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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1.1 Předkladatel a zřizovatel 
 
Název školy Základní škola Kostelní Lhota 
Adresa školy Kostelní Lhota č.5, 289 12 Sadská 
IČ 709 863 63 
DIČ CZ -  
Ředitelka školy Mgr. Jana Vyskočilová 

 
Telefon/fax 325 599 037 
E-mail zs@kostelni-lhota.cz 
Adresa internetové stránky www.kostelni-lhota.cz 
Právní forma Příspěvková organizace 
Název zřizovatele Obec Kostelní´Lhota 
Adresa zřizovatele Kostelní Lhota č.82, 289 12 Sadská 
IČ 002239267 
Kontakt Tel.: 325 599 019 

Fax: 325 599 019 
e-mail:ou@kostelni-lhota.cz 

IZO ředitelství  102374775 
Přehled hlavní činnosti školy 
(podle zřizovací listiny) 

Organizace je základní škola se školní družinou .. Její činnost je vymezena zákonem č. 
561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzděláván( školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování. 
 
 
 

Součásti školy Kapacita 
  
Základní škola 40 
Školní družina 40 
Školní jídelna  
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1.2 Seznam použitých zkratek v ŠVP 
 
Názvy vyučovacích předmětů: 
Aj Anglický jazyk                                                                
Čj Český jazyk 
Hv Hudební výchova 
Inf Informatika 
M Matematika 
Prv Prvouka 
Přv Přírodověda 
Pv Pracovní výchova 
Tv Tělesná výchova 
Vl Vlastivěda 
Vv Výtvarná výchova 
PH Pohybové hry – zájmový útvar 
 
Nástroje hodnocení: 
B beseda 
ČD čtenářský deník 
DC doplňovací cvičení 
Di diktát 
E exkurze 
MoS modelování situace 
Port portfolio 
PP praktické předvedení 
Pís písemná práce 
PS práce ve skupinách 
Ps přepis 
PÚ problémové úlohy 
R referát 
ŘR řízený rozhovor 
SÚ slohový útvar 
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T test 
Ú ústní zkoušení 
V vyprávění 
 
Jiné použité zkratky 
ADN ambulantní dyslektický nácvik 
ČŠI Česká školní inspekce 
EU Evropská unie 
ICT Informační a komunikační technologie 
KALIBRO evaluační testy Kalibro 
MŠMT ministerstvo školství 
OVO očekávané výstupy vzdělávacího oboru 
P projekt 
PC osobní počítač 
PPP pedagogicko psychologická poradna 
PT průřezové téma (RVP ZV) 
RVP Rámcový vzdělávací program 
RVP ZV RVP pro základní vzdělávání 
ŘŠ ředitel školy 
SPCH specifické poruchy chování 
SPU specifické poruchy učení 
SPUCH specifické poruchy učení a chování 
ŠD školní družina 
ŠVP školní vzdělávací program 
TO tematický okruh 
TU třídní učitel 
U učivo 
ZŠ základní škola 
  
ZV základní vzdělávání 
ZŽS Zdravý životní styl 
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2. Charakteristika školy 
 Základní škola Kostelní Lhota je typem málotřídní venkovské školy. Škola má všechny ročníky prvního stupně. Třídy se tvoří spojením různých 
ročníků a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků..  Škola umožňuje vzdělání také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům 
nadaným. Součástí školy je také jedno oddělení školní družiny  
2.1.Úplnost a velikost školy 

2.1.1 Prostorové 
Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci a učitelé. Žáci pěti postupných ročníků jsou 
rozděleni do tří tříd. Prostory pro výuku jsou dostatečné, ve třídě je vždy hrací koutek 
K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a víceúčelové školní hřiště s basketbalovými koši, fotbalovým pláckem, doskočištěm, období 
jara a podzimu využívají k výuce letní školu. 
V době volna a  přestávek  žáci mohou využívat všech prostor školy, odpočinkové kouty ve třídách, tělocvičnu a školní zahradu. K dispozici mají 
i automat s pitnou vodou. 
 
2.1.2  Materiální 
Vybavení pomůckami, učebnicemi, učebními texty a výukovými programy na PC. Počítačová síť rozvedena do všech učeben .. Všichni vyučující 
mají volný přístup na internet, používají tiskárnu i kopírku.Průběžně je  zlepšováno školní prostředí. obnovou žákovského nábytku v učebnách, 
školní družině.. Pravidelně je doplňován knižní fond školní knihovničky. 
Jsou zajištěny prostředky na DVPP. 
 
2.2 Charakteristika pedagogického sboru 
Pedagogický sbor tvoří 3 učitelky a 1 vychovatelka. Odborná a pedagogická způsobilost učitelského sboru je kvalitní. 1 vyučující má 
vystudovanou speciální pedagogiku a zajišťuje podle potřeby ambulantní nácviky. Všechny učitelky jsou proškoleny v problematice ochrany při 
mimořádných událostech a mají základní kurz první pomoci. Další vzdělávání je dlouhodobě a systematicky orientováno na inovační procesy ve 
školství.   
Všichni žáci jsou místní. Škola je otevřená přijetí žáků, jejichž rodiče projevují zájem o priority předloženého vzdělávacího programu.  
 
2.3 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 
  Pro projektové dny není využita disponibilní časová dotace, ale jsou nepravidelně začleněny do měsíčních plánů jednotlivých ročníků. 
Pro každý školní rok jsou vybírány příslušné projektové činnosti odpovídající náplni učiva a možnostem školy. 
Projektové dny jsou využívány k realizaci průřezových témat a části vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů pro jednotlivé 
ročníky. Důraz je kladen na praktické osvojování a prohlubování dovedností a vědomostí získaných ve vyučovacích předmětech. 
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Využívají se metody a formy práce především založené na spolupráci žáků ( práce ve dvojicích a skupinách). Vzájemně se učí, komunikují 
s okolím a řeší následné praktické problémy. 
Hodnocení žáka se opírá o jeho aktivitu a míru zapojení do praktické činnosti. Důležitou součástí je také sebehodnocení žáků, které vyplývá 
z jejich spolupráce ve dvojicích nebo skupinách. 
 

•   Mezi pravidelné projekty školy patří: 
• Projekt golfové patování  
• Den Země 
• Plavecký výcvik. 
• Pobyt v přírodě  - několikadenní pobyt se zaměřením na ekologickou a environmentální výchovu. 

 
Kromě toho na škole pravidelně probíhají akce každoroční: 
Preventivní program – ranní kruhy vedoucí k vytváření pocitu zodpovědnosti a sounáležitosti ( besedy na téma toxikomanie, alkoholová 
závislost, šikana, xenofobie, drogy), dále tematické akce – Slet čarodějnic, Mikulášská nadílka, akce ke Dni matek, Dni dětí, Školní olympiáda, 
Cvičení v přírodě - orientační běh, účast dětí MŠ ve vyučování prvního ročníku, Sobotní škola – ukázková hodina pro rodiče, slavnostní zahájení 
a ukončení školního roku se starostou obce, návštěvy divadel, výstav a exkurzí. Účast na různých soutěžích – sportovních, výtvarných, 
recitačních. 
 
2.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních 
hodin a třídních schůzek, Sobotní školy a ve dnech otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost. Rodiče jsou o činnosti školy informování 
prostřednictvím Zpravodaje školy, školního časopisu a webových stránek školy. 
Od 1.ledna 2005 pracuje školská rada. Dobrá spolupráce probíhá na úrovni škola – zřizovatel. Žáci školy se pravidelně zúčastňují akcí obecního 
úřadu. 
Škola se snaží být otevřenou nejen pro místní komunitu. Navázali jsme spolupráci v drobných projektech s dalšími málotřídními školami ve 
Vrbové Lhotě a  Hořátvi.. Dále spolupracujeme s PPP v Nymburku, SPC v Kolíně, SVP v Kolíně, ČGF. 
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3. Charakteristika školního vzdělávacího program 
 
3.1. Zaměření školy 
 
1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků. 
2) Rozvíjet schopnosti nadaných žáků – pokračovat v tradici účasti v soutěžích. 
3) Pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – ambulantní nácviky. 
4) Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách – zájmové kroužky, spolupráce 
s DDM Poděbrady, účast na akcích AŠSK. 
5) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků: 
- v mateřském jazyce 
- v cizím jazyce 
- v informačních a komunikačních technologiích 
- v sociálních vztazích. 
 

Základní myšlenkou našeho vzdělávacího programu je otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti – a to jak obsahem vzdělání, 
demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, vztahy ve škole, naplněním nejzákladnějších potřeb, společnými prožitky učitelů, 
rodičů a žáků, rozvíjením samostatného myšlení a odpovědného rozhodování, spřízněnost s přírodou a jejími zákony, soulad s obecně 
uznávanými životními a mravními hodnotami. Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. 
Důležitou úlohu plní právě v této oblasti činnost školní družiny a nabídka zájmových kroužků. Též organizování jednotlivých akcí i celoškolních 
akcí v průběhu školního roku. 
Vize otevřeného partnerství vychází z poznání, že škola vždy tvoří sociální systém s mnoha vnitřními i vnějšími vztahy. Otevřený systém má 
větší šance fungovat dobře, zdravě a být lidem prospěšný. Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek s rodiči a veřejností jsou jedním 
z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení. Proto je kladen důraz na dobrou spolupráci s rodiči, školskou radou i zřizovatelem. 
Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni jedinci s různými vlohami a vlastnostmi. 
Proto náš ŠVP počítá s integrací dětí s LMD a vývojovými poruchami učení. Funguje dobrá spolupráce s PPP a jedna učitelka má aprobaci 
Speciální pedagogika. 
Chceme se zaměřovat i na žáky nadané. Chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj formou specifických úkolů, účastí v různých soutěžích 
a nabídkou zájmových kroužků, kde mají možnost rozvíjet své nadání. 
Velmi významné je také úsilí školy o prohloubení jazykových dovedností. S anglickým jazykem se hravou formou začínají děti seznamovat již 
v mateřské škole a odkud plynule přecházejí na výuku v 1. ročníku. 
Důraz v učebním plánu je kladen na informační a komunikační technologii. 
Považujeme za nutné naznačit cestu ke zdravému životnímu stylu, vést žáky ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, či vlastní tvořivosti. 
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Program sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků, důležitých pro život každého jedince, propojujících navzájem více vzdělávacích oblastí a 
tvořících základ celkové vzdělanosti žáků. 
 
3.2. Výchovné a vzdělávací strategie 
(Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni.) 
 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE  
1.  
KOMPETENCE K UČENÍ - umožnit žákům 
osvojit si strategii učení a motivovat je pro 
celoživotní učení 

- Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - 
připravujeme je na celoživotní učení. 
- Vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, 
než známka na vysvědčení. 
- Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a 
posilujeme pozitivní vztah k učení. 
- Podporujeme samostatnost a tvořivost. 
- Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. 
- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. 
- Ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako 
prostředek k jejich získání. 
- Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo 
rozšiřující (doplňující). 
- Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na 
internetu. 
- Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat 
závěry. 
- Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci VH vždy s žáky 
zhodnotíme jeho dosažení. 
- Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu 
„přidané hodnoty“. 
- Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 
z učení. 
- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 
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- Učíme práci s chybou. 
- Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 
- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický 
obzor“. 
 

 
2.  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU – 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému 
uvažování a k řešení problémů 

- Učíme žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, 
ale výzva“). 
- Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy 
řešit. 
- Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. 
- Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 
- Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 
- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 
- Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. 
- Při řešení problémů učíme žáky používat metodu „SWOT analýza“ a metodu 
„brainstorming“. 
- Učíme žáky vyhledávat a používat informace získané ze všech možných zdrojů, 
ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu. 
- Podporujeme prezentaci nápadů a myšlenek žáků ve školním časopise Školáček. 
- V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. 
- Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů 
prakticky zvládají. 
- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé 
problémové situace ve škole. 
 

3.  
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky 
k všestranné a účinné komunikaci 

- Prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském 
jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiiích a v sociálních 
vztazích. 
- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. 
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- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, 
zaměstnanců školy i rodičů. 
- Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání výpočetní techniky. 
- Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými 
argumenty. 
- Podporujeme kritiku a sebekritiku. 
- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis). 
- Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. 
- Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na 
veřejnosti. 
- Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 
situacích. 
- Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, řádu akcí 
mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se na sestavování těchto pravidel. 
- Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. 
- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, 
zaměstnanci školy a širší veřejnost. 
- Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické 
argumenty. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. Pozitivně svoji 
školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti. 
-Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve 
škole i mimo školu. 
- Snažíme se žáky učit obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a 
zároveň poslouchat názor jiných.  
-Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. Pomáháme dětem z mateřské 
školy při začleňování do školního kolektivu ( pohybové hry pro předškoláky a žáky 1. 
ročníku, společné školní akce). 
- Podporujeme komunikaci s jinými školami ( spolupráce s málotřídními školami ve 
Vrbové Lhotě a Křečkově). 

4.  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ – 
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a 

- Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a 
kooperativní vyučování. 
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respektovat práci vlastní a druhých - Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 
efektivní spolupráce. 
- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i 
práci (význam) ostat. členů týmu. 
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně 
potřebují. 
- Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné 
cíle. 
- Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních 
kolektivů. 
- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 
- Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. 
- Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, 
(mezi žáky a učiteli). 
- Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 
formulaci se žáci sami podíleli. 
- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i 
spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy.  
- Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. 
- Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými 
osobními zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si 
s nimi zkušenosti. 
- Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech ( při TV, na 
výletě apod.). 

5.  
KOMPETENCE OBČANSKÉ – vychovávat 
žáky jako svobodné občany, plnící si 
své povinnosti, uplatňující svá 
práva a respektující práva 
druhých, jako osobnosti zodpovědné za 
svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, 

- Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita 
mládeže). 
- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 
- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, 
zaměstnanců školy i rodičů. 
- Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. 



16 

jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné 
účinně pomoci v různých situacích 
 

- Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše 
uvedených negativních jevů. 
- Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních 
normách školy. 
- Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. 
- Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 
chování lidí. 
- Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií,  apod. 
- V rámci svých předmětů, na ranních kruzích i na mimoškolních akcích upevňujeme 
žádoucí pozitivní formy chování žáků. 
- Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. 
- Využíváme pomoci a zkušeností odborníků -  PPP, OPD, policie. 
- Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření – s 
ohledem na jejich účinnost. 
- Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního 
potrestání nepřipouštíme. 
- Jakoukoliv formu agrese žáka na učitele nebereme osobně, ale jako útok na roli 
učitele. 
- Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti. 
- Dodržujeme zásadu, „že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování“. 
- Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). 
- V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními 
normami. 
- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. 
- Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako 
protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. 
- V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. 
- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. 
- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme 
příkladně své povinnosti. 

6.  
KOMPETENCE PRACOVNÍ - vést žáky k - Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně 
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pozitivnímu vztahu k práci, naučit  žáky používat 
při práci vhodné materiály, nástroje a 
technologie, naučit žáky chránit své zdraví při 
práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího 
povolání 
  

odvedenou práci vždy pochválíme. 
- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní 
podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. 
- Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění 
svých povinností a závazků. 
- Různými formami seznamujeme žáky s různými profesemi. 
- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, 
příprava na výuku …). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a 
svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. 
- Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. 
- Žáci si osvojují dovednosti a návyky potřebné pro životní praxi, je využíváno 
názorných dostupných pomůcek, praktických situací z každodenního života. 
- Nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájem o další orientaci. 

 
 
 
3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
 
3.3.1. Inkluzivní přístup k zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do PPP v Nymburku. Na základě vyšetření 
a doporučení jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče. Máme kvalifikovanou učitelku, která s dětmi pracuje. 
Reedukace specifických poruch probíhá každý týden jednu vyučovací hodinu. Snažíme se tyto hodiny zařazovat před, nebo po vyučování v den, 
kdy mají děti méně náročný rozvrh hodin. 
Ředitelka školy uzavírá se zákonnými zástupci žáka Dohodu o vzájemné úzké spolupráci při nápravě. Součástí dohody je individuální vzdělávací 
plán / má písemnou podobu/, podle kterého se  žákem bude pracovat a který obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP, konkrétní způsoby 
reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno odpovědného pedagoga. 
PLPP sestavuje ředitelka školy ve spolupráci s vyučujícími u daného žáka. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými 
vyučujícími, s cílem stanovení metod a způsobu kontroly osvojení znalostí a dovedností. 
 
3.3.2. Inkluzivní přístup k zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 
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Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování 
v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené 
motivace k rozšiřování základního učiva do hlouby především v těch předmětech, které reprezentují nadání dítěte. 
V rámci vyučování matematiky jim umožňujeme pracovat na počítači ( vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou  
( hlavolamy, problémové úlohy,…), jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly, jsou pověřováni vedením a řízením skupin, pomáhají při 
řešení úkolů slabším spolužákům a dětem z nižšího ročníku. 
Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do 
činnosti v hodině – doprovod na hudební nástroj, předzpívání písně, sólová vystoupení na školní akademii, účast na pěveckých soutěžích. 
Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolní aktivitě ( výtvarný kroužek), 
spolupodílejí se na výzdobě školy, účastní se výtvarných soutěží. 
Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit ( pohybové hry), v hodinách tělesné výchovy je jim svěřena 
rozcvička nebo předcvičování, jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať v v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. 
 Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. 
Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. 
 
 
3.3.3 Inkluzivní přístup k zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 
 
ŠVP podporuje inkluzi, o čemž svědčí některé z výše uvedených výchovně vzdělávacích strategií (zejména těch, které se týkají kompetencí 
sociálních a personálních). 
Inkluzivní přístup k zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných (obecně – žáků s různými 
vzdělávacími možnostmi a různými vzdělávacími potřebami) spočívá především ve volbě vhodných forem a metod práce jednotlivými 
vyučujícími v konkrétních třídních kolektivech (skupinách žáků), zvolené tak, aby umožnily plné individuální rozvíjení schopností žáků  
(s ohledem na jejich různé individuální možnosti, potřeby a odlišnosti). 
V praxi se jedná o upřednostňování takových forem a metod práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně doplňujících 
se kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. Při důsledném 
uplatňování tohoto přístupu: 
- nejsou děti v procesu vyučování a učení na sobě nezávislé, ale vzájemně se v učebních situacích potřebují 
- uvědomují si svůj význam pro kolektiv a význam kolektivu pro sebe 
- věří, že ve spolupráci lze naplňovat osobní i společné cíle 
- vnímají odlišnost jako podmínku efektivní spolupráce. 
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3.3.4 Způsob zpracování učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů v ŠVP 
Zpracování učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů ve ŠVP  do podoby konkrétních, jednoznačných, srozumitelných 
a hodnotitelných dovedností, umožňuje poměrně jednoduše uplatňovat individuální přístup k žákovi. Cílem výuky (vyučovací hodiny nebo její 
části) je vždy některá z konkrétních aktivních dovedností formulovaných jako konkretizovaný výstup žáka v učebních osnovách každého 
vyučovacího předmětu. Prostředkem jejího dosažení je uvedené konkretizované učivo. Rozsah (náročnost) konkretizovaného učiva lze v hodině 
přizpůsobit možnostem a schopnostem žáka. Pro žáky s různými vzdělávacími možnostmi a potřebami tak nemusejí být vytvářeny různé učební 
osnovy. 
 
3.3.5 ŠVP a „komplexní“ pojetí zabezpečení výuky pro žáky s různými vzdělávacími potřebami 
 ŠVP vnímá zabezpečení výuky pro žáky s rozdílnými vzdělávacími možnostmi a potřebami komplexně. Patří sem: 
1) důsledné uplatňování výchovně vzdělávacích strategií ŠVP ve výuce, 
2) vhodně volené formy a metody práce vyučujícími podporující inkluzi, 
3) spolupráce vyučujících, 
4) spolupráce ZŠ s PPP. 
 
3.4. Začlenění průřezových témat ( PT ) 
Průřezová témata prolínají celou naší činností praktický každý den. Nejsou jen součástí školní práce, ale také mimoškolních aktivit. Ty spočívají 
především v činnosti zájmových kroužků, které navštěvuje drtivá většina žáků. Kromě toho daná témata pravidelně zařazujeme do ranních kruhů. 
Sbíráme tříděný odpad, pořádáme akademie a kulturní vystoupení pro veřejnost, která bývají spojena s jarmarkem. Organizujeme různé výlety a 
exkurze. Každoročně uskutečňujeme ve škole čarodějnou noc. Organizujeme školní turnaje věkově smíšených družstev. 
 

PT 1 – Osobnostní a sociální výchova  
Tematické okruhy (TO): 
TO 1.1 Osobnostní rozvoj  
1.1.1 Rozvoj schopností a poznání 
1.1.2 Sebepoznání a sebepojetí 
1.1.3 Seberegulace a sebeorganizace 
1.1.4 Psychohygiena 
1.1.5 Kreativita 
TO 1.2 Sociální rozvoj  
1.2.1 Poznávání lidí 
1.2.2. Mezilidské vztahy 
1.2.3. Komunikace 
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1.2.4. Kooperace a kompetice 
TO 1.3 Morální rozvoj 
1.3.1 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 
 
4. Učební plán 
 
4.1. Tabulace učebního plánu 
  
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 
Český jazyk 8* 8* 8* 7 7 
Anglický jazyk 1* 1* 3 3 3 
Matematika 5* 5* 5* 5* 5* 
Prvouka 2 2 3* - - 
Přírodověda - - - 2 2 
Vlastivěda - - - 2* 2* 
Výtvarná výchova 1 1 2* 2 2 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 
Pracovní výchova 1 1 1 1 1 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 
Informatika - - - - 1 
Týdenní (povinná ) časová dotace 21 21 25 25 26 
Z toho disponibilní časová dotace 3* 3* 4* 2* 2* 
Součet vyučovacích hodin celkem na 1. stupni ZŠ 118 
 
 
  
 4.2 POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 
 
4.2.1 Využití disponibilní časové dotace na I. stupni ZŠ  
 
Anglický jazyk 
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V 1. a 2. ročníku je předmět posílen celkově o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Výuka předmětu navazuje na výuku v předškolním 
vzdělávání. 
Matematika 
V 1., 2.3. 4.. a 5. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. 
Prvouka, vlastivěda 
Oba vyučovací předměty jsou posíleny ve 3., 4. a 5. ročníku  z disponibilní časové dotace. Posílení je určeno k realizaci projektů, které zahrnují 
tématické okruhy průřezových témat. 
Výtvarná výchova 
Ve 3. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Posílení je určeno k realizaci projektů, které zahrnují tématické okruhy 
průřezových témat.  
 
 
4.2.2 Preferované školní akce 
Jako součást výchovně vzdělávací činnosti školy jsou do ŠVP zařazeny tyto „preferované“ pravidelné školní akce: 
2. ročník: Povinný plavecký výcvik - 20 hodin 
3. ročník :Povinný plavecký výcvik - 20 hodin 
1. – 5. ročník: 2 až 3 denní tématický výlet nebo týdenní škola v přírodě 
1. – 5. ročník: Ochrana člověka za mimořádných situací - 6 hodin 
4. – 5. ročník: Výchova ke zdraví - 20 hodin 
1.- 5. ročník: Zdravé zuby 
1. – 5. ročník: Golfové patování 
3. – 5. ročník: Svět kolem nás 
1. -5. ročník: Program protidrogové prevence a prevence dalších soc. pat. jevů 
Součástí vzdělávacího programu jsou i všechny ostatní (výchovně vzdělávací, kulturní, sportovní aj.) akce, které jsou aktuálně zařazeny do 
ročních (měsíčních) plánů školy. Patří sem i účast ve státních a mezinárodních projektech, účast ve sportovních a předmětových soutěžích a také 
veškeré volnočasové aktivity organizované školou. 
 
