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5. UČEBNÍ OSNOVY 

5.1 1. stupeň  

5.1.1   JAZYK A  JAZYKOVÁ KOMUNIKACE  
 
5 .1 .1.1  Český  j azyk  
 
Obsahové a organizační vymezení předmětu 
Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a 
literatura vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Výuka se dělí na tři tematické oblasti - 
jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu. Jazyková výchova pomáhá žákům správně 
a adekvátně užívat jazykových prostředků v jejich mluvených a psaných projevech. Komunikační 
výchova připravuje žáky na to, aby dokázali reagovat vhodně, věcně a jazykově správně v různých 
komunikačních situacích. V literární výchově při práci s uměleckými i jinými texty v tištěné i 
elektronické podobě si žáci osvojují dovednosti potřebné pro porozumění textu, pochopení jeho 
významu a smyslu a pro jeho hlubší vnímání. 
 
Časové vymezení předmětu 
Český jazyk je vyučován 7 hodin týdně v každém ročníku. V 5. ročníku budou žáci rozděleni na dvě 
vyučovací hodiny týdně do výkonnostních skupin. 
 
Zařazení průřezových témat 
Osobnostní a sociální výchova 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  
Multikulturní výchova 
Environmentální výchova 
Mediální výchova 
 
Výchovné a vzdělávací strategie 
Učitel se při veškerých činnostech cíleně zaměřuje také na rozvíjení a hodnocení klíčových 
kompetencí žáků.  
 
Výchovné a vzdělávací strategie 
Žáci by měli zvládnout základní gramatická a pravopisná pravidla českého jazyka, základní učivo 
skladby – jednoduchá větná stavba, významové vztahy ve větě jednoduché i v souvětí. Učivo 
slohové a komunikační výchovy prostupuje jak do výuky mluvnice, tak do literární výchovy.  
Měli by si postupně osvojit používání jazyka k souvislému a kultivovanému vyjadřování se nejen 
v mluveném, ale i v písemném projevu a bezpečně rozlišit spisovný jazyk od obecné češtiny.  
V literární výchově se žáci začínají učit číst s porozuměním, interpretovat přečtený text. Seznamují 
se s autory dětské literatury a jejich díly. Učí se vytvářet jednoduché referáty na dané téma. 
Získané poznatky se učí třídit a využívat ve společných i samostatných zápisech. 
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ČESKÝ JAZYK 
A. Ročník první 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-2-01  rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova 

 rozlišuje slovo, slabiku, hlásku 

 čte a rozlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky 

 pozná větu, píše na konci věty tečku 

 Písmena: malá, velká, tiskací a 
psací 

 Délka samohlásek 

 Opis a přepis slov a vět 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopností poznávání 
(cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění) 

M: Závislosti, vztahy 
a práce s daty 

ČJL-3-2-05  ve svém mluveném projevu užívá 
správné tvary podstatných jmen, 
přídavných jmen a sloves 

 Kultura mluveného projevu OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace (dovednosti pro 
sdělování verbální i 
neverbální) 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-1-01  čte nahlas slova, věty a krátké texty 

 rozpozná nadpis, řádek, odstavec, 
článek 

 Věcné čtení OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(smyslové vnímání) 

M: Číslo a početní 
operace 

ČJL-3-1-02  rozumí jednoduchým písemným 
pokynům 

 adekvátně reaguje na mluvené pokyny 
(pozdrav, oslovení, prosba, 
poděkování, omluva, blahopřání) 

 Naslouchání: praktické a věcné 

 Věcné čtení 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Sebepoznání a sebepojetí 
(druzí jako zdroj informací 
o mně) 

Prv: Místo, kde 
žijeme 

ČJL-3-1-03  pozdraví, poděkuje, požádá, omluví se  Souvislý mluvený projev 

 Technika mluveného projevu: 
dýchání, výslovnost 
a nonverbální prostředky 

 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace (komunikace 
v různých situacích, zdvořilé 
vystupování) 

 

ČJL-3-1-05  s pomocí učitele aplikuje 
zásady správného dýchání 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace (technika řeči, 

Hv: Vokální činnosti 



ŠVP ZV Škola porozumění 
Učební osnovy 1. stupeň     Základní škola Kladno, Vodárenská 2116 

6 

a mluveného projevu  verbální i neverbální 
sdělování) 

ČJL-3-1-04  mluví srozumitelně, pečlivě vyslovuje, 
opravuje nedbalou nebo nesprávnou 
výslovnost 

 

ČJL-3-1-06  v promluvách užívá vhodné verbální 
prostředky řeči 

 

ČJL-3-1-07  krátce, souvisle vypráví své zážitky  

ČJL-3-1-08  uvolňuje si ruku, nacvičuje správné 
držení těla, držení psacího náčiní; 

 udržuje si pracovní a hygienické 
návyky 

 Hygiena psaní OSV - Osobnostní rozvoj: 
Dovednosti pro učení a 
studium 

Vv: Uplatňování 
subjektivity 
Pč: Rozvíjení 
smyslové citlivosti 

ČJL-3-1-09  píše správně tvary písmen a číslic 
i podle diktátu 

 kontroluje vlastní písemný projev 

 Technika psaní 
 

 M: Číslo a početní 
operace 

ČJL-3-1-11  seřadí ilustrace podle časové (dějové) 
posloupnosti 

 podle obrázkové osnovy vypráví 
jednoduchý příběh 

 Mluvený projev: vypravování, 
dialog na základě obrazového 
materiálu 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace (pěstování 
komunikačních dovedností, 
dialog) 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-3-3-01  čte literární texty, pozorně naslouchá 
čtení 

 recituje básně, říkadla a rozpočítadla, 
zpaměti je přednáší 

 Čtení 

 Naslouchání 

 Literární žánry (rozpočítadlo, 
hádanka, říkanka, pohádka) 
a další pojmy (kniha, čtenář, 
divadelní představení, 
loutkové divadlo, herec) 

 Tvořivé činnosti s literárním 
textem: přednes, dramatizace 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(smyslové vnímání, cvičení 
paměti) 

 

ČJL-3-3-02  vyjadřuje své pocity z přečteného 
textu 

 rozpozná dobro a zlo v jednání 
pohádkových postav 

OSV - Morální rozvoj: 
Hodnoty, postoje, praktická 
etika (projevy chování lidí) 

Prv: Lidé a čas 

ČJL-3-3-03  odliší jednotlivé literární pojmy   

ČJL-3-3-04  pracuje tvořivě s literárním textem, 
dramatizuje jej 
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B. Ročník druhý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-2-01  rozděluje slova na konci řádků 

 seřadí slova v abecedním pořádku 
podle jejich prvního písmena 

 identifikuje a správně píše slova, 
v nichž dochází ke spodobě znělosti 

 správně vyslovuje a píše spojení 
předložky a ohebných slov 

 poznává podstatná jména, přídavná 
jména, slovesa, předložky a spojky 

 Slabika 

 Abeceda 

 Spisovná výslovnost 

 Spodoba znělosti 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění) 

M: Číslo a početní 
operace 

ČJL-3-2-02  rozpozná slovo významově nadřazené 
ve skupině slov 

 ke skupině slov přiřadí slovo 
významově nadřazené 

 v textu najde slova příbuzná, citově 
zabarvená a zdrobněliny, vytvoří 
vlastní 

 přiřadí správně slova stejného anebo 
podobného významu a slova významu 
opačného 

 rozpozná a uvede více významů 
u známých slov 

 Význam slov: slova nadřazená 
a podřazená, synonyma, 
antonyma, slova příbuzná, 
slova citově zabarvená 
a zdrobněliny 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace (dovednosti pro 
sdělování, verbální 
komunikace) 
OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění) 

M: 
Závislosti a vztahy, 
práce s daty 
Hv: Vokální činnosti 
Prv: Místo, kde 
žijeme, Lidé kolem 
nás 

ČJL-3-2-08  aplikuje pravidla psaní u, ů a ú, i/y 
po tvrdých a měkkých souhláskách, 
dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo 
morfologický šev, pravopis zdůvodní 

 správně píše velká písmena na 

 Pravopis lexikální 

 Vlastní jména 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění, 
řešení problémů, aplikace 
pravidel) 
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počátku vět a vlastních jmen osob 
a zvířat, pravopis zdůvodní 

ČJL-3-2-03  rozliší slova do skupin podle jejich 
obecného významu (děj, věc, okolnost, 
vlastnost) 

 Významové okruhy slov   

ČJL-3-2-07  rozpozná oznámení, otázku, výtku, 
rozkaz, přání 

 podle komunikačního záměru 
mluvčího zaznamená správně 
interpunkci na konci věty 

 rozliší větu jednoduchou a souvětí 

 moduluje melodii výpovědi podle 
svého záměru 

 v krátké výpovědi opraví chybnou 
modulaci 

 Druhy vět podle 
komunikačního záměru 
mluvčího 

OSV - Sociální rozvoj: 
Mezilidské vztahy (péče 
o dobré vztahy, chování 
podporující dobré vztahy) 

Pč: Práce s drobným 
materiálem 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-1-01  čte nahlas i potichu známé i neznámé 
jednoduché texty 

 jednoduše reprodukuje přečtené texty 

 Čtení s porozuměním   

ČJL-3-1-02  rozumí písemným nebo ústním 
pokynům k práci a pobytu ve škole 
a adekvátně na ně reaguje 

 rozumí jednoduchým pokynům 
z různých oblastí života, např. 
v dopravě, knihovně, divadle 

 Čtení a naslouchání 
s porozuměním 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění); 
Kreativita 

Prv: 
Člověk a jeho zdraví, 
Lidé kolem nás 

ČJL-3-1-03  podle konkrétní komunikační situace 
volí vhodné oslovení a rozloučení 

 vyslechne druhého, naváže na téma 
zmíněné partnerem 

 Mluvený projev: základní 
techniky, pravidla dialogu 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace (komunikace 
v různých situacích, pozdrav, 
prosba, omluva) 
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ČJL-3-1-05  správně dýchá a volí vhodné tempo 
řeči v připravených i nepřipravených 
školních projevech 

 Mluvený projev: nonverbální 
prostředky 

  

ČJL-3-1-06  v krátkých promluvách v běžných 
školních a mimoškolních situacích 
užívá vhodně melodie a tempa řeči, 
pauz a důrazu 

 svůj projev doprovodí jednoduchými 
gesty a vhodnou mimikou 

OSV - Sociální rozvoj: - 
Komunikace (verbální 
a neverbální komunikace) 
MKV - Lidské vztahy 
(rozvíjení empatie) 

Vv: Uplatňování 
subjektivity 

ČJL-3-1-10  píše krátká sdělení podle pokynů 
učitele 

 Psaný projev žáka   

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-3-3-01  při četbě nebo přednesu literárního 
textu správně vyslovuje, vhodně 
frázuje a užívá správné tempo 
a melodii řeči 

 Krásná literatura 

 Poslech literárních textů 

 Přednes literárních textů 

MKV - Kulturní diference 
(jedinečnost každého 
člověka a jeho individuální 
zvláštnosti) 
EV - Vztah člověka 
k prostředí (náš životní styl) 
VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá (život dětí v jiných 
zemích) 

Prv: Lidé a čas 

ČJL-3-3-02  stručně reprodukuje obsah krátkého 
literárního textu 

 vyjádří pocity z přečteného literárního 
textu mluvenou formou nebo 
jednoduchými výtvarnými technikami, 
např. komiksem, obrázkem 

 Reprodukce textu 

 Počátky interpretace 
literatury 

 

ČJL-3-3-03  odliší vyjadřování v próze a ve verších 

 rozumí základním literárním pojmům 

 Literární druhy a žánry: 
poezie, próza, báseň, 
pohádka, hádanka, 
rozpočítadlo, říkanka 

 Literární pojmy: spisovatel, 
básník, čtenář, divadelní 
představení, herec, režisér 

 Čtení s porozuměním 

 Poslech literárních textů 

  
 

ČJL-3-3-04  vymyslí závěr jednoduchého příběhu 

 zaznamená klíčová místa 
jednoduchého literárního textu 
formou obrázku 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, smyslové 
vnímání); Kreativita (nápady, 
originalita) 
OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace (pozorování a 
aktivní naslouchání) 
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 Zážitkové čtení a naslouchání 

 Tvůrčí psaní 

 
C. Ročník třetí 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-2-08  odůvodňuje a správně píše i/y 
po obojetných souhláskách 
ve vyjmenovaných slovech a slovech 
příbuzných 

 správně píše vlastní jména vybraných 
států, ulic, zeměpisných názvů 

 Pravopis: vyjmenovaná slova, 
velká písmena 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění, 
řešení problémů, aplikace 
pravidel) 

Prv: 
Místo, kde žijeme 

ČJL-3-2-04  rozezná slovo ohebné a slovo 
neohebné 

 v základním tvaru rozliší všechny 
ohebné slovní druhy 

 Tvarosloví: slova ohebná 
a neohebná, slovní druhy 

 M: 
Číslo a početní 
operace 

ČJL-3-2-06  spojuje krátké věty do souvětí a užívá 
k tomu vhodné spojovací výrazy 

 obmění spojovací prostředky podle 
potřeby svého projevu nebo podle 
zadání učitele 

 Spojování vět 

 Spojovací prostředky: spojky, 
vztažná zájmena, příslovce 

 Rozšiřující učivo: 
vyhledává 
významové 
souvislosti mezi 
slovy ve větě 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-1-01  čte plynule s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti 

 vyhledá informace v encyklopediích a 
slovnících pro děti 

 orientuje se na klávesnici počítače a 
seznamuje se se základy práce na 
počítači 

 Čtení s porozuměním, tvořivá 
práce s textem 

MV - Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
(různé typy sdělení, jejich 
rozlišování) 

M: Číslo a početní 
operace 
Prv: Rozmanitosti 
přírody 
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 při čtení vhodně užívá nonverbální 
prostředky 

 reprodukuje obsah textu 

 doplní text o chybějící část, dovypráví 
jej, vymyslí název úryvku textu 

ČJL-3-1-02  aktivně se podílí na sestavování 
jednoduchých pravidel a pokynů 
pro různé situace ve škole 

 Naslouchání a čtení 
s porozuměním 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace (komunikace 
v různých situacích) 

 

ČJL-3-1-03  dodržuje vhodnou vzdálenost 
k partnerovi, udržuje s ním oční 
kontakt 

 rozhovor bezdůvodně nepřerušuje 
nebo požádá o přerušení a uvede 
důvod 

 Mluvený projev: dialog, 
verbální a nonverbální 
prostředky komunikace 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace (dialog a jeho 
pravidla) 

 

ČJL-3-1-06  naslouchá mluvenému projevu 
spolužáka a uvědomuje si jeho 
nonverbální prostředky 

 M: Číslo a početní 
operace, Závislosti, 
vztahy a práce s daty 

ČJL-3-1-07  v jednoduchém projevu dbá na to, aby 
byl gramaticky a věcně správný 

 Mluvený projev: kultivace 
mluveného projevu žáka. 

MV - Tvorba mediálního 
sdělení (tvorba vhodných 
sdělení pro školní média) 

Rozšiřující učivo: 
beseda 
o zhlédnutém 
divadelním 
představení 

ČJL-3-1-10  sestaví osnovu a podle ní píše krátké 
texty 

 v písemném projevu užívá vhodně 
jazykové prostředky, grafické symboly 
a interpunkci a při tom aplikuje 
znalosti osvojené v jazykové výchově 

 Psaný projev: vypravování, 
popis, inzerát, pozdrav, dopis, 
základy elektronické 
komunikace (SMS, e-mail, 
chat), grafické symboly 

 Rozvoj slovní zásoby 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-3-3-02  ústně i písemně vyjadřuje své pocity 
z přečteného textu 

 Zážitkové čtení a naslouchání   Vv: Uplatňování 
subjektivity 
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ČJL-3-3-04  podle svých schopností ztvární obsah 
textu jednoduchými obrázky, 
jednoduchým komiksem, dramatizací 
či hudebním doprovodem 

 Reprodukce literárního textu 

 Tvořivé činnosti s literárním 
textem 

MKV - Mezilidské vztahy 
(předsudky a stereotypy) 

Rozšiřující učivo: 
komiks, příprava 
představení, 
výstavka prací 

ČJL-3-3-03  rozliší poezii a prózu 

 pozná a charakterizuje pohádku, 
příběh s dětským a zvířecím hrdinou, 
bajku 

 uvede nejznámější autory a ilustrátory 
knih pro děti 

 Literární pojmy: verš, rým, 
pohádka 

 Dětská literatura 

VMEGS - Jsme Evropané 
(kořeny a zdroje evropské 
civilizace) 

Rozšiřující učivo: 
debata o vlastní 
četbě, čtenářský 
kroužek, čtenářská 
beseda 

 
D. Ročník čtvrtý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-5-2-01  vyhledá a vhodně použije slova 
stejného nebo podobného významu 

 Význam slova: synonyma, 
vícevýznamová slova 

 M: Číslo a početní 
operace 

ČJL-5-2-02  v jednoduchých případech rozliší 
kořen slova, část předponovou 
a příponovou 

 podle instrukcí učitele graficky 
zaznamená stavbu slova 

 rozpozná a správně napíše 
předponu a předložku, zvládá jejich 
pravopis 

 Stavba slova: kořen, předpona 
a část příponová 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění, 
řešení problémů, aplikace 
pravidel) 
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ČJL-5-2-03   vyhledá v neznámém textu 
plnovýznamová slova a určí jejich 
slovní druh 

 ohebné slovní druhy užívá ve 
správném tvaru 

 určí pád, číslo, vzor a rod podstatných 
jmen 

 určí mluvnické kategorie slovesa: 
osobu, číslo, čas 

 Tvarosloví: slovní druhy 
plnovýznamových slov, 
spisovné a nespisovné tvary 
jmen, zájmen a sloves 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění, 
řešení problémů, aplikace 
pravidel) 

 

ČJL-5-2-04  vhodně užívá koncovky spisovné 
a nespisovné s ohledem na 
komunikační situaci 

 doplní koncovky podstatných jmen 
podle vzorů 

 určí nespisovné tvary u českých slov 

 označí různé komunikační situace, při 
nichž je vhodné užívat spisovných 
tvarů slo 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace (komunikace 
v různých situacích) 

 

ČJL-5-2-05  ve dvojčlenné větě vyhledá základní 
skladební dvojici; 

 ve větách s nevyjádřeným podmětem 
tvoří základní skladební dvojici za 
pomoci příslušných osobních zájmen 

 Skladba: základní větné členy, 
nevyjádřený podmět 

 Spojovací výrazy 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění, 
řešení problémů, aplikace 
pravidel) 

 

ČJL-5-2-07  ve svém projevu užívá vhodných 
spojovacích výrazů a obměňuje je dle 
pokynů učitele 

  

ČJL-5-2-08  píše správně i/y ve vyjmenovaných 
slovech a slovech s nimi příbuzných 

 Pravopis: lexikální  M: Číslo a početní 
operace 
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ČJL-5-2-09  zvládá základní syntaktický pravopis, 
doplní správně čárky do textu 

 používá správné tvary příčestí 
minulého 

 Pravopis: syntaktický a 
morfologický 

  

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-5-1-01  sdílí s ostatními čtenáři své pochopení 
textu a své prožitky 

 Čtení a naslouchání 
s porozuměním a věcné čtení 

 Osnova textu 

 Výpisky 

 Vypravování 

 Popis 

  

ČJL-5-1-02  v krátkém odstavci nalezne klíčová 
slova a obsahové jádro sdělení, svůj 
výběr zdůvodní 

 vypíše z textu požadované informace 

 vyhledá v textu informace, které jej 
zaujmou nebo o nichž se chce více 
dozvědět 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Rozvoj schopností poznávání 
(cvičení vnímání, pozornosti 
a soustředění) 
MV - Kritické čtení a vnímání 
mediálního sdělení (hledání 
rozdílu mezi informativním 
a zábavním sdělením) 

M: Závislosti, vztahy 
a práce s daty 
Rozšiřující učivo: 
porovnání informací 
ze dvou zdrojů 

ČJL-5-1-03  doplní neúplný text 

 sestaví souvislé vypravování a popis 
(podle pravidel časové a příčinné 
souvislosti); 

MKV - Multikulturalita 
(vyprávění o setkání 
s projevy odlišných kultur - 
podle osobních zkušeností 
nebo četby) 

Rozšiřující učivo: 
dokončení pohádky 

ČJL-5-1-04  reprodukuje obsah slyšeného projevu, 
vybere z něj podstatné informace 
a zapamatuje si je 

 Př: Živá příroda 
VL: Lidé a čas 

ČJL-5-1-05  dodržuje pravidla komunikace 
v různých prostředích a pravidla 
bezpečnosti na internetu 

 vhodně se zapojí do rozhovoru, 
udržuje a ukončí jej 

 Mluvená komunikace: 
nonverbální prostředky, 
dialog, spisovná výslovnost 

 Elektronická komunikace: 
chat, sociální sítě, telefon 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace (pravidla 
komunikace s ohledem 
na prostředí a adresáta) 

Rozšiřující učivo: 
Práce s počítačem 

ČJL-5-1-08  postihne významné rozdíly mezi 
spisovnou a nespisovnou výslovností 

 rozhodne, zda je ukázka textu vhodná 
pro určitou situaci (s ohledem 

  



ŠVP ZV Škola porozumění 
Učební osnovy 1. stupeň     Základní škola Kladno, Vodárenská 2116 

15 

na spisovnost projevu) 

ČJL-5-1-07  dle komunikačního záměru vědomě 
moduluje a intonuje promluvu, užívá 
vhodně tempa a pauz řeči 

 promluvu upraví podle změněného 
záměru 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace (pravidla 
komunikace s ohledem 
na prostředí a adresáta) 

 

ČJL-5-1-09  správně aplikuje pravopisné 
a gramatické jevy v jednoduchých 
písemných projevech 

 dodržuje kompoziční a jiné požadavky 
spojené s vypravováním a popisem 

 vyplní správně jednoduché formuláře 
v tištěné i elektronické podobě 

 Písemný projev: dopis, 
blahopřání, vzkaz, zpráva, 
oznámení, inzerát, dotazník 

OSV - Morální rozvoj: 
Hodnoty, postoje, praktická 
etika (dodržování 
společenských norem 
a pravidel slušnosti 
v písemném projevu) 

M: Číslo a početní 
operace 

ČJL-5-1-10  sestaví osnovu vypravování, než začne 
psát souvislý text 

 tvoří nadpisy, člení text na odstavce 

 v souvislém textu zachovává časovou 
a příčinnou souvislost 

 podle osnovy vypráví krátký příběh, 
užívá vhodný jazyk 

 popíše svůj pokoj, členy rodiny, 
jednoduchý pracovní postup 

 Vypravování 

 Popis 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, smyslové 
vnímání); Kreativita (nápady, 
originalita) 

Pč: Práce s drobným 
materiálem 

ČJL-5-1-06  za pomoci učitele rozpoznává 
v mediálních produktech (zejména 
v reklamě) některé manipulativní 
záměry a techniky a diskutuje o nich 

 Věcné naslouchání a čtení MV - Vnímání autora 
mediálních sdělení (postoje 
a názory autora mediálního 
sdělení) 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-5-3-01  sdělí své dojmy z přečteného 
literárního textu 

 své dojmy vyjádří písemně i ústně 

 označí v krátkém odstavci literárního 

 Zážitkové čtení 

 Interpretace literárního díla 

MV - Kritické čtení a vnímání 
mediálního sdělení (hledání 
rozdílu mezi informativním 
a zábavním sdělením) 
OSV - Osobnostní rozvoj: 
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textu nejdůležitější část, svůj výběr 
zdůvodní 

 vypíše z textu informace dle zadání 
učitele 

 vypíše z textu informace, které jej 
zaujmou, formuluje otázky vyplývající 
z textu 

Schopnosti poznávání 
(pozornost, smyslové 
vnímání); Kreativita (nápady, 
originalita) 

ČJL-5-3-02  přednáší a volně reprodukuje text 

 tvoří vlastní text na dané či vlastní 
téma 

 Tvořivé činnosti s literárním 
textem 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita (nápady, 
originalita) 

Vv: Ověřování 
komunikačního 
účinku 

ČJL-5-3-03  rozliší poezii, prózu, drama 

 odliší umělecký text od neuměleckého 

 Literární pojmy: druhy 
a žánry, literatura neumělecká 

 Př: Návykové látky a 
zdraví, základy 
sexuální výchovy 

 
E. Ročník pátý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-5-2-01  najde v textu větu, která obsahuje 
slovo mnohoznačné 

 Význam slov: slovo 
mnohoznačné 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita (nápady, 
originalita) 

 

ČJL-5-2-02  určí v běžných a jednoduchých slovech 
kořen, předponu a část příponovou a 
koncovku 

 uvede slova příbuzná k českým slovům 

 uvede příklady slov odvozených 
stejnou příponou či předponou 

 graficky označí ve slovech kořen, 
slovotvorný základ, předponu 
a příponovou část 

 Slovotvorba: odvozování slov, 
slovotvorný základ 

 Stavba slova: kořen slova, 
příbuznost slov 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, smyslové 
vnímání 
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ČJL-5-2-03  určí pád, číslo, vzor a rod podstatných 
jmen 

 určí mluvnické kategorie slovesa: 
osobu, číslo, způsob, čas 

 vyhledá složené tvary slovesa 

 určí druh a vzor přídavných jmen 

 píše správně koncovky podstatných 
jmen a přídavných jmen 
měkkých, tvrdých a přivlastňovacích 

 utvoří správný tvar některých 
osobních a přivlastňovacích zájmen 

 rozpoznává neohebné slovní druhy 

 správně píše předložku s/z a předponu 
s/z 

 Tvarosloví: vzory podstatných 
jmen, přídavných jmen 
tvrdých, měkkých a 
přivlastňovacích, způsob 
slovesa, složené slovesné tvary 
v činném rodu, předložky, 
spojky 

 Pravopis morfologický 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, smyslové 
vnímání, zapamatování, 
dovednosti pro učení) 

