování
seznámí se s jednoduchými
formami kondičního cvičení
zkrátí dobu nutnou pro přípravu
učí se vzhledem k věku připravit a
uklidit nářadí a náčiní
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ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ
ÚROVEŇ POHYBOVÝCH
DOVEDNOSTÍ
pohybové hry
základy gymnastiky
průpravné úpoly
základy atletiky
základy sportovních her
plavání

-

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ
POHYBOVÉ UČENÍ
komunikace v TV
organizace při TV
zásady jednání a chování

-

seznámí se s novými hrami pro
rozvoj obratnosti
využívá ke hrám náčiní
zvládá základní rovnovážná
cvičení, průpravná cvičení pro
odraz, kotouly
seznámí se s úpoly s přímým
kontaktem částí těla
zvyšuje vytrvalost při atletických
disciplínách
seznamuje se s manipulací
s míčem
absolvuje první část základního
plaveckého výcviku.

Seznamuje se s dalšími povely a
signály
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Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA
Ročník 3. ROČNÍK
učivo
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

výstupy
-

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

kompetence

poznámky, projekty

ví, že dostatek pohybu je
součástí zdravého životního
stylu
zná některá vyrovnávací a
kompenzační cvičení
zvládne provádět jednoduché
formy kondičních cvičení s
hudbou
Koordinuje pohyby
upevňuje získané dovednosti
otužuje se v rámci svých
možností
seznámí se základy dopomoci
při jednoduchých pohybových
činnostech
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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
lyžování, bruslení (podle
podmínek školy)

-

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ
POHYBOVÉ UČENÍ
komunikace v TV
organizace při TV
zásady jednání a chování
pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
činností
měření a posuzování
pohybových dovedností

-

je schopen tvořivě pracovat s
náčiním při hrách
upevní dříve získané
dovednosti
seznámí se s novými prvky
dovede pohybem vyjádřit
melodii a rytmus
umí k úpolovým hrám použít
lano, tyč
zvládne základy techniky
provedení atletických disciplin
seznámí se s oběma typy
startů
spolupracuje při hře,
seznamuje se s průpravnými
hrami pro sportovní hry
prodlužuje vzdálenost
pochodu
seznámí se s pravidly pohybu
po komunikacích
absolvuje základní plavecký
výcvik

zpřesňuje a rozšiřuje znalost
povelů a pokynů
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Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA
Ročník 4. ROČNÍK
učivo
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

výstupy

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

kompetence

poznámky, projekty

Žák zvládne základní cvičení pro rozvoj
rychlosti, které jsou vázáné na herní
činnosti v jednoduchých sportovních
hrách
Žák dále upevňuje získané dovednost
Žák hlásí případné zdravotní problémy,
úraz. Upozorní na poranění spolužáka
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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
lyžování, bruslení (podle
podmínek školy)

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ
POHYBOVÉ UČENÍ
komunikace v TV
organizace při TV
zásady jednání a chování
pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
činností
měření a posuzování
pohybových dovedností

Žák se seznamuje s náročnějšími
pohybovými hrami
Žák si upevní dříve získané dovednosti,
seznámí se s novými prvky
Žák zvládá v rámci svých schopností
jednoduché tance
Žák zvládá úpolové hry v netradičních
polohách
Žák se seznamuje s precizním
provedením atletických disciplin,
seznamuje se s hodnocením
atletických disciplin
Žák hraje utkání podle zjednodušených
pravidel
Žák zná a dodržuje pravidla chování v
dopravních prostředcích
Žák absolvuje první část
zdokonalovacího plaveckého výcviku
Žák se seznámí s technikou jízdy na
saních

Žák zpřesňuje a rozšiřuje znalost
povelů a pokynů
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Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA
Ročník 5. ROČNÍK
učivo
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
činnostec
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
lyžování, bruslení (podle
podmínek školy)

výstupy

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

kompetence

poznámky, projekty

Žák se dále zdokonalí v získaných
dovednostech.
Žák dále upevňuje získané dovednosti.
Žák zvládá v rámci svých schopností
základy první pomoci

Žák je schopen sám připravit jednoduchou
hru a seznámit s ní spolužáky
Žák si upevní dříve získané dovednosti,
seznámí se s novými prvky
Žák samostatně provádí pohybovou
improvizaci podle hudby
Žák dovede posuzovat výsledek úpolových
her v rámci pravidel fair-play.
Žák se seznamuje s technikou měření
výkonu.
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Žák zvládá hru podle pravidel, učí se
rozhodovat.
Žák při hrách zvládá maskování v terénu.
Žák dokončí zdokonalovací plavecký výcvik.
Žák zdokonalí techniku osvojených
disciplín.