4.2.3 Organizace výuky 
Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina (45 min). Rozvrh hodin v týdnu není v ŠVP chápán jako dogma. Učitelé si mohou po dohodě 
s vedením školy rozvrhnout denní (týdenní) program výuky při zachování časových proporcí jednotlivých předmětů v týdnu. Kromě vyučovací 
hodiny lze realizovat výuku i jiným typem vyučovací jednotky s odlišným časovým úsekem při dodržení zásad hygieny školní práce (přestávky, 
relaxace apod.). Při realizaci dílčích školních programů a projektů je nutné respektovat závaznost minimálních hodinových dotací pro jednotlivé 
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vyučovací předměty (obory vzdělávacích oblastí) pro daný ročník (ev. pro dané vzdělávací období). U vyučovacích předmětů s 1 hodinovou 
týdenní časovou dotací je možné ve vhodných případech (rozhodne vedení školy) realizovat jejich výuku 1x za 14 dní jako „dvouhodinovku“ 
 (v kombinaci s jinými „jednohodinovými“ vyučovacími předměty). 
 
 

5. UČEBNÍ OSNOVY 
 
VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

 
5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, CIZÍ JAZYK 
 
5.1.1 ČESKÝ JAZYK 
 
5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k 
získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka, které patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního 
vzdělávání, a vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně 
se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dále vytvořit předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že 
se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při 
vnímání okolního světa i sebe sama. 
 
5.1.1.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří specifických složek: 
komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých specifických složek 
vzájemně prolíná. 
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat 
se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho 
obsah.  
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat 
jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a 
srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. 
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dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od 
počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. 
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké 
záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí 
základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a 
prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. 
Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje v 1. až 5. ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé ročníky odpovídajícími učebnímu plánu. 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  podporuje i operativní zohledňování specifických vzdělávacích potřeb žáků. Průřezová 
témata jsou realizována formou různě dlouhých projektů,ve kterých je konkretizována návaznost a prolínání s vyučovacím předmětem Český 
jazyk. Výuka je organizována zpravidla v budově školy. Filmová, divadelní představení, besedy apod. se realizují ve škole nebo mimo budovu u 
pořádajících organizací. 
 

5.1.1.3 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český jazyk 
UČITEL 

✓ Volí cestu ke konkretizovaným výstupům vyučovacího předmětu bez ostrých hranic mezi jazykovou, literární, komunikační a slohovou 
výchovou. 

✓ Podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti žáků. 
✓ Využívá dostupných nebo vlastních materiálů blízkých každodennímu životu žáků, tiskoviny volí přednostně z regionu školy. 
✓ Volí metody a formy (prezentace,výpočetní technika, vlastní výpisky apod.) práce podporující zájem žáků o mateřský (český) jazyk, 

vytváří dostatek stimulů pro aktivní práci žáků. 
✓ Vede žáky k používání jazykových příruček. 
✓ Při zadávání slohových prací a výběru témat literární výchovy přihlíží k zájmům žáků a k aktuálním otázkám regionu. 
✓ Nepřeceňuje význam pravopisu, volí jevy základní. 
✓ Vede žáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností a dovedností. 
✓ Rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva. 
✓ Zařazuje průřezová témata dle organizace jednotlivých projektů. 

ŽÁK 
✓ Podílí se na výstavbě vyučovací hodiny, dle možností vyhledává informační zdroje mimo školu, prezentuje svou 
      snahu. 
✓ Pracuje s vlastními chybami. 
✓ Prezentuje své myšlenky a názory v písemné (počítačové) podobě, např. ve školním časopise, webových stránkách školy apod. 
✓ Využívá automatické opravy textu prostřednictvím ICT a zná jejich omezení. 
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✓ Své výroky promýšlí, plynule se vyjadřuje v mezích slušného chování. 
 
KOMPETENCE K UČENÍ 
vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
- Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme je na celoživotní učení. 
- Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). 
- Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. 
- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“. 
 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
- Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. 
- Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 
- Při řešení problémů učíme žáky používat metodu „SWOT analýza“ a metodu „brainstorming“. 
- Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. 
- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole. 
 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 
- Podporujeme různé formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i světa. 
- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. 
- Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. 
- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, web, ppt. prezentace apod.). 
- Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. 
- Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. 
- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. Sami otevřeně   
komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. 
Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti. 
 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 
- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 
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- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu. 
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 
- Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. 
- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a 
nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. 
 
KOMPETENCE OBČANSKÉ 
vychovávat žáky 

➢ jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, 
➢ jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, 
➢ jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích 

- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 
- Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. 
- Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. 
- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho 
práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým 
spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. 
 
KOMPETENCE PRACOVNÍ 
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své 
zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání 
- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. 
- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní   podmínky. 
- Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi. 
- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si 
své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. 
 
5.1.1.4 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Český jazyk a literatura 
 
1. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 
Očekávané výstupy - 1. období (OVO) 
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žák 
1.1 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 
1.2 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 
1.3 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 
1.4 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 
1.5 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 
1.6 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 
1.7 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 
1.8 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 
1.9 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev 
1.10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 
1.11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 
 
Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 
žák 
1.12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 
1.13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává 
1.14 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 
1.15 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 
1.16 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 
1.17 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 
1.18 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 
1.19 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace 
1.20 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 
1.21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové  posloupnosti 
Učivo (U) 
1.1 čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, 
čtení vyhledávací, klíčová slova) 
1.2 naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - 
zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) 
1.3 mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; 
komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu; základní 
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komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové 
prostředky řeči (mimika, gesta) 
1.4 písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); 
technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z 
prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování 
 

2. JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
Očekávané výstupy - 1. období (OVO) 
žák 
2.1 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 
2.2 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v 
textu slova příbuzná 
2.3 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost 
2.4 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 
2.5 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 
2.6 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 
2.7 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky 
2.8 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, 
mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování 
 
Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 
žák 
2.9 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova víceznačná 
2.10 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 
2.11 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu 
2.12 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 
2.13 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty 
2.14 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 
2.15 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 
2.16 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 
2.17 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 
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Učivo (U) 
2.1 zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči 
(tempo, intonace, přízvuk) 
2.2 slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba 
slova (kořen, část předponová a příponová, koncovka) 
2.3 tvarosloví - slovní druhy, tvary slov 
2.4 skladba - věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice 
2.5 pravopis - lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda 
přísudku s holým podmětem) 
 

3. LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
Očekávané výstupy - 1. období (OVO) 
žák 
3.1 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 
3.2 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 
3.3 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 
3.4 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností 
 
Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 
žák 
3.5 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 
3.6 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 
3.7 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 
3.8 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 
Učivo (U) 
3.1 poslech literárních textů 
3.2 zážitkové čtení a naslouchání 
3.3 tvořivé činnosti s literárním textem - přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, 
vlastní výtvarný doprovod 
3.4 základní literární pojmy - literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, 
čtenář; divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání 
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5.1.1.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK  ( Čj ) 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 

• Skládá a rozkládá slova podle sluchu. 
• Pozná jednotlivá písmena ve vztahu k jim 

odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo 
tiskací a psací. 

• Skládá a čte všechny druhy slabik. 
• Skládá a čte všechny druhy slov. 
• Respektuje základní komunikační pravidla 

v rozhovoru. 
• Pečlivě vyslovuje a opravuje výslovnost. 
• Plynule čte slova ve větách, rozlišuje je 

sluchem i zrakem. 
• Správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově a 

hlásky ve slabice. 
• Používá znaménka ve slovech i větách. 
• Čte správně dlouhé a krátké samohlásky. 
• Správně odpovídá na kontrolní otázky. 
• Rozpozná členění textů. 
• Naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví 

podle obrázkové osnovy, dramatizuje. 
• Recituje básničky, zná říkadla, rozpočitadla. 
• Rozumí mluveným pokynům přiměřené 

složitosti. 
• V krátkých mluvených projevech správně 

Čtení a literární výchova: 
• rozvoj fonetického sluchu, sluchová 

syntéza, analýza 
• písmena malá, velká, tiskací, psací 
• slabiky otevřené, zavřené, trojpísmenné 
• slova – čtení otevření slabik ve slovech, 

            čtení zavřených slabik na konci slov,    
slova se skupinou dvou souhlásek, čtení slov se 
slabikotvornými souhláskami, slova s 
písmenem ě, se skupinami di, ti, ni a se shluky 
souhlásek 

• hlasité čtení jednoduchých vět se 
správnou intonací 

• uspořádání slov ve větě 
• interpunkční znaménka 
• délka samohlásek 
• porozumění přečteným větám 
• nadpis, článek, řádek, odstavec 
• poslech, vyprávění, dramatizace 
• recitace 
• prosba, poděkování, omluva, 

blahopřání, pozdrav, oslovení 
Psaní: 

• příprava na psaní 

Pv, Vv, Tv, Dv, Hv 
 
Ú, V, PP 
Di, T, PP 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 
1.8, 1.9, 3.1, 3.2 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2 
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dýchá a volí vhodné tempo řeči. 
• Uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení 

těla, držení psacího náčiní. 
• Píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky. 
• Rozlišuje písmo psací a tiskací. 
• Píše správné tvary písmen, spojuje písmena a 

slabiky, píše interpunkční znaménka. 
• Dodržuje správné pořadí písmen, píše podle 

diktátu slova a jednoduché věty. 
• Píše velká písmena u vlastních jmen osob a 

na počátku věty. 
• Dodržuje úhlednost písma a zachovává 

hygienické a pracovní návyky. 
 

• psaní prvků písmen a číslic 
• písmo psací a tiskací 
• psaní – písmeno, slabika, slovo 
• diktát slov, jednoduchých vět 
• velké počáteční písmeno u vlastních 

jmen osob a prvního slova věty 
 

 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 2. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 
 

• Vyjadřuje se ústně i písemně, tvoří krátké 
souvislé projevy, píše jednoduché věty. 

• Rozlišuje věty oznamovací, tázací, 
      rozkazovací a přací. 
• Řadí věty podle děje. 
• Určí nadřazenost a podřazenost slov. 
• Řadí slova ve větě tak, aby věta dávala 

smysl. 
• Rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých a 

Mluvnice: 
• věta jednoduchá, souvětí 
• druhy vět 
• pořadí vět v textu 
• věta, slovo – slovo souřadné, nadřazené, 

podřazené 
• pořádek slov ve větě 
• slovo, slabika, hláska, písmeno, 

rozdělení hlásek 
• abeceda 

Pv, Vv 
 
T, Di, DC, PP, Ú 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 
3.1, 3.2, 3.3 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 
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dlouhých samohlásek, psaní i-y po měkkých 
a tvrdých souhláskách. 

• Vyjmenuje řadu písmen jdoucích po sobě, 
řadí slova podle abecedy. 

• Zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé 
souhlásky uvnitř a na konci slov: b – p, d –t, 
ď – ť, z – s, ž – š, v – f, h – ch. 

• Dělí slova na konci řádku podle stavby slova. 
• Aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se 

skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. 
• Vyjmenuje slovní druhy, pozná podstatná 

jména, slovesa a předložky v textu. 
• Rozlišuje obecná a vlastní jména, dodržuje 

pravidla psaní vlastních jmen osob a zvířat. 

• znělé a neznělé souhlásky na konci a 
uvnitř slov 

• význam slabiky pro dělení slov 
• písmeno ě ve slovech 
• slovní druhy: podstatná jména, slovesa, 

předložky 
• vlastní jména osob a zvířat 
 

Sloh: 
• základní formy společenského styku 
• jednoduchý popis 
• děj – základ vypravování 

Čtení a literární výchova: 
• plynulé čtení jednoduchých textů 
• slovní přízvuk 
• čtení hlasité a tiché 
• soustředěný poslech čtených textů, 

poezie a prózy 
• text a ilustrace 
• vyprávění, dramatizace pohádek a 

povídek 
• báseň, verš, rým 
• individuální četba 

Psaní: 
• tvary písmen abecedy 
• spojování písmen, slabik 
• umísťování diakritických znamének 
• opis, přepis 
 

• Užívá slušné oslovení, prosbu a poděkování. 
• Pojmenuje předměty a popíše jejich 

 
 

Dv. Tv, Hv, 
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vlastnosti. 
• Píše věcně i formálně správně jednoduchá 

            sdělení, dodržuje posloupnost děje. 
• Plynule (bez slabikování) přečte jednoduchý 

text. 
• Užívá správný slovní přízvuk. 
• Čte s porozuměním nahlas i potichu. 
• Soustředěně naslouchá čtenému textu. 
• Spojuje obsah textu s ilustrací. 
• Vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy. 
• Recituje básně. 
• Čte pohádky, knihy o přírodě, věcech, 

vypráví o nich. 
• Píše písmena a číslice podle normy psaní. 
• Správně spojuje písmena a slabiky. 
• Používá znaménka ve slovech i větách. 
• Opisuje a přepisuje jednoduché texty, užívá 
  velká písmena ve slovech i ve větě. 
 

DC, PP 
Ú, V, PP 
PP, T, Ú 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 
2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
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  NÁSTROJE HODNOCENÍ 
VAZBY, PŘESAHY 

• Rozliší věty a souvětí. 
• Spojuje věty, doplňuje souvětí. 
• Určí počet vět v souvětí. 
• Vyhledá ve větách základní skladební 

dvojice. 
• Třídí slova podle významu, vyhledává slova 

            souznačná a protikladná. 
• Rozlišuje slabiky, hlásky, určuje počet 

slabik. 
• Vyslovuje slova se správným přízvukem. 
• Vyjmenuje vyjmenovaná slova, používá 

jejich znalost v praktických cvičeních. 
• Určí ve větě podstatná jména, přídavná 

jména, zájmena, číslovky, slovesa, 
předložky. 

• Skloňuje podstatná jména, rozlišuje číslo 
            jednotné a množné, rod mužský, ženský a 
            střední, používá pády a pádové otázky. 

• Při psaní jmen měst, vesnic, hor, řek 
dodržuje pravidla pravopisu. 

• Určí osobu, číslo a čas, časuje slovesa v čase 
            přítomném, minulém a budoucím. 

• Dodržuje slovosled ve větách. 
• Sestaví nadpis a člení projev. 
• Pojmenovává předměty a děje. 
• Tvoří otázky. 
• Vypravuje podle obrázků. 
• Popisuje ústně i písemně jednoduché 

předměty a činnosti. 

Mluvnice: 
• věta jednoduchá a souvětí 
• věta a jednoduchá a její stavba 
• základní skladební dvojice 
• nauka o slově – slovo a skutečnost, 

synonyma, opozita, slova příbuzná 
• hláskosloví 
• stavba slova 
• vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z 
• slovní druhy – ohebné, neohebné 
• podstatná jména 
• vlastní jména měst, vesnic, hor a řek 
• slovesa – pojmenování děje, tvary 

sloves, časování 
Sloh: 

• stylizace a kompozice 
• členění jazykového projevu 
• souvislé jazykové projevy 
• otázky a odpovědi 
• vypravování 
• popis 
• osnova 
• společenský styk a jeho formy 

 
Čtení a literární výchova: 

• plynulé čtení, členění textu 
• rychlé čtení, tiché a hlasité 
• četba jako zdroj poznatku o přírodě 

současnosti a minulosti 

Di, DC, PP, Ú 
V, Ú, PP 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9, 1.10, 1.11, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
U: 
1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1, 3.3, 3.4 
 
Ú, V, T, PP 
T, PP 
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• Vytvoří a použije jednoduchou osnovu. 
• Požádá o informaci, podá stručné informace 
      ( i telefonicky ), uvítá návštěvu a rozloučí se, 

            sděluje přání, pozdravy, píše pohlednice,      
dopis. 

• Čte plynule věty a souvětí, člení text. 
• Čte rychle, s porozuměním, předčítá, využívá 

            čtenářské dovednosti. 
• Používá četbu jako zdroj informací. 
• Vypráví pohádky, povídky, dramatizuje, 

            domýšlí příběhy, vyjadřuje své postoje 
            k přečtenému. 

• Orientuje se v textu dětských knih, 
            charakterizuje literární postavy, vyjadřuje své 
            postoje ke knize. 

• Pracuje s chybou, v chybně napsaném textu 
            opraví chyby (tvary písmen, pravopis, 
             interpunkční znaménka). 

• Píše čitelně, úhledně, přiměřeně rychle. 
• Provádí průběžnou i závěrečnou kontrolu 

            vlastního písemného projevu. 
• Napíše krátký dopis, adresu. 
• Vyplní lístek, telegram. 

 

• práce s literárním textem 
• besedy o knihách 
• základy literatury 
• využití poezie, prózy, divadla, literatury 

            umělecké a dětské , výtvarného       
doprovodu i ilustrací 
Psaní: 

• tvary písmen 
• úprava zápisu 
• kontrola vlastního projevu 
• dopis, adresa 
• vyplňování formulářů 
 

 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 4. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 
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VAZBY, PŘESAHY 

• Užívá různé podoby slova, rozlišuje slova 
podle významu, rozpozná slova spisovná a 

            nespisovná, poznává slova citově zabarvená,    
slova mazlivá a hanlivá. 

• Rozlišuje část předponovou,příponovou. 
• Rozpoznává předpony a předložky, pravopis 

            jejich psaní. 
• Uvědoměle používá i-y po obojetných 

           souhláskách uvnitř slov u vyjmenovaných a 
           příbuzných slov.Rozlišuje slovní druhy 

• Skloňuje podstatná jména,zařadí ke vzoru 
• Vyhledává infinitiv v textu, určuje osobu 

číslo a čas, časuje slovesa v oznamovacím 
způsobu. 

• Rozlišuje způsob oznamovací, rozkazovací a 
Podmiňovací. 

• Určuje větu jednoduchou a souvětí, spojuje 
           jednoduché věty v souvětí spojovacími    
výrazy. 

• Určuje podmět a přísudek. 
• Píše správně i-y v příčestí minulém 
• Ovládá pravopis vlastních jmen států, ulic, 

            zeměpisných názvů. 
• Užívá vhodných jazykových prostředků. 
• Sestavuje osnovu, tvoří nadpisy, člení text na 

Odstavce. 
• Dodržuje následnost dějové složky. 
• Vypracuje popis rostliny, zvířete, věci. 
• Napíše telegram, dopis (včetně adresy), SMS 

zprávu. 

Mluvnice: 
• nauka o slově, hlásková podoba slova, 

význam slova, slova jednoznačná, 
mnohoznačná, slova spisovná a 
nespisovná, slova citově zabarvená 

• stavba slova – kořen, předpona a 
přípona 

• předložky 
• vyjmenovaná slova po b, f, l, m, p , s v, 

z 
• slovní druhy – ohebné, neohebné 
• vzory podstatných jmen 
• infinitiv sloves, určité slovesné tvary 
• slovesné způsoby 
• stavba věty 
• podmět a přísudek 
• shoda podmětu s přísudkem 
• vlastní jména – zeměpisné názvy, jména 

ulic a jména států – jednoslovná 
Sloh: 

• stylizace a kompozice 
• osnova, nadpis, členění projevu 
• vypravování 
• popis rostlin, zvířat a věcí 
• formy společenského styku 

Čtení a literární výchova: 
• rozvoj techniky čtení 
• čtení textů uměleckých a populárně 

naučných 
• tiché čtení s porozuměním 

DC, Di, T, PP 
SÚ, PP, MoS 
OVO: 
1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19, 
1.21, 
2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 
2.15, 2.16, 
3.5, 3.6, 3.7, 3.8 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
Ú, ČD, PP 
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• Předvede telefonování v různých 
modelových situacích. 

• Čte správně, uvědoměle, plynule a dostatečně 
            rychle, přirozeně intonuje, používá správný 
            přízvuk slovní i větný, člení věty, frázuje,    
dbá na barvu a sílu hlasu. 

• Vyhledává informace v učebnicích, 
            encyklopediích a slovnících, využívá    
poznatků z četby v další školní činnosti. 

• Čte potichu delší texty, reprodukuje obsah 
            těchto textů. 

• Dramatizuje, k dramatizaci využívá loutky, 
            maňásky, domýšlí literární příběhy. 

• Vyjadřuje své pocity z četby. 
• Využívá školní knihovnu, vede čtenářský 

deník. 
• Navštěvuje divadelní a filmová představení, 

            beseduje o nich. 
• Objasní zadané literární pojmy. 

 

• tvořivá práce s literárním textem 
• práce s dětskou knihou 
• výběr četby podle osobního zájmu 
• divadelní a filmová představení 
• základy literatury 
• poezie: lyrika, epika, rytmus, 
• próza: pověst,povídka 
• rozhovory o knihách, besedy o 

ilustracích 
 

 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 5. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 

• Používá český jazyk jako nástroj 
dorozumívání. 

• Určuje kořen, předponu a příponu, vyznačuje 

 
Mluvnice: 

• mateřský jazyk – prostředek 

 
DC, Di, T, PP, Ú 
OVO: 
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slovotvorné základy, jak byla slova. 
odvozena, dodržuje pravopis – užívá správné 
koncovky. 

• Doplňuje předpony a přípony podle smyslu. 
• Používá odůvodnění pravopisu. 

s přihlédnutím ke tvoření slov, osvojuje si 
spisovnou výslovnost a pravopis. 
souhláskových skupin rozlišuje základní 
význam předpon. 

• Používá předložky v praxi. 
• V praxi rozlišuje skupiny bě – bje, vě – vje, 

pě. 
• Využívá znalost vyjmenovaných slov 

            v praktických cvičeních. 
• Píše pravopisně správně vlastní jména. 
• Rozlišuje a určuje slovní druhy. 
• Určuje pád, číslo, rod, vzor, skloňuje podle 

vzoru. 
• Rozpozná druhy přídavných jmen. 
• Rozezná mluvnické kategorie sloves. 
• Používá správné tvary podmiňovacího 

způsobu. 
• Nahrazuje podstatná jména zájmeny, vyhledá 

je v textu. 
• Určuje základní větné členy, rozvíjející 

            skladební dvojice. 
• Vyhledá různé podměty. 
• Užívá několikanásobných podmětů ve 

větách. 
• Píše správně i-y v koncovkách příčestí 

minulého. 

dorozumívání 
• stavba slova – odvozování slov 

předponami a příponami, části slova, 
kořen – společný pro všechna příbuzná 
slova 

• souhláskové skupiny na styku předpony 
nebo přípony a kořene 

• přídavná jména odvozená od 
podstatných jmen, zakončena na s – ský 
– ští 

• zdvojené souhlásky – předpony s, z , vz 
• předložky s, z 
• skupiny bě – bje, vě – vje, pě, mě – mně 

(bje, vje – tam, kde se setká předpona 
ob, v, s kořenem na je) 

• dělení slov na konci řádků 
•  pravopis i-y po obojetných souhláskách 

(mimo koncovku) 
• vlastní jména – víceslovné názvy států, 

jména národností, názvy uměleckých 
děl, novin a časopisů 

• tvarosloví – slovní druhy 
• mluvnické kategorie podstatných jmen 
• přídavná jména 
• slovesa 
• podmiňovací způsob 
• zájmena – jejich druhy 
• zájmena osobní 
• číslovky 
• skladba – základní a rozvíjející větné 

členy 

1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 
1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 
2.16, 2.17, 
3.5, 3.6, 3.7, 3.8 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
T, DC, Di, Ú, PP 
Ú, SÚ, T, PP 
Ú, V, PP 
ČD, V, PP, Ú 
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• Určuje věty jednoduché, spojuje věty 
v souvětí. 

• Píše správně věty uvozovací, užívá 
interpunkci v přímé řeči. 

• Užívá vhodných spojovacích výrazů. 
• Sestavuje osnovu textů, odlišuje tvrzení od 

mínění. 
• Předvede dovednost vypravovat. 
• Popíše předmět, děj, pracovní postup, vlastní 

Osobu. 
• Napíše dopis (ve správném sledu jeho částí). 
• Sestaví SMS zprávu a e-mailovou zprávu na 

            základech stručnosti a výstižnosti textu. 
• Používá tiskopisy a dokáže je vyplnit. 
• Kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo 

školu. 
• Čte plynule, s porozuměním, nahlas i potichu 

            přiměřeně náročné texty, vyjádří své pocity 
            z předčteného textu a názory o něm. 