M: Číslo a početní 
operace 

ČJL-5-2-05  označí základ podmětu a základ 
přísudku dvojčlenné věty 

 na nevyjádřený podmět odkáže 
odpovídajícím osobním zájmenem 

 Skladba: základní větné členy, 
větný základ, podmět 
vyjádřený a nevyjádřený 

 Rozšiřující učivo: 
valence, 
větný vzorec 
(minimální věta) 

ČJL-5-2-06  spojí věty do souvětí, oddělí věty 
v souvětí čárkou nebo vhodným 
spojovacím výrazem 

 Skladba: věta jednoduchá 
a souvětí 

 Rozšiřující učivo: 
grafická stavba 
jednoduché věty 

ČJL-5-2-07  upraví spojení vět v souvětí dle zadání, 
užije správný spojovací výraz 

  

ČJL-5-2-09  píše správně i/y v koncovkách příčestí 
minulého (činného) ve shodě přísudku 
s podmětem v základních případech 

 Pravopis syntaktický   

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-5-1-01  vymyslí název úryvku textu 

 rozhodne, zda je možno dozvědět se 
z textu danou informaci 

 z přečteného textu vyvozuje závěry 

 Čtení s porozuměním MV - Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
(různé typy sdělení, jejich 
rozlišování a funkce) 

Rozšiřující učivo: 
autorský záměr, 
diskuse 
o porozumění textu 
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 sdílí s ostatními čtenáři své pochopení 
textu a své prožitky 

ČJL-5-1-02  rozhodne, které informace v textu 
jsou nepodstatné pro jeho smysl 

 porovná informace ze dvou zdrojů 

 Poznámky a výpisky  M: Nestandardní 
úlohy a problémy 

ČJL-5-1-03  doplní neúplné sdělení 

 zeptá se na podrobnosti slyšeného 
projevu 

 Celistvost a soudržnost textu   

ČJL-5-1-06  při skupinové práci najde v reklamě 
nebo inzerci autorovu manipulaci, 
společný názor zdůvodní a obhajuje 

 Čtení a naslouchání 
s porozuměním 

MV - Vnímání autora 
mediálních sdělení 
(prostředky pro vyjádření 
nebo zastření názoru) 

Rozšiřující učivo: 
tvořivá práce 
s reklamou, 
interpretace 

ČJL-5-1-08  najde ukázku nespisovných jazykových 
prostředků v literárním textu, 
diskutuje o vhodnosti jejich užití 
a o důvodu jejich použití 

 rozpozná vhodnost použití spisovné či 
nespisovné výslovnosti dle situace 

 vhodně užívá spisovnou a nespisovnou 
výslovnost dle komunikační situace 

 Literární dialog: přímá řeč, 
věty uvozovací, běžná 
komunikace 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace (komunikace 
v různých situacích) 

Rozšiřující učivo: 
komunikace žáka 
s použitím ICT 

ČJL-5-1-09  správně aplikuje osvojené 
gramatické a stylistické vědomosti 
a dovednosti při tvorbě vlastního textu 

 Slohové útvary: vypravování, 
popis děje, popis pracovního 
postupu, inzerát, zpráva, 
oznámení, pozvánka, vzkaz 

  

ČJL-5-1-10  zdůvodní význam osnovy 

 na základě osnovy vypráví příběh nebo 
popisuje postup práce 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita (nápady, 
originalita) 

Pč: Konstrukční 
činnosti, příprava 
pokrmů 
Př: Rozmanitost 
přírody a její 
ochrana 
VL: Lidé a čas 
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-5-3-02  napíše pohádku, povídku, dotvoří ji 
obrázky 

 ohodnotí vlastní text a diskutuje 
o něm 

 Tvořivé činnosti s literárním 
textem 

VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá (zvyky a tradice 
národů) 
EV - Lidské aktivity 
a problémy životního 
prostředí (změny v krajině 
mého domova způsobené 
lidskou činností) 

Rozšiřující učivo: 
úvod do kritického 
čtení 
Vv: Uplatňování 
subjektivity 
Př: Základy sexuální 
výchovy 

ČJL-5-3-03  odliší jednoduché literární, 
publicistické a populárně naučné texty 
a svou klasifikaci zdůvodní 

 Základní literární pojmy: 
literatura umělecká a věcná 

 Literární žánry: pohádka, 
povídka, bajka, lyrická báseň 

 Slohové útvary: pohádka, 
povídka, bajka, lyrická báseň 

 Populárně naučné texty: 
encyklopedie, slovník 

 

ČJL-5-3-04  charakterizuje základní žánry literatury 
pro děti 

 pozná v textu zvláštní či zvláštně užité 
jazykové prostředky jazyka, za pomoci 
učitele vysvětlí, proč je autor užil, 
popíše, jak na něj působí 

 uvažuje o funkci verše, rýmu a rytmu 
poezie v konkrétním textu 

 popíše svými slovy kompozici povídky 

VMEGS - Jsme Evropané 
(kořeny a zdroje evropské 
civilizace); Objevujeme 
Evropu a svět (poznávání 
života a zájmů dětí v různých 
zemích světa) 

Rozšiřující učivo: 
beseda o knihách 
a četbě 



ŠVP ZV Škola porozumění 
Učební osnovy 1. stupeň   Základní škola Kladno, Vodárenská 2116 

20 
 

5.1.1.2   Angl i cký j azyk  
 
Obsahové vymezení předmětu 
Anglický jazyk je vyučován jako hlavní cizí jazyk na prvním i druhém stupni ZŠ. V 5. ročníku by žáci 
měli dosáhnout jazykové úrovně A1. Smyslem výuky je seznámit žáky s vlastní existencí cizího 
jazyka a existencí cizích zemí včetně jejich etnických i kulturních odlišností, které je třeba v životě 
respektovat. 
 
Učivo prvního stupně je zaměřeno především na základ ústní komunikace v anglickém jazyce. 
Důraz je kladen především na poslech s porozuměním a mluvení, zatímco čtení s porozuměním je 
založeno na krátkých jednoduchých textech s vizuální oporou a psaní se týká především osobních 
záležitostí žáka, jako jsou jeho osobní údaje, rodina, činnosti a zájmy, vyjádřených buď 
jednoduchými větami či vyplňováním osobních údajů do formuláře.  
 
Časové vymezení předmětu 
Anglický jazyk jako hlavní cizí jazyk je vyučován ve 3. - 5. ročníku a výuce je vymezena vždy 
tříhodinová týdenní časová dotace. 
 
Organizační vymezení předmětu 
Výuka probíhá v učebnách školní budovy za využití různých forem práce i výuky. Žáci kromě 
učebnic a sešitů pracují se slovníky, mají k dispozici obrazový materiál, zvukové nahrávky 
namluvené rodilými mluvčími a stále častěji bývá využívána počítačová technika. Kromě klasického 
frontálního vyučování se často využívá práce ve dvojicích nebo ve skupinách s cílem zapojit do 
komunikace v cizím jazyce co největší počet žáků. 
 
Zařazení průřezových témat 
Osobnostní a sociální výchova 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
Výchova demokratického občana 
Multikulturní výchova 
Mediální výchova 
 
Výchovné a vzdělávací strategie 
Žáci se učí pracovat s různými zdroji informací, jako jsou učebnice, pracovní sešity, slovníky, 
poslech nahrávek rodilých mluvčích, ale také počítače s internetem. Cílem je naučit žáky 
komunikovat na požadované úrovni v rámci daných témat týkajících se každodenního života s tím, 
že jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění.
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ANGLICKÝ JAZYK 
A. Ročník třetí 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

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

Typy textů: 

 Pozdravy 

 Pokyny a příkazy ve škole 

 Jednoduchá žádost 

 Dialog 

 Dotazy a krátké odpovědi 

 Říkanky, básničky, písničky 

 Obrázkové knihy 

 Komiksy 
 

Tematické okruhy: 

 Abeceda 

 Číslovky 1 - 10 

 Základní barvy 

 Školní potřeby a třída 

 Zvířata 

 Dětské nápoje a jídlo 

 Hračky 

 Osobní údaje (jméno, věk) 
Jazykové prostředky: 

 Zvuková a grafická podoba 
jazyka - fonetické znaky 
(pasivně), základní 
výslovnostní návyky, vztah 

OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace, 
psychohygiena 

Prv: Moje škola; 
Zvířata 
Č: Porozumění textu 

CJ-3-1-02  zopakuje a použije slova a slovní 
spojení, se kterými se v průběhu 
výuky setkal 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace (sdělování, 
verbální, komunikační 
dovednosti) 

 

CJ-3-1-03  rozumí obsahu jednoduchého 
krátkého psaného textu, pokud má 
k dispozici vizuální oporu 

  

CJ-3-1-04  rozumí obsahu jednoduchého 
krátkého mluveného textu, který je 
pronášen pomalu, zřetelně a 
s pečlivou výslovností, pokud má 
k dispozici vizuální oporu 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace (sdělování, 
verbální, komunikační 
dovednosti) 

 

CJ-3-1-05  přiřadí mluvenou a psanou podobu 
téhož slova či slovní spojení 

  

CJ-3-1-06  píše slova a krátké věty na základě 
textové a vizuální předlohy 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita (nápady, 
originalita) 
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mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov 

 Slovní zásoba - žáci si osvojí 
a umí používat základní 
slovní zásobu probíraných 
tematických okruhů 

 Mluvnice - základní 
gramatické struktury a typy 
vět (jsou tolerovány 
elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a 
porozumění 

 
B. Ročník čtvrtý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

CJ-5-1-01  rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností 

 porozumí krátkým a jednoduchým 
otázkám souvisejícím s osvojovanými 
tématy, jsou-li mu pokládány pomalu 
a s pečlivou výslovností (např. vybere, 
přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo 
obrázek, doplní odpověď, vykoná 
činnost) 

 řídí se krátkými jednoduchými 
verbálními pokyny učitele (např. při 
práci s učebnicí, pohybu po třídě, 

Typy textů: 

 Pozdravy 

 Jednoduchá žádost a 
poděkování 

 Jednoduché pokyny a příkazy 
ve škole 

 Jednoduchý popis 

 Pohlednice 

 Jednoduchý e-mail, SMS 

 Jednoduchý dotaz 

 Říkanky, básničky, písničky 

 Jednoduché obrázkové knihy 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace 

Č: Komunikační 
dovednosti, 
porozumění textu 
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řešení jazykových úkolů), které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

 Jednoduché návody 

 Komiksy 
Tematické okruhy: 

 Osobní údaje 

 Bydliště 

 Dny v týdnu 

 Roční období 

 Zvířata 

 Školní třída a škola 

 Jídlo 

 Oblečení 

 Dopravní prostředky 
Jazykové prostředky: 

 Zvuková a grafická podoba 
jazyka - fonetické znaky 
(pasivně), základní 
výslovnostní návyky, vztah 
mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov 

 Slovní zásoba - žáci si osvojí a 
umí používat základní slovní 
zásobu probíraných 
tematických okruhů, umí ji 
používat v komunikačních 
situacích, práce se slovníkem 

 Mluvnice - základní 
gramatické struktury a typy 
vět (jsou tolerovány 
elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a 

CJ-5-1-02  rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně, a týkají se osvojovaných 
témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

 rozpozná známá slova a slovní spojení 
(např. předměty, osoby, zvířata, 
činnosti nebo číselné a časové údaje) 
v pomalém a zřetelném projevu, který 
se vztahuje k osvojovaným tématům 

 porozumí významu slov a slovních 
spojení vztahujících se k osvojovaným 
tématům v projevu, který je pronášen 
pomalu a zřetelně, má-li k dispozici 
vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, 
seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek 
nebo text znázorňující význam daného 
slova nebo slovního spojení, vykoná 
činnost) 

OSV - Řešení problému a 
rozhodovacích dovedností, 
psychohygiena 

Č: Porozumění textu 

CJ-5-1-03  rozumí jednoduchému poslechovému 
textu, pokud je pronášen pomalu a 
zřetelně a má k dispozici vizuální 
oporu 

 zachytí konkrétní informace (např. o 
předmětech, osobách, zvířatech, 
činnostech nebo číselných a časových 
údajích) v krátkém jednoduchém 
poslechovém textu, který se vztahuje 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace 

Č: Porozumění textu 
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k osvojovaným tématům a má-li 
k dispozici vizuální nebo zvukovou 
oporu 

porozumění 

MLUVENÍ  

CJ-5-2-01  zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

 použije základní zdvořilostní obraty 
(např. oslovení, pozdrav, rozloučení, 
poděkování) ve velmi krátkých a 
pomalu vedených rozhovorech  

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Seberegulace a 
sebeorganizace 
Sociální rozvoj: Komunikace, 
mezilidské vztahy 

 

CJ-5-2-02  sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat  

 představí se, sdělí svůj věk, kde bydlí, 
co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad za 
použití jednoduchých slovních spojení 
a vět 

 sdělí informace o členech své rodiny, 
kamarádech a spolužácích (jméno, 
věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, 
mají rádi/neradi) za použití 
jednoduchých slovních spojení a vět 

MKV - Lidské vztahy (význam 
kvality lidských vztahů, 
tolerance, empatie) 

 

CJ-5-2-03  odpovídá na jednoduché otázky 
týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné 
otázky pokládá 

 reaguje pomocí slov, jednoduchých 
slovních spojení a vět na otázky 
týkající se jeho samotného, členů jeho 

OSV - Sociální rozvoj: 
Poznávání lidí, komunikace, 
mezilidské vztahy 
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rodiny a kamarádů (např. sdělí jméno, 
věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, 
má rád/nerad) 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

CJ-5-3-01  vyhledá potřebnou informaci 
v jednoduchém textu, který se 
vztahuje k osvojovaným tématům 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace 

 

CJ-5-3-02  rozumí jednoduchým krátkým textům 
z běžného života, zejména pokud má 
k dispozici vizuální oporu 

 rozpozná známá slova a slovní spojení 
(např. předměty, osoby, zvířata, 
činnosti nebo číselné a časové údaje) 
v krátkém textu z běžného života 

 porozumí významu slov, slovních 
spojení a jednoduchých vět, které se 
vztahují k tématům z běžného života, 
má-li k dispozici vizuální oporu (např. 
vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní 
znak, obrázek nebo text znázorňující 
význam slova nebo spojení, vykoná 
činnost) 

OSV - Sociální rozvoj: 
Poznávání lidí; Mezilidské 
vztahy; Kooperace a 
kompetice) 

Č: Porozumění textu 

PSANÍ  

CJ-5-4-01  napíše krátký text s použitím 
jednoduchých vět a slovních spojení o 
sobě, rodině, činnostech a událostech 
z oblasti svých zájmů a každodenního 
života 

 napíše jednoduchá slovní spojení a 
věty, ve kterých se představí, uvede 

OSV - Sociální rozvoj: 
Poznávání lidí, komunikace, 
mezilidské vztahy 
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svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, 
umí, má rád/nerad 

CJ-5-4-02  vyplní osobní údaje do formuláře   

 
C. Ročník pátý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

CJ-5-1-01  rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností 

Typy textů: 

 Pozdravy 

 Blahopřání 

 Pohlednice z prázdnin 

 Leták a plakát 

 Krátký neformální dopis 

 Jednoduchý e-mail, SMS 

 Jednoduchá žádost 

 Jednoduché pokyny v textu 

 Říkanky, básničky, písničky 

 Obrázkové knihy 

 Jednoduché návody 

 Komiksy 
Tematické okruhy: 

 Domov 

  

CJ-5-1-02  rozumí slovům a jednoduchým 
větám, pokud jsou pronášeny pomalu 
a zřetelně, a týkají se osvojovaných 
témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

 porozumí smyslu jednoduchých vět 
vztahujících se k osvojovaným 
tématům v projevu, který je pronášen 
pomalu a zřetelně, má-li k dispozici 
vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, 
seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek 
nebo text znázorňující význam dané 
věty nebo její části, vykoná činnost) 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace 

Č: Porozumění textu 
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CJ-5-1-03  rozumí jednoduchému poslechovému 
textu, pokud je pronášen pomalu a 
zřetelně a má k dispozici vizuální 
oporu 

 porozumí tématu velmi krátkého a 
jednoduchého poslechového textu, 
který se vztahuje k osvojovaným 
tématům, má-li k dispozici vizuální 
nebo zvukovou oporu (např. vybere, 
přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek 
nebo text znázorňující téma nebo 
obsah mluveného textu) 

 Rodina 

 Lidské tělo 

 Volný čas 

 Počasí 

 Kalendářní rok (roční 
období, měsíce, dny 
v týdnu, hodiny) 

 Příroda 

 Škola 

 Povolání 

 Nákupy 

 Svátky 
Jazykové prostředky: 

 Zvuková a grafická podoba 
jazyka - fonetické znaky 
(pasivně), základní 
výslovnostní návyky, vztah 
mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov 

 Slovní zásoba - žáci si osvojí 
a umí používat základní 
slovní zásobu probíraných 
tematických okruhů, umí ji 
používat v komunikačních 
situacích, práce se 
slovníkem 

 Mluvnice - základní 
gramatické struktury a typy 
vět (jsou tolerovány 
elementární chyby, které 

OSV - Komunikace (sdělení 
v různých situacích, aktivní 
naslouchání) 

 

MLUVENÍ  

CJ-5-2-01  zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

 účastní se jednoduchých a pomalu 
vedených rozhovorů, ve kterých 
poskytne konkrétní informace o sobě, 
dalších osobách, zvířatech, 
předmětech, činnostech nebo se na 
podobné informace zeptá (např. 
představí sebe či druhé, sdělí věk, kde 
bydlí, co dělá, vlastní, umí nebo se na 
totéž zeptá) za použití jednoduchých 
slovních spojení a otázek 

OSV - Komunikace (sdělení 
v různých situacích, aktivní 
naslouchání) 

 

CJ-5-2-02  sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat 

 popíše skutečnosti, se kterými se 
běžně setkává (např. předměty, 
zvířata, činnosti), za použití 

MKV - Multikulturalita 
(specifické rysy jazyků a 
jejich rovnocennost, 
naslouchání druhým) 
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jednoduchých slovních spojení a vět nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) CJ-5-2-03  odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné 
otázky pokládá 

 odpoví a poskytne konkrétní 
informace (o předmětech, zvířatech, 
činnostech nebo číselných a časových 
údajích), které se vztahují 
k osvojovaným tématům, za použití 
slov, jednoduchých slovních spojení a 
vět 

 zeptá se na konkrétní informace 
(např. o předmětech, zvířatech, 
činnostech nebo číselných a časových 
údajích), které se vztahují 
k osvojovaným tématům, za použití 
slov, jednoduchých slovních spojení a 
vět 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita 
OSV - Sociální rozvoj: 
Mezilidské vztahy; 
Komunikace 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

CJ-5-3-01  vyhledá potřebnou informaci 
v jednoduchém textu, který se 
vztahuje k osvojovaným tématům 

 najde konkrétní informace (např. o 
předmětech, osobách, zvířatech, 
činnostech nebo číselných a časových 
údajích) v krátkém jednoduchém 
textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům 

OSV - Komunikace (sdělení 
v různých situacích, aktivní 
naslouchání) 
MV - Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

M: Struktura: 
hodiny, dny, 
měsíce, roky 
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CJ-5-3-02  rozumí jednoduchým krátkým textům 
z běžného života, zejména pokud má 
k dispozici vizuální oporu 

 porozumí tématu krátkého textu, 
který se vztahuje k tématům 
z běžného života a je podpořen 
obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, 
doplní znak, obrázek nebo text 
znázorňující téma nebo obsah daného 
textu) 

VDO - Občanská společnost a 
škola (participace žáků na 
životě školy a místní 
komunity) 
VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá (zvyky a tradice 
národů Evropy) 

M: Aplikace 
jednoduchých 
početních operací 
v oboru přirozených 
čísel 

PSANÍ  

CJ-5-4-01  napíše text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti 
svých zájmů a každodenního života 

 napíše jednoduchá slovní spojení a 
věty, ve kterých představí členy své 
rodiny, kamarády a spolužáky, uvede 
jejich věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, 
umí, mají rádi/neradi 

 sestaví s použitím slov, jednoduchých 
slovních spojení a vět krátký pozdrav, 
dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí 
konkrétní informace nebo se na ně 
zeptá (např. jak se kdo má, kde je, co 
dělá, vlastní, umí, zda souhlasí či 
nesouhlasí) za použití základních 
zdvořilostních obratů (např. oslovení, 
pozdrav, rozloučení, poděkování) 

OSV - Komunikace (sdělení 
v různých situacích, aktivní 
naslouchání) 

Č: Sestaví osnovu 
krátkého textu 
s jemu blízkým 
obsahem 

CJ-5-4-02  vyplní osobní údaje do formuláře VDO - Občanská společnost a 
škola (participace žáků na 
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 doplní informace číselné i nečíselné 
povahy (např. číslice, slova, slovní 
spojení), které se týkají jeho osoby, 
rodiny a kamarádů, zvířat nebo 
předmětů, které ho bezprostředně 
obklopují a činností, které běžně 
vykonává 

životě školy a místní 
komunity) 
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5.1.2  MAT EMATIKA A JEJ Í  APLIKACE  

5 .1 .2.1  Matemat ika  
 
Obsahové a organizační vymezení předmětu 
Na 1. stupni základního vzdělávání je kladen důraz na budování základů používání matematické 
symboliky a jazyka matematiky a na proces řešení problému. Základní matematické pojmy jsou 
vytvářeny ve čtyřech tematických okruzích: 
 

1. číslo a početní operace - žáci porozumí pojmu číslo, získají dovednosti v pamětném a 
písemném počítání v oboru přirozených čísel, seznámí se s vlastnostmi základních operací 
s čísly, s odhadem a s prací s chybou; 

2. závislosti, vztahy a práce s daty - žáci si postupně osvojí dovednosti, které souvisejí se 
zpracováním dat, seznamují se se závislostmi a jejich zápisy v běžném životě, doplňují a 
sestavují jednoduché tabulky a diagramy; 

3. geometrie v rovině a v prostoru - žáci získají základní orientaci v rovině a prostoru, učí se 
poznávat, určovat, modelovat a znázorňovat jednoduché útvary v rovině i prostoru; 

4. nestandardní aplikační úlohy a problémy - u žáků bude rozvíjeno logické myšlení a přechod 
od konkrétního myšlení k abstraktnímu.  

 
Časové vymezení předmětu 
Vzdělávací oblast je realizována v 1. - 5. ročníku s využitím disponibilní časové dotace jedné hodiny 
v 1. ročníku a dvou hodin od 2. ročníku, tedy 5 hodiny týdně v 1. ročníku a 6 hodin v 2. - 5. ročníku. 
V 5. ročníku budou 2 hodiny vyučovány ve skupinách dle výkonnosti. 
 
Zařazení průřezových témat 
Osobnostní a sociální výchova  
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  
Environmentální výchova  
Mediální výchova  
 
Výchovné a vzdělávací strategie 
Klademe důraz na vytváření představ o kvantitě a vztazích mezi čísly, na zvládání základních 
početních úkonů. Vedeme žáky k řešení úloh ze svého prostředí, rozvíjíme jejich úsudek, 
prohlubujeme přirozenou orientaci v prostoru a základní geometrické vztahy/ poloha, velikost, 
uspořádání/. Na praktických úlohách vedeme žáky k používání jednotek měření a rozvíjíme 
grafické dovednosti kreslením a rýsováním. 
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MATEMATIKA 
A. Ročník první 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-3-1-01  spočítá prvky daného souboru 

 vytvoří skupinu s daným počtem 
prvků 

 podle obrázku rozhodne o vztahu 
více, méně, porovnává soubory 
(i bez počítání) 

 využívá univerzální modely čísel 

 Přirozená čísla 1 - 20 OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(smyslové vnímání, 
pozornost, soustředění) 

Č: Komunikační a 
slohová výchova 
 
Rozšiřující učivo: 
komutativnost sčítání, 
sčítání a odčítání 
s přechodem přes 
desítku 
 
Další náměty do 
výuky: praktické úkoly 
s využitím základních 
jednotek délky, 
propedeutika zlomku, 
vztah části a celku 
 
Vv: Rozvíjení smyslové 
citlivosti 
Pč: Práce s drobným 
materiálem 
Prv: Lidé kolem nás 

M-3-1-02  napíše a přečte číslice 

 doplní chybějící čísla v řadě 

 porovnává čísla, používá znaky 
rovnosti a nerovnosti, řeší slovní 
úlohy s porovnáváním čísel 

 Číslice 0 - 9, čísla 0 - 20 

 Znaky <, >, = 

 

M-3-1-03  využívá číselnou osu, orientuje se na 
ní, zobrazí na ní číslo 

 správně používá pojmy před, za, hned 
před, hned za, mezi 

 Číselná osa OSV - Osobnostní rozvoj: 
Poznávání (pozornost, 
soustředění, 
zapamatování, učení) 

M-3-1-04  sčítá a odčítá zpaměti bez přechodu 
přes desítku 

 sčítá a odčítá zpaměti s přechodem 
přes desítku 

 Číselný obor 0 - 10, 10 - 20  

M-3-1-05  řeší a tvoří slovní úlohy s využitím 
sčítání a odčítání bez přechodu přes 
desítku; 

 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke 
vztahu „o x více (méně)“ 

 

 Práce s textem slovní úlohy EV - Vztah člověka 
k prostředí (náš životní 
styl, spotřeba věcí 
v rodině, škole) 
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ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-3-2-01  čte a nastavuje celé hodiny; 

 orientuje se ve struktuře času; 

 seznamuje se s pojmy metr, litr, 
kilogram 

 Struktura času: hodina, den, 
týden, měsíc, rok 

 Jednotky: metr, litr, kilogram 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Poznávání (vnímání 
v souvislostech, 
pozornost, soustředění, 
zapamatování, učení) 

Prv: Lidé a čas 

M-3-2-02  zaznamenává jednoduché situace 
související s časem pomocí tabulek 
a schémat 

 Tabulky a schémata 

M-3-2-03  doplní zadanou tabulku 

 orientuje se v jednoduchých 
schématech 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-3-3-01  rozezná, pojmenuje a načrtne 
základní rovinné útvary, uvede 
příklady těchto útvarů ve svém okolí; 

 rozezná a pojmenuje základní tělesa, 
uvede příklady těchto těles ve svém 
okolí 

 orientuje se v prostoru, užívá 
prostorové pojmy 

 pomocí stavebnic modeluje rovinné 
i prostorové útvary 

 Rovinné útvary: čtverec, 
obdélník, trojúhelník, kruh 

 Tělesa: krychle, kvádr, koule, 
válec 

 Orientace v prostoru: před, za, 
vpravo, vlevo, nahoře, dole 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Poznávání, (řešení 
problémů); Kreativita 

Pč: Práce s drobným 
materiálem 
Vv: Rozvíjení smyslové 
citlivosti 
Tv: Činnosti ovlivňující 
úroveň pohybových 
dovedností 

M-3-3-02  porovná rovinné útvary stejného typu 
podle velikosti 

 spojí body pomocí přímých, křivých a 
lomených čar 

 porovná tělesa stejného typu podle 
velikosti 

 Porovnávání: větší, menší, 
stejný, nižší, vyšší 
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B. Ročník druhý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-3-1-01  používá přirozená čísla k modelování 
situací běžného života 

 samostatně pracuje s univerzálními 
modely přirozených čísel 

 Přirozená čísla 1 - 100 

 Počítání s penězi 

 Peníze: způsoby placení 

 Č: Jazyková výchova, 
Komunikační a 
slohová výchova 
 
Rozšiřující učivo: 
komutativnost sčítání 
při pamětném i 
písemném počítání, 
grafické znázornění 
slovních úloh 
 
Další náměty do 
výuky: propedeutika 
zlomků, význam slov 
polovina, čtvrtina, 
třetina, modelování 
násobení a dělení na 
různých souborech 
 
Poznámka: 
Učitel používá pojmy: 
sčítanec, menšenec, 
menšitel, činitel, 
součin, dělenec, 
dělitel, podíl, záměna 
činitelů. 
 