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ
POHYBOVÉ UČENÍ
komunikace v TV
organizace při TV
zásady jednání a chování
pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
činností
měření a posuzování
pohybových dovedností

Žák zpřesňuje a rozšiřuje znalost povelů a
pokynů.
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět dramatická výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve 2. – 5. ročníku.
v 2. ročníku – 1 hodina
v 3. ročníku – 1 hodina
v 4. ročníku – 1 hodina
v 5.. ročníku – 1 hodina
Organizace
Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě , ve společných prostorech nebo
venku.
Formy realizace:
-

Vyučovací hodina

-

Příležitostné akce

-

Projekty

Vzdělávání v předmětu dramatická výchova
– rozvíjíme u dětí jejich tvořivost
– učíme je volně bez strachu, svými slovy vyjadřovat myšlenky a názory nejen v českém jazyce a
literatuře, ale i v dalších vyučovacích předmětech
– rozvíjíme a obohacujeme slovní zásobu žáků
– učíme žáky tvořivě řešit praktické problémy
– vedeme žáky k slušnosti a respektování spolužáků, rodičů i ostatních dospělých v jejich okolí
- žáci mohou prožívat různé situace, naučit se cítit s druhými a pomáhat si navzájem
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Kompetence k učení

-

Kompetence k řešení problémů

-

Kompetence komunikativní

-

žák přednáší na základě svých dispozic
učitel vede žáky ke správnému užívání dechu
a hlasu
učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků
učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání
učí se řešit konfliktní situace
reaguje pohybem na životní situace
učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti
žáků
učitel vytváří příležitosti pro komunikaci mezi
žáky

Kompetence sociální a personální

-

učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání
učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na
druhé

Kompetence občanské

-

žák je veden ke kritickému myšlení nad
obsahy dramatických děl
učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na
utváření kritérií hodnocení činností nebo
jejich výsledků
využívá jednoduchý pohyb pro vyjádření
nálady
učitel vede žáky k organizování a plánování
učení

-

Kompetence pracovní

-
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Předmět DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Ročník 2. ROČNÍK
učivo
ZÁKLADNÍ
PŘEDPOKLADY
DRAMATICKÉHO
JEDNÁNÍ
Práce s dechem, správné
tvoření hlasu, správné
držení těla
Verbální i neverbální
komunikace
PROCES DRAMATICKÉ A
INSCENAČNÍ TVORBY
Vyjadřování
dramatických situací,
prezentace, hra s
loutkami

výstupy

-

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
umí v závislosti na věku pracovat
s dechem a hlasem
dle možností správně artikuluje
hraje jednoduché role
snaží se konfliktní situace ze života
vyjádřit pohybem, slovem
je schopen se prezentovat před
spolužáky
dle svých možností je schopen
mluvit o zážitku z dramatického
díla ( film, rozhlasová pohádka,…)

- Jč, Vv, Tv, Hv

kompetence

poznámky, projekty
V prvním období je dramatická
výchova pro děti hrou, je úzce
spjata s jazykem českým, hudební
výchovou, výtvarnou výchovou
a tělesnou výchovou
Návštěva divadla, kina
Besídky

RECEPCE A REFLEXE
DRAMATICKÉHO UMĚNÍ
Divadelní, filmová a
televizní tvorba
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Předmět DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Ročník 3. ROČNÍK
učivo
ZÁKLADNÍ
PŘEDPOKLADY
DRAMATICKÉHO
JEDNÁNÍ
Práce s dechem, správné
tvoření hlasu, správné
držení těla
Verbální i neverbální
komunikace
PROCES DRAMATICKÉ A
INSCENAČNÍ TVORBY
Vyjadřování
dramatických situací,
prezentace, hra
s loutkami, komunikace
s divákem
RECEPCE A REFLEXE
DRAMATICKÉHO UMĚNÍ
Divadelní, filmová a
televizní tvorba

výstupy

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata

-

zdokonaluje se v práci s dechem
zlepšuje artikulaci
je schopen ve skupince nacvičit
krátkou scénku