• Čte procítěně s prvky uměleckého přednesu. 
• Předčítá texty, recituje básně, vyhledává a 

            vymýšlí rýmy. 
• Rozumí přiměřeně složitému sdělení, 

            zapamatuje si jeho smysl, reprodukuje text, 
            rozlišuje podstatné od méně podstatného, 
            vyjadřuje své názory, tvoří literární text na   
dané téma. 

• Zaznamenává zajímavé myšlenky, vymýšlí 
            texty, vede čtenářský deník. 

• Dramatizuje povídky, pohádky, využívá 
            maňásky, loutky. 

• podmět vyjádřený a nevyjádřený 
• podmět několikanásobný 
• přísudek slovesný, shoda podmětu 

s přísudkem 
• věta jednoduchá a souvětí 
• přímá řeč – nepřímá řeč 

 
Sloh: 

• reprodukce jednoduchých textů 
• vypravování 
• popis předmětu, děje, pracovního 

postupu 
• dopis 
• SMS zpráva, e-mail 
• tiskopisy: poštovní poukázky, průvodky, 

podací lístky 
• vyjadřování v běžných komunikačních 

situacích 
Čtení a literární výchova: 

• výrazné hlasité čtení uměleckých i 
naučných textů 

• výrazné čtení s prvky uměleckého 
přednesu 

• předčítání textu, recitace – rým, verš, 
sloka 

• volná reprodukce přečteného textu 
• zápis textu, tvorba vlastních textů 
• dramatizace, scénky 
• besedy o knihách 
• divadelní a filmová představení, 

televizní tvorba 
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• Orientuje se v dětské literatuře, zaujímá 
postoj k literárním postavám, pozná záměr 
autora a hlavní myšlenku a porovnává 
ilustrace různých výtvarníků. 

• Navštěvuje divadelní a filmová představení, 
            beseduje o nich, hodnotí je. 

• Orientuje se v odborných textech, včetně 
            tabulek a grafů, využívá různých zdrojů 
            informací, slovníky, encyklopedie, katalogy, 
            internet. 

• Při jednoduché analýze literárních textů 
používá elementární literární pojmy. 

 
 
 
 

• porozumění různým druhům textů věcné 
i odborné literatury 

• základy literatury 
• poezie: lyrika, epika, přenášení 

významů, přirovnání 
• próza: čas a prostředí děje, hlavní a 

vedlejší postavy, řeč 
 

 
 
5.1.2 ANGLICKÝ JAZYK 
 
5.1.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 
Anglický jazyk je vyučovací předmět, jehož postupné osvojování pomáhá žáku snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka 
jak v jeho osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí 
jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje žákovo vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance.  
 
5.1.2.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
S vyučovacím předmětem Anglický jazyk děti začínají v 1. ročníku  a následně pak i v 2. ročníku s hodinovou dotací. Od 3. ročníku pak v 3 
hodinové dotaci týdně v každém ročníku v jeho výuce pokračují až do 5. ročníku. Výuka probíhá zpravidla ve skupinách žáků daného ročníku 
nebo dle potřeby i ve skupinách utvořených ze žáků různých ročníků. Skupiny pracují ve třídě vybavené počítačovou a audiovizuální technikou. 
Výuka směřuje k „praktickým dovednostem“. Náročnost a rozsah učiva, použitého jako prostředku k dosažení těchto dovedností volí vyučující s 
ohledem na schopnosti a možnosti žáka.  
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Výuka anglického jazyka na 1. stupni přestavuje úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka o studium tohoto 
cizího jazyka a o vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka a o zvládnutí 
vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových dovedností, dále na první seznámení s některými 
typickými jevy života a kultury zemí, příslušné jazykové oblasti. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích 
každodenního života přiměřených jejich věku. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem 
číst a písemně se vyjadřovat. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je volena především na 
základě frekvence a zájmu dětí tohoto věku. Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. 
Výuka je výrazně propojena nejen s mateřským jazykem, ale též s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou, z nichž přebírá 
některé techniky a obohacuje je novými prvky (viz např. hraní rolí, dramatizace improvizace ap.), využívá se nahrávek, říkanek, básniček, 
písniček aj. textů v interpretaci rodilých mluvčích. Do výuky jsou zařazovány i vhodné programy na PC, příp. lze (podle schopností žáků) 
využívat i připojení k internetu. Významnou úlohou vyučujícího je rozvíjet představivost dětí, podněcovat a oceňovat jejich aktivitu a invenci a 
jejich tvůrčí přístup k činnostem. 
Výuka anglického jazyka v základní škole směřuje více než k ovládání tohoto cizího jazyka – k jeho praktickému používání jako komunikačního 

prostředku (nejlépe v kombinaci s využíváním ICT). Získávání praktických dovedností žáka (a hodnocení žáka - do jaké míry si je osvojil) je 
zaměřeno na 5 základních „oblastí“ cizího jazyka – Poslech, Rozhovory, Samostatný ústní projev, Čtení a Psaní. 
 
 
5.1.2.3 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Anglický jazyk 
 
KOMPETENCE K UČENÍ 
vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
- Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme je na celoživotní učení. 
- Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. 
- Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. 
- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 
- Učíme práci s chybou. 
- Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 
- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v Anglickém jazyce rozšiřujeme svůj 
„pedagogický obzor“. 
 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů 
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- Učíme žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva“). 
- Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. 
- Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. 
- Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 
- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 
- Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. 
- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole. 
 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 
- Podporujeme různé formy komunikace. 
- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. 
- Podporujeme integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky. 
- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, web, prezentace apod.). 
- Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. 
- Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. 
- Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. 
- Učíme žáky„nonverbální komunikaci“. 
- Jdeme příkladem sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. 
- Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti. 
 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 
- Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. 
- Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících 
kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. 
- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 
- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu. 
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 
- Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. 
- Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. 
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- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 
- Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí. 
- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků 
školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před 
svými osobními zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti. 
 
KOMPETENCE OBČANSKÉ 
vychovávat žáky 

➢ jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, 
➢ jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, 
➢ jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích 

- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 
- Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. 
- Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. 
- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. 
- Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. 
- V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. 
- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. 
- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho 
práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. 
 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své 
zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání 
- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 
- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. 
 
- Na konkrétních příkladech (inzeráty v tisku a na internetu) demonstrujeme lepší možnosti pracovního uplatnění při ovládání vyučovaného 
cizího jazyka. 
- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si 
své profese. Svůj vyučovací předmět, svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností doma i v zahraničí. 
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5.1.2.4 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Cizí jazyk 
 
1. RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
Očekávané výstupy - 1. období (OVO) 1. - 3.ročník 
žák 
1.1 vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 
1.2 rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje 
1.3 rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 
1.4 pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění 
1.5 používá abecední slovník učebnice 
 
2. RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 4.-5.ročník 
žák 
2.1 rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům 
2.2 rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci 
2.3 čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu 
2.4 vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku 
2.5 používá dvojjazyčný slovník 
 
3. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 4.-5.ročník 
žák 
3.1 sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do 
formulářů 
3.2 reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace 
3.3 obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu 
 
4. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 4.-5.ročník 
žák 
4.1 aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci 
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Učivo (U) 
1.1 pravidla komunikace v běžných každodenních situacích - pozdrav, poděkování, představování 
1.2 jednoduchá sdělení - adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost 
1.3 tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité 
zeměpisné údaje 
1.4 slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov v kontextu 
1.5 základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov - věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, 
pořádek slov ve větě 
 
5.1.2.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK  ( Aj ) 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH NÁSTROJE HODNOCENÍ 
VAZBY, PŘESAHY 

• Dokáže se představit a zeptat se na jméno. 
• Pozdraví, rozloučí se, vyjádří souhlas a 

nesouhlas a poděkuje. 
• Rozumí základním pokynům učitele a je schopen 

je plnit. 
• Používá český jazyk ke zpracování informací a 

osvojování cizího jazyka. 
• Pojmenuje barvy a je schopen vybarvit obrázek 

dle pokynů. 
• Umí počítat do deseti. 
• Je schopen pojmenovat některé školní potřeby, 

hračky, dopravní prostředky. 
• Dokáže pojmenovat běžné oblečení. 
• Dokáže říct kolik je mu let. 
• Dokáže vyjádřit, co může a nemůže. 

• Základní fráze 
• Pens and pencils 
• Numbers 1 -10 
• Come and play! – Toys 
• Colours 
• Dresing 
• Happy Birthday – How old are you? 
• Bathtime – Can you? 
• Animal friends 
• Merry Chistmas! 

Ú, PP, T 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.3, 1.5 
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• Pojmenuje základní hygienické potřeby. 
• Pojmenuje domácí zvířata a některá zvířata, žijící 

v ZOO, rozliší jejich hlasy. 
• Seznamuje se s podobnostmi a odlištnostmi 

cizího kulturního prostředí. 
 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ A MŠ LETCE 
 FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ 

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 

• Pozdraví, rozloučí se, osloví osobu, vyjádří 
souhlas a nesouhlas. 

• Používá český jazyk pro osvojování cizího 
jazyka. 

• Rozumí pokynům učitele a dokáže pokyny i 
vydat. 

• Počítá do deseti. 
• Je schopen pojmenovat zvířata ze safari. 
• Vyjmenuje barvy. 
• Vytvoří otázku a odpověď se slovesy můžu, 

nemůžu, mám, nemám. 
• Pojmenuje školní potřeby, určí jejich barvu. 
• Vyjmenuje některá jídla, nápoje, ovoce a 

zeleninu. 
• Vyjmenuje oblíbené hračky. 
• Dokáže říct, co má a nemá rád. 
• Dokáže pojmenovat místnosti v bytě, domě. 

• Základní fráze ( Hello,..) 
• Základní pokyny 
• Playroom safari – divoká zvířata 
• School time - školní potřeby, barvy, čísla 
• I am hungry - potraviny, nápoje 
• Happy faces – části obličeje, barvy 
• My house - místnosti v bytě, domě 
• Summer time – oblečení 
• Happy Christmas – hračky 
• Happy Easter - příběh 
 
 
 

Ú, PP, T 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.3, 1.5 
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• Dokáže popřát k narozeninám a Vánocům. 
• Dokáže popsat části hlavy. 
• Vyjmenuje oblečení, popíše, co si oblékl. 
• Dokáže vyprávět a zahrát jednoduchý příběh. 
• Seznámí se s odlištnostmi oslav v cizím 

kulturním prostředí. 
• Je schopen přečíst známá slova a ví o rozdílech 

v psané a mluvené podobě slov. 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 

• Pozdraví, rozloučí se, představí, osloví 
osoby, vyjádří souhlas a nesouhlas. 

• Počítá do 20, vyjmenuje číslovky do 100, 
udá svůj věk. 

• Ve formuláři vyplní jméno, bydliště, věk. 
• Pojmenuje školní potřeby a předměty ve 

třídě, udá jejich barvu, počet, vyjádří 
velikost, délku. 

• Představí členy rodiny, pojmenuje běžné 
            vybavení místnosti. 

• Vyjmenuje anglickou abecedu, udá svou 
            národnost, hláskuje své jméno. 

• Pojmenuje hračky, vyjádří jejich polohu 
            předložkami v, na, vedle. 

• Pojmenuje tradiční vánoční předměty, 
zazpívá vánoční píseň, napíše jednoduché 

• Introduction – Hello! Hi! 
      English around us. 
      Colours. 
      English alphabet. 
      How are you? 
      Numbers. 
      Alphabet. 
• My classroom – A pen – two pens. 
      What´s this? 
       I´m a boy.I´m a girl. 
       A new friend. 
• My family – He´s tall. 
      How old are you? 
      His, her, to be – question, negative,       
      shorts answers. 
• My home – Our house, our flat. 

Ú, PP, T 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.3, 1.5 
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blahopřání. 
• Rozliší a pojmenuje města, státy, kontinenty, 

jmenuje výrazy z okruhu město. 
• Používá slovesný tvar máme – máte. 
• Pojmenuje běžné potraviny a nápoje, vyjádří 
      pocit hladu, žízně, libosti, nelibosti. 
• Pojmenuje části lidského těla a jeho 

odlišnosti – výška, …. 
• Pojmenuje běžné části oblečení. 
• Pojmenuje místnosti v bytě, vyjádří právě 

            probíhající běžné domácí činnosti. 
• Převypráví krátký příběh. 

 

      I´m from London. 
      This is my country, this my town. 
       To be – plural, summary, from, in. 
• My room – What´s your favorite toy? 
      Where´s the ball? 
       The same or different? 
       Where´s David´s car?  
• Me and my friends – This is me! 
      This is my friend. 
      Personál factfiles. 
      Click´s friends. 
      To have got – affirmate, negative. 
                                          

 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO – OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 

• Pozdraví, představí se, zeptá se na jméno, 
            národnost, věk, říká, jak se daří. 

• Tvoří množné číslo podst. jmen, popíše 
předmět, velikost barvu, polohu. 

• Vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje 
jména, pracuje se slovníky. 

• Pozdraví, osloví učitele, určuje předměty ve 
            třídě, reaguje ne pokyny učitele. 

• Představí rodinu, popřeje k narozeninám, 
            posoudí pravdivost tvrzení. 

• Hallo!  
What is your name? – introduction and 
greetings. 

• Family  
• Who is this? – games and schoul 

subjekt. 
• What is this? – things. 
• Animals – it is, is it, i tis not. 
• Colours 
• Christmas 

Ú, T, PP 
OVO: 
2.1, 2.2, 2.3, 3.3 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
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• Tvoří množné číslo podst. jmen, vyjádří 
             vlastnictví s have got. 

• Užívá vazbu there is/are. 
• Hovoří o nemoci, vyjadřuje své pocity. 
• Časuje sloveso to be v obou číslech. 
• Popíše části těla, svoje oblečení 
• Počítá do dvaceti. 
• Používá přivlastňovací zájmena (č. jedn.). 
• Popíše domov, hovoří o domácích 

činnostech, vyjádří zákaz Don´t… 
• Počítá do 100, vyjadřuje oblibu ovoce a 

            zeleniny, požádá o jídlo a pití. 
• Hovoří o zábavách dětí v parku, používá 

            přivlastňovací pád, časuje sloveso can,       
            vyjádří své schopnosti a dovednosti. 

• Popíše některá domácí zvířata, pracuje se 
            slovníkem. 

• Požádá o konkrétní zboží v obchodě. 
• Převypráví krátký příběh. 
• Zdramatizuje pohádku. 

• Places – Where is he? 
• Conuntries and nationalities – where are 

you from? 
• They are my friends – How old are you? 
• How many stamps have you got? – 

collections 
• Pets – he has got, he hasn´t got. 
• Toys – Let´s play. 
• Alphabet 
                        

  

 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 

• Pojmenuje části dne, hlavní jídla, popíše 
svůj obvyklý den. 

• Pojmenuje druhy sportu, vyjádří jejich 

• Alphabet 
• Hello again! 
• What is he doing? – He is watching TV. 

Ú, T, PP 
OVO: 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
3.1, 3.2, 3.3, 



49 

oblibu, hovoří o sport. aktivitách, používá 
přítomný čas prostý. 

• Pojmenuje dny v týdnu, názvy budov ve 
městě, zeptá se na cestu, popíše své bydliště. 

• Vyjádří právě probíhající činnost. 
• Požádá o zapůjčení věci, pojmenuje školní 

              předměty. 
• Popíše postavy, činnost. 
• Používá přivlastň. zájmena. 
• Popíše hlavní postavy pohádky, převypráví 

děj. 
• Popíše sebe, svou rodinu, své zájmy. 
• Porovná velikost, stáří a kvalitu škol. Potřeb 
• Používá sloveso I want. 
• Charakterizuje roční období, popíše stav 

počasí. 
• Seznámí se a britskými svátky. 
• Zhodnotí svůj vztah k osobním počítačům, 

            jejich význam. 
• Popíše činnosti ve škole a ve volném čase. 
• Popíše vybavení bytu nábytkem, doplňky a 

            domácími přístroji. 
• Sestaví jednoduchý dopis se všemi 

náležitostmi. 
• Omluví se, požádá o … 
• Používá v jednoduchých větách synonyma, 

            antonyma. 
• Klade jednoduché otázky, odpovídá na ně, 

            dodržuje pořádek slov ve větě. 
 

                                      Is he watching TV? 
• What are you doing? – In the 

playground. I am playing. Are you 
playing? 

• London – We are sitting. Are they 
sitting? 

• Weather and seasons – I am riding the 
bike tomorrow. What is the weather 
like? 

• Clothes and colours. 
• Rooms in flat – What is there in the flat? 
• What do you do in the morning? What´s 

the time? Do you play? 
• He does. Does he come? 
• Liking and disliking. I like.., I don´t 

like.. 
• Days of the week. 
• Sports and games. – I can. Can I ? I 

cannot = I can´t. 
• Hobbies. Jobs. I want to listen. I want to 

be a driver… 
• Illnesses. Feelings. - I must. Must I? I 

needn´t. 
• Shopping – She must go shopping.  

 

4.1 
U: 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

 
5.2 MATEMATIKA  
 
5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je 
především založen na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. 
Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci v něm mají získat 
početní dovednosti v oboru přirozených a racionálních čísel, aby si uměli poradit s praktickými úlohami denní potřeby ve všech oblastech bez 
problémů rozpoznat příčiny a důsledky, odvodit nové skutečnosti, naučit se rýsovat, pracovat s tabulkami a grafy, vyhledávat informace, 
ověřovat pravdivost svých tvrzení. Vzdělání v tomto předmětu by mělo směřovat k rozvíjení z vlastních zkušeností, potřebě počítat, kreslit a hrát 
si. Práce by měla být zajímavá a povzbuzující. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům 
matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. 
 
5.2.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika je rozdělen na čtyři tematické okruhy (Číslo a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s 

daty, Geometrie v rovině a v prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy). 

V tematickém okruhu Číslo a početní operace na prvním stupni si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět 
operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou 
situací). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s rolí 
proměnné při matematizaci reálných situací. 
V dalším tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů 
reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může 
být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých 
případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodných počítačových aplikací. 
Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. 
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V tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají 
podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (v prostoru), učí se 
porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a 
prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. 
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé 
na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Tyto úlohy by měly prolínat všemi 
tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a 
analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh, jejichž obtížnost je 
závislá na míře rozumové vyspělosti žáků, posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou 
v matematice méně úspěšní. 
Vyučovací předmět Matematika se vyučuje v 1.- 5. ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé ročníky odpovídajícími učebnímu plánu.  
 
5.2.3 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Matematika 
 
KOMPETENCE K UČENÍ 
vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
- Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme je na celoživotní učení. 
- Vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení. 
- Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). 
- Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci VH vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení. 
- Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“. 
- Učíme práci s chybou. 
- Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, měření a porovnávání 
velikostí a vzdáleností, orientace. 
- Rozvíjíme paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a 
algoritmů. 
- U žáků rozvíjíme abstraktní a exaktní myšlení osvojováním si využíváním základních matematických pojmů a vztahů. 
- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oboru matematika rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“. 
 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů 
- Učíme žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva“). 



52 

- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 
- Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. 
- Rozvíjíme kombinatorické a logické myšlení při řešení problémových úloh. 
- Při řešení problémových úloh učíme žáky provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledku, volbě 
správného postupu k řešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo 
problému. 
- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole. 
 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 
- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. 
- Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. 
- Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. 
- Při komunikaci v rámci vyučovacího předmětu Matematika, vedeme žáky k tomu, aby využívali vhodné matematické 
symboliky, početních operací, algoritmů a správných metod řešení. 
- Při komunikaci v rámci vyučovacího předmětu učíme žáky vnímat složitosti reálného světa a porozumět jim z hlediska 
matematizace reálné situace, která vede k sestavení matematického modelu. 
- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. 
Sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. 
 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 
- Podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. 
- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 
- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ost. členů týmu. 
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 
- Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. 
- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a 
nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních.  
 
KOMPETENCE PRACOVNÍ 
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vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své 
zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání 
- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. 
- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové 
pracovní podmínky. 
- Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. 
- Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi. 
- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). Dodržujeme 
dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. 
 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 
vychovávat žáky 
- jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, 
- jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, 
- jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích 
- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků. 
- Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme. 
- Vedeme žáky k věcnému řešení problémů. 
- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, příkladně plníme své povinnosti. Respektujeme 
osobnost žáka a jeho práva. Budujeme přátelskou otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům, jejich 
rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. 
 
5.2.4 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Matematika a její aplikace 
 
1.ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
žák 
1.1 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 
1.2 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 
1.3 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 
1.4 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 
1.5 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 
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Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
1.6 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 
1.7 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 
1.8 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel 
1.9 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel 
Učivo (U) 
1.1 obor přirozených čísel 
1.2 zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa 
1.3 násobilka 
1.4 vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 
1.5 písemné algoritmy početních operací 
 
2. ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
žák 
2.1 orientuje se v čase, převádí jednotky času v běžných situacích 
2.2 opisuje jednoduché závislosti z praktického života 
2.3 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 
 
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
2.4 vyhledává, sbírá a třídí data 
2.5 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 
Učivo (U) 
2.1 závislosti a jejich vlastnosti 
2.2 diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády 
 
3. GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
žák 
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3.1 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; 3.2 nachází v realitě jejich reprezentaci 
3.2 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 
3.3 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 
 
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
3.4 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary, užívá jednoduché konstrukce 
3.5 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 
3.6 sestrojí rovnoběžky a kolmice 
3.7 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 
3.8 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru 
Učivo (U) 
3.1 základní útvary v rovině - lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, 
mnohoúhelník 
3.2 základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec 
3.3 délka úsečky; jednotky délky a jejich převody 
3.4 obvod a obsah obrazce 
3.5 vzájemná poloha dvou přímek v rovině 
3.6 osově souměrné útvary 
 
4. NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
4.1 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a 
algoritmech školské matematiky 
Učivo (U) 
4.1 slovní úlohy 
4.2 číselné a obrázkové řady 
4.3 magické čtverce 
4.4 prostorová představivost 
 
5.2.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA  ( M ) 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ OSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 
 

• Zapíše čísla 0-20, rozliší číslice tiskací a 
psací. 

• Doplní chybějící čísla v řadě. 
• Podle obrázku rozhodne o vztahu více, méně. 
• Spočítá prvky daného souboru do 20 

(včetně). 
• Vytvoří skupinu s daným počtem prvků. 
• Sčítá a odčítá v oboru 0-10, 10-20. 
• Řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel. 
• Řeší slovní úlohy se sčítáním a odčítáním 

            v oboru 0-20 bez přechodu desítky. 
• Sčítá a odčítá do 20 bez přechodu přes 

desítku. 
• Řeší slovní úlohy vedoucí ke vztahu: 

            o x – více (méně) v oboru do 20. 
• Porovná přirozená čísla (> < =). 
• Zobrazí číslo na číselné ose. 
• Orientuje se v prostoru, rozlišuje pojmy před, 

            za, vpravo, vlevo, nahoře, dole. 
• Porovná předměty podle velikosti, používá 

            pojmy menší, větší, stejný, nižší, vyšší. 
• Rozezná geometrické tvary: trojúhelník, 

            čtverec, obdélník, kruh. 
• Rozezná krychli, kvádr, válec, kouli ; pomocí 

 
Čísla 0-20 

• orientace na číselné ose 
• čtení a psaní čísel 
• porovnávání čísel, vztahy větší, menší, 

rovno 
• znaménka > < = + - 
• součet čísel bez přechodu desítky 
• rozdíl čísel bez přechodu desítky 
• počítání předmětů v daném souboru 
• vytvoření souboru s daným počtem 

prvků 
• řešení a tvoření slovních úloh na 

porovnávání čísel 
• sčítání a odčítání v oboru do 20 bez 

přechodu desítky 
• komutativnost sčítání 
• řešení a tvoření úloh na sčítání a 

odčítání 
• řešení slovních úloh s využitím vztahů o 

n – více, o n – méně 
Geometrie 

• geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, 
nad, před, hned před, hned za, nahoře, 
dole 

 
Ú, PÚ, PP, MoS 
Ú, PP, PÚ, MoS 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2 
OVO: 
2.2, 
3.1, 3.2 
U: 
3.1, 3.2 
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            stavebnice sestrojí jejich modely; uvede        
příklady těchto tvarů ve svém okolí. 
 