 

M-3-1-02  zapisuje a čte čísla v daném oboru 

 počítá po jednotkách a desítkách, 
rozliší sudá a lichá čísla 

 porovnává čísla, chápe rovnost 
a nerovnost i v různých kontextech 
(délka, čas, peníze) 

 Číselný obor 0 - 100 

 Lichá a sudá čísla 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita 

M-3-1-03  zobrazí číslo na číselné ose 

 využívá číselnou osu k porovnání čísel 

 Řád jednotek a desítek  

M-3-1-04  orientuje se v zápisu desítkové 
soustavy, sčítá a odčítá zpaměti i 
písemně dvojciferné číslo 
s jednociferným i dvojciferným číslem s 
přechodem násobků deseti 

 násobí zpaměti formou opakovaného 
sčítání i pomocí násobilky, dělí zpaměti 
v oboru osvojených násobilek 

 Násobilka 0 až 10 

 Součet a rozdíl 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění, 
zapamatování, učení) 

M-3-1-05  řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání 
a odčítání, násobení a dělení 

 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke 
vztahu „o x více (méně)“ 

 Strategie řešení úloh z běžného 
života 

EV - Vztah člověka 
k prostředí (životní styl, 
množství odpadu 
ve spojení s „o x více 
(méně)“) 
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ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-3-2-01  čte časové údaje na různých typech 
hodin, orientuje se v kalendáři 

 sleduje různé časové intervaly 

 používá vhodně časové jednotky 
a provádí jednoduché převody 
mezi nimi 

 Časové údaje: čtvrt hodiny, půl 
hodiny, tři čtvrtě hodiny, celá 
hodina 

VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá (zážitky 
a zkušenosti z Evropy a 
světa - zkušenosti 
s časovými údaji při 
cestování); 
Objevujeme Evropu a svět 
(život Evropanů - 
odlišnosti při vážení a 
měření) 

Rozšiřující učivo: 
časové tabulky 
 
Prv: Lidé kolem nás, 
Lidé a čas 
Tv: Činnosti ovlivňující 
úroveň pohybových 
dovedností 
Č: Jazyková výchova 
Poznámka: 
Časové intervaly volí 
učitel z běžného 
života žáka, např. 
délka vyučovací 
hodiny, délka 
přestávky, délka 
spánku 

M-3-2-02  zachycuje výsledky měření pomocí 
tabulek a schémat 

 provádí odhady délky a množství 

 Měření délky, hmotnosti, 
objemu 

 Jednotky: centimetr, milimetr, 
litr, kilogram 

M-3-2-03  navrhne a použije tabulku k organizaci 
údajů 

 třídí soubor objektů 

 Tabulková evidence zadaných 
údajů 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-3-3-01  rozezná, pojmenuje a načrtne základní 
rovinné útvary, uvede příklady těchto 
útvarů ve svém okolí 

 rozezná a pojmenuje základní tělesa, 
uvede příklady těchto těles ve svém 
okolí 

 pomocí stavebnic modeluje rovinné 
a prostorové útvary podle zadání 

 Rovinné útvary: lomená čára, 
křivá čára, bod, úsečka, přímka, 
polopřímka 

 Tělesa: kužel, jehlan 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění, 
zapamatování, učení); 
Kreativita 

Vv: Uplatňování 
subjektivity 
Pč: Práce s drobným 
materiálem 
Tv: Činnosti ovlivňující 
úroveň pohybových 
dovedností 
 
Rozšiřující učivo: 
kružnice, hranol, 
shodnost útvarů 
 
Další náměty do 
výuky: 

M-3-3-02  změří délku úsečky, používá jednotky 
délky 

 provádí odhad délky úsečky 

 Práce s pravítkem 

 Jednotky délky: milimetr, 
centimetr, metr 
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využití 
čtverečkovaného 
papíru 
využití počítačových 
programů pro 
matematiku na 1. 
stupni ZŠ 

 
C. Ročník třetí 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-3-1-02  zapisuje a čte čísla v daném oboru 

 počítá po jednotkách, po desítkách 
a stovkách, porovnává čísla 

 Číselný obor 0 - 1 000 

 Rozklad čísla v desítkové 
soustavě 

 Č: Jazyková výchova 
Komunikační a 
slohová výchova 
 
Rozšiřující učivo: 
pohyb po číselné ose 
(propedeutika 
záporných čísel), 
aritmetické operace i 
vztahy mezi čísly 
v různých jazycích, 
různých kontextech 
významových 
a strukturálních 

M-3-1-03  zobrazí číslo na číselné ose a jejích 
úsecích 

 využívá číselnou osu k porovnání čísel 

 Číselná osa - nástroj 
modelování 

 

M-3-1-04  rozloží číslo v desítkové soustavě 
v oboru do tisíce 

 sčítá a odčítá zpaměti čísla bez 
přechodu násobků sta 

 násobí a dělí zpaměti v oboru 
osvojených násobilek 

 násobí písemně jednociferným 
činitelem 

 násobí zpaměti dvojciferná čísla 
jednociferným činitelem mimo obor 
malé násobilky 

 násobí a dělí součet nebo rozdíl čísel 

 používá závorky při výpočtech 

 Zápis čísla v desítkové soustavě 

 Nejbližší, nižší a vyšší násobek 
čísla 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění, 
zapamatování, učení); 
Kreativita 
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M-3-1-05  řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, 
odčítání, násobení, dělení 

 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke 
vztahu „o x více (méně)“ a „xkrát více 
(méně)“ 

 ovládá jednoduché řešitelské 
strategie 

 Řešitelské strategie: pokus-
omyl, řetězení od konce, 
vyčerpání všech možností, 
zjednodušování 

EV - Vztah člověka 
k prostředí (náš životní 
styl, spotřeba energie ve 
spojení s „o x více (méně)“ 
a „xkrát více (méně)“) 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-3-2-01  využívá časové údaje při řešení 
různých situací z běžného života 

 Jízdní řády VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá (zážitky 
a zkušenosti z Evropy a 
světa - cestujeme 
letadlem, lodí, 
autobusem, vlakem) 

Č: Komunikační a 
slohová výchova 
Prv: Rozmanitost 
přírody 
Tv: Činnosti 
podporující pohybové 
učení 
 
Rozšiřující učivo: čtení 
údajů z grafů, 
diagramů, tabulek 
pozorování závislostí 
a jejich vlastností 
využití specifických 
počítačových 
programů pro 
matematiku na 1. 
stupni ZŠ 
využití tabulkového 
procesoru (např. 
Excel) 
 
 
 

M-3-2-02  eviduje složitější statické i dynamické 
situace pomocí slov a tabulek 

 Teplota, teploměr, stupeň 
Celsia 

 Evidence sportovních výkonů 

MV - Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení (pěstování 
kritického přístupu ke 
zpravodajství a reklamě - 
tabulky cen produktů 
z reklamních letáků) 

M-3-2-03  čte a sestavuje tabulky násobků 

 doplní chybějící údaje do 
strukturované tabulky podle zadání 

 Tabulka jako nástroj pro řešení 
úloh 
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GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-3-3-01  rozezná, pojmenuje a načrtne rovinné 
útvary, uvede příklady těchto útvarů 
ve svém okolí 

 třídí trojúhelníky dle délek stran, 
uvede příklady těchto útvarů ve svém 
okolí 

 pomocí stavebnic modeluje rovinné 
útvary podle zadání 

 Klasifikace trojúhelníků 
(obecný, rovnostranný, 
rovnoramenný) 

 Rovinné útvary: mnohoúhelník 
(čtyřúhelník, pětiúhelník, 
šestiúhelník) 

 Vrchol, strana mnohoúhelníku 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění, 
zapamatování, učení); 
Kreativita 

Vv: Rozvíjení smyslové 
citlivosti 
Pč: Práce s drobným 
materiálem 
Tv: Činnosti ovlivňující 
úroveň pohybových 
dovedností 
 
Rozšiřující učivo: 
pravoúhlý trojúhelník, 
osa souměrnosti 
útvarů v rovině, 
využití počítačových 
programů pro 
geometrii na 1. stupni 
ZŠ 

M-3-3-03  rozezná a modeluje osově souměrné 
rovinné útvary, uvede konkrétní 
příklady 

 Osově souměrné rovinné 
útvary 

 

 
D. Ročník čtvrtý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-5-1-01  využívá při pamětném i písemném 
počítání komutativnost 
a asociativnost sčítání a násobení 

 Komutativnost a asociativnost  Č: Jazyková výchova 
 
Rozšiřující učivo: 
znázornění celého 
záporného čísla na 
číselné ose, 
propedeutika rovnic a 
nerovnic 

M-5-1-02  čte a zapisuje čísla v daném oboru 

 počítá po statisících, desetitisících 
a tisících, používá rozvinutý zápis čísla 
v desítkové soustavě 

 porovnává čísla a znázorní je na 
číselné ose a jejích úsecích 

 Číselný obor 0 - 1 000 000 

 Písemné algoritmy sčítání, 
odčítání, násobení a dělení 

 Římské číslice 

 Hospodaření domácnosti: 
rozpočet, příjmy a výdaje 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění, 
zapamatování, učení) 
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 sčítá a odčítá čísla v daném oboru 
(zpaměti pouze čísla, která mají 
nejvýše dvě číslice různé od nuly) 

 písemně násobí jednociferným 
a dvojciferným činitelem, písemně 
dělí jednociferným dělitelem 

 účelně propojuje písemné i pamětné 
počítání (i s použitím kalkulátoru) 

 seznamuje se s římskými číslicemi 

 vyjadřuje zlomkem část celku, sčítá 
zlomky se stejným jmenovatelem 

domácnosti 

M-5-1-03  zaokrouhluje přirozená čísla na 
statisíce, desetitisíce, tisíce, sta 
a desítky 

 provádí odhady a kontroluje výsledky 
početních operací (sčítání a jeho 
kontrola záměnou sčítanců, odčítání a 
jeho kontrola sčítáním, dělení a jeho 
kontrola násobením) 

 provádí kontrolu výpočtů pomocí 
kalkulátoru 

 Zaokrouhlování čísel 

 Odhad a kontrola výsledku 

 Práce s kalkulátorem 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění, 
zapamatování, učení) 

M-5-1-04  řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, 
odčítání, násobení, dělení a slovní 
úlohy se dvěma početními operacemi 

 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí 
ke vztahu „o x více (méně)“ a „x krát 
více (méně)“ 

 Matematizace reálné situace EV - Vztah člověka 
k prostředí (naše obec - 
využití přírodních zdrojů 
nacházejících se v blízkosti 
bydliště ve spojení 
s „o x více (méně)“ a 
„xkrát více (méně)“) 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-5-2-01  provádí a zapisuje jednoduchá 
pozorování (např. měření teploty) 

 Zásady sběru a třídění dat VMEGS - Objevujeme 
Evropu a svět (naše vlast 
a Evropa, Evropa a svět - 

Č: Komunikační a 
slohová výchova 
Př: Neživá příroda M-5-2-02  používá tabulky k evidenci,  Strukturovaná tabulka 
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modelování a řešení různých situací 

 doplňuje údaje, které chybí 
ve strukturované tabulce 

 vytvoří na základě jednoduchého 
textu tabulku a sloupkový diagram 

 Sloupkové diagramy sběr údajů o teplotě a 
jejich porovnání v různých 
částech světa) 

Tv: Činnosti 
podporující pohybové 
učení 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-5-3-01  dodržuje zásady rýsování 

 narýsuje přímku, vyznačí polopřímku;  

 narýsuje různoběžky a označí jejich 
průsečík 

 narýsuje kružnici s daným středem 
a poloměrem 

 narýsuje čtverec, obdélník, 
trojúhelník ve čtvercové síti 

 Zásady rýsování 

 Rýsování jednoduchých 
rovinných útvarů 

 Čtvercová síť 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění, 
zapamatování, učení); 
Kreativita 

Pč: Konstrukční 
činnosti 
Vv: Uplatňování 
subjektivity 
Tv: Činnosti ovlivňující 
úroveň pohybových 
dovedností 
 
Rozšiřující učivo: další 
rovinné útvary, např. 
pravý úhel a 
pravidelné 
mnohoúhelníky, 
sítě těles, papírové 
modely těles, stavby 
těles podle půdorysu 
 
Další náměty do 
výuky: využití 
počítačových 
programů pro 
geometrii na 1. stupni 
ZŠ 

M-5-3-02  měří vzdálenosti, používá vhodné 
jednotky délky a převodní vztahy 
mezi nimi 

 sčítá a odčítá graficky úsečky, 
porovná úsečky podle délky 

 určí délku lomené čáry a obvod 
mnohoúhelníku sečtením délek jeho 
stran 

 Jednotky délky a jejich 
převody: milimetr, centimetr, 
metr, kilometr 

 Grafické sčítání a odčítání 
úseček 

 Obvod mnohoúhelníku 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění, 
zapamatování, učení) 

M-5-3-03  sestrojí rovnoběžné a kolmé přímky 
pomocí trojúhelníku s ryskou 

 určí vzájemnou polohu přímek 
v rovině 

 Vzájemná poloha přímek 
v rovině: rovnoběžky, 
různoběžky, kolmice 

 

M-5-3-04  určí pomocí čtvercové sítě obsah 
čtverce, obdélníku, trojúhelníku 
a obsahy porovná 

 používá základní jednotky obsahu 

 Jednotky obsahu: mm2, cm2, 
m2 

 

M-5-3-05  rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary 

 Osová souměrnost rovinného 
útvaru 
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 určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru 

 rozpozná a využije osovou 
souměrnost i v praktických činnostech 
a situacích 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

M-5-4-01  využívá úsudek pro řešení 
jednoduchých slovních úloh 
a problémů 

 Řešení úloh úsudkem 

 Číselné a obrázkové řady 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Rozvoj schopností 
poznávání (cvičení 
dovednosti zapamatování, 
řešení problémů); 
Kreativita (cvičení pro 
rozvoj základních rysů 
kreativity - skupinová 
práce žáků) 

Rozšiřující učivo: 
algebrogramy, 
magické čtverce, 
pyramidy, zašifrované 
příklady, sudoku, 
součtové trojúhelníky, 
násobilkové obdélníky 
 
Poznámka: Učitel v 
hodinách využívá 
uvolněné úlohy 
výzkumu TIMSS a 
úlohy z mezinárodní 
soutěže Klokan. 

 
E. Ročník pátý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-5-1-02  čte a zapisuje čísla v daném oboru 

 počítá po milionech, používá 
rozvinutý zápis čísla v desítkové 
soustavě 

 porovnává čísla a znázorní je na 
číselné ose a jejích úsecích 

 Číselný obor 0 - 1 000 000 000 

 Písemné algoritmy sčítání, 
odčítání, násobení a dělení 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění, 
zapamatování, učení); 
Kreativita 

Č: Jazyková výchova 
Rozšiřující učivo: 
Zaokrouhlování 
desetinných čísel 
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 písemně sčítá tři až čtyři přirozená 
čísla 

 písemně odčítá dvě přirozená čísla 

 písemně násobí až čtyřciferným 
činitelem 

 písemně dělí jednociferným nebo 
dvojciferným dělitelem 

 účelně propojuje písemné i pamětné 
počítání (i s použitím kalkulátoru) 

 vyjadřuje zlomkem část celku, sčítá a 
odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem, vypočítá část z celku 

 seznamuje se se vztahem mezi 
desetinnými zlomky a desetinnými 
čísly 

 sčítá a odčítá pamětně i písemně 
desetinná čísla s nejvýše dvěma 
desetinnými místy 

M-5-1-03  zaokrouhluje přirozená čísla na 
miliony 

 provádí odhady a kontroluje výsledky 
početních operací v daném oboru 

 provádí kontrolu výpočtu pomocí 
kalkulátoru 

 Zaokrouhlování   

M-5-1-04  řeší a tvoří slovní úlohy z praktického 
života s využitím matematizace 
reálné situace 

 Fáze řešení problému: zápis, 
grafické znázornění, stanovení 
řešení, odhad a kontrola 
výsledku, posouzení reálnosti 
výsledku, formulace odpovědi 

EV - Vztah člověka 
k prostředí (naše obec: 
přírodní zdroje, 
náš životní styl: energie a 
odpady - komplexní pojetí 
úloh včetně pochopení 
významu a nezbytnosti 
ekologického chování) 
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ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-5-2-01  vybírá z textu data podle zadaného 
kritéria 

 Statistické údaje a jejich 
reprezentace 

MV - Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení (pěstování 
kritického přístupu ke 
zpravodajství a reklamě - 
využití jednoduchých 
diagramů); Interpretace 
vztahů mediálních sdělení 
a reality (identifikace 
zjednodušení 
mediovaných sdělení) 

Tv: Činnosti 
podporující pohybové 
učení 
 
Rozšiřující učivo: 
Další typy diagramů 

M-5-2-02  zjistí požadované údaje z kruhového 
diagramu, ve kterém nejsou k popisu 
použita procenta 

 Kruhový diagram 

 Finanční produkty: úspory 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-5-3-01  při konstrukcích rovinných útvarů 
využívá elementární geometrické 
konstrukce a základní vlastnosti 
těchto útvarů 

 Konstrukce čtverce a obdélníku 

 Konstrukce pravoúhlého, 
rovnostranného 
a rovnoramenného 
trojúhelníku 

 Pč: Práce s drobným 
materiálem, 
konstrukční činnosti 
Vv: Rozvíjení smyslové 
citlivosti 
Tv: Činnosti ovlivňující 
úroveň pohybových 
dovedností 
 
Další náměty do 
výuky: slovní úlohy na 
obsahy obdélníku, 
čtverce (práce 
s plánem bytu - 
velikost koberce, 
nákup tapet, obložení, 
podlahové plochy 
apod.) 
geometrie a výtvarné 
umění 

M-5-3-03  sestrojí k dané přímce rovnoběžku 
a kolmici vedoucí daným bodem 
pomocí trojúhelníku s ryskou 

 Konstrukce rovnoběžky 
a kolmice daným bodem 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(pozornost, soustředění, 
zapamatování, učení); 
Kreativita 
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využití počítačových 
programů pro 
geometrii na 1. stupni 
ZŠ 

M-5-3-04  určí pomocí čtvercové sítě obsah 
rovinného obrazce, který je tvořen 
čtverci, obdélníky a trojúhelníky 
a obsahy porovná 

 Složené obrazce ve čtvercové 
síti 

  

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

M-5-4-01  ovládá některé řešitelské strategie, 
v průběhu řešení nestandardních 
úloh objevuje zákonitosti a využívá je 

 Magické čtverce, pyramidy, 
sudoku 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Rozvoj schopností 
poznávání (cvičení 
dovednosti zapamatování, 
řešení problémů); 
Kreativita (cvičení pro 
rozvoj základních rysů 
kreativity) 

Č: Komunikační a 
slohová výchova 
 
Rozšiřující učivo: 
zašifrované příklady, 
hlavolamy, rébusy, 
logické úlohy 
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5.1.3  INFORMAČNÍ  A  KOMUNIK AČNÍ  T ECHNOLOGIE  

5 .1 .3.1  Pr áce  s  počí tačem  

Předmět umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární 
dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě 
informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Zvládnutí 
výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a 
jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“. Výuka probíhá v celých 
třídách i sloučených skupinách. 

  

Časové vymezení předmětu 

 Předmět je vyučován jako povinný v 5. ročníku na prvním stupni, s časovou dotací jedné 
hodiny týdně. 
  

Organizační vymezení předmětu 
Žáci jsou vyučování v kmenové i sloučené třídě, využívají prostředky výpočetní techniky, kde se učí 
techniku používat a využívat k nabývání dalších informací. Využívají kvalitní software i služby, které 
jsou online k dispozici na internetu. Výše uvedeným cílům odpovídají formy práce, vyučovací 
metody a pracovní postupy.  
 
Zařazení průřezových témat 
Osobnostní a sociální výchova 
Mediální výchova 
 
Výchovné a vzdělávací strategie 
Vyučování  směřuje k tomu, aby se žáci naučili: 
 Seznámit se s osobním počítačem, jeho součástmi (vstupní i výstupní zařízení) a jejich rychlé 

a účelné ovládání. Stejně tak ji šetrně používat. 
 Poznat operační systémy, zejména Microsoft Windows. Poznat jeho hlavní součásti a 

orientovat se v něm, spolu s jeho používáním. 
 Díky textovým nástrojům psát a upravovat text, zejména pak zvládnout funkce programů 

Poznámkový blok a WordPad. 
 Pracovat v grafickém editoru s programem Malování - používat důležité nástroje, ukládat 

obrázky v různých formátech. 
 Při vyhledávání na internetu používat jednoduché a vhodné cesty, vyhledávat informace na 

portálech, v knihovně a databázích 
 Komunikovat pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 
 Respektovat práva k duševnímu vlastnictví při využívání SW 
 Zaujmout přiměřeně věku odpovědný, etický přístup k nevhodným obsahům vyskytujících se 

na internetu či jiných médiích 
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PRÁCE S POČÍTAČEM  
A. Ročník pátý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 

ICT-5-1-01  využívá základní standardní funkce 
počítače a jeho nejběžnější periferie 

 Spuštění, přihlášení, vypnutí 
PC 

 Historie výpočetní techniky 

 Počítač a jeho základní 
příslušenství 

 Základní obrazovka - plocha 

 Práce s myší, pravé tlačítko 
myši 

 Ovládací okna, dialogové okno 

 Nabídka START 

 Výukové aplikace 

 Práce s klávesnicí, nebezpečné 
klávesy 

 Nápověda 

 Hygiena u počítače (správné 
návyky při dlouhodobé práci 
s PC) 

 Rozdělení programů (OS, uživ. 
programy - aplikace) 

 Význam ICT vzdělávání 
v současné společnosti, využití 
PC v různých oborech lidské 
činnosti 

 
 
 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(smyslové vnímání, 
pozornost, soustředěnost, 
řešení problémů); 
Seberegulace a 
sebeorganizace (regulace 
vlastního jednání) 
OSV - Sociální rozvoj: 
Kooperace a kompetice 
(kritický pohled na vlastní 
nápady a schopnost 
posoudit je a upustit od 
nich) 

Teoreticky a prakticky se 
naučí ovládat počítač, 
získané znalosti a 
dovednosti pak používá 
konstantně v dalším 
průběhu vzdělávání 
v oboru ICT 
 
Př: Lidské tělo 

ICT-5-1-02  respektuje pravidla bezpečné práce 
s hardware i software a postupuje 
poučeně v případě jejich závady 

ICT-5-1-03  chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím 
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ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

ICT-5-3-01  pracuje s textem a obrázkem 
v textovém a grafickém editoru 

 Seznámení s různými texto-
vými editory (poznámkový 
blok, WordPad) 

 Psaní a editace textu, práce 
s nástroji 

 Formátování písma, odstavce 

 Ukládání dokumentů do složky 
Dokumenty, v různých 
formátech, otevírání souboru 

 Práce se schránkou 

 Kontrola gramatiky 

 Formát ohraničení stránky, 
odstavce, textu 

 Tabulka 

 Druhy počítačové grafiky 

 Kreslení v programu Malování 
- použití důležitých nástrojů 
(barvy, lupa, retuš, gumování, 
vkládání textu a další) 

 Ukládání obrázků do složky 
Obrázky v různých formátech 

 Výukový program „Grafické 
studio 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Rozvoj schopností 
poznávání (cvičení 
dovednosti zapamatování, 
řešení problémů); 
Kreativita (cvičení pro 
rozvoj základních rysů 
kreativity) 

S použitím textového 
editoru napíše 
jednoduchý text 
S použitím formátovacích 
nástrojů zformátuje text 
dle předlohy 
Soubor dokáže zařadit do 
složky a následně ho 
vyhledat 
 
Č: Psaní, gramatika 
 
Používá k malování 
jednoduchý grafický 
editor, pomocí jeho 
nástrojů vytváří obrázky a 
upravuje je 
 
Vv: Kreslení dle předlohy, 
vlastní téma 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

ICT-5-2-01  při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty 

 Prohlížeč webových stránek 

 Adresy, domény, odkazy, 
oblíbené, historie 

 Vyhledávání - hledání na 
mapě, dopravního pojení,… 

 Ukládání informací z internetu 

OSV - Rozvoj schopností 
poznávání 
MV - Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení (rozdíly mezi 
informativním, zábavním a 

A: Porozumění textu 

ICT-5-2-02  vyhledává informace na portálech, 
v knihovně a databázích 

 orientuje se na www stránce 

 ví, že informační média mohou 
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obsahovat i eticky závadné informace 

 založí si online emailovou schránku a 
pracuje s ní 

 Neověřená informace, 
nebezpečí ze sítě, virtuální svět 

reklamním sdělením) 

ICT-5-2-03  komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení 
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5.1.4  ČLOVĚK A  JEHO SVĚT  

5 .1 .4.1  Pr vouka 
 
Obsahové a organizační vymezení předmětu 
Záměrem prvouky v prvních dvou letech školní docházky je hlavně výchovný charakter, uvádí žáka 
do prostředí školy a pomáhá mu formovat základní pracovní a režimové návyky. 
 