-

učí se správnému přednesu
je schopen krátké improvizace
prezentuje se přd spolužáky

-

je schopen dle svých možností
hovořit o filmu, divadelním
představení

Jč, Vv, Tv, Hv

kompetence

poznámky, projekty
Návštěva divadla, kina
Besídky
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Předmět DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Ročník 4.a 5. ROČNÍK
učivo

výstupy

ZÁKLADNÍ
PŘEDPOKLADY
DRAMATICKÉHO
JEDNÁNÍ
Práce s dechem, správné
tvoření hlasu, správné
držení těla
Verbální i neverbální
komunikace

-

PROCES DRAMATICKÉ A
INSCENAČNÍ TVORBY
Vyjadřování
dramatických situací,
prezentace, hra
s loutkami, komunikace
s divákem, vstup do role,
spolupráce, improvizace,
přednes, sebereflexe

-

RECEPCE A REFLEXE
DRAMATICKÉHO UMĚNÍ
Divadelní, filmová a
televizní tvorba

-

-

-

mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
je schopen pohybem vyjádřit
emoce a prožitky
dokáže dle svých možností
vstoupit do role
zabývá se pocity a postoji
jednotlivých postav
hledá konfliktní situace
v dramatické tvorbě
ve skupině prezentuje krátký
příběh
ve skupině vymýšlí a prezentuje
krátké scénky
využívá různé výrazové prostředky
rozezná komické a tragické role
je schopen sebereflexe
na základě vlastních zkušeností
rozlišuje základní divadelní druhy (
loutkové divadlo, činohra, taneční
divadlo )
hodnotí prezentace spolužáků
zkvalitňuje dle svých možností
přednes

Jč, Vv, Tv, Hv

kompetence

poznámky, projekty
Návštěva divadla, kina
Besídky
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6.HODNOCENÍ ŽÁKŮ
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

1. Pravidla hodnocení žáka základní školy
2. Zásady hodnocení prospěchu
3. Získávání podkladů pro hodnocení prospěchu a chování
4. Hodnocení chování
5. Výchovná opatření
6. Hodnocení prospěchu žáků s vývojovými poruchami

1.

Pravidla hodnocení žáka

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je hodnocen těmito stupni:
1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 - dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný
Chování žáka je hodnocen těmito stupni:
1 – velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé
Celkový prospěch žáka je hodnocen
prospěl

prospěl s vyznamenáním

Žák je hodnocen
Prospěl s vyznamenáním – není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při

celkové

klasifikaci stupněm horším než “chvalitebný”, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,5
a jeho chování je velmi dobré
Prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci
stupněm “nedostatečný”
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Neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci
stupněm “nedostatečný”
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni:
pracoval úspěšně

pracoval.

U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou
učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. U žáka prvního
až pátého ročníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování rozhodne ředitel
školy o použití širšího slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkovém hodnocení na konci druhého pololetí nebo při
opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň “prospěl”.
Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do dvou
měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první
pololetí nehodnotí.
Je-li žák rozhodnutím ředitele z výuky některého předmětu uvolněn , je na vysvědčení v daném pololetí
uveden výraz “uvolněn(a)” a důvod se uvede do katalogového listu žáka.
Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel
školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena
nejpozději do konce září.
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení v jednotlivých předmětech na konci
prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do 3 dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální
přezkoušení krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti
nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy.
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Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník pokud na konci druhého pololetí neprospěl
nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník
opakoval, tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování
ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

2.

Zásady hodnocení prospěchu

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu
hodnotícího období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
3.