•  menší, větší, stejný, nižší, vyšší, široký, 
úzký 

• rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, 
obdélník, kruh 

• tělesa: krychle, kvádr, válec, koule 
• skládání obrazců z geometrických tvarů 
• stavění staveb ze stavebnice 
 

 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 2. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 
 

• Sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes desítku 
            (8+6, 16-9, …). 

• Spočítá prvky souboru do 100 (včetně). 
• Vytvoří konkrétní soubory (na počítadle , 

            penězi, ve čtvercové síti), s daným počtem 
            prvků do 100. 

• Porovná čísla do 100, používá symboly > < 
=. 

• Zaokrouhlí dané číslo na desítky. 
• Orientuje se na číselné ose. 
• Sčítá a odčítá dvojciferné a jednociferné číslo 

            v oboru do 100 s přechodem přes desítku. 
• Užívá sčítání a odčítání při řešení 

praktických úloh. 
• Řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel do 

 
 

Číselný obor 0-100 
• čísla 0-100, orientace na číselné ose, 

čtení a zápis čísel, počítání po jedné, po 
desítkách do 100 

• řešení a vytváření slovních úloh na 
            porovnávání čísel 

• zaokrouhlování čísel na desítky 
• součet a rozdíl čísel 
• počítání s použitím závorek 
• sčítání a odčítání s přechodem přes 

desítku v oboru do 100 
• sčítání a odčítání násobků deseti 
• řešení a tvoření slovních úloh na sčítání 

a odčítání 

 
T, PP, Ú, PÚ, MoS, P 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.3 
 
PP, MoS 
OVO: 
2.1, 
3.1, 3.2 
U: 
3.1, 3.2, 3.3 
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100. 
• Řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a 

odčítání v oboru do 100. 
• Řeší slovní úlohy s využitím vztahů: 

            o x – více, o x – méně, v oboru do 100. 
• Užívá spoje násobilek 0,1,2, 3, 4, 

5,6,7,8,9,10. 
• Dělí v oboru násobilek 0 až 10. 
• Řeší slovní úlohy na násobení a dělení. 
• Řeší slovní úlohy se dvěma početními 

výkony (např. násobení, sčítání). 
• Řeší jednoduché slovní úlohy se vztahy x –

krát více, x - krát méně. 
• Rozezná časové jednotky hodina, minuta, 

sekunda. 
• Čte časové údaje na různých typech hodin (i 

            digitálních), sleduje např. délku vyučovací 
            hodiny, přestávky, dobu snídaně, oběda, 
            večeře, délku spánku apod. 

• Kreslí křivé a rovné čáry. 
• Změří délku úsečky (m, dm, cm). 
• Narýsuje úsečku. 
• Rozezná geometrická tělesa v praxi. 
• Sestrojí model krychle, kvádru, koule, válce. 

 
 

• počítání s penězi, seznámení s 
bankovkami a mincemi do stokoruny 

• názorné zavedení násobení a dělení na 
            souborech různých předmětů 

• násobení jako opakované sčítání 
• násobek, činitel, záměna činitelů 
• automatizace násobilek a dělení v oboru  

násobilek 2,3,4,5 
• řady násobků 0,1,6,7,8,9,10 a dělení 

v oboru těchto násobilek 
• vztahy mezi násobením a dělením, 
• řešení a vytváření slovních úloh na 

násobení a dělení v oboru násobilek 
• řešení a vytváření slovních úloh 

s využitím vztahů x-krát, x-krát více 
• orientace v čase, den – 24 hodin, 1 

hodina – 60 minut, 1 minuta - 60 sekund 
Geometrie 

• práce s pravítkem 
• úsečka, lomená čára, křivá čára, kreslení 

            rovných a křivých čar 
• rýsování úseček 
• jednotky centimetr, decimetr, metr 
• délka úsečky, měření délky úsečky 
• označení bodů a úseček 
• modelování těles, užití stavebnic ke 

stavbám s tělesy 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 3. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 

• Čte a píše trojciferná čísla. 
• Vytvoří soubor s daným počtem prvků do 

           1000, vyznačí čísla na řádovém počítadle. 
• Zakreslí obraz daného čísla na číselné ose. 
• Porovná čísla do 1000 (porovnání typu 764 a 

            768, 764 a 784, 764 a 864). 
• Používá sčítání a odčítání v oboru do 1000 

při řešení praktických úloh. 
• Písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla, 

            provádí kontrolu svého výpočtu. 
• Řeší slovní úlohy na porovnání dvou 

trojciferných čísel, sčítání a odčítání dvou 
            trojciferných čísel, na vztahy o x – více, o x – 
            méně, užívá jednoduché rovnice. 

• Užívá spoje všech násobilek malé násobilky. 
• Násobí zpaměti dvojciferné číslo 

            jednociferným v jednoduchých případech 
            (16 x 4, 2 x 17). 

• Dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo 
            obor násobilek, určí neúplný podíl a zbytek 
            (15 : 4, 51 : 6, 40 : 9, 87 : 8, …). 

• Řeší slovní úlohy vedoucí k násobení 
            dvojciferného čísla jednociferným a dělení 
            dvojciferného čísla jednociferným. 

• Zaokrouhluje na 10, 100. 
• Odhadne výsledek, řeší slovní úlohy vedoucí 

Číselný obor 0-1000 
• číselná řada, zápis čísel, číselná osa, 

počítání po stovkách, desítkách a 
jednotkách 

• znázornění trojciferných čísel na číselné 
ose, čtení a zápisy trojciferných čísel 

• porovnávání čísel, porovnávání čísel 
pomocí číselné osy 

• řešení úloh na porovnávání trojciferných 
čísel 

• zaokrouhlování čísel na stovky a desítky 
• rozklad čísla v desítkové soustavě 
• součet a rozdíl čísel 
• sestavení jednoduchých rovnic 
• sčítání a odčítání násobků sta 
• písemné algoritmy sčítání a odčítání 
• sčítání a odčítání bez přechodu násobků 

sta 
• sčítání a odčítání čísel s přechodem 

násobků sta 
• písemné sčítání dvou sčítanců, kontrola 

            výsledku záměrou sčítanců 
• písemné odčítání, kontrola výsledku 

sčítáním 
• řešení a tvoření slovních úloh na sčítání 

a odčítání, užití jednoduchých rovnic 

 
T, Ú, PÚ, PP, MoS 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
2.2, 2.3 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
 
Ú, PP, PÚ, MoS 
OVO: 
2.1, 2.2, 
3,1, 3.2, 3.3 
U: 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
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            k užití vztahů x – krát více, x – krát méně. 
• Označí bod, krajní body úsečky, průsečík 

            dvou přímek. 
• Změří délku úsečky s přesností na milimetry. 
• Sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky 

milimetr. 
• Provede odhad délky vzdálenosti. 
• Určí obvod jednoduchého obrazce 
      (trojúhelník, čtverec, obdélník) sečtením 

            délek jeho stran. 
• Převede jednotky délky: 

            km na m, m .na dm, cm, mm, dm na cm, mm,      
cm na mm. 

• Pomocí stavebnice (dostupných materiálů) 
            sestrojí modely staveb tvaru kvádru, krychle 
            apod. 

• Řešení a vytváření slovních úloh se dvěma 
            různými početními výkony. 

• Rozlišování sudých a lichých čísel. 
 
 
 

• odhad a kontrola výsledku 
• násobilky 6, 7, 8, 9, dělení v oboru 

těchto násobilek, automatizace všech 
spojů násobení a dělení v oboru 
násobilek 

• násobení 10 
• násobení a dělené dvojciferných čísel 

jednociferným 
• dělení se zbytkem 
• součin, podíl, zbytek 
• pamětné násobení dvojciferného čísla 

            jednociferným mimo obor násobilek 
• násobení a dělení součtu nebo rozdílu 

dvou čísel 
• užití závorek 

Geometrie 
• přímka, polopřímka, vzájemná poloha 

dvou přímek, různoběžky, rovnoběžky 
• rovinné obrazce: trojúhelník, 

čtyřúhelník, čtverec, obdélník 
• strana rovinného obrazce, obvod 
• rýsování přímek, označování průsečíku 

různoběžek 
• vyznačování polopřímek 
• kreslení a rýsování rovinných obrazců 

ve čtvercové síti 
• jednotky délky: milimetr, kilometr 
• měření úseček s přesností na milimetry, 

odhad délky úsečky 
• rýsování úsečky dané délky, např. 

            v centimetrech a milimetrech 
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• měření délek stran rovinných obrazců, 
převody jednotek délky 

• výpočet obvodu rovinného obrazce 
sečtením délek jeho stran 

• provádění odhadů délek různých úseček 
a vzdáleností 

• modelování staveb tvaru kvádru, 
krychle apod.(užívání stavebnice, 
krabiček) 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 

• Počítá do 1 000 000 po statisících, 
      desetitisících, tisících. 
• Porovná čísla do 1 000 000 a řeší nerovnice 

            typu 452 620 < m < 553 000. 
• Zaokrouhlí čísla na statisíce, desetitisíce, 

            tisíce, sta, desítky. 
• Rozkládá čísla v desítkové soustavě např. 

            3757=3x1000 + 7x100+5x10+7x1. 
• Pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají 

            nejvýše dvě číslice různé od 0, např. 8400 – 
            6200, 9 00 000 – 740 000. 

• Písemně sčítá a odčítá (sčítat alespoň tři 
čísla, 

            odčítat od jednoho čísla dvě čísla, od součtu 
            dvou čísel jedno číslo). 

• Pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 
            jednociferným číslem. 

 
Číselný obor 0-1 000 000 

• čtení a zápis čísel, číselná osa 
• zápis čísel v desítkové soustavě, 

počítání po statisících, desetitisících, 
tisících 

• porovnávání čísel do 1000 000, řešení 
            jednoduchých nerovnic 

• zaokrouhlování čísel na statisíce, 
desetitisíce, tisíce, sta, desítky 

• sčítání a odčítání čísel v daném oboru, 
sčítání a odčítání zpaměti pouze čísla, 
která mají nejvýše dvě číslice různé od 0 
např.2 700 + 4600 

• vztahy mezi sčítáním a odčítáním 
• násobení a dělení čísel v daném oboru, 

vztahy mezi násobením a dělením 

 
T, Ú, PÚ, PP, MoS 
OVO: 
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 
2.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
2.2 
 
Ú, PÚ, PP, MoS 
OVO: 
3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 
U: 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 
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• Písemně násobí jedno a dvojciferným 
činitelem. 

• Písemně dělí jednociferným dělitelem, 
            provádí odhad a kontrolu svého výpočtu. 

• Provádí kontrolu pomocí kalkulačky. 
• Zjistí údaje z diagramu, sestaví jednoduchý 

diagram. 
• Řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání 

čísel, provádí početní výkony s čísly v daném 
            oboru, řeší slovní úlohy se vztahy o x – více 
            (méně), x – krát více (méně). 

• Řeší slovní úlohy na 2 až 3 početní výkony. 
• Zapíše pomocí římských číslic 1, 5, 10, 50, 

           100, 500, 1000. 
• Názorně vyznačí polovinu, čtvrtinu celku. 
• Řeší jednoduché slovní úlohy na určení 

            poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny, desetiny 
            z daného celku. 

• Sečte zlomky se stejným jmenovatelem. 
• Určí vzájemnou polohu dvou přímek. 
• Sestrojí rovnoběžku s danou přímkou. 
• Sestrojí kolmici pomocí trojúhelníku 

s ryskou k dané přímce. 
• Narýsuje kružnici s daným středem a daným 

poloměrem. 
• Pozná souměrný útvar. 
• Nakreslí souměrný útvar. 
• Určí osu souměrnosti překládáním. 
• Určí obsah čtverce a obdélníku pomocí 

            čtvercové sítě. 
• Nakreslí síť kvádru a krychle. 

• pamětné násobení a dělení 
jednociferným číslem 

• písemné násobení jednociferným a 
            dvojciferným činitelem, kontrola     
výpočtu 

• práce s kalkulačkou, provádění kontroly 
• písemné dělení jednociferným dělitelem, 

            kontrola násobením 
• pořadí početních výkonů 
• slovní úlohy na porovnání čísel, na 

početní výkony, na vztahy o x – více, 
méně, x – krát více, méně 

• užívání závorek 
• římské číslice 
• diagram, zjišťování údajů z diagramu, 

            sestavení jednoduchého diagramu 
• celek, část, zlomek 
• polovina, čtvrtina, pětina, desetina, 

pomocí obrázků určovat části celku 
• řešení a vytváření slovních úloh 

k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, 
pětiny, desetiny z celku 

Geometrie 
• vzájemná poloha přímek v rovině, 

rovnoběžky, různoběžky, průsečík, 
kreslení a rýsování rovnoběžek a 
různoběžek, vyznačování průsečíku 

• kolmice, kolmost, rýsování kolmice, 
pomocí trojúhelníku s ryskou 

• kružnice, kruh střed a poloměr kružnice, 
            rýsování kružnice s daným středem a   
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• Vymodeluje kvádr a krychli z dané sítě-
vytvoření celku z jeho dané poloviny, 
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny, jednoduché 
případy sčítání zlomků se stejným 

      jmenovatelem. 
 

s daným poloměrem 
• osa souměrnosti, určování os 

souměrnosti, překládání papíru na 
obrázcích, souměrné tvary 

• rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný 
trojúhelník 

• souměrné útvary ve čtvercové síti, 
konstrukce souměrného útvaru ve 
čtvercové síti 

• síť kvádru a krychle, modelování kvádru 
a krychle ze sítě, síť kvádru a krychle 

            rozložením krabičky 
• jednotky obsahu: cm2, mm2, m2 

 
 

 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 5. 
 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 
 

• Porovná přirozená čísla do miliardy a zobrazí 
            je na číselné ose. 

• Řeší jednoduché nerovnice v oboru do 
miliardy. 

• Zaokrouhluje přirozená čísla na miliony, 
            statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky. 

• Sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti 

 
Číselný obor 0-1 000 000 000, desetinná čísla, 
tabulky, grafy, diagramy 

• posloupnost přirozených čísel, číselná 
osa 

• zápis přirozeného čísla v desítkové 
soustavě 

• čtení a zápis čísel do miliardy, 

 
 
T, Ú, PÚ, PP, MoS 
OVO: 
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 
2.3, 2.4, 2.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
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           (příklady typu 6 300 + 7500 000, 2300 000 – 
           6 000). 

• Písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla. 
• Písemně násobí až čtyřciferným činitelem. 
• Písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem, 

            provádí kontrolu násobením i na kalkulačce. 
• Řeší jednoduché a složené slovní úlohy, 

řešené jednou nebo dvěma početními 
operacemi. 

• Odhadne výsledek, posoudí jeho reálnost. 
• Přepíše a přečte větší čísla zapsaná římskými 

           číslicemi a naopak. 
• Doplní řady čísel, tabulky. 
• Čte a sestaví sloupkový diagram. 
• Sestrojí a čte jednoduché grafy v soustavě 

souřadnic. 
• Zapíše a přečte desetinné číslo, řádu desetin a 

            setin, zobrazí desetinné číslo na číselné ose. 
• Zaokrouhlí desetinné číslo (řádu desetin) na 

            celé číslo. 
• Písemně sečte a odečte desetinné číslo řádu 

           desetin a setin. 
• Užívá desetinné číslo v praktických 

situacích. 
• Vyjádří setinu zlomkem a desetinným 

číslem. 
• Narýsuje obdélník, čtverec, pravoúhlý 

Trojúhelník. 
• Vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce. 
• Převádí jednotky obsahu m2, dm2, cm2, 

mm2. 

zobrazování na číselné ose 
• porovnávání přirozených čísel, řešení 

            jednoduchých nerovnic 
• zaokrouhlování přirozených čísel na 

miliony, statisíce, tisíce, sta, desítky 
• pamětné sčítání a odčítání přirozených 

čísel 
• pamětné násobení a dělení přirozených 

čísel 
• písemné sčítání tří až čtyř přirozených 

čísel 
• písemné odčítání dvou přirozených čísel 
• písemné násobení až čtyřciferným 

činitelem 
• písemně dělení jednociferným a 

dvojciferným dělitelem 
• řešení slovních úloh na jeden až dva 

početní výkony 
• odhad a kontrola výpočtů, práce s 

kalkulačkou, posouzení reálnosti 
výsledku 

• užití vlastností početních výkonů 
      (komutativnost, asociativnost, 
distributivnost) 
• římské číslice, přepis větších čísel 

zapsaných arabskými číslicemi 
• grafy, soustava souřadnic, doplňování 

tabulek, čtení a sestrojování 
sloupkového diagramu 

• orientace v jednoduchých situacích, 
vyjádření části celku, zlomky se 

2.1, 2.2 
 
 
T, Ú, PP, MoS 
T, Ú, PP, MoS 
OVO: 
3.4., 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 
U: 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 
OVO: 
3.4., 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 
U: 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 
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• Vypočítá povrh kvádru a krychle sečtením 
            obsahů jejich podstav a stěn. 

• Řeší úlohy z praxe na výpočty obsahů 
           obdélníku, čtverce, povrchu kvádru a krychle. 

• Doplní číselnou a obrázkovou řadu a určí 
           krok, který řadu doplňuje. 

• Doplní početní tabulky, čtverce a hvězdice. 
• Rozdělí daný geometrický útvar na jiné, 

            jejichž vlastnosti jsou dány. 
• Řeší slovní úlohy úsudkem a logikou. 

 
 

jmenovatelem 10, 100 a jejich zápis 
desetinným číslem, desetina, setina 

• vyjádření setiny: zlomkem a desetinným 
            číslem 

• praktické modely desetinných čísel 
(peníze) 

• písemné sčítání a odčítání desetinných 
čísel řádu desetin a setin 

Geometrie 
• Konstrukce obdélníku a čtverce 
• výpočty obvodu a obsahu obdélníka a 

čtverce 
• další jednotky obsahu: a, ha, km2, mm2 
• rýsování rovnoběžek a kolmic daným 

bodem 
• rýsování pravoúhlého, rovnostranného a 

            rovnoramenného trojúhelníku 
• výpočet povrchu krychle a kvádru 

sečtením obsahů jejich podstav a stěn 
Nestandardní aplikované úlohy a problémy 

• slovní úlohy 
• číselné a obrázkové řady 
• magické čtverce 
• prostorová představivost 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

 
5.3 INFORMATIKA 
 
5.3.1 CHARAKTERISTIKA: 
Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně v 5. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně. Cílem vyučovacího předmětu Informatika 

je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. 

Důraz je kladen na získávání základních dovedností při práci s informačními a komunikačními technologiemi, zejména při využití výpočetní 
techniky a internetu. Žáci se postupně seznamují a osvojují si správné zásady při práci s počítačem –dodržují základní hygienická pravidla. 
Postupně rozeznávají základní hardwarové prvky počítačové sestavy, osvojují si základy práce s klávesnicí a myší pomocí jednoduchých 
textových editorů a výukových her. Učí se ovládat základní funkce grafického a textového editoru a internetového prohlížeče. Pracují 
s internetem jako informačním a komunikačním médiem. 
Z průřezových témat, která jsou zahrnuta v předmětu informatika, nalezneme zejména mediální výchovu a osobnostní a sociální výchovu. Při 
výuce se využívají metody a formy práce založené převážně na individuálním řešení problému, který může být součástí většího celku, zpracování 
informací a následné prezentaci vlastního řešení. 
Hodnocení sleduje schopnosti žáků realizovat získané dovednosti a vědomosti v praktických úlohách a jejich prezentaci. 
 
5.3.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi orientovat se ve struktuře a činnosti počítače, poznat možnosti jeho využití, zacházet s 
počítačem a jeho přídavnými zařízeními uživatelským způsobem, pracovat s hotovými didaktickými programy, osvojit si základy práce s 
grafikou a databázemi a e-learningovým vzděláváním. Žáci se učí třídit informace, kriticky je posuzovat a aplikovat v praktickém životě v 
souladu se zákony o duševním vlastnictví. Osvojují si základy elektronické komunikace a její zásady. Svým vzdělávacím obsahem předmět úzce 
souvisí s průřezovým tématem „Mediální výchova“, které je zpracováno v ŠVP formou projektů. 
Informatika je povinný předmět s hodinovou dotací 1 hodina týdně v 5. ročníku. Při výuce je uplatňována zásada „jeden počítač pro jednoho 
žáka“. Z tohoto důvodu se třídy dělí na skupiny podle počtu pracovních stanic. Žáci mají s dispozici tiskárnu, scanner a digitální 
fotoaparát a zálohovací zařízení (disketa, flash disk, CD). 
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5.3.3 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Informatika 
 
KOMPETENCE K UČENÍ 
vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
- Vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií, k 
porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím. 
- Učíme žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů (za účelem dosahování větší věrohodnosti 
vyhledaných informací). 
- Vedeme žáky k pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů. 
- Učíme žáky k práci s chybou 
- Učíme žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů vhodného softwaru. 
- Jdeme příkladem - neustále se dalším vzděláváním seznamujeme s dalšími možnostmi využívání ICT. 
 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
- Učíme žáky nebát se problémů; prakticky je vedeme k používání techniky v duchu myšlenky: „technika má sloužit nám a ne my jí“. 
- Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. 
- Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 
- Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 
- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace. 
 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 
- Vedeme žáky využívat při interakci s počítačem logické a algoritmické myšlení. 
- Vedeme k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce. 
- V komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřujeme na správné užívání českého (cizího jazyka) s 
ohledem na gramatiku a syntaxi. 
- Podporujeme formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i světa využíváním internetové sítě. 
- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. 
- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, web, ppt. prezentace apod.). 
- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s rodiči a širší veřejností. Dodržujeme základní typografická pravidla, dbáme na 
estetický vzhled výstupního materiálu. 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 
- Vedeme žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu a v 
jiných médiích. 
- Minimalizujeme používání frontální metody výuky a podporujeme vzájemnou spolupráci žáků. 
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci svoji práci.. 
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 
- Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami učíme výhodám využívání informačních technologií. 
- Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, tak aby se vzájemně žáci nevyrušovali při 
tvořivé práci. 
- Jdeme příkladem – vlastní zkušenosti žáků podporujeme a využíváme je při výuce žáků ostatních.  
 
KOMPETENCE OBČANSKÉ 
vychovávat žáky 

➢ jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, 
➢ jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, 
➢ jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích 

- Netolerujeme záliby žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům. 
- Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. 
- Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. 
- Neustále monitorujeme chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímáme účinná opatření. 
- Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - PPP a uplatňujeme individuální přístup k žákům. 
- Rozumně a zodpovědně využíváme informačních zdrojů – s ohledem na jejich účinnost a vliv na osobnost jedince. 
- V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. 
- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. 
- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, zákony o duševním vlastnictví. Respektujeme osobnost žáka, jeho práva a záliby. Budujeme 
přátelskou a otevřenou atmosféru při vyučování. 
 
KOMPETENCE PRACOVNÍ 
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své 
zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání 
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- Vedeme žáky využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru, ke zvýšení efektivnosti jejich 
učební činnosti a k racionálnější organizaci jejich práce. 
- Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou síť. 
- Učíme žáky provádět základní údržbu hardwarového zařízení, vedeme je k šetrné práci s výpočetní technikou. 
- Jdeme příkladem – písemné informace určené ke zveřejnění vytváříme na počítači. Ve své učitelské profesi 
v maximální míře využíváme možnosti, které nám poskytují dostupné informační a komunikační technologie. 
 