Třetí ročník otevírá další cestu k poznání. Vytváří základní představy o nejběžnějších 
skutečnostech, zákonitostech přírody a společnosti. Posiluje u dětí vnímavý vztah k přírodě, 
formuluje základní vztah k životu, vlastní osobě, jiným lidem. Výuka začíná učivem, které je žákům 
nejznámější a nejbližší a v každém ročníku se dále prohlubuje, získávají se nové poznatky a 
zkušenosti. Učební osnovy tvoří obsahový rámec, ze kterého bude učitel v každodenním styku 
s žáky čerpat a rozhodovat o výběru učiva, o prostoru, který jednotlivým námětům věnuje a rozšíří 
ho o další náměty především v rámci průřezových témat. 
 
Tato vzdělávací oblast také řeší problematiku finanční gramotnosti, korupce a obrany státu. 
 
Časové vymezení předmětu 
Prvouka je zařazena do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Je vyučována v 1. - 3. ročníku 
s časovou dotací sedm hodin týdně s posílením z disponibilní časové dotace. 
 
1. ročník 3 hodiny (1 h posílena z disponibilní časové dotace) 
2. ročník 2 hodiny 
3. ročník 2 hodiny 
 
Zařazení průřezových témat 
Osobnostní a sociální výchova 
Výchova demokratického občana 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
Multikulturní výchova 
Environmentální výchova 
Mediální výchova 
 
Výchovné a vzdělávací strategie 
Klademe důraz na rozvíjení znalostí o škole, domově, rodině, přírodě, zdraví, orientaci v čase. 
Vedeme žáky k návyku systematické práce a umění naslouchat druhým lidem, najít si své místo 
v kolektivu, orientovat se v mezilidských vztazích, všímat si vzájemného působení člověka a jeho 
životního prostředí. 
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PRVOUKA 
A. Ročník první 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

PRV-3-1-01  zakreslí do plánu nebo do obrázku 
místo svého bydliště nebo pobytu 

 popíše cestu z domova do školy 

 orientuje se v budově školy 

 Jsem školák - škola, třída, 
školní jídelna, družina, 
orientace v budově a okolí 

OSV - Vzájemné vztahy, 
sebepoznání, sebehodnocení, 
tolerance, vzájemná pomoc, 
předcházení šikaně 
VDO - Občanská společnost a 
škola 

Č: Komunikační a 
slohová výchova 
Vv:  Uplatňování 
subjektivity 

PRV-3-1-02  vybere z nabídky zásady bezpečného 
pohybu a pobytu v přírodě 

 v modelové situaci prokáže schopnost 
bezpečného pohybu a pobytu v 
přírodě 

 Bezpečně do školy, základní 
pravidla BESIP 

EV - Vztah člověka k prostředí  

PRV-3-1-03  rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její 
estetické hodnoty a rozmanitost 

 Seznamování s rozdílem mezi 
výrobkem a přírodninou 

EV - Základní podmínky 
života 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

PRV-3-2-01  rozliší a pojmenuje blízké i vzdálenější 
příbuzenské vztahy v rodině a objasní 
vzájemné rodinné vazby 

 zhodnotí dodržování třídních pravidel, 
s pomocí provede sebereflexi, 
navrhne možnosti zlepšení vztahů ve 
třídě, ve škole 

 na základě modelové situace upozorní 
na negativní chování a jednání 
jednotlivých osob a doporučí vhodný 
způsob chování a jednání  

 Já a moje rodina, život 
v rodině, vztahy v rodině, 
rodinné oslavy, domácí 
práce, zásady společenského 
chování 

OSV - Sociální rozvoj: 
Mezilidské vztahy; 
Komunikace 

M: Číslo a početní 
operace 
Vv: Uplatňování 
subjektivity 
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 uplatňuje základní pravidla slušného 
chování (poděkuje, pozdraví, poprosí, 
dává přednost, nabídne pomoc)  

PRV-3-2-02  odvodí význam a potřebu různých 
povolání a pracovních činností 

 rozliší rozdíly v povaze, povolání, 
vzdělání, zájmech 

 Práce a volný čas, pracovní 
činnosti, povolání 

OSV - Sociální rozvoj: 
Mezilidské vztahy; 
Komunikace 

Tv: Činnosti 
podporující 
pohybové učení 

PRV-3-2-03  projevuje toleranci k přirozeným 
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, 
jejich přednostem i nedostatkům 

 Setkávání s jinými kulturami a 
národnostmi 

 Život a vztahy ve třídě 

MKV - Etnický původ, lidské 
vztahy, principy sociálního 
smíru a solidarity 

 

LIDÉ A ČAS 

PRV-3-3-01  využívá časové údaje při řešení 
různých situací v denním životě, 
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

 porovná různé časové údaje (mezi 
sebou a se vztahem k současnosti) 

 zanese časové údaje do časové osy 

 Roční období, dny v týdnu, 
části dne, kalendář, orientace 
v čase, hodiny 

 M: Závislosti, vztahy 
a práce s daty 

PRV-3-3-02  pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné 
události regionu, seznamuje se 
s některými pověstmi nebo bájemi 
spjatými s místem, v němž žije 

 uvede příklady nejvýznamnějších 
kulturních institucí místa bydliště 
(archiv, knihovna, muzeum a galerie) 
a vzájemně je rozliší na základě 
artefaktů, které sbírají a uchovávají 

 uvede příklady kulturních a přírodních 
památek ČR a příklad kulturní a 
přírodní památky z okolí svého 
bydliště a vyjádří k nim svůj vztah 

 Minulost, současnost, 
budoucnost 

OSV - Sociální rozvoj: 
Mezilidské vztahy (pozitivní 
hodnocení mezilidských 
vztahů v literatuře) 

Č: Literární výchova 
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PRV-3-3-03  uplatňuje elementární poznatky 
o sobě, o rodině a činnostech člověka, 
o lidské společnosti, soužití, zvycích a 
o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

 uvede příklady správného a 
nesprávného řešení situace či jednání 
lidí 

 řadí správně události do skupin podle 
toho, zda se odehrály / odehrávají / 
pravděpodobně odehrají v minulosti, 
současnosti, nebo budoucnosti 

 Život lidí dříve a nyní, svátky 
v průběhu roku, zvyky a 
tradice 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita 
OSV - Morální rozvoj: Řešení 
problémů a rozhodování se; 
Hodnoty, postoje a praktická 
etika 

Pč: Práce s drobným 
materiálem 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

PRV-3-4-01  pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

 rozpozná živé a neživé přírodniny 

 na základě pozorování vyvodí vztahy 
mezi živou a neživou přírodou 

 Pozorování proměn přírody 
podle ročních období 
Péče o zvěř 

 Domácí a hospodářská 
zvířata 

 Vztah člověka a přírody 

EV - Ekosystémy Vv: Uplatňování 
subjektivity 
Hv: Vokální činnosti 

PRV-3-4-03  roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede 
příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě 

 podle společných znaků roztřídí dané 
organismy (rostliny, živočichy, houby) 

 na základě pozorování popíše dané 
rostliny, houby a živočichy ve svém 
regionu 

 na základě zkoumání vybraných 
organismů určí, jak jsou jednotlivé 
organismy přizpůsobeny k životu na 
souši, ve vodě, ve vzduchu 

 Živá příroda, stěhovaví ptáci 

 Rozdělení živočichů na ptáky 
a savce  

EV - Základní podmínky 
života 

Pč: Práce s drobným 
materiálem 
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 vysvětlí potravní vztahy nebo 
vzájemně prospěšné vztahy mezi 
jednotlivými organismy základních 
společenstev 

 roztřídí organismy podle jejich 
přirozených ekosystémů a zařadí je do 
potravní pyramidy či řetězce 

PRV-3-4-05  na základě obrazové či textové opory 
popíše činnosti člověka podporující 
nebo poškozující životní prostředí 

 objasní, proč je nutné ohleduplné 
chování k přírodě a její ochrana 

 vyhledá a popíše problémy životního 
prostředí oblasti, kde žije, a porovná 
je s problémy z jiných oblastí 

 Základní podmínky života, 
znaky a projevy živých 
organismů 

 Ochrana životního prostředí 

EV - Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

PRV-3-5-01  uplatňuje základní hygienické, 
režimové a jiné zdravotně preventivní 
návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah 
ke zdraví 

 určí a pojmenuje části lidského těla  

 rozliší pozitivní a negativní vlivy na své 
zdraví a uvede příklady ze života  

 pojmenuje a vysvětlí některé vlivy 
ohrožující fungování lidského těla 
(nadváha, stres, neléčené nemoci, 
závislosti apod.)  

 Osobní hygiena, péče o tělo a 
zevnějšek 

 Poznáváme své tělo, stavba 
těla, smysly 

 Nemoc, úraz 

 Zdravá výživa 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Seberegulace a 
sebeorganizace; 
Psychohygiena 
OSV - Sociální rozvoj: 
Poznávání lidí (pozitivní 
náhled na odlišnosti); 
Mezilidské vztahy (význam 
vzájemné pomoci a podpory 
v těžkých životních situacích) 

Vv: Rozvíjení 
smyslové citlivosti 
Hv: Hudebně 
pohybové činnosti 
Tv: Činnosti 
ovlivňující zdraví 
Pč: Práce s drobným 
materiálem 

PRV-3-5-04  navrhne vhodný způsob chování v 
modelových situacích ohrožujících 
zdraví a upozorní na rizika vyplývající z 

 Dopravní značky a situace 

 Jsem chodec 

 Seznámení s obecnými 

MV - Receptivní činnosti, 
kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
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nedodržení vhodných postupů  

 popíše postupy svého jednání a 
pomoci v situaci ohrožující život  

 popíše danou dopravní situaci, 
rozpozná vhodné a nevhodné chování 
účastníků silničního provozu  

 reaguje adekvátně na pokyny 
dospělých při mimořádných 
událostech 

zásadami chování a ochrany 
při haváriích s únikem 
nebezpečných látek 

 Ochrana při přírodních 
katastrofách, živelných 
pohromách 

PRV-3-5-07  rozliší lehké zranění od zranění 
ohrožujícího lidský život  

 uvede telefonní čísla pro přivolání 
první pomoci a dokáže se rozhodnout, 
v jakém případě je má užít  

 předvede simulovaný telefonický 
rozhovor - přivolání záchranné služby  

 Tísňová volání 

 Nemoc, úraz, první pomoc 

OSV - Morální rozvoj: Řešení 
problémů a rozhodování se; 
Hodnoty, postoje a praktická 
etika 

 

PRV-3-5-08  chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne 
komunikaci, která je mu nepříjemná; 
v případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby 
komunikace s operátory tísňových 
linek 

 úměrně svému věku vysvětlí bezpečné 
způsoby chování k druhému pohlaví 
(vzájemný respekt a chování dle 
společenských zásad, ochrana 
vlastního soukromí a zdraví)  

 v modelové situaci prokáže schopnost 
odmítnout chování, které mu je 
nepříjemné  

 Přiměřené vyhodnocení a 
zvládnutí nestandardní 
situace při setkání 
s neznámými lidmi 

OSV - Rozlišování mezi 
nabídkami druhých, 
schopnost odmítnutí nabídky, 
zneužívání návykových látek, 
sexuální zneužívání 
OSV - Morální rozvoj, řešení 
problémů a rozhodovacích 
dovedností 
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B. Ročník druhý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

PRV-3-1-01  stručně popíše a zvládne cestu do 
školy a na určené místo 

 rozliší možná nebezpečí v nejbližším 
okolí 

 Jsem školák - práva a 
povinnosti školy, pravidla 
slušného chování, bezpečně 
do školy, základní pravidla 
BESIP 

OSV - Vzájemné vztahy, 
sebepoznání, sebehodnocení, 
tolerance, vzájemná pomoc, 
předcházení šikaně 
VDO - Občanská společnost a 
škola 

Č: Jazyková výchova 
Vv: Uplatňování 
subjektivity 

PRV-3-1-02  pozoruje a popíše změny v nejbližším 
okolí, obci (městě) 

 Náš domov - seznámení 
s pravidly ochrany člověka 
v mimořádných situacích 
(povodeň, požár) 

EV - Vztah člověka k prostředí  

LIDÉ KOLEM NÁS 

PRV-3-2-01  rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 
v rodině, role rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi 

 Moje rodina, život v rodině, 
vzájemná pomoc, tolerance, 
předcházení šikaně, zásady 
společenského chování, 

OSV - Sociální rozvoj, 
mezilidské vztahy, 
komunikace 

M: Závislosti, vztahy 
a práce s daty 
Vv: Uplatňování 
subjektivity 

PRV-3-2-02  odvodí význam a potřebu různých 
povolání a pracovních činností 

 Práce a volný čas, 

 pracovní činnosti, povolání 

 Tv: Činnosti 
podporující 
pohybové učení 

PRV-3-2-03  projevuje toleranci k přirozeným 
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, 
jejich přednostem i nedostatkům 

 Setkávání s jinými kulturami a 
národnostmi 

MKV - Etnický původ, lidské 
vztahy, principy sociálního 
smíru a solidarity 

Č: Jazyková výchova 
Č: Komunikační a 
slohová výchova 
 

LIDÉ A ČAS 

PRV-3-3-01  využívá časové údaje při řešení 
různých situací v denním životě, 
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti 
a budoucnosti 

 Roční období, dny v týdnu, 
části dne, kalendářní rok, 
orientace v čase, hodiny 

 M: Závislosti, vztahy 
a práce s daty 
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PRV-3-3-02  pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné 
události regionu, interpretuje některé 
pověsti nebo báje spjaté s místem, 
v němž žije 

 Minulost, současnost, 
budoucnost 

 Ochrana před ekologickou 
havárií 

 Č: Literární výchova 

PRV-3-3-03  uplatňuje elementární poznatky 
o sobě, o rodině a činnostech 
člověka, o lidské společnosti, soužití, 
zvycích a o práci lidí; na příkladech 
porovnává minulost a současnost 

 Život lidí dříve a nyní, svátky 
v průběhu roku, zvyky a 
tradice 

OSV - Kreativita Pč: Práce s drobným 
materiálem 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

PRV-3-4-01  pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

 Pozorování proměn přírody 
podle ročních období, 
zahrada, sad, pole, louka, les, 
u vody 

 Živočichové ve volné přírodě: 
ptáci, savci, ryby 

 domácí a hospodářská zvířata 

EV - Ekosystémy Vv: Uplatňování 
subjektivity 

PRV-3-4-02  roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede 
příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě 

 Živá příroda, třídění rostlin a 
živočichů 

 Ochrana životního prostředí  

 Zelenina, ovoce, zemědělské 
plodiny, pokojové rostliny 

EV - Základní podmínky života  

PRV-3-4-03  provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné 
a rozdílné vlastnosti a změří základní 
veličiny pomocí jednoduchých 
nástrojů a přístrojů 

 Základní podmínky života, 
znaky a projevy živých 
organismů, klíčení semen 

EV - Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

PRV-3-5-01  uplatňuje základní hygienické, 
režimové a jiné zdravotně preventivní 
návyky s využitím elementárních 

 Osobní hygiena, péče o tělo a 
zevnějšek 

OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace, 
psychohygiena 

Hv: Vokální činnosti 
Pč: Práce s drobným 
materiálem 
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znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah 
ke zdraví 

 Poznáváme své tělo, stavba 
těla a vnitřní orgány, smysly 

 Nemoc, úraz, první pomoc 

 Potraviny a výživa 

Tv: Činnosti 
ovlivňující zdraví 

PRV-3-5-02  rozezná nebezpečí různého 
charakteru, využívá bezpečná místa 
pro hru a trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla 
bezpečného chování účastníka 
silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

 Dopravní značky a situace 

 Jsem chodec, cyklista, 
dopravní prostředky 

OSV - Morální rozvoj, řešení 
problémů a rozvoj 
rozhodovacích dovedností 

Vv: Rozvíjení 
smyslové citlivosti 
Č: Komunikační a 
slohová výchova 

 
C. Ročník třetí 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO 
 

TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

PRV-3-1-01  vyhledá v různých typech map a plánů 
místo svého bydliště nebo svého 
aktuálního pobytu  

 určí pomocí světových stran polohu 
svého bydliště nebo pobytu vzhledem 
k určenému bodu  

 zakreslí do mapy nebo plánu místo 
svého bydliště nebo pobytu  

 porovná krajinu svého bydliště s jiným 
typem krajiny 

 Domov, místo, kde žijeme OSV - Osobnostní rozvoj:  
Seberegulace a sebepojetí 
(sebepoznání, 
sebehodnocení) 
OSV  Sociální rozvoj: 
Mezilidské vztahy (tolerance, 
vzájemná pomoc, 
předcházení šikaně) 
VDO - Občan, občanská 
společnost a stát 

Č: Jazyková výchova 
Vv: Uplatňování 
subjektivity 

PRV-3-1-02  začlení svou obec (město) do 
příslušného kraje a obslužného centra 
ČR, pozoruje a popíše změny 
v nejbližším okolí, obci (městě) 

 určí světové strany podle přírodních 

 Naše město a jeho okolí, 
mapa, plánek města, 
památky, 
místní a okolní krajina 

 Poznávání cizích zemí 

EV - Vztah člověka k prostředí  
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jevů 

 za pomoci kompasu orientuje mapu a 
určí světové strany 

 vyhledá na mapě cíl cesty popisované v 
textu pomocí světových stran a značek 
na mapě  

 vybere z nabídky tvrzení zásady 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě  

 v modelové situaci prokáže schopnost 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě  

PRV-3-1-03  vybere nejvhodnější zobrazení a typ 
mapy pro získání informací (mapa 
kulturních památek, cyklotrasy, 
turistické mapy apod.)  

 z mapy vyčte a vypíše údaje o osídlení 
a přírodních podmínkách, v legendě 
mapy vyhledá potřebnou informaci 

 podle popisu vyhledá na mapě přírodní 
nebo člověkem vytvořený geografický 
objekt  

 podle mapy interpretuje údaje o 
přírodních podmínkách a osídlení   

 Orientace v krajině, typy 
krajiny, světové strany, 
směrová růžice 

EV - Základní podmínky života  

PRV-3-1-04  zorientuje se v mapě mikroregionu, 
vyhledává v ní významné prvky 

 s využitím různých zdrojů uvede 
příklady přírodních a kulturně cenných 
míst ve svém okolí 

 navrhne výlet do významných míst 
mikroregionu (zajímavé kulturní, 
přírodní zastávky apod.) a zdůvodní, 
proč je vybral 

 z nabídky vybere informace 

 Naše město a jeho okolí, 
mapa, plánek města, 
památky, 

 místní a okolní krajina 

VDO - Občan, občanská 
společnost a stát (krásy a 
památky vlasti a regionu, 
v němž žijeme) 
EV - Ekosystémy; Lidské 
aktivity a problémy životního 
prostředí 
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charakterizující danou oblast 

 seřadí informace o osídlení 
(hospodářství, přírodních zvláštnostech 
apod.) daného regionu podle četnosti 

PRV-3-1-06  uvede symboly naší státnosti a 
pojmenuje je 

 ze symbolů státní moci evropských 
států vybere symboly našeho státu 

 Státní symboly 

 Historie státu 

VMEGS - Objevujeme Evropu 
a svět 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

PRV-3-2-01  rozliší a pojmenuje blízké i vzdálenější 
příbuzenské vztahy v rodině a objasní 
vzájemné rodinné vazby 

 zhodnotí dodržování třídních pravidel, 
s pomocí provede sebereflexi, navrhne 
zlepšení vztahů ve třídě, ve škole 

 na základě modelové situace upozorní 
na negativní chování a jednání 
jednotlivých osob a doporučí vhodný 
způsob chování a jednání 

 uplatňuje základní pravidla slušného 
chování (poděkuje, pozdraví, poprosí, 
dává přednost, nabídne pomoc)  

 Já a moje rodina, širší rodina, 
vztahy v rodině, rodinné 
oslavy, domácí práce, zásady 
společenského chování 

 Vztahy ve třídě, ve škole 

OSV - Sociální rozvoj: 
Mezilidské vztahy, 
komunikace 

Vv: Uplatňování 
subjektivity 

PRV-3-2-02  rozliší rozdíly v povaze, povolání, 
vzdělání, zájmech 

 popíše, jaké mohou mít vliv vlastnosti 
člověka na práci ve skupině (třídě, 
rodině) 

 vyslechne odlišný názor 

 Práce a volný čas, 
pracovní činnosti, povolání 

OSV - Sociální rozvoj: 
Poznávání lidí; Mezilidské 
vztahy; Komunikace 

Tv: Činnosti 
ovlivňující úroveň 
pohybových 
dovedností 

PRV-3-2-03  uvede příklady správného a 
nesprávného řešení situace či jednání 
lidí 

 v modelové situaci prakticky předvede 

 Setkávání s jinými kulturami a 
národnostmi 

MKV - Etnický původ, lidské 
vztahy, principy sociálního 
smíru a solidarity 
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odlišné způsoby chování a jednání v 
různých situacích; své chování a 
jednání vysvětlí, připustí odlišný názor 
ostatních a navrhne jiné řešení 

 vysvětlí některá základní práva dětí a 
uvede příklady jejich porušování, rozliší 
svá práva a povinnosti a práva a 
povinnosti osob ve svém okolí 

 vysvětlí, jak a kde je možné požádat o 
pomoc při pocitu ohrožení 

PRV-3-2-04  uvede příklady vlastnictví soukromého, 
veřejného, osobního, společného 

 uvede předměty či majetek, které jsou 
důležité pro danou životní situaci, a 
odhadne jejich pořizovací cenu 

 odhadne cenu některého zboží 

 uvede možnosti placení v obchodě, 
objasní výhody a nevýhody 
bezhotovostních a hotovostních plateb 

 spočítá, kolik peněz má být vráceno při 
placení 

 uvede příklady příjmů a výdajů 
domácnosti 

 objasní, jak řešit situaci, kdy jsou 
příjmy větší než výdaje a kdy jsou 
příjmy menší než výdaje 

 sestaví jednoduchý osobní rozpočet a 
rozhodne, na kterých položkách je 
možné ušetřit a jak 

 na příkladech objasní rizika půjčování 
peněz 

 odhadne a zkontroluje cenu nákupu, 

 Modelové situace z oblasti 
finanční gramotnosti 

 Hospodaření v rodině 

 Kapesné a platby 

 Peněžní rezerva, nečekané 
výdaje 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Seberegulace a 
sebeorganizace; Kreativita 
OSV - Sociální rozvoj: 
Mezilidské vztahy; Kooperace 
a kompetice 
OSV - Morální rozvoj, řešení 
problémů a rozvoj 
rozhodovacích dovedností 
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vrácené peníze, na příkladu ukáže 
nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů 

 vysvětlí proč spořit 

LIDÉ A ČAS 

PRV-3-3-01  využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj 
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

 porovná různé časové údaje (mezi 
sebou a se vztahem k současnosti) 

 zanese časové údaje do časové osy 

 určí k základní dějinné události či jevu s 
pomocí encyklopedií, internetu a/či 
jiných zdrojů časový údaj, ke kterému 
se daná událost či jev vztahuje 

 porovná různé jevy z minulosti mezi 
sebou navzájem a s jevy ze současnosti 

 Roční období, dny v týdnu, 
části dne, kalendář, orientace 
v čase, hodiny 

  

PRV-3-3-02  pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události 
regionu, interpretuje některé pověsti 
nebo báje spjaté s místem, v němž žije 

 uvede příklady nejvýznamnějších 
kulturních institucí ČR (archiv, 
knihovna, muzeum a galerie) a 
vzájemně je rozliší na základě 
artefaktů, které sbírají a uchovávají 

 uvede příklady kulturních a přírodních 
památek ČR a památky z okolí svého 
bydliště a vyjádří k nim svůj vztah 

 vysvětlí význam konkrétní chráněné 
části přírody či kulturního objektu a 
uvede důvody pro jejich ochranu  

 Minulost, současnost, 
budoucnost 

 Seznámení s nejstaršími 
dějinami a historickými 
postavami 

 Život lidí dříve a nyní, svátky 
v průběhu roku, zvyky a 
tradice 

OSV - Sociální rozvoj:  
Mezilidské vztahy (pozitivní 
hodnocení mezilidských 
vztahů v literatuře) 
OSV - Kreativita 

Pč: Práce s drobným 
materiálem 
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ROZMANITOST PŘÍRODY 

PRV-3-4-01  pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích 

 rozpozná živé a neživé přírodniny 

 na základě pozorování vyvodí vztahy 
mezi živou a neživou přírodou 

 objasní základní podmínky pro život 
organismů 

 na základě obrazového či textového 
materiálu vysvětlí dopad činnosti 
člověka na vzhled přírody 

 využije výzkumné dovednosti pro 
zjišťování způsobu života rostlin a 
živočichů 

 Pozorování proměn přírody 
podle ročních období, 
zahrada, sad, pole, louka, les, 
u vody 

 Péče o zvěř 

 Vztah člověka a přírody 

 Neživá příroda, koloběh vody 
v přírodě, vzduch, horniny, 
nerosty, půda, ochrana 
životního prostředí  

 Vlastnosti látek 

 Fyzikální veličiny a jejich 
jednotky 

 Suroviny a výrobky 

 Lidské výtvory 

EV - Ekosystémy Č: Komunikační a 
slohová výchova 
Vv: Uplatňování 
subjektivity 
Hv: Vokální činnosti 
M: Závislosti, vztahy 
a práce s daty 

PRV-3-4-03  na základě společných znaků roztřídí 
dané organismy (rostliny, živočichy, 
houby) 

 na základě pozorování popíše dané 
rostliny, houby a živočichy ve svém 
regionu 

 na základě zkoumání vybraných 
organismů určí, jak jsou jednotlivé 
organismy přizpůsobeny k životu na 
souši, ve vodě, ve vzduchu 

 vysvětlí potravní vztahy nebo vzájemně 
prospěšné vztahy mezi jednotlivými 
organismy základních společenstev 

 roztřídí organismy podle jejich 
přirozených ekosystémů a zařadí je do 
potravní pyramidy či řetězce 

 Živá příroda, třídění rostlin a 
živočichů 

 Odlišnost hub a rostlin 

 Základní společné znaky 
rostlin 

EV - Základní podmínky života  
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PRV-3-4-04  pojmenuje základní projevy života 

 na základě pozorování dvou různých 
organismů určí, jaké projevy života 
mají společné 

 určí organismus pomocí jednoduchého 
klíče nebo atlasu 

 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků 

 pozoruje a zkoumá pomocí 
jednoduchých postupů, pomůcek a 
nástrojů vybraný projev života 

 Základní podmínky života, 
znaky a projevy živých 
organismů 

EV - Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

PRV-3-5-01  uplatňuje základní hygienické, 
režimové a jiné zdravotně preventivní 
návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah 
ke zdraví 

 určí a pojmenuje části lidského těla 

 uvede příklady orgánových soustav a 
vysvětlí jejich funkci 

 rozliší pozitivní a negativní vlivy na své 
vlastní zdraví a uvede příklady ze života 

 pojmenuje a vysvětlí některé vlivy 
ohrožující fungování lidského těla 
(nadváha, stres, neléčené nemoci, 
závislosti apod.) 