Získávání podkladů pro hodnocení prospěchu

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména:
- soustavným diagnostickým pozorováním žáků
-

sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování

-

různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,…)

-

kontrolními písemnými pracemi

-

analýzou výsledků různých činností žáků

-

konzultacemi s psychologickými a zdravotnickými pracovníky

Vyučující 2. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu mimo výchov dostatečné
podklady pro hodnocení za každé pololetí. Podklady získává s využitím všech forem. Známky získávají
vyučující průběžně během celého klasifikačního období.
Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem hodnotícího období z látky celého tohoto období.
Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po
vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kde je tento způsob
doporučen ve zprávě psychologa.
Učitel:
-

oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení

-

hodnocení zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů

-

po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě

-

oznámí výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností žákovi nejpozději
do 7 dnů
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-

sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkovém hodnocení, zástupcům žáka a to
zejména prostřednictvím zápisů do hodnotících deníčku – současně se sdělováním známek
žákovi

Zkoušení rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadilo v určitých
obdobích.
O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky nejméně týden
předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl
vždy doložit správnost celkového hodnocení žáka a způsob získání známek (ústní zkoušení,
písemné,…). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu
hodnotícího období předá tento přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. Písemné práce
zásadního charakteru uchovává vyučující po dobu celého školního roku.
Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost.
Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření
a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.
Hodnotící stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším

pobytu žáka

mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje
známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci hodnotících období se hodnotí
kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé hodnotící období. Stupeň prospěchu se
neurčuje na základě průměru z hodnocení ze příslušné období. Výsledná známka za hodnotící období
musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.
Případné zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě, a to
zpravidla k 15.listopadu a 15. dubnu a jsou včas oznámeny zákonným zástupcům.
Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel v polovině prvního a
druhého pololetí, v průběhu pololetí na základě žádosti zákonného zástupce.
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Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách. Rodičům, kteří
se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace.
Údaje o hodnocení a chování žáka jsou sdělovány pouze zákonným zástupcům žáka, nikoli veřejně.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče třídní učitel bezprostředně a
prokazatelným způsobem.
Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce
uschovají po dobu, během které se hodnocení žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní
zástupci žáka odvolat – tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou
klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce
musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.
Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména,
-

neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden

-

žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj
informací

-

účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotí to, co umí

-

učitel hodnotí jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě
není přípustné

-

před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a upevnění učiva

-

prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva

4. Hodnocení chování
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními
učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Možnost podat návrh na pedagogické
radě mají i ostatní vyučující, pokud nesouhlasí s předloženým návrhem třídního učitele. Kritériem pro
hodnocení chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy
během hodnotícího období.
Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením
k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy. Jestliže tato opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé
stupně hodnocení chování jsou následující:
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Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy.
Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží
se své chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu
školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu
školy, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele
školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a
zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování.
Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně
ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem
výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

5. Výchovná opatření
Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.
Třídní učitel, ředitel školy nebo zástupce obce může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit za
mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za
dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění (dále jen „pochvala“). Ústní nebo písemnou
pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel nebo ředitel školy. Písemná
pochvala se uděluje zpravidla formou zápisu do žákovské knížky, na zvláštním formuláři školy,
výjimečně v doložce na vysvědčení. Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů.
Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu.
Toto opatření přechází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá
některé z těchto opatření:
- napomenutí třídního učitele
– ukládá třídní učitel za drobné a neúmyslné porušení školního řádu
- pokud 5krát zapomene pomůcky nebo neplní domácí úkoly
- za vlastní nepořádnost
- činy nejsou závažné pro společnost, jedná spíše o přestupky v rámci školního života
- důtka třídního učitele
– ukládá třídní učitel po projednání a souhlasem ředitele školy
- za jeden závažnější přestupek prosti školnímu řádu nebo norem slušného chování
- za opakované drobné přestupky
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- za 1 – 4 neomluvené hodiny
- za nenošení přezůvek, cvičebního úboru do Tv, pomůcek do vyučování
- pokud 8krát zapomene pomůcky nebo nesplní domácí úkol
- za nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů – drobné slovní útoky na spolužáky nebo dospělé
- za drobné ničení majetku
- za vědomé neplnění zadaných úkolů a povinností
- za opakované pozdní příchody
- za nedodržování pravidel při používání informačních a komunikačních technologií, internetu, mobilních
telefonů
- důtka ředitele školy – ukládá ředitel školy po projednání na pedagogické radě
- za vážná porušení školního řádu, zvláště za porušování norem slušnosti
- za 5-10 neomluvených hodin
- ojedinělé hrubé porušení školního řádu
- za porušení společenských pravidel – nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů
- za slovní útok na spolužáka nebo dospělého
- za jednorázové agresivní chování nebo ničení školního majetku
- za časté neplnění zadaných úkolů a povinností
- za ztrátu a úmyslné poškození žákovské knížky
- za opakované neplnění domácích úkolů a nenošení pomůcek nad rámec důtky třídního učitele
Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku, udělení důtky
neprodleně oznámí řediteli školy a zaznamená do katalogového listu. Ředitel školy uděluje důtku po
projednání v pedagogické radě. Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy nebo školy.
Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným
způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového listu žáka, nezaznamenává se na
vysvědčení.
Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně
6.Zásady pro používání slovního hodnocení
O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem
školské rady a po projednání v pedagogické radě.
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Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace
nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným
způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.
Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní
hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě
žádosti zákonného zástupce žáka.
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním
vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití
slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve
vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního
vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní
hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho
přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka.
Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak
je překonávat.
Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení

Prospěch
Ovládnutí učiva
1 – výborný

ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

ovládá

3 – dobrý

v podstatě ovládá

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný

neovládá

Myšlení
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1 – výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný

2 – chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný

nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou

5 - nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Vyjadřování
1 – výborný

výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný

celkem výstižné

3 – dobrý

myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný

myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný

nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky
odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí
1 – výborný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností,
pracuje samostatně, přesně a s jistotou

2 – chvalitebný

dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů,
dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý

řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno
překonává potíže a odstraňuje chyby

4 – dostatečný

dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 - nedostatečný

praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Aktivita, zájem o učení
1 – výborný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný

učí se svědomitě

3 – dobrý

k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 - nedostatečný

pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Chování
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1 – velmi dobré

Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního
řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.
Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své
chyby napravit.

2 - uspokojivé

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s
ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného
přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu
řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných
přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy
dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací
činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných
osob.

3 - neuspokojivé

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly
slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků
proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena
výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně
narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších
přestupků.

7.Hodnocení prospěchu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
U žáka zařazeného do podpůrného stupně opatření na základě Doporučení ŠPZ se při jeho hodnocení
přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a
uplatňuje je při hodnocení prospěchu a chování žáků, a také volí vhodné a přiměřené způsoby
získávání podkladů.
Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení,
které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv.
Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při
hodnocení se nevychází z prostého počtu jevů, které žák zvládl.
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Hodnocení bylo provázeno vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu,
návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.
Žáci, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být na základě doporučení ŠPZ
a žádosti zákonných zástupců během celého jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a
z jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení).
U žáků s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky
mohou být touto poruchou ovlivněny.
Žáka lze hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) na základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonných
zástupců žáka prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Jakmile žák překoná
nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžnému hodnocení. Při uplatňování všech těchto
možností vyučující postupují velmi individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména
informací z odborných vyšetření a ve spolupráci s výchovnými poradci a zákonnými zástupci.
Ředitel školy může na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení ŠPZ povolit pro tyto žáky
vypracování individuálního vzdělávacího plánu.
8. Hodnocení nadaných žáků
Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování
předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který
žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.
Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž
byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci
příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo
provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního
vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li
žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu.
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Zásady pro zpracování, vyhodnocování a úpravy školního vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program (ŠVP) je školský dokument, který v souladu se školským zákonem
zpracovává podle RVP ZV každá škola realizující základní vzdělávání. ŠVP vychází z konkrétních
vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné podmínky a možnosti školy a
i oprávněné požadavky zákonných zástupců žáků. Má na zřeteli postavení školy v regionu i sociální
prostředí, ve kterém bude vzdělávání probíhat. Vzdělávací proces na konkrétní škole se pak
uskutečňuje podle ŠVP, který si škola vypracovala.
Ředitel školy odpovídá za zpracování ŠVP v souladu s RVP ZV, jeho vyhodnocování a případné
úpravy. Koordinuje práci na tvorbě ŠVP.Samotná příprava ŠVP, jeho následné vyhodnocování a úpravy
jsou výrazem pedagogické autonomie i odpovědnosti celé školy za způsob a výsledky vzdělávání. Proto
se na zpracování ŠVP, na vyhodnocování jeho jednotlivých částí a případných úpravách podíleli všichni
učitelé školy, kteří jsou spoluodpovědní za realizaci jednotlivých částí ŠVP v podmínkách dané školy.
ŠVP vydává ředitel školy. K návrhu ŠVP i k následnému uskutečňování vzdělávání podle tohoto
programu se vyjadřuje školská rada. ŠVP je součástí povinné dokumentace školy, je zpřístupněn
veřejnosti, každý zájemce má možnost seznámit se s obsahem programu, nahlížet a pořizovat si z něj
opisy a výpisy, popřípadě požádat o kopii.
Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí v rámci své inspekční činnosti naplnění ŠVP a jeho
soulad s právními předpisy a RVP ZV.
Zásady stanovené pro zpracování školního vzdělávacího programu