5.3.4 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Informační a komunikační technologie 
 
1. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. a 2. období 
žák 
1.1 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie 
1.2 respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady 
1.3 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 
 
Učivo (U) 
1.1 základní pojmy informační činnosti - informace, informační zdroje, informační instituce 
1.2 struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení 
1.3 operační systémy a jejich základní funkce 
1.4 seznámení s formáty souborů (doc, gif) 
1.5 multimediální využití počítače 
1.6 jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardware a software 
1.7 zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky 
 

2. VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. a 2. období 
žák 
2.1 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty 
2.2 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích 
2.3 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 
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Učivo (U) 
2.1 společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce informací) 
2.2 základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování) 
2.3 metody a nástroje vyhledávání informací 
2.4 formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy 
 

3. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 
Očekávané výstupy (OVO) – 1. a 2. období 
žák 
3.1 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 
Učivo (U) 
3.1 základní funkce textového a grafického editoru 
 

5.3.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu INFORMATIKA ( Inf ) 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 
INFORMATIKA 5. 

 
VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA  UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

NÁSTROJE HODNOCENÍ 
VAZBY,PŘESAHY 

• Vysvětlí pojmy informatika, informace 
•  Uvede příklady informací a zdrojů (klasických 

a digitálních), z nichž se informace získává 
• Uvede základní pravidla bezpečnosti práce 

            s počítačem, aktivně je dodržuje 
• Uvede, jak postupovat, či na koho se obrátit v 

případě závady počítače 
• Popíše počítač, vysvětlí jeho funkce 
• Zapne a správně vypne počítač 
• Pojmenuje přídavná vstupní a výstupní zařízení 

Základy práce s počítačem 
• Informatika – základní pojmy 
• Bezpečnost práce a rizika, prevence rizik 
• Péče o počítač, závady, poruchy 
• Struktura, funkce a popis počítače 
• Přídavná zařízení – vstupní, výstupní 
• Klávesnice, funkce kláves, práce 

s klávesnicí 
• Myš, práce s myší 
• Operační systém a jeho funkce 

OVO:  
1.1, 1.2, 1.3 
U:  
1.1,1.2,1.3,1.6,1.7 
 
T,PP,Ú 
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a uvede, k čemu se využívají 
• Předvede práci s myší 
• Zadá vstupní informace pomocí klávesnice, 

popíše funkci některých kláves (enter, esc, del , 
shift…) 

• Orientuje se v základním uživatelském 
prostředí operačního systému Windows, pozná 
a označí základní prvky operačního systému 

• Provede základní operace s ikonou (označení, 
přesun, zrušení, založení, kopie, přejmenování, 
otevření ikony do okna, zavření) 

• Předvede práci s okny (zavření, minimalizace, 
maximalizace) 

• Prakticky předvede základní operace s hlavní 
nabídkou (označení a otevření hlavní nabídky, 
pohyb po hlavní nabídce, otevření programu z 
hlavní nabídky, opuštění hlavní nabídky) 

 

• Základní pojmy a prvky(ikony, 
okna,složky, soubory, hlavní nabídka, 
plocha, hlavní panel) 

• Základní principy ovládání operačního 
systému (operace s ikonami, s okny, s 
hlavní nabídkou) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

• Spustí a zavře různé typy výukových 
programů, předvede práci s těmito programy 

• Otevře jednoduchý grafický program, nakreslí 
            v tomto programu obrázek, obrázek uloží a 
            vytiskne 

• Nakreslí zadaný obrázek za použití kreslících 
            nástrojů a nástrojů pro kreslení geometrických 
            tvarů.. 

• Napíše jednoduchý text v textovém editoru, 
            opraví případné chyby 

• Označí blok textu, blok zformátuje 
•  Vloží do dokumentu obrázek 
• Použije ozdobné prvky (ozdobné písmo a 

Zpracování a využití informací 
• Výukové programy, práce s výukovými 

programy 
• Grafický editor 
• Textový editor 
• Základy psaní a editace textu 
• Označování bloků 
• Formátování textu 
• Vkládání obrázků 
• Grafické prvky (ozdobné písmo, 

obrázky,symboly, kliparty aj.) 
• Tisk a úpravy před tiskem 
• Program „Malování“ 

Vv 
Čj 
 
OVO: 
3.1 
U: 
3.1 
PP 
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grafiku) 
• Textový dokument uloží a vytiskne 

 
 
 

 

• Vysvětlí pojem: internet, uvede význam 
• internetu  
• Uvede příklad, jak informace vzniká, jak ji lze 

            přenášet, zpracovat a dále využít 
• Uvede na příkladech, jak se informace (a její 

            společenský tok) v průběhu historie mění 
• Předvede práci s internetovým prohlížečem 
• Napíše do adresového řádku internetového 

            prohlížeče danou adresu a stránku otevře 
• Vyhledá požadovanou informaci s pomocí 

Učitele 
• S pomocí učitele založí svoji e-mailovou 

adresu 
• Předvede komunikaci pomocí chatu, e-mailu, 

            telefonu (mobilního telefonu – volání, SMS, 
      apod.) 
• Dodržuje hygienu, používá zásady při práci 

s počítačem, vytváří si správné návyky 
• Účinně spolupráce ve skupině 

 

 

Vyhledávání informací a komunikace 
• internet jako zdroj informací 
• společenský tok informací (vznik, přenos, 

transformace, zpracování, distribuce 
informací) 

• vývojové trendy informačních technologií 
(historie a budoucnost) 

• základy práce s internetovým prohlížečem 
• vyhledávání informací na internetu 
• základní způsoby komunikace (e-mail, 

chat, telefonování) 
• Internet a e –mail 
• Internetový prohlížeč 

M, Čj, Aj, Vl, Př 
 
EGS 
MV 
OVO: 
2.1,2.2.,2.3 
U: 
2.1,2.2.,2.3.,2.4 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

 
 

5.4 PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA 
 
5.4.1 PRVOUKA 
 
5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. Hlavním cílem předmětu je rozvíjet poznatky, 
dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci jevy a 
děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si 
podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a 
svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho 
přednostem i problémům, vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Podmínkou úspěšného vzdělávání v daném 
předmětu je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a 
rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitele. Propojení výuky s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává 
velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při 
upevňování pracovních i režimových návyků. 
 
5.4.1.2 Obsahové, časové organizační vymezení předmětu 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka je členěn do pěti tematických okruhů, které tvoří jeden celek vnitřně propojený zřejmými 
souvislostmi a vztahy. V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm 
chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních 
skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu 
jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. 
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam 
a podstatu tolerance, pomoci mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které 
provázejí soužití lidí. 
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V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí 
historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od 
nejznámějších událostí v rodině a obci. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu. Proto je 
důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných 
zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky. 
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody nejbližšího okolí jejich života. 
Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, 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. Na základě praktického poznávání 
okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat 
vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí.  
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své 
biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a 
nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní 
prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i 
celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci 
jsou vedeni k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné 
pomůcky, sledují konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace. 
V předmětu se realizují formou projektů obsahově blízká průřezová témata „Výchova demokratického občana“, „Výchova k myšlení v 
evropských a globálních souvislostech“ a „Environmentální výchova“. Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje v 1. až 3. ročníku ve 2 hodinové 
týdenní dotaci (celkem 6 hodin). Nezanedbatelná část výuky probíhá mimo budovu školy – v blízkém okolí školy, v různých částech obce, v 
rámci výletů a škol v přírodě. K preferovaným formám výuky patří i exkurze do různých institucí a do zajímavých přírodních lokalit. 
 

 

5.4.1.3 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Prvouka 
 
KOMPETENCE K UČENÍ 
vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
- Podporujeme samostatnost a tvořivost. 
- Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. 
- Ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. 
- Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). 
- Učíme práci s chybou. 
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- Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 
- Jdeme příkladem – neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“. 
 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
- Učíme žáky nebát se problémů , hovořit o nich a přijímat odpovědnost za své chování. 
- Vytvářením praktických problémových úloh a situací z třídního kolektivu učíme žáky prakticky problémy řešit. 
- Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému. 
- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 
- V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. 
- Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. 
- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole. 
 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 
- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. 
- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 
- Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. 
- Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. 
- Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. 
- Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu jako přípravu na dodržování zákonných norem a morálky   
společnosti. 
- Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. 
- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. Sami otevřeně 
komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. 
Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti, 
 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 
- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 
- Vedeme žáky k odsouzení nežádoucích projevů rasismu, xenofobie a nacionalismu. 
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- Učíme žáky toleranci a uznání přirozené autority svých spolužáků. 
- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a 
nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se 
od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti. 
 
KOMPETENCE OBČANSKÉ 
vychovávat žáky 

➢ jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých 
➢ jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí 
➢ jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích 

- V žácích upevňujeme hrdost na svou osobu, rodinu a obec. 
- Vedeme žáky k aktivní ochraně životního prostředí a svého zdraví. 
- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 
- Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. 
- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho 
práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak 
si přejeme, aby se oni chovali k nám. 
 
KOMPETENCE PRACOVNÍ 
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své 
zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání 
- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci druhých, učíme je vážit si pracovního úsilí kamarádů a respektovat výsledky jejich práce. 
- Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. 
- Učíme žáky pracovat přiměřeným pracovním tempem, aby neplýtvali svojí energií ani energií druhých. 
- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své 
profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. 
 

5.4.1.4 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Člověk a jeho svět 
1. stupeň 
 
1. MÍSTO, KDE ŽIJEME 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
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žák 
1.1 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 
1.2 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) 
1.3 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 
 
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
1.4 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 
1.5 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 
1.6 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na 
mapách 
naší republiky, Evropy a polokoulí 
1.7 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 
z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického 
1.8 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných 
zemích 
1.9 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 
 
Učivo (U) 
1.1 domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště 
1.2 škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy 
1.3 obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť 
1.4 okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny 
na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany 
1.5 regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod 
1.6 naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly 
1.7 Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování 
1.8 mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, vysvětlivky 
 

2. LIDÉ KOLEM NÁS 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
žák 



78 

2.1 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 
2.2 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 
2.3 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 
 
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
2.4 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině, v obci (městě) 
2.5 rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na 
společném postupu a řešení se spolužáky 
2.6 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické 
principy 
2.7 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního 
prostředí obce (města) 
 
Učivo 
2.1 rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, 
zaměstnání 
2.2 soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, 
společný „evropský dům“ 
2.3 chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie 
2.4 právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana občanů a 
majetku, soukromého vlastnictví, duševních hodnot 
2.5 vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; peníze 
2.6 kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura 
2.7 základní globální problémy - významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy 
přírodního prostředí 
 

3. LIDÉ A ČAS 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
žák 
3.1 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 
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3.2 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté 
s místem, v němž žije 
3.3 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 
 

Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
3.4 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 
3.5 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam 
chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 
3.6 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 
3.7 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím 
regionálních specifik 
3.8 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 
 
Učivo (U) 
3.1 orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, 
režim dne, roční období 
3.2 současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a 
významné dny 
3.3 regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost 
3.4 báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj 
 

4. ROZMANITOST PŘÍRODY 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
žák 
4.1 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
4.2 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 
4.3 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 
 
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
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žák 
4.4 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností člověka 
4.5 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 
4.6 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází 
shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 
4.7 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých 
skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 
4.8 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 
4.9 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 
 
Učivo 
4.1 látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním 
základních jednotek 
4.2 voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život 
4.3 nerosty a horniny, půda - některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam 
4.4 Vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc, roční období 
4.5 rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých 
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka 
4.6 životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a 
počasí 
4.7 rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva 
4.8 ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, 
likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy 
 
5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
žák 
5.1 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; 
projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 
5.2 dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 
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5.3 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o 
pomoc pro sebe i pro jiné dítě 
5.4 uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 
5.5 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
5.6 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého 
způsobu života 
5.7 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 
5.8 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 
5.9 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události 
5.10 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek 
5.11 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 
5.12 ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 
5.13 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty 
v daném věku 
 

Učivo 
5.1 lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj 
jedince 
5.2 partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy - rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka 
sexuality, HIV/AIDS (cesty 
přenosu) 
5.3 péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, 
úrazová zábrana; osobní, 
intimní a duševní hygiena - stres a jeho rizika; reklamní vlivy 
5.4 návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače 
5.5 osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace 
(šikana, týrání, sexuální 
zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci 
5.6 situace hromadného ohrožení 
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5.4.1.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PRVOUKA ( Prv ) 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 1. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 

• Popíše bezpečnou cestu do školy. 
• Rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí, 

situaci modeluje. 
• Rozpozná svoji školu a spolužáky. 
• Určí svoje pracovní místo. 
• Uvede svoji adresu, zajímavosti v místě 

bydliště. 
• Pozná poděbradský zámek. 
• Pojmenuje členy své rodiny a popíše jejich 

roli. 
• Vyjmenuje dobré a špatné vlastnosti lidí. 
• Rozliší blízké příbuzenské vztahy v rodině. 
• Uvede přirozené odlišnosti spolužáků, 

projevuje k nim toleranci. 
• Modeluje své chování ve třídě, ve školní 

jídelně, v dopravním prostředku, kině apod. 
• Uvede ze svého života příklad z minulosti, 

současnosti a budoucnosti. 
• Uvede svůj režim dne s časovými údaji. 
• Charakterizuje roční doby z hlediska života v 

rodině, zvyků a činností členů rodiny. 
• Uvede příklady ze života živočichů a rostlin 

v jednotlivých ročních obdobích. 

Místo, kde žijeme 
• domov – prostředí domova 
• orientace v místě bydliště 
• škola – prostředí školy, činnosti ve 

škole, okolí školy 
• bezpečnost v dopravním provozu – cesta 

do školy 
• regionální památky 

Lidé kolem nás 
• rodina - postavení jedince v rodině, role 

členů 
• blízké příbuzenské vztahy 
• mezigenerační vztahy 
• chování lidí – vlastnosti lidí 
• pravidla slušného chování 

Lidé a čas 
• orientace v čase – měsíce, dny, celé 

hodiny 
• určování času, kalendář 
• režim dne 
• roční doby 

Rozmanitosti přírody 
• den a noc 

Čj, M, Vv, Pv 
 
PP, MoS, PÚ, Ú 
OVO: 
1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1,5.2 
U: 
1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 4.4, 5.1, 5.3, 
5.5 
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• Roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
znaků. 

• Uvede příklady dětských her, objasní 
význam hry pro dítě. 

• Popíše základní stavbu lidského těla a funkci 
jednotlivých orgánových soustav. 

• Uvede základní zásady osobní hygieny, 
správné výživy a zdravého způsobu života. 

• Vysvětlí pojmy: zdraví, nemoc, úraz. 
• Na příkladech uvede, jak lze preventivně 

předcházet nemocem, úrazům, zneužívání 
své osoby. 

• V modelových příkladech předvede první 
pomoc a uvede způsoby léčby běžných 
onemocnění. 

 

• změny v přírodě v ročních obdobích 
Člověk a jeho zdraví 

• lidské tělo – základní stavba a funkce 
• péče o zdraví – pitný a pohybový režim, 

zdravá strava, nemoc, osobní hygiena 
• osobní bezpečí – ochrana proti 
     zneužívání 

 

 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 

• Dodržuje správné dopravní návyky chodce. 
• Rozliší různé dopravní prostředky. 
• Zapíše adresu domů, adresu školy. 
• Popíše role rodinných příslušníků a vztahy 

mezi nimi. 
• Uvede a popíše povolání rodičů. 
• Zapíše datum narození. 
• Vyjmenuje a popíše různá povolání a 

Místo, kde žijeme 
• orientace v místě bydliště a okolí školy 
• cesta na určené místo, dopravní značení 

Lidé kolem nás 
• život a funkce rodiny 
• práce fyzická a duševní, zaměstnání 
• soužití lidí –mezilidské vztahy, 

komunikace, pomoc nemocným 

Čj, Pv, Vv 
 
PP, MoS, T, Ú, R 
OVO: 
1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
U: 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.4, 4.8, 
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pracovní činnosti. 
• Vysvětlí potřebu různosti lidí a jejich 

povolání pro společnost. 
• V modelových situacích předvede základní 

pravidla slušného chování ve společnosti a 
rodině. 

• Objasní termíny: ohleduplnost, kamarádství. 
• Uvede příklady tolerance k nedostatkům a 

přednostem spolužáků. 
• Orientuje se v čase – na příkladech porovná 

minulost a současnost. 
• Rozliší kalendářní a školní rok, vymezí 

týdny, dny, hodiny, minuty. 
• Stanoví denní režim vhodný pro dítě, vymezí 

v něm vhodné pracovní a odpočinkové 
aktivity. 

• Uvede významné kulturní a historické 
památky a události regionu, interpretuje 
některé pověsti spjaté s místem, kde žije. 

• Uvede příklady zvyků a práce lidí, soužití 
lidí. 

• Pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě. 

• Popíše ohleduplné chování k přírodě. 
• Pozná a pojmenuje domácí zvířata a jejich 

mláďata, rozezná pokojové rostliny, 
zeleninu, ovoce. 

• Navrhne způsob pomoci živočichům v 
přírodě za nepříznivých situací. 

• Vysvětlí péči o sluch a zrak, vysvětlí rozdíly 
předškolního, školního a dospělého věku. 

• obchod a firmy 
• chování lidí – principy demokracie 

Lidé a čas 
• současnost a minulost v našem životě 
• proměny způsobu života, bydlení, 

předměty denní potřeby, průběh 
lidského života, státní svátky a 
významné dny 

Rozmanitosti přírody 
• roční období a změny v přírodě 
• ochrana přírody – odpovědnost lidí 

Člověk a jeho zdraví 
• lidské tělo- funkce, pohlavní rozdíly 

mezi mužem a ženou, vývoj jedince 
• péče o zdraví – drobné úrazy a poranění, 

první pomoc 
• osobní bezpečí – chování v rizikovém 

prostředí 
 

5.1, 5.3, 5.5 
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• Popíše prevenci nemocí a úrazů. 
• Předvede ošetření drobného poranění. 
• Uvede příklady správného chování chodce a 

cyklisty. 
• Uvede, jak se chovat v situaci obecného 

ohrožení. 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 

• Začlení svou obec do příslušného kraje. 
• Popíše změny v nejbližším okolí, v místě kde 

žije. 
• Vyznačí na jednoduchém plánu místo svého 

bydliště a školy a cestu na určené místo. 
• Doporučí spolužákům vhodná místa pro 

volný čas, kulturu, služby, sport. 
• Ukáže přírodní a umělé prvky v okolní 

krajině. 
• Vyjádří různými způsoby estetickou hodnotu 

a rozmanitost přírody. 
• Uvede příklady možnosti využití různých 

dopravních prostředků v nejbližším regionu a 
zdůvodní jejich přednosti. 

• Uvede základní vlastnosti látek. 
• Uvede příklady změn látek (hmotnost, 

teplo,objem). 
• Na příkladech uvede význam vody a vzduchu 

Místo, kde žijeme 
• orientace v místě bydliště a okolní 

krajině 
• cesta z domova do školy 
• obec, místní krajina – její části, poloha 

            v krajině 
• minulost a současnost obce 
• význačné budovy 
• dopravní síť 

Rozmanitosti přírody 
• látky a jejich vlastnosti –změny 

skupenství látek, vlastnosti látek 
• životní podmínky - voda a vzduch – 

vlastnosti 
• půda – význam, složení 
• některé hospodářsky významné horniny 

a nerosty 

Čj, Vv, Pv 
 
PP, MoS, Ú, T, R 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
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pro člověka. 
• Uvede příklady využití hornin a nerostů 

v regionu. 
• Rozliší rostliny kvetoucí a nekvetoucí, popíše 

části rostlin. 
• Vyjmenuje nejznámější hospodářské a léčivé 

rostliny, najde tyto rostliny v okolí školy. 
• Rozliší hospodářská a domácí zvířata. 
• Uvede živočichy a rostliny žijící ve svém 

okolí. 
• Uvede správný způsob likvidace odpadů v 

domácnostech a význam třídění odpadů. 
• Zdůvodní význam správného držení těla. 
• Navrhne správné pracovní polohy při 

běžných činnostech ve škole i doma. 
• Popíše správnou volbu oblečení a obuvi pro 

různé modelové situace. 
• Vysvětlí význam péče o zdraví, otužování. 
• Sestaví svůj režim dne. 
• Uvede zásady správného chování při styku 

s cizími osobami v různých modelových 
situacích. 

 

• rostliny, houby, živočichové – výskyt 
            v regionu, význam v přírodě a pro    
            člověka 

• ochrana životního prostředí – likvidace 
odpadů 

Člověk a jeho zdraví 
• lidské tělo – životní potřeby a projevy, 

            základní stavba a funkce 
• péče o zdraví – intimní a duševní 

hygiena, denní režim 
• osobní bezpečí – bezpečné chování 

            v rizikovém prostředí 
            role rodiny v péči o zdraví 
           práce fyzická a duševní,zaměstnání 
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5.4.2 PŘÍRODOVĚDA 
 
5.4.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. Opírá se o vybrané poznatky různých 
přírodovědných oborů a svým pojetím směřuje k získání takových žádoucích dovedností a vědomostí, které žákům umožní dále aktivně poznávat 
přírodu, člověka a jím vytvořený svět, ve kterém člověk pracuje a žije. Vede žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě a k hledání vlastních 
možností aktivní ochrany životního prostředí. 
 
5.4.2.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda navazuje organicky na učivo prvouky v 1. až 3. ročníku a vytváří základ pro vyučovací 
předmět Přírodopis ve vyšších ročnících základní školy. Jednotlivá témata lze přeskupovat vzhledem k sezónnímu principu a podmínkám pro 
vyučování mimo školní budovu. Vzdělávací obsah předmětu je členěn do dvou základních tematických okruhů: Rozmanitost přírody a Člověk a 

jeho zdraví. 
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako jednu z planet sluneční soustavy. Seznamují se se základními moderními 
vědeckými poznatky o vzniku vesmíru a sluneční soustavy a o vzniku života na planetě Zemi. Teoreticky i prakticky poznávají rozmanitost a 
proměnlivost živé i neživé přírody. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, 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. Na základě praktického 
poznávání okolní krajiny a s pomocí získaných informací se učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a 
záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu a hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí. 
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své 
biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a 
nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů apod. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní 
prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i 
celých skupin obyvatel. Žáci by si měli postupně uvědomit, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a za zdraví jiných lidí. Cíleně jsou 
vedeni k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. 
Vyučovací předmět Přírodověda je vyučován ve 2 hodinové týdenní dotaci ve 4. ročníku a v 5. ročníku (celkem 4 hodiny). Výuka probíhá v 
kmenových třídách, nezanedbatelná část i mimo budovu školy přímo v terénu (tematické vycházky, exkurze apod.). Potřebné vědomosti a 
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dovednosti žáci získávají především pozorováním názorných pomůcek, sledováním konkrétních situací, hraním určených rolí, řešením 
modelových situací a zapojením do celokrajské environmentální korespondenční soutěže Zvoneček – Svět kolem nás. 
 

5.4.2.3 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Přírodověda 
KOMPETENCE K UČENÍ 
vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
- Vedeme žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá, co se jim líbí a v čem by v budoucnu mohli uspět. 
- Vedeme žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování 
a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých. 
- Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace (které nelze v životě člověka prakticky ověřit) 
v literatuře, na internetu, v televizních dokumentárních pořadech, výukových počítačových programech (zejména informace o vesmíru aj.). 
- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“. 
 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
- Učíme žáky řešit problémové situace porovnáním s veřejně dostupnými zdroji, současně žáky učíme zaujímat k nim 
kritický postoj. 
- Podporujeme netradiční (originální) způsoby získávání informací. 
- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole. 
 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 
- Podporujeme různé formy komunikace s místními obyvateli, pamětníky, aj. 
- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. 
- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a zkušenosti (školní časopis, web, Zvoneček, apod.). 
- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. Sami 
otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a „zákulisní“ 
jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti. 
 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 
- Učíme žáky pracovat v týmu, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 
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- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu. 
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 
- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a 
nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. 
 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 
vychovávat žáky 

➢ jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, 
➢  jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, 
➢ jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích 

- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví i k ochraně zdraví jejich kamarádů, členů rodiny apod. 
- Učíme žáky základům tolerance a vzájemného soužití. 
- Vedeme žáky k přiměřené odpovědnosti za budoucnost naší planety a k aktivní obraně proti nežádoucím vlivům z různých sfér 
společnosti, které nabádají k nesprávnému (netolerovatelnému, nelegálnímu či konzumnímu) způsobu života. 
- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho 
práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak 
si přejeme, aby se oni chovali k nám. 
 