 Osobní hygiena, péče o tělo a 
zevnějšek 

 Poznáváme své tělo, stavba 
těla a vnitřní orgány, smysly 

 Nemoc, úraz, první pomoc 

 Zdravá výživa 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Seberegulace a 
sebeorganizace; 
Psychohygiena 

Vv: Rozvíjení 
smyslové citlivosti 
Hv: Instrumentální 
činnosti 
Pč: Práce s drobným 
materiálem 
Tv: Činnosti 
ovlivňující zdraví 

PRV-3-5-02  rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru 
a trávení volného času; uplatňuje 
základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, 

 Člověk - růst a vývoj   
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aby neohrožoval zdraví své a zdraví 
jiných 

 chronologicky seřadí jednotlivé etapy 
lidského života 

 určí, kterými etapami prošel, kterou 
právě prožívá a charakterizuje je 

 podle slovní charakteristiky rozpozná 
jednotlivé etapy lidského života  

PRV-3-5-03  chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne 
nepříjemnou komunikaci, v případě 
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro 
jiné; ovládá způsoby komunikace 
s operátory tísňových linek 

 rozliší své povinnosti a potřeby ve 
vztahu ke vzdělávání a zájmům 

 navrhne rozdělení svého času v rámci 
jednoho dne 

 zohlední při plánování oprávněné 
nároky osob z blízkého okolí, svůj plán 
zrealizuje a vyhodnotí 

 objasní důležitost zdravého životního 
stylu 

 Tísňová volání 

 Přiměřené vyhodnocení a 
zvládnutí nestandartní 
situace při setkání 
s neznámými lidmi 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Komunikace (rozlišování mezi 
nabídkami druhých, 
schopnost odmítnutí 
nabídky); Sebepoznání a 
sebepojetí (zneužívání 
návykových látek, sexuální 
zneužívání) 
OSV - Morální rozvoj, řešení 
problémů a rozhodovacích 
dovedností 

 

PRV-3-5-04  reaguje adekvátně na pokyny 
dospělých při mimořádných událostech 

 rozliší vhodné a nevhodné místo pro 
hru, odhalí možná rizika 

 navrhne vhodný způsob chování v 
modelových situacích ohrožujících 
zdraví a upozorní na rizika vyplývající z 
nedodržení vhodných postupů 

 popíše postupy svého jednání a 

 Seznámení s obecnými 
zásadami chování a ochrany 
při haváriích s únikem 
nebezpečných látek 

 Ochrana při přírodních 
katastrofách, živelných 
pohromách 

 Dopravní značky a situace 

 Jsem cyklista 

MV - Receptivní činnosti, 
kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

 



ŠVP ZV Škola porozumění 
Učební osnovy 1. stupeň     Základní škola Kladno, Vodárenská 2116 

65 
 

pomoci v situaci ohrožující život 

 popíše danou dopravní situaci, 
rozpozná vhodné a nevhodné chování 
účastníků silničního provozu 

PRV-3-5-05  vyjmenuje návykové látky, které jsou 
legálně v prodeji (alkohol, nikotin v 
cigaretách, event. potraviny obsahující 
kofein apod.) 

 vysvětlí, proč kouření a pití alkoholu 
poškozuje zdraví a proč je třeba 
odmítnout i další nabízené cizí látky 

 uvede příklady nemocí způsobených 
užíváním alkoholu a drog 

 předvede v modelových situacích 
různé způsoby odmítání návykových 
látek 

 Zdravý životní styl, děti a 
dospělí kolem nás 

 Návykové látky a ochrana 
před nimi 

 Prevence zneužití návykových 
látek 

OSV - Morální rozvoj: 
Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti; 
Hodnoty a životní postoje 

 

PRV-3-5-06  vysvětlí význam pravidelných 
preventivních zubních prohlídek a 
preventivních prohlídek u praktického 
či dětského lékaře 

 uvede příklady infekčních nemocí a 
způsob jejich přenosu 

 rozliší potraviny vhodné ke každodenní 
konzumaci, které je zvykem označovat 
jako „zdravé“, a potraviny nevhodné k 
časté konzumaci 

 zdůvodní, proč by v potravě člověka 
mělo být hodně ovoce a zeleniny 

 uplatňuje hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky 

 Člověk -  zdravý životní styl 

 Zdravá strava 

 Zdravé zuby 

 Dodržování hygienických 
návyků 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Seberegulace a 
sebeorganizace 
MV - Kritický náhled na obsah 
reklamního sdělení 
(potraviny) 
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PRV-3-5-07  rozliší lehké zranění od zranění 
ohrožujícího lidský život 

 uvede telefonní čísla pro přivolání 
první pomoci a dokáže se rozhodnout, 
v jakém případě je má užít 

 předvede simulovaný telefonický 
rozhovor - přivolání záchranné služby 

 z lékárničky vybere potřebný materiál k 
ošetření drobného poranění 

 v modelové situaci popíše nebo 
předvede ošetření drobných poranění 

 Zdraví a nemoc 

 Tísňová volání 

 Základy první pomoci 

OSV - Morální rozvoj: Řešení 
problémů a rozhodování se; 
Hodnoty, postoje a praktická 
etika 

 

PRV-3-5-08  pojmenuje základní zásady 
ohleduplného chování mezi ženami a 
muži, děvčaty a chlapci 

 úměrně svému věku vysvětlí bezpečné 
způsoby chování k druhému pohlaví 
(vzájemný respekt a chování dle 
společenských zásad, ochrana 
vlastního soukromí a zdraví) 

 v modelové situaci prokáže schopnost 
odmítnout jemu nepříjemné chování 

 Vzájemné vztahy ve 
společnosti, v rodině, ve třídě 

 Pravidla slušného chování 

OSV - Mezilidské vztahy  
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5.1.4.2  Př ír odověda  
 
Obsahové a organizační vymezení předmětu 
Předmět přírodověda seznamuje s poznatky o rozdílech mezi živým a neživým, s podmínkami 
života na Zemi, rozmanitostí přírody, výjimečností člověka, s poznatky o vesmíru a o planetě Zemi 
jako součásti vesmíru, s odpovědností lidí za udržení životních podmínek na Zemi. Vede 
k uvědomění, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje 
ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně 
obnovovat. Umožňuje poznávat člověka jako součást přírody a jako živý organismus, který má své 
fyziologické a biologické potřeby a funkce. 
 
Přírodovědné vzdělání zprostředkovává základní poučení o zdraví a nemocech, zdravotní prevenci, 
hygieně, první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných 
událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatelstva. Vede k uvědomění si 
odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. 
 
Předmět se opírá o vybrané poznatky z různých přírodovědných oborů. Žáci se učí orientovat ve 
světě informací, rozšiřují svou slovní zásobu v osvojovaných tématech a dokáží vyjádřit vlastní 
názory a získané informace zpracovávat. Jsou vedeni k objevování a poznávání nového a 
zajímavého. Poznávají podstatu zdraví i příčin nemocí a jsou vedeni k utváření ohleduplného 
vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k upevňování preventivního chování. 
 
Tato vzdělávací oblast přispívá také k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích a 
mimořádných událostech. 
 
Časové vymezení předmětu 
Přírodověda je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávací obsah 
předmětu je členěn do dvou tematických okruhů Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. 
Časová dotace je ve 4. ročníku 2 hodiny týdně, v 5. ročníku 2 hodiny týdně. 
 
Zařazení průřezových témat 
Osobnostní a sociální výchova 
Environmentální výchova  
 
Výchovné a vzdělávací strategie 
V hodinách přírodovědy se rozvíjejí poznávací procesy žáků, učivo směřuje k utváření a rozvíjení 
klíčových kompetencí, k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové práci. 
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PŘÍRODOVĚDA  
A. Ročník čtvrtý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

PŘ-5-4-01  rozpozná živé a neživé přírodniny 

 na základě pozorování vyvodí vztahy 
mezi živou a neživou přírodou 

 objasní základní podmínky pro život 
organismů 

 Živá a neživá příroda 

 Ekologie 

 Vlastnosti neživých přírodnin 

 Třídění látek, skupenství 

 Změny látek 

 Voda a vzduch 

 Horniny a nerosty, půda 

EV - Základní podmínky 
života 

Pč: Práce s drobným 
materiálem 
M: Závislosti, vztahy 
a práce s daty 

VESMÍR A ZEMĚ 

PŘ-5-4-02  za použití Telluria nebo obrázků vysvětlí 
střídání dne a noci a střídání čtyř 
ročních období 

 Slunce, Země, Měsíc 

 Střídání dne a noci 

 Střídání ročních období 

 Vl: Země, v níž 
žijeme 

ŽIVÁ PŘÍRODA 

PŘ-5-4-03  na základě společných znaků roztřídí 
dané organismy (rostliny, živočichy, 
houby) 

 na základě pozorování popíše dané 
rostliny, houby a živočichy ve svém 
regionu 

 na základě zkoumání vybraných 
organismů určí, jak jsou jednotlivé 
organismy přizpůsobeny k životu na 
souši, ve vodě, ve vzduchu 

 Přírodní společenstva 
v jednotlivých ročních 
obdobích 

 Znaky života, životní potřeby 
a projevy 

EV - Vztah člověka k prostředí Vl: Chování lidí 
Č: Komunikační a 
slohová výchova 
Vv: Rozvíjení 
smyslové citlivosti 
Pč: Pěstitelské práce 

PŘ-5-4-04  pojmenuje základní projevy života 

 na základě pozorování dvou různých 
organismů určí, jaké projevy života mají 

 Třídění živočichů, rostlin a 
hub 

 Význam rostlin a živočichů 

EV - Ekosystémy  
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společné 

 určí organismus pomocí jednoduchého 
klíče nebo atlasu 

 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků 

 pozoruje a zkoumá pomocí 
jednoduchých postupů, pomůcek a 
nástrojů vybraný projev života 

v přírodě a pro člověka 

PRAKTICKÝ PŘÍRODOPIS 

PŘ-5-4-05  na základě obrazové či textové opory 
popíše činnosti člověka podporující 
nebo poškozující životní prostředí 

 objasní, proč je nutné ohleduplné 
chování k přírodě a její ochrana 

 Ekologie 

 Pozorování v přírodě 

 Přizpůsobivost rostlin a 
živočichů 

 Vztah člověka k přírodě 

 Pěstování rostlin 

 Domácí zvířata a jejich chov 

EV - Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí 

Vl: Chování lidí 

PŘ-5-4-06  uvede možná rizika vyplývající ze 
specifických přírodních jevů 

 vysvětlí, které mimořádné události 
související se specifickými přírodními 
jevy hrozí v místě jeho bydliště a školy, 
a uvede možnosti, jak se chránit 

 uvede, jakou mimořádnou událost 
může způsobit určitý přírodní jev 

 Ochrana obyvatelstva 

 Bezpečné chování v různém 
prostředí 

 Přivolání pomoci v situaci 
osobního nebo cizího 
ohrožení 

  

PŘ-5-4-07  použije vybrané pracovní metody a 
postupy při jednoduchých 
pozorováních a pokusech 

 dodrží pracovní postup 

 provede stručný a přehledný záznam o 
pokusu a popíše výsledek pokusu 

 

 Měření vlastností látek OSV - Rozvoj schopnosti 
poznávání 
OSV - Kooperace a kompetice 

Vl: Naše obec 
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PÉČE O ZDRAVÍ 

PŘ-5-5-03  rozliší své povinnosti a potřeby ve 
vztahu ke vzdělávání a zájmům 

 navrhne rozdělení svého času v rámci 
jednoho dne 

 zohlední při plánování oprávněné 
nároky osob z blízkého okolí, svůj plán 
zrealizuje a vyhodnotí 

 objasní důležitost zdravého životního 
stylu 

 Hygiena a stravování 

 Zdravý životní styl 

 Zdraví a nemoc, příčiny 
nemoci 

 Vv: Uplatňování 
subjektivity 
Tv: Činnosti 
ovlivňující zdraví 

PŘ-5-5-04  rozliší vhodné a nevhodné místo pro 
hru, odhalí možná rizika 

 navrhne vhodný způsob chování v 
modelových situacích ohrožujících 
zdraví a upozorní na rizika vyplývající z 
nedodržení vhodných postupů 

 popíše postupy svého jednání a pomoci 
v situaci ohrožující život 

 popíše danou dopravní situaci, 
rozpozná vhodné a nevhodné chování 
účastníků silničního provozu 

 Dopravní výchova 

 Ochrana obyvatelstva při 
haváriích 

 Chování v nebezpečných 
situacích 

OSV - Řešení problémů a 
rozhodovacích dovedností 

 

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZDRAVÍ. ZÁKLADY SEXUÁLNÍ VÝCHOVY 

PŘ-5-5-05  vysvětlí, proč kouření a pití alkoholu 
poškozuje zdraví a proč je třeba 
odmítnout i další nabízené cizí látky 

 předvede v modelových situacích různé 
způsoby odmítání návykových látek 

 Prevence zneužívání 
návykových látek 

 Kouření, alkohol, drogy a jiné 
škodliviny 

OSV - Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

Č: Literární výchova 

PŘ-5-5-06  vysvětlí význam pravidelných 
preventivních lékařských prohlídek 
(zubní i pediatrické) 

 uplatňuje základní hygienické, režimové 
a jiné zdravotně preventivní návyky 

 Péče o zdraví 

 Chování v situaci úrazu 

 Preventivní a lékařská péče 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Seberegulace a 
sebeorganizace 
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PŘ-5-5-07  uvede telefonní čísla pro přivolání první 
pomoci a dokáže se rozhodnout, v 
jakém případě je má užít 

 předvede simulovaný telefonický 
rozhovor - přivolání záchranné služby 

 Chování v nebezpečných 
situacích 

  

PŘ-5-5-08  pojmenuje základní zásady 
ohleduplného chování mezi ženami a 
muži, děvčaty a chlapci 

 úměrně svému věku vysvětlí bezpečné 
způsoby chování k druhému pohlaví 
(vzájemný respekt a chování dle 
společenských zásad, ochrana vlastního 
soukromí a zdraví) 

 v modelové situaci prokáže schopnost 
odmítnout chování, které mu je 
nepříjemné 

 Péče o zdraví - sexuální 
výchova 

 Máme se rádi - kamarádství, 
přátelství, láska 

OSV - Sebepoznání a 
sebepojetí; Mezilidské vztahy 

Č: Literární výchova 

 
B. Ročník pátý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

PŘ-5-4-01  na základě obrazového či textového 
materiálu vysvětlí dopad činnosti 
člověka na vzhled přírody 

 využije výzkumné dovednosti pro 
zjišťování způsobu života rostlin a 
živočichů 

 Rozmanitost životních 
podmínek na Zemi 

 Porovnávání látek a měření 
veličin 

 Otáčivé účinky síly 

 Elektrický proud 

EV - Základní podmínky života Pč: Práce s drobným 
materiálem 
M: Závislosti, vztahy 
a práce s daty 

VESMÍR A ZEMĚ 

PŘ-5-4-02  na základě obrazového materiálu 
popíše postavení Země ve vesmíru 

 Slunce, Země, Měsíc 

 Sluneční soustava 

 Vl: Praktický zeměpis 
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 objasní rozdíly v postavení Země a 
Slunce v různých ročních obdobích 

 Střídání ročních období 

 Zemská přitažlivost 

 Magnetismus, magnetické 
pole 

PŘ-5-4-03  vysvětlí potravní vztahy nebo vzájemně 
prospěšné vztahy mezi jednotlivými 
organismy základních společenstev 

 roztřídí organismy podle jejich 
přirozených ekosystémů a zařadí je do 
potravní pyramidy či řetězce 

 Podnebné pásy EV - Vztah člověka k prostředí Vl: Zeměpis Evropy a 
světa 
Vv: Uplatňování 
subjektivity 

ROZMANITOST PŘÍRODY A JEJÍ OCHRANA 

PŘ-5-4-04  pojmenuje základní projevy života 

 na základě pozorování dvou různých 
organismů určí, jaké projevy života 
mají společné 

 určí organismus pomocí jednoduchého 
klíče nebo atlasu 

 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků 

 pozoruje a zkoumá pomocí 
jednoduchých postupů, pomůcek a 
nástrojů vybraný projev života 

 stručně charakterizuje specifické 
přírodní jevy a z nich vyplývající rizika 
vzniku mimořádných událostí 

 Třídění živočichů a rostlin 

 Počasí a podnebí 

 Přírodní sféra Země a její 
složky 

EV - Ekosystémy Č: Komunikační a 
slohová výchova 
Vv: Uplatňování 
subjektivity 
Pč: Pěstitelské práce 

PŘ-5-4-05  vyhledá a popíše problémy životního 
prostředí oblasti, kde žije, a porovná je 
s problémy z jiných oblastí 

 Ekologie 

 Přizpůsobivost rostlin a 
živočichů 

EV - Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí 

 

OHLEDUPLNÉ CHOVÁNÍ V PŘÍRODĚ 

PŘ-5-4-06  uvede možná rizika vyplývající ze 
specifických přírodních jevů 

 Ochrana obyvatelstva při 
živelných pohromách 

 Vl: Hospodářský 
život 
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 vysvětlí, které mimořádné události 
související se specifickými přírodními 
jevy hrozí v místě jeho bydliště a školy, 
a uvede možnosti, jak se chránit 

 uvede, jakou mimořádnou událost 
může způsobit určitý přírodní jev 

 Chráněná území a jejich 
význam 

 Likvidace odpadů 

 Živelné pohromy a ekologické 
katastrofy 

PRAKTICKÝ PŘÍRODOPIS 

PŘ-5-4-07  pozná a popíše některé laboratorní 
pomůcky 

 použije vybrané pracovní metody a 
postupy při jednoduchých 
pozorováních a pokusech 

 dodrží pracovní postup 

 provede stručný a přehledný záznam o 
pokusu a popíše výsledek pokusu 

 dodrží bezpečnost práce během 
experimentování 

 Měření vlastností látek 

 Jednoduché stroje 

OSV - Rozvoj schopnosti 
poznávání 
OSV - Kooperace a kompetice 

 

ČLOVĚK, LIDSKÉ TĚLO 

PŘ-5-5-01  určí a pojmenuje části lidského těla 

 uvede příklady orgánových soustav a 
vysvětlí jejich funkci 

 rozliší pozitivní a negativní vlivy na své 
vlastní zdraví a uvede příklady ze života 

 pojmenuje a vysvětlí některé vlivy 
ohrožující fungování lidského těla 
(nadváha, stres, neléčené nemoci, 
závislosti apod.) 

 Lidské tělo 

 Základy anatomie a fyziologie 

OSV - Morální rozvoj: Řešení 
problémů a rozhodování se; 
Hodnoty, postoje a praktická 
etika 

Tv: Činnosti 
ovlivňující zdraví 

PŘ-5-5-02  chronologicky seřadí jednotlivé etapy 
lidského života 

 určí, kterými etapami prošel, kterou 
právě prožívá a stručně je 

 Vývoj člověka  Vl: Lidé a čas 
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charakterizuje 

 podle slovní charakteristiky rozpozná 
jednotlivé etapy lidského života 

PÉČE O ZDRAVÍ, VÝŽIVA 

PŘ-5-5-03  rozliší své povinnosti a potřeby ve 
vztahu ke vzdělávání a zájmům 

 navrhne rozdělení svého času v rámci 
jednoho dne 

 zohlední nároky osob z blízkého okolí, 
svůj plán zrealizuje a vyhodnotí 

 objasní roli zdravého životního stylu 

 Hygiena a stravování 

 Zdravý životní styl 

 Vliv stravování na zdraví 

 Osobní a intimní hygiena 

 Duševní hygiena 

 Denní režim 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Seberegulace a 
sebeorganizace 

Pč: Příprava pokrmů 
Tv: Činnosti 
ovlivňující zdraví 

PŘ-5-5-04  rozliší vhodné a nevhodné místo pro 
hru, odhalí možná rizika 

 navrhne vhodný způsob chování v 
modelových situacích ohrožujících 
zdraví a upozorní na rizika vyplývající z 
nedodržení vhodných postupů 

 popíše postupy svého jednání a 
pomoci v situaci ohrožující život 

 Ochrana obyvatelstva při 
haváriích 

 Chování v nebezpečných 
situacích 

 Brutalita i jiné formy násilí 
v médiích 

 Linky důvěry, krizová centra 

OSV - Morální rozvoj: Řešení 
problémů a rozhodovacích 
dovedností 

 

PŘ-5-5-05  vyjmenuje návykové látky, které jsou 
legálně v prodeji (alkohol, nikotin v 
cigaretách, event. potraviny obsahující 
kofein apod.) 

 vysvětlí, proč kouření a pití alkoholu 
poškozuje zdraví a proč je třeba 
odmítnout i další nabízené cizí látky 

 uvede příklady nemocí způsobených 
užíváním alkoholu a drog 

 předvede v modelových situacích 
různé způsoby odmítání návykových 
látek 

 Prevence zneužívání 
návykových látek 

 Počítače, hrací automaty 

 Zdravotní a sociální rizika 
zneužívání návykových látek 

OSV - Morální rozvoj: 
Hodnoty, postoje, praktická 
etika 
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PŘ-5-5-06  vysvětlí význam pravidelných 
preventivních lékařských prohlídek 

 uvede příklady infekčních nemocí a 
způsob jejich přenosu 

 rozliší potraviny vhodné ke každodenní 
konzumaci, které je zvykem označovat 
jako „zdravé“, a potraviny nevhodné k 
časté konzumaci 

 zdůvodní, proč by v potravě člověka 
mělo být hodně ovoce a zeleniny 

 uplatňuje hygienické, režimové a 
zdravotně preventivní návyky 

 Prevence tělesného a 
duševního zatížení 

 Hygiena pohybových činností 

 Bezpečnost 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Seberegulace a 
sebeorganizace 
MV - Kritický náhled na obsah 
reklamního sdělení 
(potraviny) 

 

PŘ-5-5-07  rozliší lehké zranění od zranění 
ohrožujícího lidský život 

 z lékárničky vybere potřebný materiál k 
ošetření drobného poranění 

 v modelové situaci popíše nebo 
předvede ošetření drobných poranění 

 Chování v nebezpečných 
situacích 

 První pomoc 

  

ZÁKLADY SEXUÁLNÍ VÝCHOVY 

PŘ-5-5-08  pojmenuje základní zásady 
ohleduplného chování mezi ženami a 
muži, děvčaty a chlapci 

 popíše biologické a psychické změny, 
které u obou pohlaví nastanou v 
pubertě, a jak by k nim měl přistupovat 

 úměrně svému věku vysvětlí bezpečné 
způsoby chování k druhému pohlaví 
(vzájemný respekt a chování dle 
společenských zásad, ochrana 
vlastního soukromí a zdraví) 

 dokáže odmítnout nepříjemné chování 

 Dospívání - tělesné a 
fyziologické změny 

 Základy lidské reprodukce 

 Etická stránka sexuality 

 Krizové situace  - sexuální 
zneužívání, šikana 

 Nemoci přenosné pohlavním 
stykem 

OSV - Sebepoznání a 
sebepojetí, mezilidské vztahy 

Č: Literární výchova 
Vl: Soužití lidí 
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5.1.4.3  Vlast ivěda  
 
Obsahové a organizační vymezení předmětu 
Tento předmět seznamuje žáky se základními poznatky o významných přírodních, hospodářských, 
společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí a o výsledcích jejich činnosti, 
s důležitými událostmi a významnými osobnostmi regionálních a národních dějin. Učí zpracovávat 
informace z různých zdrojů. Formuje u žáků vědomí příslušnosti k vlastnímu národu, pěstuje 
žádoucí hodnotové orientace, rozvíjí zájem žáků o poznávání života, tradic, zvyklostí a zvláštností, 
společenství v různých historických obdobích a v různých kulturních oblastech. Výuka probíhá 
většinou ve třídách, vhodně se zařazují krátkodobé projekty, exkurze, návštěvy zeměpisně i 
historicky zajímavých míst. 
 
V hodinách vlastivědy žáci poznávají místní krajinu, vytváří si počáteční ucelenou představu o své 
vlasti, její přírodě, kultuře a historii i o jejích jednotlivých oblastech. Utvářejí si základní představu 
o způsobu života svých předků v různých historických obdobích. Učí se orientovat v terénu, 
pracovat s mapami a využívat získané vědomosti v praktických situacích. Rozvíjí se jejich schopnost 
pozorovat, analyzovat, srovnávat a výstižně pojmenovávat věci, jevy a děje a souvisle o nich 
vyprávět. 
 
Časové vymezení předmětu  
Vlastivěda je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávací obsah 
předmětu je členěn do tří tematických okruhů Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. 
Časová dotace je ve 4. ročníku 2 hodiny týdně, v 5. ročníku 2 hodiny týdně. 
 