ŠVP:
je zpracováván v souladu s RVP ZV podle stanované struktury pro celé období základního
vzdělávání v naší škole ( 1. – 5. ročník)
zajišťuje rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky naší školy a přihlíží k
jejich vzdělávacím potřebám a možnostem;
umožňuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami i pro žáky mimořádně nadané, pokud to vzdělávání těchto žáků vyžaduje
vytváří předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové zvláštnosti žáků,
a tím pro postupné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí;
vede k naplňování cílů základního vzdělávání stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na
úrovni školy a k naplňování cílového zaměření vzdělávacích oblastí stanovením výchovných a
vzdělávacích strategií na úrovni vyučovacích předmětů;
je zpracován tak, aby umožňoval učitelům rozvíjet tvořivý styl práce a neomezoval je při uplatnění
případných časových i metodických odlišností, které vycházejí z konkrétních potřeb žáků a ze
zkušeností učitelů s efektivními způsoby výuky
Zásady stanovené pro úpravy a změny školního vzdělávacího programu




ŠVP:
je vytvářen jako relativně stálý dokument, úpravy a změny vydává ředitel školy jako:
 nový ŠVP se zapracovanými úpravami a změnami
ŠVP se archivuje ve shodě se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
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VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY
Sledovány a vyhodnocovány budou tyto oblasti
• Personální podmínky vzdělávání
• Materiálně technické podmínky vzdělávání
• Školní vzdělávací program
• Klima školy
• Průběh vzdělávání
• Výsledky vzdělávání
• Vztah rodičů ke škole
• Sledování zájmu veřejnosti o školu
• Zájmová činnost
• Školní družina
• Školní jídelna
Hlavní cíle autoevaluace :
• zlepšit kvalitu vzdělání
• získat zpětnou vazbu pro činnost školy
• získat informace o tom, jak jsou naplňovány stanovené cíle vzdělávání
• získat podklady pro strategické plánování a řízení
• přispět ke stanovení priorit rozvoje školy
• posílit spolupráci školy s rodiči
• přispět ke zlepšení klimatu a důvěry mezi učiteli, žáky a rodiči
• posílit sebevědomí pedagogů školy
Metody a nástroje :
• rozbor dokumentace školy
• pozorování a prohlídka
• dotazování, ankety a dotazníky pro žáky, rodiče a učitele
• testování - testy školní, prověrky, testy standardizované ( Klokan,)
• hospitace a vzájemné hospitace
• rozhovory s žáky, rodiči a učiteli
• setkávání vedení školy se žáky jednotlivých tříd
• SWOT analýza
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• účast žáků v soutěžích, olympiádách a práce žáků
• výroční zpráva, vlastní hodnocení školy
• jednání školské rady
Časové rozvržení :
• základní sledovanou časovou jednotkou budou 2 školní roky
• začátek školního roku
• konec školního roku
• období pedagogických rad
• období třídních schůzek
• průběžně
• termínované testování ( Klokan,…)

Základní rámec vlastního hodnocení školy
Hlavní oblasti vlastního
hodnocení školy dle
vyhlášky
1. Podmínky
2. Průběh vzdělávání
3. Podpora školy,
spolupráce s rodiči atd.
4. Výsledky vzdělávání
5. Řízení školy, kvalita
personální práce, DVPP
6. Úroveň výsledků práce
školy zejména vzhledem
k podmínkám a
ekonomickým zdrojům

Časový rámec vlastního hodnocení
Jednorázově
Průběžně
Průběžně
Jednorázově
Průběžně při hospitacích
Jednorázově
Jednorázově
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