KOMPETENCE PRACOVNÍ 
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své 
zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání 
- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 
- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. 
- Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi, významnými pro udržení vhodných životních 
podmínek života na naší planetě. 
- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si 
své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. 
 

 
5.4.2.4 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Člověk a jeho svět 
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1. MÍSTO, KDE ŽIJEME 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
žák 
1.1 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 
1.2 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) 
1.3 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
1.4 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 
1.5 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 
1.6 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na 
mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 
1.7 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z 
hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického 
1.8 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných 
zemích 
1.9 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 
Učivo (U) 
1.1 domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště 
1.2 škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy 
1.3 obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť 
1.4 okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny 
na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany 
1.5 regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod 
1.6 naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly 
1.7 Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování 
1.8 mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, vysvětlivky 
 

 
2. LIDÉ KOLEM NÁS 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
žák 
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2.1 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 
2.2 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 
2.3 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
2.4 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině, v obci (městě) 
2.5 rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se 
na společném postupu a řešení se spolužáky 
2.6 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické 
principy 
2.7 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního 
prostředí obce (města) 
Učivo 
2.1 rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, 
zaměstnání 
2.2 soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, 
společný „evropský dům“ 
2.3 chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie 
2.4 právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana občanů a 
majetku, soukromého vlastnictví, duševních hodnot 
2.5 vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; peníze 
2.6 kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura 
2.7 základní globální problémy - významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy 
přírodního prostředí 
 
3. LIDÉ A ČAS 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
žák 
3.1 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 
3.2 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté 
s místem, v němž žije 
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3.3 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 
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
3.4 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 
3.5 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam 
chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 
3.6 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 
3.7 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím 
regionálních specifik 
3.8 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 
Učivo (U) 
3.1 orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, 
režim dne, roční období 
3.2 současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a 
významné dny 
3.3 regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost 
3.4 báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj 
 
4. ROZMANITOST PŘÍRODY 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
žák 
4.1 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
4.2 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 
4.3 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
4.4 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností člověka 
4.5 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 
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4.6 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází 
shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 
4.7 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých 
skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 
4.8 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 
4.9 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 
Učivo 
4.1 látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním 
základních jednotek 
4.2 voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život 
4.3 nerosty a horniny, půda - některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam 
4.4 Vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc, roční období 
4.5 rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých 
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka 
4.6 životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a 
počasí 
4.7 rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva 
4.8 ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, 
likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy 
 

5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
žák 
5.1 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; 
projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 
5.2 dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 
5.3 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o 
pomoc pro sebe i pro jiné dítě 
5.4 uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 
5.5 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
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žák 
5.6 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého 
způsobu života 
5.7 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 
5.8 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 
5.9 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné 
události 
5.10 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek 
5.11 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 
5.12 ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 
5.13 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty 
v daném věku 
Učivo 
5.1 lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj 
jedince 
5.2 partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy - rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka 
sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu) 
5.3 péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, 
úrazová zábrana; osobní, intimní a duševní hygiena - stres a jeho rizika; reklamní vlivy 
5.4 návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače 
5.5 osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace 
(šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci 
5.6 situace hromadného ohrožení 
 

5.4.2.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA ( Přv) 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA 4. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 
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• Vysvětlí pojmy: živá příroda, neživá příroda; 
uvede příklady zástupců, objasní vzájemnou 
propojenost. 

• Objasní princip rovnováhy přírody. 
• Roztřídí dané látky pomocí smyslů a 

měřením. 
• Určí, které látky nelze zkoumat některými 

smysly, tvrzení zdůvodní. 
• Uvede souvislosti mezi vzhledem krajiny, 

kvalitou životního prostředí a činností 
člověka. 

• Rozliší vybrané horniny a nerosty. 
• Vysvětlí pojem: zvětrávání; uvede příklady 

zvětrávání a vyjmenuje faktory, které 
zvětrávání způsobují. 

• Uvede, jak vzniká půda a jaký má půda 
význam pro život na Zemi. 

• Na konkrétních příkladech uvede vzájemné 
vztahy živých organismů a neživé přírody. 

• Roztřídí živočichy na bezobratlé a 
obratlovce, uvede zástupce. 

• Porovná základní projevy života konkrétních 
živých organismů. 

• Uvede znaky života, životní potřeby, způsob 
života, stavbu těla a funkci jednotlivých částí 
těla konkrétních rostlin a živočichů. 

• S pomocí jednoduchých klíčů, atlasů a 
vhodných odborných publikací zařadí 
konkrétní živočichy do známých skupin. 

• Uvede zástupce různých přírodních 
společenstev ve vybraných lokalitách 

Rozmanitost přírody 
• neživá příroda 
• látky a jejich vlastnosti – třídění látek 
• změny látek a skupenství 
• porovnávání látek a měření veličin 

            s praktickým užíváním základních   
            jednotek 

• voda a vzduch – význam pro přírodu a 
            člověka, oběh vody v přírodě 

• nerosty a horniny,vznik půdy a její 
význam 

• živá příroda – třídění rostlin, hub, 
živočichů 

• podmínky života na Zemi a jejich 
            rozmanitost slunce, voda, půda, vzduch 

• životní podmínky rostlin 
• rostliny a jejich orgány (stonek, list, 

květ) 
• výživa rostlin 
• živočichové a stavba jejich těla 
• stopy zvířat 
• přírodní společenstva – háje, lesa, vod a 

            bažin, pole a zahrady, suchých stanovišť 
• význam lesů pro člověka 
• přizpůsobení rostlin a živočichů 

změnám prostředí během roku 
• význam zemědělství pro člověka 
• vzájemné vztahy rostlin, hub a 

živočichů 
• ochrana přírody, likvidace odpadů 
• živelné pohromy a přírodní katastrofy 

Čj, M, Vv, Pv 
 
T, Ú, R, PP, MoS 
OVO: 
4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 
U: 
4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 
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regionů. 
• Uvede příklady vzájemných vztahů mezi 

organismy. 
• Uvede příklady přizpůsobení rostlin a 

živočichů změnám prostředí během roku 
(porovná jednotlivé živé organismy). 

• Zhodnotí dopad některých konkrétních 
činností člověka na přírodu, rozliší, které z 
nich mohou prostředí a zdraví člověka 
podporovat, a které poškozovat. 

• Provede pokus, naplánuje a zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu. 

• Zhodnotí příčiny, důsledky (příp. 
odpovědnost lidí) u konkrétních vybraných 
živelných pohrom a ekologických katastrof; 
uvede základní zásady chování a jednání v 
těchto situacích, na konkrétních příkladech 
popíše činnost jednotlivých složek IZS. 

• Provede vybrané praktické činnosti v terénu: 
založí sbírku přírodnin, vypěstuje rostliny, 
založí herbář, provede pozorování a jeho 
záznam apod. 

 

 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA 5. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 

• Vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi. 
• Popíše postavení Země ve vesmíru. 

Rozmanitost přírody - Země a vesmír 
• Slunce a sluneční soustava 

Čj, M, Vv, Pv 
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• Objasní střídání dne a noci, ročních období. 
• Charakterizuje Měsíc a jeho fáze, vyhledá v 

kalendáři symboly fází Měsíce a uvede 
(odhadne) význam těchto symbolů. 

• Ve skupině se spolužáky znázorní pomocí 
globusu a jiných vhodných pomůcek pohyb 
Země a ostatních planet sluneční soustavy 
kolem Slunce. 

• Vyhledá v encyklopediích a stručně popíše 
funkce některých orgánů a orgánových 
soustav člověka. 

• Popíše vznik a vývoj jedince, jednotlivé 
etapy lidského života. 

• Na konkrétních příkladech zdůvodní význam 
ohleduplného chování k druhému pohlaví. 

• Objasní význam osobní a intimní hygieny, 
denního režimu. 

• Sestaví jídelníček podle základních zásad 
správné výživy. 

• Uvede příklady stresových situací, navrhne, 
jak stresu čelit a předcházet. 

• Sestaví svůj režim dne podle zásad zdravého 
způsobu života, zohlední v něm oprávněné 
požadavky blízkých. 

• Uvede příklady pozitivních a negativních 
reklamních vlivů. 

• Na modelových příkladech předvede 
osvojené jednoduché způsoby odmítání 
návykových látek. 

• Posoudí negativní vliv kouření, alkoholu, 
drog, násilí, hracích automatů apod. na 
kvalitu lidského života. 

• vesmírná tělesa – hvězdy, přirozené 
            družice, planety, komety, meteory, 
            meteority 

• Země ve vesmíru - pohyby Země 
• gravitační síla 
• střídání dne a noci, roční období 
• práce s globusem 

Člověk a jeho zdraví 
• stavba lidského těla 
• funkce některých orgánů a orgánových 

soustav 
• pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou 
• základy lidské reprodukce 
• vývoj jedince 
• základy sexuální výchovy 
• partnerství a rodičovství 
• péče o zdraví, správná výživa 
• intimní a duševní hygiena 
• sociálně patologické jevy 
• návykové látky 
• bezpečné chování v rizikovém prostředí 
• situace hromadného ohrožení 
• první pomoc 
• HIV/AIDS 
 

T, Ú, PP, R, MoS 
OVO: 
4.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 
5.13 
U: 
4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
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• Uvede, (na modelových situacích předvede), 
jak bude postupovat v krizových situacích 
(šikana, týrání, zneužívání, přírodní a 

            ekologické katastrofy, teroristický útok,…). 
• Na modelových příkladech předvede 

základní úkony první pomoci a přivolání 
pomoci v různých situacích (aplikuje znalost 
telefonních čísel: 150, 155, 158, 156). 

• Pojmenuje správně základní části lidského 
těla. 

• Vysvětlí, proč (jak) se musí chránit před 
stykem s cizí krví (úrazy, nalezené injekční 
stříkačky aj.). 

• Vysvětlí pojmy: HIV, AIDS. 
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5.4.3 VLASTIVĚDA 
 
5.4.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší 
žákům základní poznatky o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí a o 
výsledcích jejich činnosti. Seznamuje žáky s nejvýznamnějšími osobnostmi a událostmi regionálních, národních a evropských dějin, integruje 
poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a osobního života žáků s dalšími informacemi 
z tisku, rozhlasu, televize, uvádí je do souvislostí a v potřebné míře zobecňuje. Vzdělávací obsah předmětu a převážně činnostní charakter výuky 
směřují zejména k tomu, aby si žáci přirozeným způsobem vytvořili kladný vztah ke své rodině, škole, obci, regionu a zemi a ve které žijí a 
současně aby nabyli povědomí sounáležitosti se zeměmi integrované Evropy a s jinými demokratickými zeměmi světa. Hlavním cílem předmětu 
je vybavit žáka dostatečně pevnými základy jeho osobní a národní identity, a vytvořit mu podmínky pro jeho pozdější orientaci a uplatnění ve 
společnosti (v rámci České republiky i ostatních zemí Evropské unie). 
 
5.4.3.2 Obsahové, časové organizační vymezení předmětu 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda vytváří přirozené základy pro výuku vyučovacích předmětů Dějepis, Zeměpis a Občanská a 

rodinná výchova ve vyšších ročnících základní školy a je členěn do tří základních tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé 

a čas. Rozsah a hloubku konkretizovaného učiva volí vyučující s ohledem na konkrétní místní podmínky, potřeby a zájem žáků; rychlost postupu 
přizpůsobuje aktuální úrovni poznávacích schopností žáků a jejich dosavadní životní zkušenosti. Tematické okruhy se společnými prvky vhodně 
a funkčně propojuje. 
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci seznamují se základními poznatky o krajině, minulosti a současnosti své obce (regionu, vlasti). 
Získávají základní informace o Evropě, ostatních kontinentech a jejich zemích. Učí se orientovat v terénu, pracovat s mapami, používat získané 
vědomosti v praktických situacích. 
V tematickém okruhu Lidé kolem nás žáci poznávají různé druhy lidské práce a učí se chápat jejich souvislost s přírodními podmínkami, 
poznávají, jak se činnosti lidí odrážejí v tvářnosti krajiny, charakteru staveb a v rozmanitých památkách. Žáci poznávají, jak se lidé sdružují, 
baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost 
nebo i svět (globální problémy). 
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V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů, 
vycházejí od nejznámějších událostí v obci a regionu a postupují se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Získávají odpovědný 
vztah ke kulturními bohatství vlasti, k jejímu přírodnímu prostředí, kulturnímu dědictví a historickým památkám. Vytvářejí si základní představu 
o způsobu života svých předků v různých historických obdobích i o způsobu života lidí v sousedství vlasti. 
Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje ve 2 hodinové týdenní dotaci ve 4. ročníku a v 5. ročníku (celkem 4 hodiny). Výuka probíhá převážně 
v kmenových třídách, nezanedbatelná část i mimo budovu školy (tematické vycházky a exkurze, návštěva památek, sbírek regionálních muzeí, 
veřejné knihovny apod.). Velký význam má cílené vedení žáků k samostatnému vyhledávání, získávání a zkoumání informací z různých 
dostupných zdrojů (literatura, rozhlas, televize, tisk, členové rodiny, lidé v nejbližším okolí apod.). 
 

5.4.3.3 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Vlastivěda 
KOMPETENCE K UČENÍ 
vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
- Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravujeme je na celoživotní učení. 
- Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). 
- Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace z různých zdrojů. 
- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“. 
 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
- Na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problémů. 
- Podporujeme netradiční (originální) způsoby získávání informací. 
- Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. 
- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole. 
 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 
- Podporujeme různé formy komunikace (s místními obyvateli, pamětníky, pracovníky regionálních muzeí, knihoven, 
apod.). Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. Vedeme žáky k tomu, aby předávali své zkušenosti a poznatky z cestování svým 
spolužákům. Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a zkušenosti (školní časopis, web, ppt. prezentace ). 
- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. Sami otevřeně 
komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. 
Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti. 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 
- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 
- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu. 
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 
- Učíme žáky chápat různé sociální postavení různých lidí v historii naší země a vyvozovat analogie k současnosti. 
- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a 
nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. 
 
KOMPETENCE OBČANSKÉ 
vychovávat žáky 

➢ jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, 
➢ jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, 
➢ jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích 

- Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. 
- Učíme žáky základům demokracie, tolerance a vzájemného soužití. 
- Vedeme žáky k národní hrdosti, k ochraně životního prostředí, kulturního a přírodního bohatství, k myšlence "evropanství". 
- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho 
práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým 
spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. 
 
KOMPETENCE PRACOVNÍ 
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své 
zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání 
- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. Při výuce vytváříme 
podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. 
- Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi a s jejich možnostmi budoucího pracovního uplatnění 
v rámci Evropské unie – cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. 
- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si 
své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. 
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5.4.3.4 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Člověk a jeho svět 
 
1. MÍSTO, KDE ŽIJEME 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
žák 
1.1 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 
1.2 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) 
1.3 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
1.4 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 
1.5 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 
1.6 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na 
mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 
1.7 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z 
hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického 
1.8 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných 
zemích 
1.9 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 
Učivo (U) 
1.1 domov - prostředí domova, orientace v místě bydliště 
1.2 škola - prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy 
1.3 obec (město), místní krajina - její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť 
1.4 okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny 
na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany 
1.5 regiony ČR - Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod 
1.6 naše vlast - domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly 
1.7 Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování 
1.8 mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, vysvětlivky 
 

2. LIDÉ KOLEM NÁS 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
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žák 
2.1 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 
2.2 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 
2.3 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
2.4 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině, v obci (městě) 
2.5 rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se 
na společném postupu a řešení se spolužáky 
2.6 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické 
principy 
2.7 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního 
prostředí obce (města) 
Učivo 
2.1 rodina - postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, 
zaměstnání 
2.2 soužití lidí - mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, 
společný „evropský dům“ 
2.3 chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie 
2.4 právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana občanů a 
majetku, soukromého vlastnictví, duševních hodnot 
2.5 vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; peníze 
2.6 kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura 
2.7 základní globální problémy - významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy 
přírodního prostředí 
 
3. LIDÉ A ČAS 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
žák 
3.1 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 
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3.2 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté 
s místem, v němž žije 
3.3 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 
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
3.4 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 
3.5 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam 
chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 
3.6 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 
3.7 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím 
regionálních specifik 
3.8 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 
Učivo (U) 
3.1 orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, 
režim dne, roční období 
3.2 současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a 
významné dny 
3.3 regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost 
3.4 báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj 
 
4. ROZMANITOST PŘÍRODY 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
žák 
4.1 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
4.2 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 
4.3 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
4.4 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností člověka 
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4.5 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 
4.6 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází 
shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 
4.7 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých 
skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 
4.8 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 
4.9 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 
Učivo 
4.1 látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním 
základních jednotek 
4.2 voda a vzduch - výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život 
4.3 nerosty a horniny, půda - některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam 
4.4 Vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc, roční období 
4.5 rostliny, houby, živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých 
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka 
4.6 životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a 
počasí 
4.7 rovnováha v přírodě - význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva 
4.8 ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, 
likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy 
 

5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
Očekávané výstupy (OVO) - 1. období 
žák 
5.1 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; 
projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 
5.2 dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 
5.3 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o 
pomoc pro sebe i pro jiné dítě 
5.4 uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 
5.5 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 
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Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
5.6 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého 
způsobu života 
5.7 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 
5.8 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 
5.9 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné 
události 
5.10 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek 
5.11 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 
5.12 ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 
5.13 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty 
v daném věku 
Učivo 
5.1 lidské tělo - životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj 
jedince 
5.2 partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy - rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka 
sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu) 
5.3 péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, 
úrazová zábrana; osobní, intimní a duševní hygiena - stres a jeho rizika; reklamní vlivy 
5.4 návykové látky a zdraví - odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače 
5.5 osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace 
(šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci 
5.6 situace hromadného ohrožení 
 

5.4.3.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu  VLASTIVĚDA ( Vl ) 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 
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VAZBY, PŘESAHY 

• Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu. 

• Uvede významné podniky a hospodářské 
aktivity v regionu. 

• Určí světové strany v přírodě a podle mapy. 
• Rozliší náčrt, plán a základními typy map, 

vyhledá jednotlivé údaje, vysvětlí smluvní 
značky. 

• Popíše polohu ČR v Evropě. 
• Předvede dovednost práce s mapou, ukáže na 

mapě polohu ČR a sousedních států. 
• Uvede základní informace o podnebí ČR a 

základních podnebních pásmech. 
• Vyhledá na mapě hlavní vodní toky, pohoří a 

nížiny ČR. 
• Vyhledá hlavní města jednotlivých krajů ČR. 
• Uvede hlavní orgány státní moci a některé 

jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam. 

• Vyhledá z dostupných informačních zdrojů 
typické regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hosp. a kultury, posoudí jejich 
význam z hlediska přírodního, historického, 

            správního a vlastnického. 
• Charakterizuje státoprávní uspořádání ČR. 
• Se spolužáky ve třídě a s pomocí učitele 

sestaví žákovskou samosprávu, ve skupině se 
spolužáky sestaví základní pravidla soužití 
ve škole. 

• Uvede příklady, čím se lidé liší a jak lze 
těchto odlišností využít ve prospěch celé 

Místo, kde žijeme 
• místní oblast, region – zdroje, výroba, 

služby 
• poloha a povrch ČR 
• grafické znázornění povrchu – mapy, 

plány 
• orientační body a linie 
• světové strany 
• zvláštnosti krajů a oblastí ČR 
• státní zřízení a politický systém v ČR 
• státní správa a samospráva 
• státní symboly 

Lidé kolem nás 
• žákovská samospráva jako modelová 

situace 
• základní lidská práva a práva dítěte 
• práva a povinnosti žáků školy 
• právní ochrana občanů a majetku 
• podoby a projevy kultury, kulturní 

instituce 
Lidé a čas 

• orientace v čase a časový řád, určování 
času 

• dějiny jako časový sled událostí 
• kalendáře, letopočet, generace, režim     

dne, roční období 
• proměny způsobu života v našem 

regionu 
• bydlení, předměty denní potřeby v 

historickém vývoji 

M, Př, Vv, Čj, Pv 
 
T, Ú, R, PP, MoS 
OVO: 
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 2.4, 2.5, 2.6 
U: 
1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.4, 2.5 
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společnosti. 
• Uvede základní lidská práva a práva dítěte. 
• Uvede příklady ze svého okolí, ve kterých 

dochází k porušování lidských práv a 
demokratických principů. 

• Charakterizuje.vývojové etapy historie naší 
vlasti,popíše způsob života lidí v různých 
etapách historie 

• Na konkrétních příkladech porovná minulost 
a součastnost 

 

• regionální památky –péče o památky 
• lidé a obory zkoumající minulost 

            - báje, mýty, pověsti – minulost kraje,    
předků, domov, vlast, rodný kraj 

• Staré pověsti české 
• Slavníkovci – historie Polabí  
• Jiří z Poděbrad. a založení města 

Poděbrady 
• život ve městech a na zámcích 
• Jan Hus, Karel IV. a jeho vliv na místní 

region, Jan Žižka 
      Život za vlády přemyslovců 
 

 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 

• Zprostředkuje ostatním spolužákům 
zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních 
cest a porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti a v jiných zemích. 

• Dobře se orientuje na mapě, ukáže polohu 
            sousedních států. 

• Charakterizuje vybrané státy. 
• Vyhledá na mapě evropské státy a významná 

            evropská města. 
• Porovná světadíly a oceány podle velikosti, 

popíše podle mapy jejich polohu na Zemi. 

Místo, kde žijeme 
• vlastní zkušenosti žáků z cestování do 

cizích zemí 
• Evropa a svět – kontinenty 
• poloha a povrch Evropy 
• sousedé ČR a evropské státy 
• rostliny a živočichové Evropy 
• Evropská unie – evropský občan, 

cestování 
• co daly naše země Evropě a Evropa nám 

             - společný „evropský dům“ 

M, Př, Vv, Čj, Pv 
 
T, Ú, R, PÚ, MoS, PP 
OVO: 
1.6, 1.8, 2.7, 3.5, 3.7, 3.8 
U: 
1.7, 1.8, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
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• Vysvětlí pojmy: Evropská unie, "evropský 
dům"; rozliší znak EU; uvede některé výhody 
členství ČR v EU. 

• Uvede některý významný globální (lokální, 
            společenský apod.) problém a navrhne     
způsob jeho řešení. 

• Charakterizuje svými slovy vývojové etapy 
historie naší vlasti, popíše způsob života lidí 
v různých etapách historie. 

• Na konkrétních příkladech porovná minulost 
a současnost. 

• Konkrétním způsobem využije školní 
knihovničku, školní kroniku, internet a 
sbírky muzeí jako informační zdroj pro 
pochopení minulosti. 

• Porovná a zhodnotí na konkrétních 
příkladech způsob života a práce předků na 
našem území v minulosti a současnosti 
(uvede regionální specifika). 

• Objasní historické důvody státních svátků a 
            významných dnů. 

• Převypráví spolužákům některou z pověstí 
(vázanou na nejbližší region). 

• Stručně charakterizuje historický přínos 
vybraných významných osobností českých 
dějin (regionu, obce). 

Lidé kolem nás 
• základní globální problémy – sociální, 

konzumní společnost, přírodní prostředí 
Lidé a čas 

• doba pobělohorská 
• život v 17. a 18. stol. 
 