Zařazení průřezových témat 
Osobnostní a sociální výchova  
Výchova demokratického občana 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
Multikulturní výchova  
Mediální výchova  
 
Výchovné a vzdělávací strategie 
Tento předmět by měl docílit toho, aby slovo „vlast“ nebylo prázdným pojmem. Citlivě podané 
vyprávění o české zemi a její minulosti, o slavných osobnostech našich dějin, by mělo v dětech 
vzbudit zdravou národní hrdost a pocit příslušenství k vlastnímu národu. Touhu být užitečným 
členem lidské společnosti v budoucnu. V páté třídě vlastivědné učivo přesahuje hranice vlasti, děti 
získají první zeměpisné poučení o Evropě a dalších kontinentech. 
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VLASTIVĚDA  
A. Ročník čtvrtý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

MÍSTO, KDE ŽIJEME, DOMOV 

VL-5-1-01  vyhledá v různých typech map a plánů 
místo svého bydliště nebo svého 
aktuálního pobytu 

 určí pomocí světových stran polohu 
svého bydliště nebo pobytu vzhledem k 
určenému bodu 

 zakreslí do mapy nebo plánu místo 
svého bydliště nebo pobytu 

 porovná krajinu svého bydliště s jiným 
typem krajiny 

 Můj domov 

 Okolí bydliště 

 Místní krajina, orientace v 
krajině 

EV - Vztah člověka k prostředí  

NAŠE OBEC 

VL-5-1-02  určí světové strany podle přírodních 
jevů 

 za pomoci kompasu orientuje mapu a 
určí světové strany 

 vyhledá na mapě cíl cesty popisované 
v textu pomocí světových stran a 
značek na mapě 

 vybere z nabídky tvrzení zásady 
bezpečného pohybu a pobytu 
v přírodě a v modelové situaci prokáže 
schopnost se jimi řídit 

 Světové strany, směrová 
růžice 

EV - Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy ŽP 

Př: Praktický 
přírodopis 

VL-5-1-03  vybere nejvhodnější zobrazení a typ 
mapy pro získání informací (mapa 
kulturních památek, cyklotrasy, 

 Druhy map, plány 

 Typy krajiny 

 Obecně zeměpisná mapa, 

EV – Ekosystémy. Lidské 
aktivity a problémy ŽP 
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turistické mapy apod.) 

 z mapy vyčte a vypíše údaje o osídlení 
a přírodních podmínkách, v legendě 
mapy vyhledá potřebnou informaci  

 podle popisu vyhledá na mapě 
přírodní nebo člověkem vytvořený 
geografický objekt 

 podle mapy interpretuje údaje o 
přírodních podmínkách a osídlení 

mapové značky 

ZEMĚ, V NÍŽ ŽIJEME, OKOLNÍ KRAJINA, MÍSTNÍ OBLASTI 

VL-5-1-04  zorientuje se v mapě mikroregionu, 
vyhledává v ní významné prvky 

 s využitím různých zdrojů uvede 
příklady přírodních a kulturně cenných 
míst ve svém okolí 

 navrhne výlet do významných míst 
mikroregionu (zajímavé kulturní, 
přírodní zastávky apod.) a zdůvodní, 
proč je vybral 

 z nabídky vybere informace 
charakterizující danou oblast  

 seřadí informace o osídlení 
(hospodářství, přírodních 
zvláštnostech apod.) daného regionu 
podle četnosti 

 Povrch, vodstvo, města, 
průmysl, zemědělství, 
rostlinstvo a živočišstvo a 
význam jednotlivých oblastí 
České republiky 

VDO - Občan, občanská 
společnost a stát (krásy a 
památky vlasti a regionu, 
v němž žijeme) 
EV - Ekosystémy; Lidské 
aktivity a problémy životního 
prostředí 

Př: Vesmír a Země 
Tv: Činnosti 
ovlivňující úroveň 
pohybových 
dovedností 
 

VL-5-1-05  popíše uskutečněnou cestu (polohu 
místa, přírodu, zajímavosti apod.) 

 Tvorba prezentací a projektů 
k jednotlivým oblastem ve 
skupinách nebo jednotlivě 

MV - Tvorba mediálního 
sdělení, práce v realizačním 
týmu 

 

NAŠE VLAST 

VL-5-1-06  uvede příklad/y orgánů státní moci a 
jejich zástupců 

 Naše vlast - státní symboly 

 Orgány státní moci 

VDO - Principy demokracie 
jako formy vlády a 

Hv: Vokální činnosti 
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 z nabídky vybere a přiřadí odpovídající 
činnost k orgánu státní moci 

 uvede symboly naší státnosti a 
pojmenuje je 

 vysvětlí význam vybraných symbolů 
státu 

 Státní svátky a významné dny 

 Hlavní město Praha 

rozhodování, formy 
participace občanů 
v politickém životě 

LIDÉ KOLEM NÁS, RODINA 

VL-5-2-01  rozliší a pojmenuje blízké i vzdálenější 
příbuzenské vztahy v rodině a objasní 
vzájemné rodinné vazby 

 zhodnotí dodržování třídních pravidel, 
s pomocí provede sebereflexi, 
navrhne možnosti zlepšení vztahů ve 
třídě, ve škole 

 na základě modelové situace upozorní 
na negativní chování a jednání 
jednotlivých osob a doporučí vhodný 
způsob chování a jednání 

 uplatňuje základní pravidla slušného 
chování (poděkuje, pozdraví, poprosí, 
dává přednost, nabídne pomoc) 

 Můj domov 

 Rodina, postavení jedince 
v rodině, příbuzenské a 
mezigenerační vztahy, život a 
funkce rodiny 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace, vztahy, 
akceptace druhého 

 

SOUŽITÍ LIDÍ 

VL-5-2-02  rozliší rozdíly v povaze, povolání, 
vzdělání, zájmech 

 popíše, jaký vliv mohou mít vlastnosti 
člověka na práci (ve třídě, v rodině) 

 připraví argumenty k prezentaci svého 
názoru a vyslechne odlišný názor 

 Demokratická práva občanů 

 Mezilidské vztahy 

 Komunikace 

 Pomoc nemocným a sociálně 
slabým 

OSV - Sociální rozvoj: 
Kooperace a kompetice 
(pozitivní hodnocení 
druhého) 

 

CHOVÁNÍ LIDÍ 

VL-5-2-03  uvede příklady správného a 
nesprávného řešení situace či jednání 

 Chování lidí - principy 
demokracie 

OSV - Řešení problémů a 
rozhodovacích dovedností, 
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 v modelové situaci prakticky předvede 
odlišné způsoby chování a jednání v 
různých situacích; své chování a 
jednání vysvětlí, připustí odlišný názor 
ze strany ostatních a navrhne jiné 
řešení 

hodnoty, postoje, praktická 
etika 

VL-5-2-05  pojmenuje pozitiva a problémy 
životního prostředí ve své obci, městě, 
kraji 

 navrhne řešení ke zlepšení životního 
prostředí v obci, městě 

 Náš domov 

 Ochrana životního prostředí 

EV - Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí 

Př: Praktický 
přírodopis 
Př: Živá příroda 

 LIDÉ A ČAS 

VL-5-3-01  porovná různé časové údaje (mezi 
sebou a se vztahem k současnosti) 

 zanese časové údaje do časové osy 

 určí k základní dějinné události či jevu 
s pomocí encyklopedií, internetu a/či 
jiných zdrojů časový údaj, ke kterému 
se daná událost či jev vztahuje 

 porovná různé jevy z minulosti mezi 
sebou a s jevy ze současnosti 

 Čas a lidé 

 Orientace v čase, kalendáře, 
letopočet, generace 

 Časová přímka 

 Nejstarší dějiny naší vlasti 

  

VL-5-3-02  uvede příklady nejvýznamnějších 
kulturních institucí ČR (archiv, 
knihovna, muzeum a galerie) a 
vzájemně je rozliší na základě 
artefaktů, které sbírají a uchovávají 

 prezentuje spolužákům poznatek z 
dějin, který sám v muzeu či galerii 
vyhledal, a vysvětlí, proč je pro něj 
zajímavý/důležitý 

 

 Současnost a minulost 
v našem životě 

 Dějiny českých zemí 

 Tvorba prezentací a projektů 

MV - Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
OSV - Sociální rozvoj: 
Iniciativa, akceptace druhého 

ČJ: Komunikační a 
slohová výchova 
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VL-5-3-03  řadí správně události do skupin podle 
toho, zda se odehrály / odehrávají / 
pravděpodobně odehrají v minulosti, 
současnosti, nebo budoucnosti 

 seřadí hlavní dějinné události a 
období tak, jak následovaly za sebou 

 vysvětlí, jak se vybraný objekt v 
blízkosti jeho bydliště nebo v jeho 
kraji váže k určité historické události 
nebo období 

 Historie bydliště a okolí 

 Regionální památky, péče o 
památky 

EV - Vztah člověka k prostředí  

VL-5-3-04  pojmenuje rozdíly mezi ukázkami 
historických a současných budov 

 uvede příklady historických budov ze 
svého nejbližšího okolí 

 Život lidí v jednotlivých 
časových obdobích 

 Historické památky 

 Báje, mýty, pověsti 

  

VL-5-3-05  objasní pojem všední den, státní svátek 
a významný den 

 vysvětlí, proč se slaví vybrané státní 
svátky a významné dny 

 Státní svátky a významné dny 

 Památná místa 

MKV - Principy sociálního 
smíru a solidarity 

 

 
B. Ročník pátý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

PRAKTICKÝ ZEMĚPIS 

VL-5-1-02  určí světové strany dle přírodních jevů 

 za pomoci kompasu orientuje mapu a 
určí světové strany 

 Světové strany, směrová 
růžice 

 Př: Vesmír a Země 

VL-5-1-03  vybere nejvhodnější zobrazení a typ 
mapy pro získání informací (mapa 
kulturních památek, cyklotrasy, 
turistické mapy apod.) 

 Druhy map, plány, globus 

 Obecně zeměpisná mapa, 
mapové značky, grafika, 
vysvětlivky 

MKV - Etnický původ  
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 z mapy vyčte a vypíše údaje o osídlení 
a přírodních podmínkách, v legendě 
mapy vyhledá potřebnou informaci 

 podle popisu vyhledá na mapě 
přírodní nebo člověkem vytvořený 
geografický objekt 

 podle mapy interpretuje údaje o 
přírodních podmínkách a osídlení 

ZEMĚPIS EVROPY A SVĚTA 

VL-5-1-04  z nabídky vybere informace 
charakterizující danou oblast 

 seřadí informace o osídlení 
(hospodářství, přírodních 
zvláštnostech apod.) daného regionu 
podle četnosti 

 Evropa a svět - kontinenty, 
evropské státy, EU, cestování 

 Povrch, vodstvo, města, 
průmysl, zemědělství, 
rostlinstvo a živočišstvo a 
význam jednotlivých států 
Evropy 

OSV- Hodnoty, postoje, 
praktická etika 
VMEGS - Jsme Evropané 

Př: Vesmír a Země 

VL-5-1-05  vystihne charakteristické znaky 
způsobu života v naší vlasti a v jiných 
zemích 

 porovná způsob života i přírodu naší a 
vybrané zahraniční země 

 Tvorba prezentací a projektů 
k jednotlivým oblastem ve 
skupinách nebo jednotlivě 

VMEGS - Objevujeme Evropu 
a svět, Evropa a svět nás 
zajímá 
MV - Tvorba mediálního 
sdělení, práce v realizačním 
týmu 

 

SOUŽITÍ LIDÍ 

VL-5-2-01  rozliší a pojmenuje blízké i vzdálenější 
příbuzenské vztahy v rodině a objasní 
vzájemné rodinné vazby 

 zhodnotí dodržování třídních pravidel, s 
pomocí provede sebereflexi, navrhne 
možnosti zlepšení vztahů ve třídě, ve 
škole 

 na základě modelové situace upozorní 

 Mezilidské vztahy 

 Politické strany, spolky, církve 

 Člověk ve společenství lidí a 
národů 

 Společný „evropský dům“ 

OSV - Komunikace, vztahy, 
akceptace druhého 

Př: Základy sexuální 
výchovy 
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na negativní chování a jednání 
jednotlivých osob a doporučí vhodný 
způsob chování a jednání 

 uplatňuje základní pravidla slušného 
chování (poděkuje, pozdraví, poprosí, 
dává přednost, nabídne pomoc) 

PRÁVO A SPRAVEDLNOST 

VL-5-2-02  rozliší rozdíly v povaze, povolání, 
vzdělání, zájmech 

 popíše, jaké mohou mít vliv vlastnosti 
člověka na práci ve skupině (třídě, 
rodině) 

 připraví argumenty k prezentaci svého 
názoru 

 vyslechne odlišný názor 

 Právo a spravedlnost 

 Základní lidská práva a práva 
dítěte, práva a povinnosti 
žáků školy 

 Demokratická práva občanů 

OSV - Pozitivní hodnocení 
druhého 

 

VL-5-2-03  vysvětlí některá základní práva dětí a 
uvede příklady jejich porušování, rozliší 
svá práva a povinnosti a práva a 
povinnosti osob ve svém okolí 

 vysvětlí, jak a kde je možné požádat o 
pomoc při pocitu ohrožení 

 objasní principy protiprávního jednání 
(přestupek, trestný čin) ostatních a 
navrhne jiné řešení 
 

 Žijeme v Evropě - Evropská 
unie 

 Člověk ve společenství lidí a 
národů 

 Protiprávní jednání, právní 
ochrana občanů a majetku 
soukromého vlastnictví, 
duševních hodnot 

OSV - Řešení problémů a 
rozhodovacích dovedností 

Tv: Činnosti 
podporující 
pohybové učení 

HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT 

VL-5-2-04  uvede příklady vlastnictví soukromého, 
veřejného, osobního, společného 

 uvede předměty či majetek, které jsou 
důležité pro danou životní situaci, a 
odhadne pořizovací cenu 

 odhadne cenu vybraného zboží 

 Měny jednotlivých států 

 Výroba věcí, s nimiž denně 
přicházíme do styku 

 Způsoby nakupování 

 Hospodárnost v běžném 
životě 

VDO - Občan, občanská 
společnost a stát 
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 uvede možnosti placení v obchodě, 
objasní výhody a nevýhody 
bezhotovostních a hotovostních plateb 

 spočítá, kolik peněz má být vráceno při 
placení 

 uvede příklady příjmů a výdajů 
domácnosti 

 objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy 
větší než výdaje a kdy jsou příjmy 
menší než výdaje 

 sestaví jednoduchý osobní rozpočet a 
rozhodne, na kterých položkách je 
možné ušetřit a jak 

 na příkladech objasní rizika půjček 

 Peníze, funkce peněz, formy 
placení 

VL-5-2-05  zapojí se do diskuse o společenském 
životě v obci 

 rozpozná aktuální environmentální 
problém ve svém okolí 

 Ochrana životního prostředí EV - Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí 

Př: Ohleduplné 
chování v přírodě 

LIDÉ A ČAS, TECHNIKA A INFORMAČNÍ TECHNIKA 

VL-5-3-01  porovná různé časové údaje (mezi 
sebou a se vztahem k současnosti) 

 zanese časové údaje do časové osy 

 určí k základní dějinné události či jevu s 
pomocí encyklopedií, internetu a/či 
jiných zdrojů časový údaj, ke kterému 
se daná událost či jev vztahuje 

 porovná různé jevy z minulosti mezi 
sebou navzájem a s jevy ze současnosti 

 Čas a lidé 

 Časová přímka 

  

VL-5-3-02  vyhledá v archivu, knihovně, muzeu, 
galerii odpověď na jednoduchou otázku 

 uvede příklady kulturních a přírodních 

 Dějiny českých zemí 

 Tvorba prezentací a projektů 

MV - Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
OSV - Iniciativa, akceptace 
druhého 

Č: Komunikační a 
slohová výchova 
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památek ČR a příklad kulturní a 
přírodní památky z okolí svého bydliště, 
vyjádří k nim svůj vztah, vysvětlí jejich 
význam a důvody pro jejich ochranu 

VL-5-3-03  vysvětlí základní historické události v 
regionu, ve kterém žije 

 charakterizuje období, ve kterém žije 

 Vývoj a pokrok, mechanizace 
lidské práce, vývoj některých 
technických předmětů, 
vědecký výzkum a objevy 

 Historie bydliště a okolí 

 Novější dějiny českých zemí 

EV - Vztah člověka k prostředí  

VL-5-3-04  s využitím obrazového či textového 
materiálu porovná způsob života a 
obživy dříve a nyní 

 Život lidí v jednotlivých 
časových obdobích 

 Historické památky 

  

VL-5-3-05  objasní pojem všední den, státní svátek 
a významný den 

 vysvětlí, proč se slaví vybrané státní 
svátky a významné dny 

 Státní svátky a významné dny 

 Památná místa 

MKV - Principy sociálního 
smíru a solidarity 
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5.1.5  UMĚNÍ  A  KULT URA  

5 .1 .5.1  Hudební  výchova  
 
Obsahové a organizační vymezení předmětu 
Hudební výchova má charakter kulturní, estetický a společenský. Má přispět k celkovému vývoji 
dětské osobnosti prostřednictvím hudebního rozvoje. Systém hudební výchovy se uskutečňuje 
prostřednictvím receptivních, reprodukčních a z části i produkčních aktivit. Úkolem je rozvoj 
hudebních schopností, dovedností, zkušeností a poznatků, které jsou předpokladem pro 
kultivovaný a čistý zpěv, uvědomělé naslouchání hudbě, pochopení hudebně vyjadřovacích 
prostředků pro chápání a prožívání hudby. 
 
Těžištěm hudební výchovy je kromě zpěvu i práce s hudebním materiálem, jehož prostřednictvím 
žáci získávají pěvecké, poslechové a hudebně pohybové dovednosti. 
Učí se i prostřednictvím Internetu vyhledávat hudební materiál (písně, poslechové skladby, hudební 
nástroje…) 

 
Děti v hodinách hudební výchovy zpívají lidové i umělé písně, rytmizují a melodizují jednoduché 
říkankové texty, hrají na lehce ovladatelné hudební nástroje, sluchově se orientují v jednoduchých 
tónových celcích a získávají jednoduché hudebně pohybové dovednosti. Aktivně přistupují 
k tvorbě jednoduchých rytmických doprovodů a také k pohybovému vyjádření svého prožitku. 
Vnímají jednotlivé hudební projevy, orientují se v nich, dokáží je prožívat a hodnotit. 
 
Hudební činnosti tvoří provázaný celek vokálních, poslechových i instrumentálních a pohybových 
aktivit. Tyto činnosti umožňují, aby i děti, které jsou pěvecky méně disponované, byly úspěšné 
v jiném typu činností. 
 
Pěvecké činnosti - hlasová výchova, intonační a rytmická výchova, zpěv písní jednohlasých 
s doprovodem i bez doprovodu + příprava na zpěv písní dvojhlasých. 
 
Poslechové činnosti jsou zaměřeny na orientaci v proudu znějící hudby - percepční příprava (práce 
s tématem, s motivem apod.), vlastní poslech skladeb vokálních a instrumentálních 
interpretovaných z nahrávek, návštěvou koncertu, interpretovaných učitelem, dětmi, hosty. Žáci 
pracují s hudbou z různých období, a to vč. současné tvorby. 
 
Instrumentální činnosti jsou zaměřeny na podporu rytmické a intonační představivosti a na 
podporu interpretačních a produkčních schopností a dovedností - postupné seznamování a 
ovládání hry na Orffovy nástroje, příp. jiného instrumentálního doprovodu k písním. 
 
Hudebně pohybové činnosti jsou zaměřeny na pohybové vyjádření hudebního výrazu poslouchané 
skladby - základní elementy pohybu, technika hry na tělo. Písně vyjádřené pohybem, lidové a 
společenské tance, taneční hry. 
 
V systému činností spojují hudbu s poezií, výtvarným dílem a vlastním pohybovým projevem. 
Vytvářejí si základní představy o životě a díle významných představitelů české hudby. 
 
Časové vymezení předmětu 
Hudební výchova je současně s výtvarnou výchovou zařazena do vzdělávací oblasti Člověk a umění. 
Učivu je věnováno v každém ročníku (1. – 5. ročníku) po jedné hodině.  
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Zařazení průřezových témat 
Osobnostní a sociální výchova 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 
Výchovné a vzdělávací strategie 
Klademe důraz na hudební vnímání, rozvíjení citů k hudbě, uvolnění a relaxaci. 
Vedeme žáky k umění naslouchat druhým lidem a zaujmout svůj postoj k hudební tvorbě. 
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HUDEBNÍ  VÝCHOVA  
A. Ročník první 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-3-1-01  zazpívá v jednohlase při sólovém i 
společném zpěvu vybranou lidovou 
píseň 

 Otevírání úst, správná 
výslovnost 

 Nácvik správného nádechu a 
výdechu 

 Rozezpívání (rozšiřování hlas. 
rozsahu) + sjednocení 
hlasového rozsahu na písních 
c1 -a1 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Psychohygiena 

 

HV-3-1-02  píseň či melodii zahraje, zazpívá či ji 
pohybově ztvární 

 Využití říkankových textů 

 Napodobování jednoduchého 
předvedeného rytmu 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita 

Č: Komunikační a 
slohová výchova 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-3-1-03  rozpozná základní skupiny hudebních 
nástrojů (bicí, strunné, dechové) 

 Orffův instrumentář 
k písničkám ve 2/4 a ¾ taktu 

 Reprodukce motivů, 
improvizace - hra na ozvěnu, 
hra na otázku a odpověď 

 Napodobování zvuků - 
zvukomalba (např. zvířátka, 
zima, vrána, sníh, rolničky) 

 Tónová opora (na xylofonu 
zvolit tón, napodobit hlasem) 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(smyslové vnímání) 

 

HV-3-1-03  zrytmizuje či zmelodizuje jednoduché 
říkadlo 

 Rozlišování zvuk - tón (hlas 
mužský, ženský, dětský, hlas 
mluvní - zpěvní) 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita 
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 Rozlišování kvality tónů:  
- délka (tón dlouhý, krátký) 
- síla (silně, slabě) 
- barva (poznat klavír, 
zobcovou flétnu, kytaru, 
kontrabas) 
- výška (tón hluboký - vysoký; 
např. Jaké zvíře by mohl 
vyjadřovat…) 

 Tempo: pomalu - rychle 

HV-3-1-05  poukáže ve znějící ukázce na místo, 
v němž dojde k výrazné změně tempa, 
rytmu, dynamiky 

 Poslech české hymny 

 Hudební formy: píseň, 
nástrojová skladba, 
ukolébavka, pochod, malé 
rondo (např. Pějme píseň 
dokola) 

 Interpretace hudby: slovní 
vyjádření (Jaká je to hudba a 
proč je taková?) 

 Zvuk, tón 

 Řeč, zpěv (hlas mužský, 
ženský, dětský) 

 Tón hluboký, vysoký; silný a 
slabý; krátký a dlouhý 

 Tempo: pomalu, rychle 

 Píseň, nástrojová skladba, 
ukolébavka, pochod 

OSV - Sociální rozvoj: 
Komunikace  

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

HV-3-1-06  reaguje na znějící hudbu odpovídajícím 
pohybem 

 Pohybový doprovod OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(smyslové vnímání); 
Kreativita 

Prv: Člověk a jeho 
zdraví 
Tv: Pohybové 
dovedností 
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B. Ročník druhý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-3-1-01  zazpívá v jednohlase při sólovém i 
společném zpěvu vybranou lidovou 
píseň 

 dodržuje zásady hlasové hygieny a 
využije získané pěvecké dovednosti 
(nasazení tónu, dechová opora, 
odpovídající dynamika) 

 Výslovnost koncovek 

 Hospodárné dýchání (např. 
Jak dlouhou část říkanky 
stačíš říct na jeden nádech?) 