 
• nedávná minulost –  
      
• první světová válka, vznik 
      československého státu, Československá       
republika 
    válečná a poválečná léta 
od totální moci k demokracii 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA 

 
5.5.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 
5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a 
uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Tuto potřebu předmět podněcuje, rozvíjí a kultivuje. Hudební výchova by měla být 
předmětem uvolnění, radosti, citového prožitku, seberealizace, zábavy, týmové práce, při které se žáci budou učit rozpoznávat krásu umění, ctít 
schopnosti a výkony druhých lidí, vystupovat před spolužáky i dospělými, organizovat společenské akce, rozvíjet svou fantazii a tvůrčí 
schopnosti. Vyučovací předmět Hudební výchova usiluje o to, aby se z žáků stali budoucí návštěvníci koncertních síní a divadelních sálů, aby 
poznali souvislosti všech druhů umění a aby vhodně využívali celý komplex hudebních činností v různých oblastech svého života a obohatili tak 
své estetické vnímání a prožívání světa. 
Hudebně výchovné činnosti jsou rozděleny v ŠVP na: Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně pohybové činnosti a Poslechové 

činnosti. 
Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a 
posilováním správných pěveckých návyků. 
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci. 
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. 
Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i 
funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a „interpretovat“. 
 
5.5.1.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
Vyučovací předmět hudební výchova je povinný vyučovací předmět, který se vyučuje v 1. až 5. ročníku v 1 hodinové týdenní dotaci (celkem 5 
hodin). Učební osnovy předmětu umožňují konkretizovat učivo i jeho náročnost na základě učitelovy znalosti úrovně hudebního rozvoje 
jednotlivých žáků a podmínek ve škole. Volba vhodných didaktických prostředků je zcela závislá na učitelově rozhodnutí. Výuka Hudební 
výchovy probíhá  ve  kmenových třídách a jiných vhodných prostorách školy ( tělocvična ). Hudba je osvojována nejen při vyučování, ale i 
návštěvou výchovných koncertů, na besedách o hudbě i samostatně v mimoškolních hudebních aktivitách. Žáci se o hudbě a svých zážitcích z ní 
učí hovořit.  Při hodnocení výsledků práce žáků přihlíží vyučující především k jejich přístupu k celému múzickému komplexu hudebních 
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činností, ke snaze spolupracovat s ostatními, a k úsilí o co nejlepší výsledek. Je možné zohlednit i případnou jednostrannou zaměřenost žáka na 
určitý typ hudebních činnost. 
 
 
5.5.1.3 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Hudební výchova 
KOMPETENCE K UČENÍ 
vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
- Vedeme žáky ke kultivaci své hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, 
hudební paměti, představivosti a fantazie. 
- Rozvíjíme u žáků receptivní, reprodukční a částečně i produkční schopnosti a dovednosti aktivitami vokálními, instrumentálními, poslechovými 
a hudebně pohybovými. 
- Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). 
- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“ v oblasti hudebního umění. 
 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
- Učíme žáky různým vyjadřovacím hudebním technikám a použití vhodných prostředků k vyjádření svého záměru. 
- Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení hudebního vyjadřování. 
- Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci posuzují hudební dění. 
- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace. 
 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 
- Učíme žáky porozumění hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby, jednotlivých uměleckých epoch. 
- Vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace. 
- Učíme žáky naslouchat hudbě a vnímat hudební projevy druhých, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. 
- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci při hodnocení výsledků žáků v hudební výchově. 
 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 
- Pomáháme žákům nahlédnout do hudební kultury české i jiných národů. 
- Vedeme k pochopení emocionálního působení hudby a jejím vlivem k vytváření mostů mezi lidmi. 
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- Prohlubujeme u žáků jejich vztah k hudebnímu umění v celé oblasti hudební kultury. 
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních. 
- Jdeme příkladem – respektujeme práci a roli ostatních. 
 
KOMPETENCE OBČANSKÉ 
vychovávat žáky 

➢ jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, 
➢  jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, 
➢ jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích 

- Vedeme žáky k zaujímání vhodných postojů k hudbě ve všech jejích oblastech. 
- Vedeme žáky k chápání procesu umělecké tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v 
mnohotvárném světě. 
- Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich hudebním projevům. 
- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. 
- Jdeme příkladem – budujeme přátelskou, otevřenou a uvolněnou atmosféru ve třídě, bez které plný hudební prožitek není možný. 
 
KOMPETENCE PRACOVNÍ 
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své 
zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání 
- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k aktivním hudebním činnostem. 
- Při výuce hudební výchovy vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. 
- Učíme žáky vhodně využívat psychohygienický účinek hudby. 
- Vedeme žáky správnému zacházení s dostupnými hudebními nástroji, k jejich údržbě. 
- Různými formami ( film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi hudební oblasti. 
- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). 
Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i 
širší veřejností. 
 

5.5.1.4 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Hudební výchova 
1. stupeň 
Očekávané výstupy - 1. období (OVO) 
žák 
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1.1 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 
1.2 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 
1.3 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 
1.4 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 
1.5 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 
1.6 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 
Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 
žák 
1.7 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 
1.8 orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje 
1.9 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých 
motivů skladeb a písní 
1.10 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 
1.11 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace 
1.12 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, 
dynamické i zřetelné harmonické změny 
1.13 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové 
improvizace 
 
Učivo (U) 
1. VOKÁLNÍ ČINNOSTI 
1.1 pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, 
rozšiřování hlasového rozsahu 
1.2 hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 
1.3 dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod. 
1.4 intonace, vokální improvizace - diatonické postupy v durových a mollových tóninách (5., 3. a 1. stupeň, volné nástupy 8. a spodního 
5.stupně apod.), hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.) 
1.5 grafický záznam vokální hudby - čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace v notovém (grafickém) záznamu jednoduché melodie, 
její reprodukce 
 

2. INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
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2.1 hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů (Orffův 
instrumentář), zobcových fléten, apod. 
2.2 rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace - tvorba předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu písně, hudební 
doprovod (akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď),jednodílná písňová forma 
(a - b) 
2.3 grafický záznam melodie - rytmické schéma jednoduché skladby (její části - motivku, tématu apod.), záznam melodie a její reprodukce, 
využití notačních programů 
 

3. HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 
3.1 taktování, pohybový doprovod znějící hudby - dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 
3.2 pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby - pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků 
3.3 orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách 
 

4. POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
4.1 kvality tónů - délka, síla, barva, výška 
4.2 vztahy mezi tóny - souzvuk, akord 
4.3 hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem - rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a 
gradace, pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním proudu 
4.4 hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 
4.5 hudební styly a žánry - hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod. 
4.6 hudební formy - rondo, malá písňová forma, variace, velká písňová forma 
4.7 interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková) 
 
5.5.1.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA ( Hv) 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 
 

• Osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o 
Vokální činnosti, nácvik písní Čj, Dv 
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zpěv a hudební činnosti – uvolněně, 
intonačně a rytmicky správně zpívá ve 

sboru, ve skupině, sólo (dobrovolně), texty písní zná 
zpaměti. 

• Správně tvoří hlavový tón, zpívá s oporou 
bránice. 

• Při zpěvu správně otevírá ústa, dovede 
zazpívat brumendo a na neurčitý vokál, při 
zpěvu netísní hrudník. 

• Dodržuje zásady hlasové hygieny. 
• Zopakuje zpívané nebo hrané 

rytmickomelodické motivy. 
• Melodizuje jednoduché texty (jména, 

říkadla). 
• Zpívá ve skupině s oporou melodického 

nástroje nebo učitelova zpěvu (později i 
harmonického doprovodu). 

• Technicky správně používá jednoduché 
nástroje Orfeova instrumentáře. 

• Správně zvolí improvizovaný nástroj podle 
charakteru doprovázené písně nebo tance a 
použije je rytmicky vhodně. 

• Podle svých možností předvede hru na 
triangl, zvonkohru, a některé tradiční hudební 
nástroje. 

• Zapojí se alespoň do dvou hudebně 
pohybových her. 

• Doprovází zpěv nebo pohyb tleskáním, 
pleskáním, luskáním, podupy. 

 

• osvojování nových písní 
• správné tvoření tónu 
• správná výslovnost (otevírání úst, 

brumendo, neurčitý vokál) 
• uvolňovací cviky 
• zásady hlasové hygieny 
•  intonační a rytmických schopnosti 
• sjednocení hlasového rozsahu (c1-a1) 
• zpěv sboru nebo skupiny s oporou 

učitelova hlasu nebo melodického 
nástroje 

• harmonický doprovod k dobře 
zvládnutému zpěvu 

Instrumentální činnost 
• jednoduché nástroje Orffova 

instrumentáře 
• improvizované hudební nástroje 

k doprovodu zpěvu nebo pohybu 
• melodický doprovod (ostinato, 

prodleva) 
Hudebně pohybové činnosti 

• hudebně pohybové hry 
• prvky hry na tělo do rytmu nebo jako 

doprovod 
 

PP 
OVO: 1, 3, 5 
U: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 
OVO: 2 
U: 2.1, 2.2, 2.4 
 

• Rozlišuje hudbu mírnou a ráznou. Poslechové činnosti 
• poslech hudebních skladeb různých 

Tv, Dv, 
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• Individuálně nebo ve skupině předvede různé 
druhy chůze s hudebním doprovodem. 

• Používá ve správných souvislostech pojmy 
rychle a pomalu, potichu a nahlas, vysoké a 
hluboké tóny, stoupavá a klesavá melodie. 

• Předvede pokus o „balet“ a „tanec“ na 
populární hudbu. 

• Dovede v klidu vyslechnout krátkou ukázku 
symfonické hudby, kytary; v koncertním i 
folkovém provedení. 

• Rozlišuje hlasy a zvuky kolem sebe, zvuk a 
tón, mluvu a zpěv, hlas mužský, ženský, 
dětský, zpěv sólisty a sboru, píseň a 

nástrojovou skladbu. 
• Podle zvuku a tvaru pozná nejznámější 

hudební nástroje. 
• Píše noty celé správného tvaru na linkách a 

v mezerách. 
• Pozná notu celou, taktovou čáru a houslový 

klíč. 
• Pochoduje, pochoduje se zpěvem. 
• Rozpozná ukolébavku. 
• Používá různé druhy chůze s hudebním 

doprovodem, pohybově reaguje na hudbu 
 a užívá improvizovaný pohyb na poslouchanou 
hudbu. 
 

žánrů 
• výchova k toleranci různých žánrů 
• poslech fanfáry, ukolébavky, hymny ČR 
• rozlišování tónů, zvuků, zpěvních hlasů, 

vokální a nástrojové hudby 
• poslech a poznávání nejznámějších 

hudebních nástrojů 
Seznámení s pojmy z hudební nauky 

• nota celá, psaní do notové osnovy 
• notová osnova 
• první seznámení s houslovým klíčem 

 

PP, Ú, T 
OVO: 4, 5, 6 
U: 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.7 
 

 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. 
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VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 

  
UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

NÁSTROJE HODNOCENÍ 
VAZBY, PŘESAHY 

 

• Zazpívá zpaměti alespoň 5 písní, pokusí se 
zazpívat kánon. 

• Dle individuálních možností čistě a rytmicky 
správně zpívá s doprovodem i bez doprovodu 
(měkké nasazení, vyrovnávání vokálů, 
hlavový tón, opora bránice). 

• Při zpěvu správně dýchá. 
• Vysvětlí význam rozezpívání (prakticky 

uplatňuje). 
• Zazpívá vzestupnou a sestupnou řadu. 
• Melodizuje texty, aplikuje hudební dialog, 

při zpěvu reaguje na předehru, mezihru, 
dohru. 

• Reaguje na dirigenta (dynamika, tempo). 
• Při zpěvu sleduje obrys melodie v notovém 

záznamu. 
• Vytleská rytmus textů se čtvrťovými a 

osminovými hodnotami. 
• Vhodně použije dětský instrumentář a 

improvizované nástroje jako vlastní 
doprovod k rytmizaci textu, sborové recitaci, 

vlastnímu zpěvu. 
• Aktivně se zapojí do 3 hudebně pohybových 

her. 
• Ovládá prvky hry na tělo a doprovází tímto 

způsobem zpěv svůj nebo spolužáků. 
• Dokáže pohybem vyjádřit výraz a náladu 

Vokální činnosti, nácvik písní 
• osvojování nových písní, kánon 
• zpěv sólo, skupiny, sboru; správná 

artikulace, vyrovnávání vokálů, měkké 
      nasazení, hlavový tón, opora bránice 
• pěvecké dýchání, hlasová hygiena 
• sjednocování hlasového rozsahu c1 – h1 
• funkce rozezpívání, praktické provádění 

rozezpívání 
• ozvěna, vzestupná a sestupná řada na 

různé texty, trojzvuk 
• hudební dialog, doplňování dvoutakt. 

            motivu na čtyřtaktovou frázi,     
melodizace textu 

• dynamika, tempo, reakce na dirigenta 
• stoupání a klesání melodie 

Instrumentální činnost 
• rytmická cvičení, rytmizace textů 
• práce s dětským instrumentářem a 

            improvizovanými nástroji 
• melodický doprovod (ostinato, prodleva, 

            dud. kvinta, T a D) 
Hudebně pohybové činnosti 

• práce nejméně se 3 hudebně 
pohybovými hrami 

• hra na tělo, vzestupná a sestupná řada 
• pohybové vyjádření hudebního výrazu a 

            nálady (tempo, dynamika) 

Čj, Dv, Tv 
 
PP, Ú 
OVO: 1, 2, 3, 4, 6 
U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,1.6,1.7, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3 
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hudby. 
• Provede jednoduchý taneční pohyb ve 

dvojici. 
• Zatančí mazurku a kvapík. 

• prvky tanečního pohybu držení ve 
dvojici, chůze ve 3/4 taktu 

• mazurka, kvapík 
 

• Dokáže v klidu vyslechnout krátké hudební 
ukázky různých žánrů. 

• Zdůvodní nutnost tolerance v hudbě i jiných 
oblastech života. 

• Vyslechne hru na trubku, klarinet, pozoun, 
kontrabas, baskytaru, velký a malý buben, při 
poslechu rozliší tyto hudební nástroje. 

• Vysvětlí rozdíl ve stavbě hudebních nástrojů. 
• Při zpěvu se řídí dynamickými značkami. 
• Pozná a napíše houslový klíč. 
• Přečte a zapíše noty podle hodnot, noty 

požadovaných hodnot dokáže vyhledat 
v zápisu. 

• Slovně charakterizuje podobu not. 
 

Poslechové činnosti 
• práce s nejméně 4 poslechovými 

skladbami 
•  lidová píseň a píseň vytvořená 

skladatelem; písně pro děti, populární 
písně pro děti 

• poslech dětského sboru s doprovodem 
• ukázka práce dirigenta 
• tolerance k různým hudebním žánrům 
• dalšími hudební nástroje, jejich 

pozorování a poslech (trubka, klarinet, 
pozoun, kontrabas, baskytara, velký a 
malý buben) 

Seznámení s pojmy z hudební nauky 
• dynamické značky, repetice 
• houslový klíč; noty půlové, čtvrťové, 

            osminové; grafické ztvárnění těchto      
hodnot (koláč); notová řada a její graf,   
ztvárnění (schody, klávesnice); kvintakord 

• vzestupná, sestupná, lomená melodie 

PP, Ú, MoS, PÚ, T 
OVO: 3, 5, 6 
U: 1.3, 4.2, 4.6, 4.7 
 

 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 3. 
 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 
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VAZBY, PŘESAHY 

• Zazpívá nejméně 5 písní zpaměti, rozlišuje 
tónorod. 

• Předvede správné rozezpívání (jako 
rozcvičku a ke zvyšování hlasového rozsahu) 
a dodržuje pravidla hlasové hygieny. 

• Aplikuje další prvky pěvecké techniky 
(nádechy, frázování, měkké nasazení). 

• Při zpěvu sleduje obrys melodie v notovém 
záznamu. 

• Zapojí se do vokální hry s doplňováním a 
obměňováním čtyřtaktové fráze. 

• Zazpívá ve skupině kánon. 
• Reaguje na gesta dirigenta. 
• Orientuje se ve složitější rytmizaci a 

melodizaci textů. 
• Zapojí se do instrumentální hry s 

doplňováním a obměňováním čtyřtaktové 
fráze. 

• Rytmicky doprovází zpěv svůj nebo svých 
spolužáků. 

• Doplňuje zpěv spolužáků dvoutaktovou 
mezihrou. 

• Dovede se zapojit do 3 hudebně pohybových 
her. 

• Pohybově vyjádří charakter melodie, tempo, 
dynamiku a citový prožitek hudby. 

• Zkouší tančit polku, sousedskou, menuet 
polonézu, tvoří pohybové kreace na rock. 

• Taktuje 2/4 a 3/4 takt, i jinak umí vyjádřit 
lehké a těžké doby. 

Vokální činnosti, nácvik písní 
• práce s písněmi v dur i v moll 
• rozezpívání, hlasová hygiena 
• další pěvecké techniky (nádechy, 

frázování, měkké nasazení, pauza) 
• melodie postupující v krocích a skocích, 
      melodie lomená 
• motiv, předvětí, závětí 
• průprava k dvojhlasu, kánon 
• změny tempa a dynamiky 
• rytmizace a melodizace v 2/4, 3/4, a 4/4 

            taktu 
Instrumentální činnosti 

• instrumentální hra s doplňováním a 
            obměňováním čtyřtaktové fráze 

• rytmické doprovody ve 2/4 a 3/4 taktu 
            s využitím hodnot půlových, čtvrťových     
i osminových 

• hra dvoutaktových meziher 
Hudebně pohybové činnosti 

• práce s nejméně 3 hudebně pohybovými 
            hrami 

• taneční kroky; třídobá chůze v kruhu, 
            dvoudobá chůze v průpletu, přísuvný      
krok 

• tance starší i moderní (tanec ve 
dvojicích) 

• taktování, vyjádření lehkých a těžkých 
dob 

•  

Tv 
Ú, T, PP, Pís 
OVO: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 4.6, 4.7 
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•  
• V klidu sleduje kratší symfonické nebo 

nástrojové skladby. 
• Rozliší hru na violoncello, akordeon, lesní 

roh, tubu, cemballo, syntetizátor, činely. 
• Rozliší hudbu podle její společenské funkce. 
• Napíše, čte, vyhledá a označí pomlku (celou, 

půlovou, čtvrťovou, osminovou). 
• Správně do osnovy napíše houslový klíč. 
• Rozezná a pojmenuje noty c1-a1. 

Poslechové činnosti 
• práce s nejméně 4 poslechovými 

skladbami (drobné skladby B. Smetany 
a A. Dvořáka) 

• epizody ze života skladatelů 
poslouchané hudby 

• hudební nástroje: violoncello, akordeon, 
            lesní roh, tuba, cemballo, syntetizátor, 
            činely (podoba, zvuk) 

• hudba k zábavě, slavnostní hudba, 
hudba k tanci (dříve a dnes) 

Seznámení s pojmy z hudební nauky 
pomlky, houslový klíč, posuvky, noty c1 – 
a1,4/4 takt 

Čj 
 
Ú, T, PP, Pís 
OVO: 3, 5, 6 
U: 4.6, 4.7 

 
 
 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 4. 
 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 

• Zazpívá ve sboru alespoň 10 nových písní, 
alespoň 5 písní zná zpaměti a zazpívá je ve 
skupině nebo sólo. 

• Ve sboru zpaměti zazpívá hymnu ČR, uvede 
základní údaje o její historii. 

Vokální činnosti, nácvik písní 
• práce s minimálně 10 písněmi v dur i 

v moll (lidové, umělé, starší i moderní, 
oblast populární hudby) 

• hymna ČR, zpěv a základní údaje 

Čj,Vl,Tv 
 
Ú, PP 
OVO: 1, 2, 3, 4, 6 
U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
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• Zazpívá staccato, legato, naváže tóny; 
přetransponuje slyšené hluboké nebo vysoké 
tóny do zpěvní polohy. 

• Zapojí se do hudební hry s tónovou řadou. 
• Dle individuálních dispozic intonuje půltóny. 
• Rozpozná předvětí a závětí, vytvoří je. 
• Zazpívá durovou stupnici na vokály (nebo C 

dur na jména not). 
• Provede melodizaci a rytmizaci textů, 

obmění hudební modely. 
• Předvede správnou orientaci v notovém 

záznamu a jeho sledování při zpěvu. 
• Technicky správně a rytmicky vhodně 

použije jednoduché nástroje Orffova 
instrumentáře. 

• Zapojí se nejméně do 4 hudebně pohybových 
her nebo tanců. 

• Improvizuje při tanci. 
• Pohybem vyjádří výraz a náladu hudby. 
• Izolovaně i při tanci předvede krok 

poskočný, cvalový a krok se zhoupnutím ve 
3/4 taktu. 

• Správně taktuje k hudební produkci na 2 a 3 
doby. 

 

z historie 
• sjednocování rozsahu c1 – d2, 

transpozice do zpěvní polohy 
• prvky pěvecké techniky (staccato, 

legato, vázání) 
• prodlužování výdechu 
• osminová řada dur 
• šestitónová řada moll 
• půltóny a celé tóny 
• melodizace a rytmizace textů, 

obměňování modelů 
• orientace v notovém záznamu 

Instrumentální činnosti 
• hra na jednoduché Orffovy nástroje 
• přehrání melodie jednoduchých 

lidových písní 
• doprovod T a D 
• čtyřtaktová předehra, mezihra, dohra 

Hudebně pohybové činnosti 
• práce s nejméně 4 hudebně pohybovými 

            hrami nebo tanci 
• tance - např.: pilky, hulán, sousedská, 

            polka, menuet, mazurka, figury   
populární taneční hudby (nebo alespoň prvky 
těchto tanců) 

• taneční kroky (poskočný, cvalový, 
kroky se zhoupnutím) 

• taneční improvizace 
• hra na tělo 
• taktování na 2 a 3 doby 

1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.4 
 

• V klidu, ale pozorně vyslechne krátké Poslechové činnosti Čj, Vl 
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symfonické, komorní či nástrojové koncertní 
skladby. Projevuje svou toleranci k různým 

            hudebním žánrům. 
• Předvede správný výraz zpěvu písně lyrické, 

žertovné, hymnické. 
- rozezná zpěvní hlasy a druhy pěveckých sborů 
- rozpozná dílovost v malých hudebních formách 
- zazpívá zpaměti hymnu ČR, vysvětlí, jak se při 
hymně chovat (a 
chová se tak) 
- uvede základní informace o významu skladatelů 
poslouchané 
hudby 
- podle zvuku i tvaru pozná pikolu, příčnou flétnu, 
hoboj, fagot, 
tubu, saxofon 
- rozliší durovou a mollovou hudební ukázku 
(vokální i 
instrumentální) 
- napíše správně výškově noty h – d2, najde je v 
notovém 
záznamu, čte noty 
- správně píše posuvky, pojmenuje je 
- používá správných tvarů notového písma 
- vysvětlí, co je stupnice, napíše ji a zazpívá 

• - vyjmenuje tóny stupnice C dur 

• práce s nejméně 8 poslechovými 
skladbami (Smetana, Dvořák, Janáček, 
Mozart ...) 

• pochod, polka, valčík, menuet, rondo, 
výběr z Lašských tanců 

• vánoční hudba (koledy, vánoční písně, 
            pastorela, populární vánoční hudba) 

• zpěvní hlasy a druhy pěveckých sborů 
• rozlišení melodie a doprovodu 
• dílovost v hudbě (dvojdílnost, 

trojdílnost, malá hudební forma) 
• hymna ČR a základní informace o jejím 

            vzniku, chování při hymnách 
• epizody ze života hudebních skladatelů 

            poslouchané hudby 
• seznámení s hudebními nástroji: pikola, 

            příčná flétna, hoboj, fagot, tuba, saxofon 
• odlišování durového a mollového 

tónorodu 
Seznámení s pojmy z hudební nauky 

• noty h – h1, c2, d2 
• pomocné linky 
• předznamenání (obecně) 
• procvičování notového písma 
• psaní posuvek 
• noty s tečkou, skupiny not osminových 
• noty na pomocných linkách 
• stupnice (obecně) 
• stupnice C dur 

 

Ú, Pís, PP, MoS 
Pís, Ú, T 
OVO: 3, 6 
U: 1.3, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 5. 
 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 

• Zazpívá ve sboru alespoň 10 nových písní, 
alespoň 5 písní zná zpaměti. Zazpívá také ve 
skupině nebo sólo. 