 Frázování (frázování na jeden 
nádech) 

 Sjednocování hlasového 
rozsahu c1 - c2, 

 Po předehře volný nástup na 
1. a 5. stupeň 

 Pokus o kánon 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Psychohygiena 

Č: Jazyková výchova 
Prv: Člověk a jeho 
zdraví 

HV-3-1-02  píseň či melodii zahraje, zazpívá či ji 
pohybově ztvární 

 zahraje jednoduchý doprovod 
(rytmické ostinato, prodlevu, tóny 
harmonických funkcí) 

 Hudební dialog (otázka + 
odpověď) 

 Melodizace textu (využití 1., 
3. a 5. stupně) 

 Dokončení melodie - doplnění 
dvoutaktového motivu do 
čtyřtaktové fráze 

 Orffovy hudební nástroje 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-3-1-03  rozpozná základní skupiny hudebních 
nástrojů (bicí, strunné, dechové) 

 vybere z nabídky hudebních nástrojů 
nástroj vhodný pro doprovod určené 
písně 

 

 Lidová píseň x píseň 
vytvořená skladatelem 

 Poznávání nástrojů v proudu 
hudby (violoncello, trubka, 
klarinet, velký buben) 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(smyslové vnímání); 
Kreativita 
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HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

HV-3-1-04  rozpozná a popíše základní znaky malé 
písňové formy, ronda, variace 

 určí hudební formu vybrané ukázky 

 Chůze po špičkách, poskok 

 Chůze ve  3/4 taktu (vpřed, 
vzad, na místě), 

 Držení rukou v bok 

 Pohybové vyjádření 
hudebního výrazu a nálady, 
vyjádření stoupání a klesání 
melodie, hra na tělo, tleskání, 
pantomima 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Seberegulace a 
sebeorganizace 
 

Tv: Činnosti 
ovlivňující úroveň 
pohybových 
dovedností 

HV-3-1-05  vytvoří na základě rytmického 
půdorysu či tónového materiálu písně 
jednoduchou předehru, mezihru či 
dohru (zopakováním části melodie 
písně, rytmickou figurou vycházející z 
písně apod.) 

 vytvoří k zahranému či zpívanému 
předvětí rytmické nebo melodické 
závětí 

 zrytmizuje či zmelodizuje jednoduché 
říkadlo 

 Mazurka 

 Rytmus: nota čtvrťová, 
osminová a půlová; pomlka 
čtvrťová, osminová a půlová 

 Dynamika: p - mf - f; 
zesilování a zeslabování 

 Tempo: zrychlování - 
zpomalování 

 Seznámení s tím, co je 
předehra, mezihra, dohra 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

HV-3-1-06  vybere ze znějících hudebních ukázek 
skladby s dominujícím hudebním 
vyjadřovacím prostředkem (rytmus, 
melodie, barva) 

 poukáže ve znějící ukázce na místo, v 
němž dojde k výrazné změně tempa, 
rytmu, dynamiky 

 OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(smyslové vnímání); 
Kreativita 
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C. Ročník třetí 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-3-1-01  zazpívá v jednohlase při sólovém i 
společném zpěvu vybranou lidovou 
píseň 

 dodržuje zásady hlasové hygieny a 
využije získané pěvecké dovednosti 
(nasazení tónu, dechová opora, 
odpovídající dynamika) 

 orientuje se v notovém/grafickém 
záznamu písně 

 Dýchání (klidný nádech 
v pauze, rychlý nádech mezi 
frázemi) 

 Sjednocování hlasového 
rozsahu c1 – d2 

 Průprava k dvojhlasu 

 S předehrou volný nástup na 
3. stupeň 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Psychohygiena 

Prv: Rozmanitost 
přírody 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-3-1-02  rytmizuje a melodizuje jednoduché 
texty, improvizuje v rámci 
nejjednodušších hudebních forem 

 Hudební hry s durovým a 
mollovým akordem 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita 

Prv: Člověk a jeho 
zdraví 

HV-3-1-03  využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

 Orffovy nástroje (dtto jako 1. 
a 2. ročník) 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

HV-3-1-04  reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 
dynamiku, směr melodie 

 Třídobá chůze po kruhu 

 Dvoudobá chůze v průpletu 

 Taktování na 2 a 3 doby, 

 Pohybové vyjádření 
hudebního výrazu a nálady 

  

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Seberegulace a 
sebeorganizace 
OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita 

Tv: Činnosti 
ovlivňující úroveň 
pohybových 
dovedností 

HV-3-1-05  rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 
rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

 Polka 

 Rytmus: živě, rázně 
(návaznost na polku) 

 Dynamika: opakování p - mf - 
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f 

 Tempo: živě, mírně 

 Notová osnova, G-klíč, 
taktová čára, 4/4 takt 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

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

 Akord durový a mollový 

 Polka, 

 B. Smetana, A. Dvořák 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(smyslové vnímání) 

 

 
D. Ročník čtvrtý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-5-1-07  zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

 Osvojení alespoň 10 písní za 
rok 

 Základní pěvecké dovednosti, 
práce s hlasem 

 Hlasová kvalita, intonační 
čistota, výslovnost, dechové 
funkce, estetická kvalita 

 Hudba homofonní, polyfonní; 
sborový zpěv 

 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Psychohygiena 

Vl: Naše vlast 

HV-5-1-08  realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, 
hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou 
pomocí not 

 Aktivní cítění rytmu, rytmická 
přesnost, estetické držení těla 

 Lidový tanec 2/4 a ¾ takt 
polka, valčík, sousedská 

 Hudebně pohybové hry 
 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita 
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INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-5-1-09  využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché 
popřípadě složitější hudební nástroje 
k doprovodné hře i k reprodukci 
jednoduchých motivů skladeb a písní 

 Hra na Orffovy hudební 
nástroje, doprovod dvěma 
tóny na melodické nástroje 

 Elementární dětský hudební 
nástroj se dostává do rukou 
všech žáků 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita 

 

HV-5-1-10  rozpozná hudební formu jednoduché 
písně či skladby 

 Hudební forma (a,b; b,a), 
předvětí, závětí, repetice 

  

HV-5-1-11  vytváří v rámci svých individuálních 
dispozic jednoduché předehry, mezihry 
a dohry a provádí elementární hudební 
improvizace 

 Elementární dětský hudební 
nástroj se dostává do rukou 
všech žáků 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

HV-5-1-12  rozpozná v proudu znějící hudby 
některé z užitých hudebních 
výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i 
zřetelné harmonické změny 

 Drobné poslechové skladby 
hudebních klasiků 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(smyslové vnímání) 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

HV-5-1-13  ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě 
individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace 

 Aktivní cítění rytmu, rytmická 
přesnost, estetické držení těla 

 Lidový tanec 2/4 a ¾ takt - 

polka, valčík, sousedská 

 Hudebně pohybové hry 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(smyslové vnímání); 
Kreativita 

Tv: Činnosti 
ovlivňující úroveň 
pohybových 
dovedností 
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E. Ročník pátý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-5-1-07  zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně 
v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

 Osvojení alespoň 10 písní za 
rok 

 Základní pěvecké dovednosti, 
práce s hlasem 

 Hlasová kvalita, intonační 
čistota, výslovnost, dechové 
funkce, estetická kvalita 

 Hudba homofonní, polyfonní; 
sborový zpěv 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Psychohygiena 

 

HV-5-1-08  realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, 
hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou 
pomocí not 

 Aktivní cítění rytmu 

 Hudebně pohybové hry 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-5-1-09  využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché 
popřípadě složitější hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci 
jednoduchých motivů skladeb a písní 

 Hra na Orffovy hudební 
nástroje, doprovod dvěma 
tóny na melodické nástroje 

 V dur rozsah oktávy, v moll 
rozsah sexty 

 Improvizace, předvětí a závětí 

 Elementární dětský hudební 
nástroj se dostává do rukou 
všech žáků 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita 

 

HV-5-1-10  rozpozná hudební formu jednoduché 
písně či skladby 

 Stupnice a tónina dur a moll, 
celý tón, půltón, nota 
s tečkou, nota šestnáctinová 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(smyslové vnímání) 
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 Značky v notovém zápisu; 
synkopa, psaní not, taktování 

 Hudební forma (a,b; b,a), 
předvětí, závětí, repetice 

 Dirigent, sbormistr, kapelník, 
symfonický orchestr 

 Rozdělení hudebních nástrojů 

HV-5-1-11  vytváří v rámci svých individuálních 
dispozic jednoduché předehry, mezihry 
a dohry a provádí elementární hudební 
improvizace 

 V dur rozsah oktávy, v moll 
rozsah sexty 

 Improvizace, předvětí a závětí 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

HV-5-1-12  rozpozná v proudu znějící hudby 
některé z užitých hudebních 
výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i 
zřetelné harmonické změny 

 Drobné poslechové skladby 
hudebních klasiků 

 Epizody ze života hudebních 
skladatelů 

 Hudební žánry: lidová hudba, 
vážná (operní), chrámová, 
populární, jazz, swing, 
charleston, rock and roll, 
variace 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Schopnosti poznávání 
(smyslové vnímání) 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

HV-5-1-13  ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě 
individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace 

 Lidový tanec ²/4 a ¾ takt - 
polka, valčík, sousedská 

 Hudebně pohybové hry 

 Tv: Činnosti 
ovlivňující úroveň 
pohybových 
dovedností 
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5.1.5.2  Výtvarná výchova  
 
Obsahové a organizační vymezení předmětu 
Výtvarná výchova má estetický, kulturní a společenský charakter. Je postavena na tvůrčích 
činnostech (tvorbě, vnímání a interpretaci) při jiném než racionálním poznávání světa. 
 
Vede k uvědomování si sebe sama, k podpoře svobodného tvořivého přístupu ke světu, k 
obohacení citového života, dává možnosti vyjádřit své citové prožitky. Posiluje a rozvíjí smyslovou 
citlivost, neboť tyto činnosti vedou k rozvíjení schopnosti vyjádřit realitu. Na základě vlastních 
zkušeností umožňuje pomocí linie, tvaru, barvy, světla a stínu ztvárnit v ploše i prostoru své 
představy, posiluje individuální pojetí při výtvarném přepisu skutečnosti. Dává podnět 
k uvědomování si výtvarného umění jako součásti kultury a lidského života. Vede k úctě ke 
kulturnímu dědictví lidstva a vlastního národa a k výtvarným dílům minulosti.  
 
Výše uvedeným cílům odpovídají formy práce, vyučovací metody a pracovní postupy. Žáci rozvíjí 
smyslovou citlivost, uplatňují subjektivitu, ověřují komunikační účinky. Využívají různé výtvarné 
techniky a materiály, inspiraci hledají v literatuře, divadelních představeních, televizních pořadech 
a čerpají také z návštěv muzeí, výstav a kulturních památek. Výtvarná výchova je postavena na 
vlastní tvorbě, vnímání a interpretaci. 
 
Časové vymezení předmětu 
Výtvarná výchova je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a umění. Je vyučován na 
prvním stupni základního vzdělávání v prvním až pátém ročníku: 

1. ročník 2 hodiny týdně 
2. ročník 2 hodiny týdně 
3. ročník 2 hodiny týdně 
4. ročník 2 hodiny týdně 
5. ročník 1 hodina týdně 

 
Zařazení průřezových témat 
Osobnostní a sociální výchova 
Environmentální výchova 
Mediální výchova 
Multikulturní výchova 
 
Výchovné a vzdělávací strategie 
Během výuky klademe důraz na samostatnou práci, zvládnutí výtvarných technik. Vedeme žáky 
k systematické práci, objevování výrazových prostředků výtvarných postupů a forem i skrytých 
tvořivých prostředků žáků. Rozvíjíme estetické a výtvarné schopnosti žáků a celkově dětskou 
osobnost.  
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA  
A. Ročník první 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

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

 Rozvíjení prvků vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, 
tvary, barevná škála, proporce, 
výtvarný rytmus, kontrast) 

OSV - Rozvoj schopnosti 
poznávání 

M: Číslo a početní 
operace 
Pč: Práce s drobným 
materiálem 
Tv: Činnosti 
ovlivňující úroveň 
pohybových 
dovedností 

VV-3-1-02  v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném 
i prostorovém uspořádání linie, tvary, 
objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace 

 Uspořádání objektů do celků 
na základě jejich výraznosti, 
velikosti dějových souvislostí 

 Rozvíjení smyslových účinků 
vizuálně obrazných vyjádření 

 Získávání základních zkušenosti 
při používání výtvarných 
materiálů, nástrojů a technik 

OSV - Kreativita Prv: Člověk a jeho 
zdraví 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

VV-3-1-03  vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně 
obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky 

 Využití prostředků pro 
vyjádření pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních 
zkušeností v akčním tvaru 
malby, kresby a při manipulaci 
s objekty 

OSV - Kreativita Č: Literární výchova 
Prv: Místo, kde 
žijeme, Lidé kolem 
nás 
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VV-3-1-04  interpretuje podle svých schopností 
různá vizuálně obrazná vyjádření; 
odlišné interpretace porovnává se 
svojí dosavadní zkušeností 

 Rozšiřování typů vizuálně 
obrazných vyjádření, jejich 
rozlišení (hračky, přírodniny, 
objekty, ilustrace textů, volná 
malba, plastika) 

 Výtvarné prožívání světa 

MKV - Kulturní diference Č: Komunikační a 
slohová výchova 
Prv: Rozmanitost 
přírody 

VV-3-1-05  na základě vlastní zkušenosti nalézá a 
do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

 Vytváření osobního postoje při 
zdůvodňování vlastní 
interpretace obrazného 
vyjádření v rámci skupiny 

OSV - Mezilidské vztahy  

 
B. Ročník druhý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

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

 Rozvíjení prvků vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, 
tvary, objemy, proporce, 
světelné a barevné kvality, 
textury, jejich kombinace a 
proměny v ploše a prostoru) 

OSV - Rozvoj schopnosti 
poznávání 

M: Porovnávání, 
třídění  
Prv: Člověk a jeho 
zdraví 
Pč: Práce s drobným 
materiálem  
Tv: Činnosti 
ovlivňující úroveň 
pohybových 
dovedností 

VV-3-1-02  v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném 
i prostorovém uspořádání linie, tvary, 
objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace 

 Uspořádání objektů do celků 
na základě jejich výraznosti, 
velikosti dějových souvislostí 

 Rozvíjení smyslových účinků 
vizuálně obrazných vyjádření 

 Získávání základních zkušenosti 

OSV - Kreativita  
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při používání výtvarných 
materiálů, nástrojů a technik 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

VV-3-1-03  vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně 
obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky 

 Rozšiřování prostředků pro 
vyjádření pocitů, nálad, 
fantazie, představ  

 Pozorování všedních a 
zvláštních podob světa 

OSV - Sebepoznání a 
sebepojetí 

Č: Komunikační a 
slohová výchova 
Prv: Místo, kde 
žijeme, Rozmanitost 
přírody 

VV-3-1-04  interpretuje podle svých schopností 
různá vizuálně obrazná vyjádření; 
odlišné interpretace porovnává se 
svojí dosavadní zkušeností 

 Sledování stavebních 
zákonitostí práce s detailem, 
barvou a povrchem 

 Rozlišení výrazového a 
dekorativního použití barev 

 M: Geometrie 
v rovině a v prostoru 
Prv: Lidé kolem nás 
Pč: Práce s drobným 
materiálem 

VV-3-1-05  na základě vlastní zkušenosti nalézá a 
do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

 Využívání reflexe a vztahu 
zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly 

 Rozvíjení dalších zkušeností při 
používání materiálů nástrojů a 
nových technik 

 Prv: Člověk a jeho 
zdraví 

 
C. Ročník třetí 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

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

 Rozšiřování prvků vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, 
tvary, objemy, proporce, 
světelné a barevné kvality, 
textury), uspořádání v ploše, 
prostoru, objemu a časovém 
průběhu děje 

OSV - Kreativita M: Geometrie v 
rovině a v prostoru 
Prv: Člověk a zdraví 
Vv: Práce s drobným 
materiálem 
Tv: Pohybové 
dovedností 
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VV-3-1-02  v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v 
plošném i prostorovém uspořádání 
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a 
další prvky a jejich kombinace 

 Vyjádření pohledu na svět 
v jednotlivostech i širších 
souvislostech s využitím 
podobnosti, kontrastu, rytmu a 
dynamických proměn 

  

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

VV-3-1-03  vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně 
obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky 

 Rozvíjení prostředků pro 
vyjádření emocí, pocitů nálad, 
fantazie, představ a osobních 
zkušeností v akčním tvaru 
malby a kresby 

 Uplatňování různých typů 
obrazného vyjádření objektů, 
přírodnin, ilustrací 

OSV - Poznávání lidí Č: Literární výchova 
Prv: Místo, kde 
žijeme, Rozmanitost 
přírody, Lidé kolem 
nás 
Pč: Práce s drobným 
materiálem 

VV-3-1-04  interpretuje podle svých schopností 
různá vizuálně obrazná vyjádření; 
Odlišné interpretace porovnává se 
svojí dosavadní zkušeností 

 Srovnávání představ a 
skutečnosti při uspořádání 
objektů do celků v ploše, 
objemu, prostoru a časovém 
průběhu 

 Vyjádření světa věcí jejich 
měřítka a funkce 

 Využívání hry s náhodou 

OSV - Poznávání lidí  

VV-3-1-05  na základě vlastní zkušenosti nalézá a 
do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

 Uplatňování různých typů 
obrazného vyjádření objektů, 
přírodnin, ilustrace textů, volné 
malby, plastik, fotografií, jejich 
rozlišení a uplatnění 

MV - Vnímání autora 
mediálních sdělení 
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D. Ročník čtvrtý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

VV-5-1-01  rozpoznává a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření (linie, 
tvary, objemy, barvy, objekty); 
porovnává je a třídí na základě 
odlišností vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

 Prvky vizuálně obrazného 
vyjádření - linie, tvary, 
objemy, světelné a barevné 
kvality - jejich jednoduché 
vztahy (podobnost, kontrast, 
rytmus), jejich kombinace a 
proměny v ploše, objemu a 
prostoru 

 Linie - kresba tužkou, rudkou, 
uhlem, perokresba, kresba 
dřívkem, štětcem, fixou  

EV - Ekosystémy Př: Živá příroda 
Tv: Činnosti 
ovlivňující úroveň 
pohybových 
dovedností 

VV-5-1-02  v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném 
i prostorovém uspořádání linie, tvary, 
objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace 

 Využívání výrazových a 
zobrazovacích vlastností linie, 
k volnému výtvarnému 
zpracování ilustrace a 
fantazijních námětů 

 Tvary a objemy - kreslířský a 
malířský přepis 

MV - Fungování a vliv medií 
ve společnosti 

Pč: Práce s drobným 
materiálem  

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

VV-5-1-03  vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně 
obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky 

 Prostředky pro vyjádření 
emocí, pocitů, nálad, fantazie, 
představ a osobních 
zkušeností, manipulace 
s objekty, pohyb těla  

OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace 

Př: Péče o zdraví 
Tv: Činnosti 
podporující 
pohybové učení 

VV-5-1-04  interpretuje podle svých schopností 
různá vizuálně obrazná vyjádření; 
odlišné interpretace porovnává se 

 Srovnávání představ a 
skutečnosti při uspořádání 
objektů do celků v ploše, 

OSV - Rozvoj schopností 
poznávání 

M: Geometrie 
v rovině a v prostoru 
Vl: Lidé a čas 
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svojí dosavadní zkušeností objemu, prostoru a časovém 
průběhu 

 Vyjádření světa věcí jejich 
měřítka a funkce 

 Využívání hry s náhodou 

Pč: Konstrukční 
činnosti 

VV-5-1-05  na základě vlastní zkušenosti nalézá a 
do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

 Typy vizuálně obrazných 
vyjádření – jejich rozlišení 
výběr a uplatnění/texty, 
animovaný film, comics, 
fotografie, elektronický obraz 
a reklama/ 

MV - Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 

 

VV-5-1-06  porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim 
jako ke zdroji inspirace 

 Hledání nevšední podoby 
reality, rozvíjení výtvarného 
přepisu světa přírody a jeho 
projevů 

EV - Vztah člověka 
k prostředí 

Pč: Pěstitelské práce 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍHO ÚČINKU 

VV-5-1-07  nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

 Vypěstování osobní kázně 
k tolerantnímu uvedení 
vlastního názoru do souladu 
s názory druhých 

 Citlivá reakce na výtvarný 
projev ostatních 

 Srovnávání různých mínění 
mezi dětmi, obohacení názoru 

OSV - Poznávání lidí Č: Literární výchova 
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E. Ročník pátý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

VV-5-1-01  rozpoznává a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření (linie, 
tvary, objemy, barvy, objekty); 
porovnává je a třídí na základě 
odlišností vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

 Světelné a barevné kvality, 
podobnost, kontrast, rytmus, 
jejich kombinace a proměny 
v ploše, objemu a prostoru  

 Zvládání malířských technik, 
malba temperou, akvarelem a 
pastelem 

OSV - Rozvoj schopnosti 
poznávání 

M: Geometrie 
v rovině a prostoru 

VV-5-1-02  v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném 
i prostorovém uspořádání linie, tvary, 
objemy, barvy, objekty a další prvky a 
jejich kombinace, prostorové vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu 
tělu i jako nezávislý model 

 Uspořádáním objektů do celku 
na základě jejich výraznosti, 
velikosti a vzájemném 
postavení 

 Plastická prostorová tvorba 

 Pč: Práce s drobným 
materiálem 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

VV-5-1-03  vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně 
obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky, uplatňuje je v plošné, 
objemové i prostorové tvorbě 

 Výtvarné práce s netradičním 
výtvarným materiálem 

OSV - Mezilidské vztahy  

VV-5-1-04  interpretuje podle svých schopností 
různá vizuálně obrazná vyjádření; 
odlišné interpretace porovnává se 
svojí dosavadní zkušeností 

 Výtvarný přepis světa přírody a 
jeho projevů pomocí linií, tvarů 
a barev 

EV - Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

Př: Vesmír a Země, 
Rozmanitost přírody 
a její ochrana 

VV-5-1-05   při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření 
se vědomě zaměřuje na projevení 
vlastních zkušeností i na tvorbu 

 Setkávání se skutečností -
výběr a uplatnění (texty, 
animovaný film, comics, 

MV - Stavba mediálních 
sdělení 

Č: Literární výchova 
Tv: Činnosti 
ovlivňující úroveň 
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vyjádření, která mají komunikační 
účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy 

fotografie, elektronický obraz 
a reklama) na základě 
subjektivního výběru 

pohybových 
dovedností 

VV-5-1-06  porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim 
jako ke zdroji inspirace 

 Zkvalitňování projevu a hledání 
vhodných prostředků, hledání 
nevšedních podob reality 

 Využívání akčního tvaru malby 
a kresby 

MV - Stavba mediálních 
sdělení 

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍHO ÚČINKU 

VV-5-1-07  nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

 Osobní postoj v komunikaci 
jeho utváření a zdůvodňování, 
odlišné interpretace vizuálně 
obrazných vyjádření v rámci 
skupin 
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5.1.6  ČLOVĚK A ZDRAVÍ  

5 .1 .6.1  Tělesná výchova  
 
Obsahové a organizační vymezení předmětu 
Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení, je zdrojem námětů pro 
sportovní využití pohybu i mimo školu. Žáci si osvojují nové pohybové dovednosti, učí se využívat 
sportovní nářadí a náčiní, pohybovat se v různém prostředí, zvykají si na rozličné sociální role, učí 
se spolupráci, tvořivosti, objektivnosti, rychlému rozhodování, překonávání zábran, odpovědnosti 
za zdraví své i svých spolužáků. 
V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí 
učitele a činnost žáků k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, rozvíjeli svůj pohybový 
projev i správné držení těla, zvládali základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady při 
cvičení i v méně známém prostředí, kladně prožívali pohybové činnosti a využívali je za pomoci 
dospělých jako prostředek k překonávání negativních tělesných i duševních stavů a aby vytvořili 
pozitivní vztah k celoživotním sportovním aktivitám. 
 
Časové vymezení předmětu 
Tělesná výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Učivu je věnováno v každém 
ročníku (1. – 5. ročníku) po dvou hodinách. Pokud je ve druhém a třetím ročníku organizován 
plavecký výcvik, předmět tělesná výchova je posílen jednou hodinou z disponibilní časové dotace.  
 
Zařazení průřezových témat 
Osobnostní a sociální výchova 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
Environmentální výchova 
Mediální výchova 
 
Výchovné a vzdělávací strategie 
Klademe důraz na správné držení těla, hygienu a bezpečnost žáků při hodině tělesné výchovy. 
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k pohybovým aktivitám, k pravidelnosti a potřebě pohybu. 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA  
A. Ročník první 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

TV-3-1-01 
TV-3-1-04 

 účastní se pohybových aktivit se střední 
intenzitou zatížení 

 používá oblečení a obuv vhodnou pro 
dané pohybové aktivity 

 Význam pohybu pro zdraví - 
pohybový režim žáků, délka a 
intenzita pohybu 

 Hygiena při Tv - hygiena 
pohybových činností a 
cvičebního prostředí, vhodné 
oblečení a obutí pro pohybové 
aktivity 

 Bezpečnost při pohybových 
činnostech - organizace a 
bezpečnost cvičebního 
prostoru, bezpečnost v šatnách 
a umyvárnách, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek, první pomoc 
v podmínkách Tv 

OSV - Psychohygiena Prv: Člověk a jeho 
zdraví 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

TV-3-1-02 
TV-3-1-03 

 uplatňuje ve svém pohybovém režimu 
protahovací, posilovací a relaxační 
cvičení 

 vysvětlí spolužákovi základní postoj při 
míčových hrách a ukáže např. správné 
držení míče, hokejky, pálky a opraví 
případné chyby u spolužáka  

 nacvičí se spolužáky jednoduchou 

 Pohybové hry - s různým 
zaměřením; netradiční 
pohybové hry a aktivity; využití 
hraček a netradičního náčiní 
při cvičení; pohybová tvořivost 

 Rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti - kondiční 
cvičení s hudbou nebo 

OSV - Kreativita Hv: Hudebně 
pohybové činnosti 
M: Geometrie 
v rovině a prostoru 
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pohybovou skladbu rytmickým doprovodem, 
základy estetického pohybu, 
vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

TV-3-1-05  vysvětlí základní pravidla vybraných 
sportovních her  

 přijme porážku v soutěži 

 Zásady jednání a chování - fair 
play, olympijské ideály a 
symboly 

 Pravidla zjednodušených 
osvojovaných pohybových 
činností - her, závodů, soutěží 

OSV - Mezilidské vztahy  

 
B. Ročník druhý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

TV-3-1-01 
TV-3-1-04 

 usiluje o to, aby se aktivitám se střední 
nebo vyšší intenzitou zatížení věnoval 
alespoň jednu hodinu denně  

 po ukončení pohybových aktivit dbá na 
osobní hygienu  

 dodržuje pravidla bezpečnosti na hřišti, 
v tělocvičně a v bazénu 

 Hygiena při Tv - hygiena 
pohybových činností a 
cvičebního prostředí, vhodné 
oblečení a obutí pro pohybové 
aktivity 

 Bezpečnost při pohybových 
činnostech - organizace a 
bezpečnost cvičebního 
prostoru, bezpečnost v šatnách 
a umyvárnách, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek, první pomoc 
v podmínkách Tv 

 Příprava organismu - příprava 
před pohybovou činností, 

OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace 

Prv: Člověk a jeho 
zdraví 



ŠVP ZV Škola porozumění 
Učební osnovy 1. stupeň     Základní škola Kladno, Vodárenská 2116 

109 
 

uklidnění po zátěži, napínací 
a protahovací cvičení 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

TV-3-1-02 
TV-3-1-03 

 ve svých pohybových aktivitách 
uplatňuje činnosti pozitivně ovlivňující 
tělesnou zdatnost  

 sestaví propozice jednoduché třídní 
soutěže  

 Základy atletiky - rychlý běh, 
motivovaný vytrvalý běh, skok 
do dálky nebo do výšky, hod 
míčkem 

 Základy sportovních her - 
manipulace s míčem, pálkou či 
jiným herním náčiním 
odpovídající velikosti a 
hmotnosti, herní činnosti 
jednotlivce, spolupráce ve hře, 
průpravné hry, utkání podle 
pravidel minisportů 

 Plavání - (základní plavecká 
výuka) hygiena plavání, 
adaptace na vodní prostředí, 
základní plavecké dovednosti, 
jeden plavecký způsob 
(plavecká technika), prvky 
sebezáchrany a dopomoci 
tonoucímu 

OSV - Kreativita Hv- Hudebně 
pohybové činnosti 
M: Geometrie 
v rovině a prostoru 
M: Závislosti, vztahy 
a práce s daty 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

TV-3-1-05  předvede několik jednoduchých cviků a 
označí je tělocvičným názvoslovím  

 Zásady jednání a chování - fair 
play, olympijské ideály 

 Organizace při Tv - základní 
organizace prostoru a činností 
ve známém (běžném) prostředí 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Sebepoznání a sebepojetí 

Prv: Lidé kolem nás 
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C. Ročník třetí 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

TV-3-1-01 
TV-3-1-04 

 vyjmenuje hlavní znaky vadného držení 
těla  

 dodržuje pravidla bezpečnosti 

 dbá na osobní hygienu 

 Hygiena při Tv - hygiena 
pohybových činností a 
cvičebního prostředí, vhodné 
oblečení a obutí pro pohybové 
aktivity 

 Bezpečnost při pohybových 
činnostech - organizace a 
bezpečnost cvičebního 
prostoru, bezpečnost v šatnách 
a umyvárnách, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek, první pomoc 
v podmínkách Tv 

 Zdravotně zaměřené činnosti - 
správné držení těla, správné 
zvedání zátěže; průpravná, 
kompenzační, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Sebepoznání a sebepojetí; 
Psychogiena 

Prv: Člověk a jeho 
zdraví 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

TV-3-1-02 
TV-3-1-03 

 předvede pohybovou činnost podle 
předloženého nákresu  

 rozlišuje svalové skupiny, které je třeba 
posilovat a které protahovat  

 uplatňuje ve svém pohybovém režimu 
protahovací, posilovací a relaxační 
cvičení 

 Plavání - (základní plavecká 
výuka) hygiena plavání, 
adaptace na vodní prostředí, 
základní plavecké dovednosti, 
jeden plavecký způsob 
(plavecká technika), prvky 
sebezáchrany a dopomoci 
tonoucímu 

OSV - Kreativita Hv: Hudebně 
pohybové činnosti 
Prv: Lidé kolem nás 
M: Geometrie 
v rovině a prostoru 
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 Základy gymnastiky - 
průpravná cvičení, akrobacie, 
cvičení s náčiním a na nářadí 
odpovídající velikosti 
a hmotnosti 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

TV-3-1-05  vyhledá informace o konané sportovní 
akci a referuje o jejím průběhu 

 Zásady jednání a chování - fair 
play, olympijské ideály a 
symboly 

 Komunikace v Tv - základní 
tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály 

OSV - Řešení problémů a 
rozhodovacích dovedností 

M: Závislosti, vztahy 
a práce s daty 

 
D. Ročník čtvrtý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

TV-5-1-01 
TV-5-1-02 
TV-5-1-03 
TV-5-1-04 

 účastní se pohybových aktivit se střední 
nebo vyšší intenzitou zatížení a usiluje o 
to, aby se těmto aktivitám věnoval 
alespoň jednu hodinu denně 

 ve svých pohybových aktivitách 
uplatňuje činnosti pozitivně ovlivňující 
tělesnou zdatnost (aerobní zdatnost, 
svalovou zdatnost, svalovou rovnováhu, 
ohebnost a hmotnost) 

 projevuje snahu udržovat dobrou 
úroveň své tělesné zdatnosti 

 vyjmenuje hlavní znaky vadného držení 
těla 

 Hygiena při Tv - hygiena 
pohybových činností a 
cvičebního prostředí, vhodné 
oblečení a obutí pro pohybové 
aktivity 

 Bezpečnost při pohybových 
činnostech - organizace a 
bezpečnost cvičebního 
prostoru, bezpečnost v šatnách 
a umyvárnách, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek, první pomoc 
v podmínkách Tv 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Sebepoznání a sebepojetí; 
Psychogiena 

Př: Péče o zdraví 
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 ve svém pohybovém režimu uplatňuje 
protahovací, posilovací a relaxační 
cvičení 

 zvládá základní dovednosti osvojované 
v tematickém okruhu 

 uplatňuje základní dovednosti spojené s 
pobytem v přírodě 

 používá oblečení a obuv vhodnou pro 
dané pohybové aktivity 

 po ukončení pohybových aktivit dbá na 
osobní hygienu 

 dodržuje pravidla bezpečnosti podle 
příslušného prostředí (hřiště, bazén, 
kluziště apod.) 

 Rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 
koordinace pohybu 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

TV-5-1-05 
TV-5-1-07 
TV-5-1-08 
TV-5-1-09 

 vysvětlí spolužákovi základní postoj při 
míčových hrách a ukáže např. správné 
držení míče, hokejky, pálky a opraví 
případné chyby u spolužáka 

 zhodnotí spolužákovo držení těla 

 předvede pohybovou činnost podle 
předloženého nákresu 

 sestaví propozice třídní soutěže 

 zorganizuje nebo spoluorganizuje v 
rámci třídy jednoduchou sportovní 
soutěž nebo nacvičí se spolužáky 
jednoduchou pohybovou skladbu 

 změří, zapíše a vyhodnotí spolužákův 
výkon v základních atletických 
disciplínách 

 zhodnotí svůj pohybový výkon v testech 
zdatnosti 

 Průpravné úpoly - přetahy a 
přetlaky 

 Turistika a pobyt v přírodě - 
přesun do terénu a chování 
v dopravních prostředcích při 
přesunu, chůze v terénu, 
táboření, ochrana přírody 

EV - Vztah člověka k 
prostředí 

Hv: Hudebně 
pohybové činnosti 
M: Geometrie 
v rovině a prostoru 
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ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

TV-5-1-06 
TV-5-1-10 

 přijme porážku v soutěži 

 vysvětlí základní pravidla vybraných 
sportovních her 

 při pohybových aktivitách bere ohled na 
rozdíly mezi chlapci a děvčaty 

 sleduje záznamy o sportovních akcích 
ve školním (obecním) zpravodaji či 
místních médiích 

 vyhledá na internetu školní stránky a 
orientuje se v sekci věnované sportu a 
pohybovým aktivitám 

 Zásady jednání a chování - fair 
play, olympijské ideály a 
symboly 

 Měření a posuzování 
pohybových dovedností - 
měření výkonů, základní 
pohybové testy 

MV - Vnímání autora 
mediálních sdělení 
OSV - Osobnostní rozvoj: 
Kreativita 

M: Závislosti, vztahy 
a práce s daty 
Vv: Uplatňování 
subjektivity 

 
E. Ročník pátý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

TV-5-1-01 
TV-5-1-02 
TV-5-1-03 
TV-5-1-04 

 vysvětlí základní ukazatele tělesné 
zdatnosti a uvede příklady jejich rozvoje 

 pravidelně sleduje s pomocí dospělých 
ukazatele své tělesné zdatnosti a jejich 
vývoj 

 projevuje snahu udržovat dobrou 
úroveň své tělesné zdatnosti 

 rozlišuje svalové skupiny, které je třeba 
posilovat a které protahovat 

 ve svém pohybovém režimu uplatňuje 
protahovací, posilovací a relaxační 
cvičení 

 předvede základní kompenzační cvičení 

 vytváří varianty jednoduchých 

 Hygiena při Tv - hygiena 
pohybových činností a 
cvičebního prostředí, vhodné 
oblečení a obutí pro pohybové 
aktivity 

 Bezpečnost při pohybových 
činnostech - organizace a 
bezpečnost cvičebního 
prostoru, bezpečnost v šatnách 
a umyvárnách, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek, první pomoc 
v podmínkách Tv 

 Rozvoj různých forem rychlosti, 

OSV - Osobnostní rozvoj: 
Sebepoznání a sebepojetí; 
Psychogiena 
OSV - Sociální rozvoj: 
Kooperace a kompetice 

Př: Člověk, lidské 
tělo, Péče o zdraví, 
výživa 



ŠVP ZV Škola porozumění 
Učební osnovy 1. stupeň     Základní škola Kladno, Vodárenská 2116 

114 
 

pohybových her 

 předvede v modelové situaci přivolání 
první pomoci a správnou komunikaci s 
operátorem 

 je schopen poskytnout první pomoc při 
drobných poraněních 

vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 
koordinace pohybu 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

TV-5-1-05 
TV-5-1-07 
TV-5-1-08 
TV-5-1-09 

 zhodnotí spolužákovo provedení 
vybrané pohybové dovednosti 

 upraví svou pohybovou činnost na 
základě učitelova pokynu 

 předvede několik jednoduchých cviků a 
označí je tělocvičným názvoslovím 

 předvede jednoduchou pohybovou 
dovednost podle předloženého popisu 
cvičení 

 zorganizuje nebo spoluorganizuje v 
rámci třídy jednoduchou sportovní 
soutěž nebo nacvičí se spolužáky 
jednoduchou pohybovou skladbu 

 navrhne jednoduchou pohybovou hru v 
rámci vycházky, školního výletu, 
exkurze či pobytu v přírodě 

 přiměřeně ohodnotí na desetistupňové 
škále pohybovou sestavu spolužáka 

 zhodnotí vývoj své zdatnosti 

 Lyžování, bruslení (podle 
podmínek školy) - hry na sněhu 
a na ledě, základní techniky 
pohybu na lyžích a bruslích 

 Další pohybové činnosti (podle 
podmínek školy a zájmu žáků) 

MKV - Lidské vztahy Hv: Hudebně 
pohybové činnosti 
M: Geometrie 
v rovině a prostoru 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

TV-5-1-06 
TV-5-1-10 

 podílí se na řízení utkání či soutěže 

 upraví pravidla vybrané hry tak, aby 
byla vhodná pro příslušné prostředí 

 při pohybových aktivitách bere ohled na 
rozdíly mezi chlapci a děvčaty 

 Zásady jednání a chování - fair 
play, olympijské ideály a 
symboly 

 Zdroje informací o pohybových 
činnostech 

VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá 

M: Závislosti, vztahy 
a práce s daty 
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 vyhledá informace o konané sportovní 
akci a referuje o jejím průběhu 

 připraví základní údaje o výsledcích 
sportovní akce pro školní časopis 
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5.1.7  ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE  

5 .1 .7.1  Prakt ické č innost i  
 
Obsahové a organizační vymezení předmětu 
Předmět má charakter praktický, estetický, společenský. Opírá se o aktivní poznávací, manipulační, 
tvořivé i komunikační schopnosti žáků. Vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci 
přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností, technikou v jejich rozmanitých podobách a 
širších souvislostech. Přispívá též k vytváření životní i profesní orientace. 
 
Výuka se zaměřuje především na vytváření pozitivního vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu 
svých i společných výsledků. 
 
Těžiště práce ve vyučování sleduje osvojení základních pracovních návyků při činnostech 
s tradičními i netradičními materiály, vhodnými pracovními pomůckami, nástroji a nářadím 
používaných v běžném životě. 
 
V praktických činnostech jsou žáci vedeni k poznání nejrůznějších výrobních operací, postupů, ale i 
společenských hodnot s prvky lidových tradic, zvyků i jednoduchých řemesel. Současně při 
aktivních pracovních činnostech se rozvíjí a prohlubuje volné úsilí žáků, jejich vytrvalost, 
soustavnost, ale i tvořivé schopnosti, vlastní nápady při dosahování kvalitního výsledku. 
 
Učivo podněcuje žáky k autentickému a objektivnímu poznávání světa, prohlubuje nové pozitivní 
postoje a hodnoty ve vztahu k práci člověka, technice, životnímu prostředí, zaměřuje jejich 
uvědomění ke vztahu k přírodě a její ochraně. 
 
Při všech aktivitách je podporováno dodržování zásad hygieny, bezpečnosti práce, zkvalitňuje se i 
kultura práce v týmových činnostech. 
 
Zaměření učebního procesu má u žáků dále vytvořit a prohlubovat schopnost plánování, efektivní 
organizování a hodnocení pracovní činnosti samostatně i při kolektivní výrobě. 
 
V praktických činnostech využívají práci s drobným materiálem, s nástroji, provádí konstrukční 
činnost se stavebnicemi, věnuje se pěstitelské práci a přípravě pokrmů. 
 
Praktické činnosti jsou součástí projektového vyučování. 
 
Časové vymezení předmětu 
Praktické činnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Předmět je 
vyučován v 1. - 5. ročníku s časovou dotací jedné hodiny týdně. 
 
Zařazení průřezových témat 
Osobnostní a sociální 
Multikulturní výchova 
Environmentální výchova 
Mediální výchova 
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Výchovné a vzdělávací strategie 
Veškeré vzdělávání v předmětu praktické činnosti směřuje k utváření a rozvíjení celkové osobnosti 
žáků. Výuka se zaměřuje především na vytváření pozitivního vztahu k práci a k odpovědnosti za 
kvalitu svých i společných výsledků. 
 
Těžiště práce ve vyučování sleduje osvojení základních pracovních návyků při činnostech 
s tradičními i netradičními materiály, vhodnými pracovními pomůckami, nástroji a nářadím 
používaných v běžném životě. 
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ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
A. Ročník první 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

ČSP-3-1-01  zvolí postup a pracovní operaci vzhledem 
k zamýšlenému výrobku, využije vlastní 
představivost při obměně vzorového 
výrobku, vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 

 Vlastnosti materiálu 

 Pracovní pomůcky a nástroje 

 Jednoduché pracovní operace 
a postupy, organizace práce 

 Lidové zvyky a tradice 

OSV - Rozvoj schopností 
poznávání  

Č: Komunikační a 
slohová výchova 
Prv: Rozmanitost 
přírody, Lidé a čas, 
Člověk a jeho zdraví 
Vv: Rozvíjení 
smyslové citlivosti 

ČSP-3-1-02  pracuje podle slovního návodu a 
předlohy 

 Provádění práce podle 
návodu 

 Bezpečné používání 
pracovních pomůcek, 
dodržování bezpečných 
pravidel pro práci 

OSV - Mezilidské vztahy, 
řešení problému a 
rozhodovací dovednosti 

M: Geometrie 
v rovině a 
v prostoru, Číslo a 
početní operace 

 
B. Ročník druhý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO 
 
 

TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

ČSP-3-1-01  zhotoví jednoduchý výrobek vztahující se 
k lidové tradici 

 Vlastnosti materiálu 

 Pracovní pomůcky a nástroje 
(funkce a využití) 

 Složitější pracovní postupy, 
organizace práce 

 Lidové zvyky a tradice 
 

MKV - Etnický původ, 
kulturní diference 

Prv: Lidé a čas, 
Člověk a jeho zdraví 
Vv: Rozvíjení 
smyslové citlivosti 
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ČSP-3-1-02  pracuje podle slovního návodu a 
předlohy 

 Zdokonalování práce podle 
slovního návodu a předlohy 

 Zvládání elementárních 
dovedností a činností 

 Bezpečné používání 
pracovních pomůcek, 
dodržování bezpečných 
pravidel pro práci 

OSV - Řešení problémů a 
rozhodovacích dovednosti 

Č: Jazyková výchova 
M: Geometrie 
v rovině a prostoru 
Vv: Rozvíjení 
smyslové citlivosti 
Vv: Uplatňování 
subjektivity 

 
C. Ročník třetí 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

ČSP-3-1-01  vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

 z nabídky vybere prvek, techniku 
lidového umění a použije ho ve své práci 

 Vlastnosti tradičních i 
netradičních materiálů 

 Využívání modelovacích hmot 
(terakota, modurit, těsto aj.) 

 Bezpečné používání 
pracovních pomůcek a 
nástrojů  

 Seznamování s lidovými 
zvyky, tradicemi a řemesly 

EV - Vztah člověka k 
prostředí 
MKV - Multikulturalita 

Prv: Lidé a čas, 
Člověk a jeho zdraví 
Vv: Rozvíjení 
smyslové citlivosti 

ČSP-3-1-02  pracuje podle slovního návodu a 
předlohy 

 udrží přehledný a uspořádaný pracovní 
prostor 

 dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 

 Provádění složitějších prací 
podle návodu 

 Bezpečné používání 
pracovních pomůcek, 
dodržování pravidel pro práci 

OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace, 
komunikace 

M: Geometrie 
v rovině a v prostoru 
Vv: Uplatňování 
subjektivity 
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D. Ročník čtvrtý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

ČSP-5-1-01  vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních 
materiálů, využije vlastní představivost 
při obměně vzorového výrobku 

 Vlastnosti a druhy materiálů 

 Možnosti výběru materiálů 

OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace, řešení 
problémů a rozhodovacích 
dovedností 

Př: Neživá příroda 
Vv: Rozvíjení 
smyslové citlivosti 

ČSP-5-1-02  pracuje podle slovního návodu a 
předlohy 

 popíše vlastnosti základních materiálů, 
které jsou pro práci s nimi důležité 

 popíše účel běžně používaných pomůcek 
a nástrojů 

 Jednoduché pracovní operace 
a postupy, vhodná organizace 
práce 

MV - Vnímání autora 
mediálních sdělení, tvorba 
mediálního sdělení 

Č: Komunikační a 
slohová výchova 

ČSP-5-1-03  volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

 Samostatná volba pracovních 
pomůcek a materiálů 

OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace 

 

ČSP-5-1-04  udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

 na příkladech popíše, jak by postupoval 
v případě úrazu při práci s drobným 
materiálem 

 Úklid pracovního místa 

 Nácvik poskytnutí první 
pomoci 

EV - Vztah člověka 
k prostředí 

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

ČSP-5-2-01  provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

 Podle návodu provede 
montáž a demontáž 
jednoduchého objektu 

 Použije různé druhy 
stavebnice tak, aby byl 
výsledný objekt kompaktní 

 

OSV - Kreativita  M: Geometrie 
v rovině a v prostoru 
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ČSP-5-2-02  pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

 Rozumí pojmům, popiskům, 
značkám a symbolům 
používaných v jednoduchých 
pracovních návodech 

 Dodrží zadaný pracovní 
postup dle návodu, předlohy, 
náčrtu 

OSV - Sebepoznání a 
sebepojetí 

 

ČSP-5-2-03  dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 Udrží přehledný a uspořádaný 
pracovní prostor 

 Na příkladech popíše, jak by 
postupoval v případě úrazu 
při konstrukčních činnostech 

OSV - Mezilidské vztahy Př: Rozmanitost 
přírody, Lidé a čas, 
Člověk a jeho zdraví 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

ČSP-5-3-01  provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování 

 Pěstování rostlin ze semene 
nebo ze sazenic 

 Zakládání jednoduchých 
pokusů, na základě 
pozorování provádět záznam 
růstu a vývoje rostliny 

EV - Základní podmínky 
života 

Př: Živá příroda 

ČSP-5-3-02  ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

 Pěstování rostlin podle 
pokynů a péče o ně 

EV - Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

Vv: Uplatňování 
subjektivity 

ČSP-5-3-03  volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

 Používání pracovních 
pomůcek a nástrojů určených 
k pěstitelským pracím 

  

ČSP-5-3-04  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytuje první pomoc při úrazu 

 Udržování přehledného a 
uspořádaného pracovního 
prostoru 

 Dodržování zásad hygieny a 
bezpečnosti 

 V modelové situaci ošetření 
drobných poranění 

OSV - Psychohygiena  
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PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-5-4-01  orientuje se v základním vybavení 
kuchyně 

 Popis základního vybavení 
kuchyně 

OSV - Rozvoj schopnosti 
poznávání 

 

ČSP-5-4-02  připraví samostatně jednoduchý pokrm  Výběr vhodných potravin, 
kuchyňského nádobí a náčiní 

 Práce podle receptu 

OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace 

 

ČSP-5-4-03  dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

 Prostírání stolu 
nácvik vhodného společenského 

chování při stolování 

OSV - Poznávání lidí, 
mezilidské vztahy 

 

ČSP-5-4-04  udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch dodržuje základy hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu 

 Udržování přehledného a 
uspořádaného pracovního 
prostoru 

 Dodržování zásad hygieny a 
bezpečnosti, ošetřování 
drobných poranění 
v modelové situaci 

OSV - Řešení problémů a 
rozhodovacích dovedností 

 

 
E. Ročník pátý 

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
 
ŽÁK: 

UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 
POZNÁMKY 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

ČSP-5-1-01  vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své 
představivosti různé výrobky z daného 
materiálu 

 Možnosti výběru materiálů, 
přírodniny, tvarovací hmoty, 
papír a karton, textil, 
netradiční druhy materiálů a 
moderní techniky 

 Využívání vlastní 
představivosti při obměně 
vzorového výrobku 

 

EV - Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

Př: Neživá příroda 
Vv: Rozvíjení 
smyslové citlivosti 
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ČSP-5-1-02  využívám při tvořivých činnostech 
s různým materiálem prvky lidových 
tradic  

 Práce s návodem, předlohou 
a jednoduchým náčrtem 

 Využívání technik lidového 
umění při práci 

OSV - Kooperace a 
kompetice 
MKV - Kulturní diference 
 

 

ČSP-5-1-03  volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

 Používání vhodných nástrojů 
a náčiní doporučených 
návodem 

 Provádění jednoduché 
montáže a demontáže 

OSV - Mezilidské vztahy M: Geometrie 
v rovině a v prostoru 

ČSP-5-1-04  udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc po úrazu 

 Úklid pracovního místa 

 Nácvik poskytnutí první 
pomoci 

 Postup ošetření v případě 
úrazu s drobným matriálem 

 Třídění odpadového 
materiálu 

EV - Vztah člověka k 
prostředí 

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

ČSP-5-2-01  provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

 Montáž a demontáž 
jednoduchého objektu, 
používání různých dílů 
stavebnice 

 Využívání představivosti při 
práci se stavebnicí 

 Organizování času a 
pracovního postupu 

OSV - Rozvoj schopnosti 
poznávání 

M: Geometrie 
v rovině a v prostoru 

ČSP-5-2-02  pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

 Dodržování pracovního 
postupu dle slovního návodu, 
předlohy, náčrtu 

 Rozlišování značek a symbolů 
používaných v jednoduchých 
pracovních návodech 

MV - Kritické čtení a 
vnímání mediálních sdělení 

Č: Komunikační a 
slohová výchova 
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 Organizace a časové rozvržení 
práce 

ČSP-5-2-03  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 Dodržování zásad hygieny a 
bezpečnosti 

 Postup ošetření v případě 
úrazu při konstrukčních 
činnostech 

OSV - Mezilidské vztahy  Vv: Uplatňování 
subjektivity 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

ČSP-5-3-01  provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování 

 Pěstování rostlin, pozorování 
růstu a vývoje 

 Rozmnožování pokojových 
rostlin 

 Př: Rozmanitost 
přírody a její 
ochrana 

ČSP-5-3-02  ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

 Pěstování a péče o vybrané 
rostliny 

 Aranžování květin 

  

ČSP-5-3-03  volí podle druhů pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

 Seznámení s pracovními 
pomůckami a nástroji 
určených k pěstitelským 
pracím 

OSV- Komunikace  

ČSP-5-3-04  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 Dodržování zásad hygieny a 
bezpečnosti 

 Postup v případě úrazu při 
pěstitelských činnostech 

  

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

ČSP-5-4-01  orientuje se v základním vybavení 
kuchyně 

 Seznamování s vybavením 
kuchyně 

 Popis účelu kuchyňského 
vybavení 

  

ČSP-5-4-02  připraví samostatně jednoduchý pokrm  Práce podle receptu, časové 
rozvržení a zhodnocení 
připraveného pokrmu 

 Č: Komunikační a 
slohová výchova 
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 Udržování čistoty pracovního 
prostoru, zásad hygieny a 
bezpečnosti práce 

ČSP-5-4-03  dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

 Prostření stolu 
k jednoduchému obědu 

 Správné stolování a 
společenské chování 

MKV- Etnický původ  

ČSP-5-4-04  udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu v kuchyni 

 Udržování přehledného a 
uspořádaného pracovního 
prostoru 

 Dodržování zásad hygieny a 
bezpečnosti, ošetření 
drobných poranění 
v modelové situaci 

OSV- Seberegulace a 
sebeorganizace 

Př: Péče o zdraví, 
výživa 
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POUŽITÉ ZKRATKY  

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI, VZDĚLÁVACÍ OBORY 

CJ 

ČJL 

ČJS 

ČSP 

HV 

ICT 

M 

P 

TV 

VV 

Cizí jazyk 

Český jazyk a literatura 

Člověk a jeho svět 

Člověk a svět práce 

Hudební výchova 

Informační a komunikační technologie 

Matematika a její aplikace 

Přírodopis 

Tělesná výchova 

Výtvarná výchova 

 

VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY 

A 

Č 

Hv 

M 

Pč 

Pp 

Prv 

Př 

Tv 

Vl 

Vv 

Anglický jazyk 

Český jazyk 

Hudební výchova 

Matematika 

Praktické činnosti 

Práce s počítačem 

Prvouka 

Přírodověda (1. stupeň) / Přírodopis (2. stupeň) 

Tělesná výchova 

Vlastivěda 

Výtvarná výchova 

 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

EV 

MKV 

MV 

OSV 

VDO 

VMEGS 

Environmentální výchova 

Multikulturní výchova 

Mediální výchova 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova demokratického občana 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 

OSTATNÍ 

ČŠI Česká školská inspekce 
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DUM 

DVPP 

CHKO 

ICT 

IVP 

MMK 

MŠ 

NIQES 

OSPOD 

OU 

RVP ZV 

SAMK 

SEV 

SPU 

SŠ 

SVČ 

SVP 

SW 

ŠR 

ŠVP 

ÚP 

Vp 

Digitální učební materiál 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Chráněná krajinná oblast 

Informační a komunikační technologie 

Individuální vzdělávací planí 

Magistrát města Kladna 

Mateřská škola 

Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Odborné učiliště 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Sportovní areály města Kladna 

Středisko ekologické výchovy 

Specifické poruchy učení 

Střední škola 

Středisko volného času 

Speciální vzdělávací potřeby 

Software 

Školská rada 

Školní vzdělávací program 

Úřad práce 

Volitelný předmět 

 