• Ve sboru zpaměti zazpívá hymnu ČR, uvede 
základní údaje o jejím vzniku, správně se 
chová při hymně. 

• Uvědoměle použije vokální dovednosti 
získané v nižších ročnících (samostatně, s 
připomínkou učitele). 

• Pokusí se o dvojhlas, trojhlas a polyfonní 
zpěv. 

• Zazpívá stupnici a kvintakord dur a moll. 
• Technicky správně a rytmicky vhodně 

použije jednoduché nástroje Orffova 
instrumentáře podle notového (nebo 

            grafického) záznamu. 
 

Vokální činnosti, nácvik písní 
• práce s minimálně 10 písněmi v dur i 

v moll (lidové, umělé, starší i moderní, 
oblast populární hudby) 

• hymna ČR, zpěv a základní údaje z 
historie, chování při hymně 

• další pěvecké techniky (scat, falset 
apod.) 

• upevňování vokálních dovedností 
získaných v nižších ročnících 

• střídavý dech 
• sjednocování hlasového rozsahu h – d2 
• počátky dvojhlasu, příprava trojhlasu, 

             trojhlasový kánon, pokus o polyfonní    
             zpěv       

• synkopa, triola 
• stupnice a kvintakord dur a moll 
• rytmická cvičení 

Instrumentální činnosti 
• doprovod pomocí Orffových nástrojů 
• upevňování získaných dovedností 

z nižších ročníků 
• hra doprovodů podle notového 

Čj, Vl, Tv 
PP, Pís, Ú 
OVO: 1, 2, 4, 3, 5, 6 
U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 
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záznamu, improvizace doprovodu T a 
D, pokus o užívání S 

Hudebně pohybové činnosti 
• práce s nejméně 4 hudebně pohybovými 

            hrami nebo tanci 
• kultivované pohyby odvozené 

z rytmické složky populární hudby, 
regionální lidový tanec, „jazzový“ 
společenský tanec (charleston, twist, 
jive), polka, valčík, mazurka 

• procvičování pohybových prvků 
z nižších ročníků 

• taktování na 4 doby 
• V klidu, ale aktivně vyslechne krátké 

symfonické, komorní nebo nástrojové 
koncertní skladby. 

• Poslechem i pohledem rozpozná harfu, 
varhany i další hudební nástroje (z nižších 
ročníků). 

• Je tolerantní i k hudebním žánrům, které 
nepreferuje. 

• Vysvětlí skladatelský význam uvedených 
skladatelů (hudebních skupin). 

• Vysvětlí princip variace a dříve probíraných 
forem. 

• Čte a píše noty v rozsahu c1 – g2 (i noty s 
posuvkami) v houslovém klíči. 

• Vysvětlí značky, zkratky a cizí slova běžně 
používané v notových zápisech z 1. – 5. 
ročníku, reaguje na ně při hudební produkci. 

• Použije notové písmo v žádoucích tvarech. 

Poslechové činnosti 
• práce s nejméně 8 poslechovými 

skladbami v dur i v moll 
• rozlišování hudby polyfonní a 

homofonní (vokální i instrumentální) 
• další hudební nástroje (harfa, varhany) 
• lidové kapely, rocková kapela, 

symfonický a velký jazzový orchestr 
• hudba v chrámu, na zámku, v koncertní 

síni a k tanci (dříve a dnes) 
• poslech: lidové kapely, menuet, 

swingová hudba 30. let, rocková hudba 
60. let 

• významní skladatelé (hudební skupiny) 
a jejich tvorba (poslech, epizody ze 
života) - J. S. Bach, Mozart, Janáček, 
Novák, Beethoven (příp. další – Trojan, 
Hurník, Eben, Beatles, Presley, Ježek a 
V +W, Šlitr a Suchý, Olympic apod.) 

Čj, Vl 
 
PP, Pís, Ú 
OVO: 5, 6 
U: 1.3, 1.5, 4.1, 4.2,  4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
4.7 
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• Realizuje jednoduché rytmické cvičení nebo 
část notového zápisu (nebo alespoň předvede 
rytmus říkadla nebo jednoduchého textu). 

• Zachytí rytmus a melodii notovým 
záznamem. 

 

• princip variace 
Seznámení s pojmy z hudební nauky 

• Seznámení s oktávami pod i nad dosud 
            používaným rozsahem 

• Seznámení se synkopou, triolou, 
stupnicemi dur i moll s jedním # a s 
jedním b a jejich kvintakordy 

• Ukázka použití posuvek při vyvození 
stupnic G dur a F dur 

• Ukázka posuvek v předznamenání 
• Akord 
• Interval obecně, jména intervalů 
• Notové písmo: basový klíč, nota 

            šestnáctinová 
• Rytmická cvičení 
• Vlastní notový záznam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 

 
 
5.5.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 
5.5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa - 
poznávání okolního i svého vnitřního světa prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznání 
směřuje k tomu, aby se naučili rozumět výtvarnému umění, rozumět jeho jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu v nejširším 
slova smyslu jako nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti. 
Kultivuje schopnosti žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty. Cílem předmětu je, aby si žáci 
prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a 
prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. 
Aktivity vycházející ze vzdělávacího obsahu Výtvarné výchovy pomáhají utvářet kreativní stránky osobnosti žáka a pochopení kontinuity 
proměn historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence. 
Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného umění. S nimi se 
učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí 
se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. 
Inspirací k činnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film). Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování 
různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro 
získání dovedností a poznatků. 
 
5.5.2.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují 
rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova 
vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových 
médiích. Tvůrčími činnostmi (Rozvíjením smyslové citlivosti, Uplatňováním subjektivity a Ověřováním komunikačních účinků) založenými na 
experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu 
tvorby a komunikace. 
Vzdělávacím obsahem tématu Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl jednotlivých 
smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření. 
Vzdělávacím obsahem tématu Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při 
tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. 
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Vzdělávacím obsahem tématu Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných 
vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby. 
Vyučovací předmět výtvarná výchova je povinný předmět, který se vyučuje ve všech ročnících  ZŠ. Jeho týdenní časová dotace činí v 1., 2. a 3. 
ročníku 1 hodinu týdně a ve 4. a 5.ročníku 2 hodiny týdně. Ve 3. ročníku je vyučovací předmět Výtvarná výchova disponibilně posílen o další 
hodinu týdně. Ve výuce v 1. vzdělávacím období (1. až 3. ročník) převládají různé hravé činnosti a experimentování, v 2. období (4. až 5. 
ročník) přecházejí žáci již k uvědomělejší výtvarné práci.  
Vzdělávací obsah předmětu je sice rozpracován pro jednotlivá období do jednotlivých ročníků, konkrétní činnosti však volí učitel sám podle 
svého uvážení s ohledem na podmínky výuky, schopnosti, zkušenosti a potřeby žáků. 
Jednohodinové týdenní dotace vyučovacího předmětu Výtvarná výchova lze ve vhodných případech organizovat „střídavě“ jako 
„dvouhodinovky“ 1/14 dnů v kombinaci s jiným vyučovacím předmětem s jednohodinovou týdenní dotací (např. s Pracovní výchovou apod.). 
 

5.5.2.3 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 
 
KOMPETENCE K UČENÍ 
vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
- Učíme žáky chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím 
vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a 
potřeb a k utváření hierarchie hodnot 
- Prohlubujeme v žácích schopnost získané poznatky a dovednosti využívat ve svém životě. 
- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich výtvarné činnosti. 
- Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. 
- Vytváříme vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních 
souvislostech. 
- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“ v oboru "Výtvarná výchova". 
 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
- Učíme žáky různým výtvarným technikám a použití vhodných prostředků k vyjádření svého záměru. 
- Na modelových příkladech učíme žáky využívat vhodný algoritmus řešení problémů. 
- Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení ve výtvarném vyjadřování. 
- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace. 
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 
- Vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace. 
- Učíme žáky naslouchat druhým a vnímat výtvarné projevy druhých, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. 
- Vedeme žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti a ke kulturním projevům a potřebám 
různorodých skupin, národů a národností. 
- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. Sami otevřeně 
komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. 
Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti. 
 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 
- Vedeme žáka k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince 
- Vedeme žáky k tvořivému přístupu ke světu, k aktivnímu překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života. 
- Prohlubujeme v žácích pozitivní vztah k výtvarnému umění v celé oblasti výtvarné kultury. 
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních. 
- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků 
školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před 
svými osobními zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti. 
 
KOMPETENCE OBČANSKÉ 
vychovávat žáky  

➢ jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, 
➢ jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, 
➢ jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích 

- Učíme žáky vnímat uměleckou tvorbu jako jedinečný způsob nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům ve 
společnosti a v mnohotvárném světě. 
- Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich výtvarným projevům. 
- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 
- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. 
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- V hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace. 
- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. 
- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho 
práva. Budujeme přátelskou, otevřenou a uvolněnou atmosféru ve třídě, bez které plný výtvarný prožitek není možný. 
 
KOMPETENCE PRACOVNÍ 
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své 
zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání 
- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. 
- Učíme žáky používat při jejich výtvarném projevu různé vhodné materiály, nástroje a techniky. 
- Učíme žáky chránit své zdraví při práci s různými materiály a nástroji. 
- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí.  
- Žáky seznamujeme s různými výtvarnými profesemi ( besedy, exkurze). 
- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si 
své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i 
širší veřejností. 
 

5.5.2.4 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Výtvarná výchova 
 
Očekávané výstupy - 1. období (OVO) 
žák 
1.1 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 
1.2 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 
1.3 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 
1.4 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností 
1.5 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, 
vybral či upravil. 
 
Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 
žák 
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1.6 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní 
poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 
1.7 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém 
vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý 
model 
1.8 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která 
mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy 
1.9 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; 
uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě 
1.10 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) 
1.11 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace 
1.12 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 
upravil 
 
Učivo (U) 
 
1. ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 
1.1 prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, 
kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru 
1.2 uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém 
vyjádření 
1.3 reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, 
pohybových, čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly 
 
2. UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 
2.1 prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností, -manipulace s objekty, pohyb těla a jeho 
umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby 
2.2 typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr a uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, 
animovaný film, comics, fotografie, reklama 
2.3 přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich vnímání (vizuální, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, 
založené na smyslovém vnímání) 
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3. OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 
3.1 osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací 
3.2 komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák 
pohybuje (ve škole i mimo školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření 
 

5.5.2.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA ( Vv) 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. 

   
 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 

• Provede zahájení a ukončení svoji výtvarné 
činnosti přípravou a úklidem svého 
pracovního prostoru 

• Dovede správně namíchat a nanášet barvy na 
plochu 

• Dokáže svým výtvarným vyjádřením klást 
vedle sebe barvy tak, aby byla pokryta celá 
plocha daného formátu 

• Orientuje se v základních výtvarných 
technikách 

• Dovede pojmenovat výtvarný materiál, který 
používá 

• Vyjmenuje základní barvy 
• Spolupracuje ve skupině 
• Uplatňuje kreativitu a originalitu, empatie 

• Rozvíjení smyslové citlivosti 
• Rozvíjení výtvarného vnímání, 

tvořivosti a představivosti 
• Poznávání výtvarného materiálu, 

pomůcek a výtvarných technik 
• Pozorování- specifika ročních období 
• Sběr přírodnin v různých obdobích a 

jejich následné uplatnění ve výtvarném 
projevu 

• Získání důvěry ve vlastní vyjadřovací 
schopnosti 

 

M – Orientace v prostoru 
Prv – Proměny přírody v jednotlivých 
ročních obdobích 
Dv – Pravidla hry 
OSV 
MV 
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• Dovede zacházet s dostupnými 
zobrazovacími prostředky 

• Pozoruje, výtvarně vnímá a zachycuje tvar 
živočichů a rostlin 

• Dokáže výtvarně vyjádřit změny v přírodě 
• Využívá okolní prostředí jako zdroj inspirace 

pro vytváření kulturních a uměleckých 
hodnot 

• Utvrzuje si hygienické návyky  

• Objevování světa přírody ( zvířata, 
rostliny ) 

• Tematické kreslení na základě přímého 
dojmu 

• Pozorování, výtvarné vnímání a 
analyzování tvaru a růstu přírodnin 

• Volné výtvarné zobrazování na základě 
pozorování a z představ 

Čj – Lidová slovesnost 
 Příběhy s přírodní tematikou 
M – Počet prvků v daném souboru 
Prv – Příroda 
Hv – Rytmus 
EV 

•  •   
• Využívá svoji originalitu a svobodně volí 

prostředky k výtvarnému vyjádření 
• Hledá a aplikuje své vlastní pocity a prožitky 

a výtvarně je ztvárňuje 
• Orientuje se v lidových zvycích a tradicích, 

respektuje je 

• Poznávání světa dítěte 
• Estetické cítění 
• Významné sváteční setkávání – kontakt 

s druhými lidmi 
• Vyjádření pohybu a charakteristiky 

postav – rozmístění obrazových prvků 
v popředí a v pozadí 

Čj – Vypravování 
Prv – Domov,    Člověk 
 Práce a volný čas, Významné události 
Tv – Zdravý životní styl 
Dv – Vlastní pocity a prožitky 
OSV 
MKV 

• Objasní vztah ilustrace a literárního díla 
• Dokáže pojmenovat ilustraci 
• Sestaví rytmizaci jednoduchých 

dekorativních prvků a harmonických barev 
v pásu a ploše 

• Navrhne a vymodeluje reliéfní kompozici 
• Vnímá umění jako bohatství své země 
• Dokáže se správně chovat při návštěvě 

kulturní společenské akce 
• Objasní význam ochrany kulturních památek 
•  Výtvarně znázorní charakteristické 

pohádkové i reálné situace  

• Rozvíjení představivosti a tvořivosti 
• Poznávání ilustrací v literárních dílech 
• Užité umění 
• Výtvarné umění 
• Charakterizování představ pro určitou 

situaci 
• Vyprávění, poslouchání 

Čj – Ilustrace literárních děl pro děti 
M – Prostorová orientace 
Prv – Věci činnosti kolem nás 
Dv – Dějová posloupnost 
Pv – Modelování, lepení, stříhání 
Hv – Rytmus 
MVK 
OSV 
EV 
 
ŘR,Ú, PP,B 
OVO: 
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 
U: 
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1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2 
 
 

 
 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. 

 
VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 

  
UČIVO – OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

NÁSTROJE HODNOCENÍ 
 PŘESAHY, VAZBY 

• Dokáže organizovat vlastní výtvarnou 
činnost 

• Rozpozná barvy základní a podvojné 
• Dovede rozvinout svou fantazii a výtvarně se 

vyjádřit podle pocitů a nálad na základě 
citového prožitku 

• Dokáže rozeznat základní výtvarné techniky 
a výtvarný materiál 

• Spolupracuje ve skupině 
• Uplatňuje kreativitu, originalitu, je schopen 

empatie 
• Používá dostupné zobrazovací prostředky 

• Organizace výtvarné činnosti 
• Rozvíjení výtvarného vnímání, tvořivosti a 

představivosti 
• Základní klasifikace barev, světlostní a 

teplotní kontrast 
• Poznávání výtvarných nástrojů a technik 
• Pozorování přírody – krajina, zvířata, rostliny 

– tematické kreslení na základě přímého 
dojmu 

• Tematické kreslení na základě představ 
• Sběr přírodnin a jejich uplatnění ve 

výtvarném projevu 
 
 

M – Křivé a přímé čáry 
Prv – Příroda 
Pv – Příprava a úklid  
Dv – Citový prožitek 
OSV 
MV 

• Pozoruje, výtvarně vnímá a zachycuje tvar 
živočichů a rostlin 

• Postihuje morfologickou stavbu přírodnin 
• Používá okolní prostředí jako zdroj inspirace 

pro vytváření kulturních a uměleckých 

• Objevování světa přírody ( zvířata, rostliny, 
krajina, roční období ) 

• Tematické kreslení na základě přímého 
dojmu 

• Životní prostředí 

Čj – dětská literatura s přírodní tematikou 
 Prv – Příroda 
Hv – Písně s přírodní tematikou 
EV 
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hodnot 
• Výtvarně dokáže zdůraznit objem předmětů, 

figury lidské i zvířecí, posoudí model ze 
všech pohledů  

• Pozorování, výtvarné vnímání a analyzování 
tvaru a růstu přírodnin, např. růst a větvení 
stromů 

• Výtvarné zobrazení přírodní formy 
z představy a dotváření na základě fantazie ( 
zakletý strom, apod.) 

• Uplatňuje svoji originalitu a svobodně volí 
prostředky k výtvarnému vyjádření 

•  Užívá vlastní pocity a zážitky 
• Orientuje se v lidových zvycích a tradicích 
• Vyjadřuje vlastní zkušenosti prostřednictvím 

vytvořených tvarů a zachycením popředí a 
pozadí 

• Dovede výtvarně vyjádřit linii figury 
• Dovede naznačit lidské vztahy a jednání osob 
• Dokáže rozlišit lidové zvyky a tradice 
• Rozvíjí představivost a fantazii- dokáže 

znázornit charakteristické rysy postavy 

• Vlastní prožívání 
• Estetické cítění 
• Výtvarné zobrazení pohádek – mravní 

ponaučení 
• Ohraničení představy určité situace, děje – 

silné citové zážitky ze života dětí 
• Výtvarné sdělování vlastních prožitků 

z průběhu dne 

Čj – Vypravování, popis, dějová 
posloupnost 
Prv – Domov,    Člověk 
 Práce a volný čas, Významné události 
Tv – Zdravý životní styl 
Dv – Vlastní pocity a prožitky 
OSV 
MKV 

• Popíše vztah ilustrace a literárního díla 
• Dokáže přiřadit danou ilustraci k literárnímu 

dílu 
• Vyjmenuje některé dětské ilustrátory 
• Sestaví rytmizaci jednoduchých 

dekorativních prvků a harmonických barev 
v pásu a ploše 

• Dovede vymodelovat reliéfní kompozici 
• Vnímá umění jako bohatství své země 
• Dokáže se správně chovat při návštěvě 

kulturní společenské akce 
• Vysvětlí význam ochrany kulturních památek 

 

• Rozvíjení představivosti a tvořivosti 
• Vztah ilustrace a literárního díla 
• Seznámení se a uplatnění prvků z užitého 

umění 
• Přechod od plochy k prostoru 
• Upevňování poznání rytmizace 

jednoduchých dekorativních prvků a 
harmonických barev v pásu a ploše 

• Dekorativní řešení plochy geometrických 
nebo stylizovaných přírodních věcných 
prvků 

• Pohádky, pověsti – zachycení dějové linky 

Čj – Spojitost textu s ilustracemi 
literárních děl pro děti 
M – Osa souměrnosti 
Prv – Krajina kolem nás, moje obec 
Dv – Maňásek, loutka v životě dítěte – 
zinscenování scénky 
Pv – Modelování, lepení, stříhání 
Hv – Rytmus 
MVK 
OSV 
EV 
 
ŘR,Ú, PP,B 
OVO: 
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1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 
U: 
1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2 
 
 

 
 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 3. 

 
VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 

  
UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

NÁSTROJE HODNOCENÍ 
PŘESAHY,VAZBY 

• Dokáže organizovat vlastní výtvarnou 
činnost 

• Rozezná barvy teplé a studené 
• Určí vlastnosti barev 
• Dovede rozvinout svou fantazii a výtvarně se 

vyjádřit podle pocitů a nálad na základě 
citového prožitku 

• Rozezná základní výtvarné techniky a 
výtvarný materiál 

• Spolupracuje ve skupině 
• Uplatňuje kreativitu, originalitu, je schopen 

empatie 
•  Užívá dostupné zobrazovací prostředky 

• Orientovat se ve svých malířských 
potřebách, umět je udržovat v pořádku a 
dokázat po skončení práce uvést 
pracovní místo do původního stavu 

• Základní klasifikace barev, světlostní a 
teplotní kontrast, výrazové vlastnosti 
barev 

• Začíná chápat i výrazové vlastnosti 
barvy a základy barevné harmonie 

• Kompozice plochy s použitím 
libovolných prvků – promyšlený sběr 
přírodnin 

 
 
 

Prv – Příroda, krajina 
Pv – Příprava a úklid pracovního 
prostoru 
OSV 
MV 

• Pozoruje, výtvarně vnímá a zachycuje růst 
přírodnin, postihuje morfologickou stavbu  

• Výtvarné vnímání a analyzování 
morfologické stavby zajímavých 

Čj – Lidová slovesnost, poezie, 
příběhy s přírodní tematikou 
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• Zachycuje tvar těla živočichů v pohybu 
• Dovede výtvarně vyjádřit změny v přírodě 
• Dokáže najít zdroj inspirace v přírodním a 

sociálním prostředí a na jeho základě se 
výtvarně vyjádřit 

přírodnin 
• Tematické kreslení na základě přímého 

dojmu 
• Životní prostředí – slunce, voda, 

vzduch, země 
• Výtvarné vyjádření slovního 

uměleckého projevu ( např. báseň) 

 Prv – Lidé a čas, živá a neživá příroda 
Hv – Poslech 
EV 

• Dovede výtvarně zaznamenat průběh děje 
• Zachytí linii postav v klidu i v pohybu 
• Zaznamená siluetu i detail v dětském 

způsobu vidění  
• Sám hledá prostředky pro výtvarný projev,  

využívá svoji originalitu 
• Pozná a dovede reprodukovat symboly své 

země 
• Dokáže rozlišit lidové zvyky a tradice 
• Na příkladech demonstruje rozmanitost 

kultury různých sociokulturních skupin a její 
užití k obohacení vlastní kultury 

• Svět člověka 
• Zážitky všedních a slavnostních událostí 
• Individuální emocionální prožitek – 

vztahy k různým lidem 
• Rozvíjení tvořivosti a představivosti – 

kresbě chápe vzájemné souvislosti 
zobrazovaných předmětů a postupuje od 
celku k detailu 

 

Čj – Popis 
Prv – Člověk, Významné události a 
výročí 
Tv – Zdravý životní styl 
OSV 
MKV 

• Chápe vztah ilustrace a literárního díla 
• Dovede vyjmenovat některé dětské 

ilustrátory 
• Vyjmenuje zajímavé stavby ze svého okolí 
• Dovede vymodelovat reliéfní kompozici 
• Vyjmenuje významné osobnosti umělecky 

tvořící v regionu a dokáže si o nich vyhledat 
bližší informace 

• Dokáže se správně chovat při návštěvě 
kulturní společenské akce 

• Vysvětlí význam ochrany kulturních památek 
 

• Rozvíjení představivosti a tvořivosti 
• Rozpoznávání lidového umění, užitého 

umění a její výtvarné ztvárnění 
• Vybírání a rozmístění obrazových prvků 

v popředí a v pozadí 
• Přechod od plochy k prostoru 
• Orientování se a pojmenovávání 

ilustrací v knihách s dětskou tematikou 
• Pohádky, pověsti – zachycení zvolené 

části děje nebo průběhu děje 

Čj – Ilustrátoři literárních děl pro děti 
M – Geometrická tělesa 
Prv – Lidé a čas 
Pv – Modelování, lepení, stříhání 
Hv – Písně z pohádek 
MVK 
OSV 
EV 
 
ŘR,Ú, PP,B 
OVO: 
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 
U: 
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1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2 
 
 

 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 4. 

 
VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 

  
UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

NÁSTROJE HODNOCENÍ 
PŘESAHY, VAZBY 

• Realizuje námět výtvarnými prostředky 
• Vyhledá obsah v námětu, který mu usnadní 

chápání světa 
• Zohledňuje vlastní i obecné vnímání, a tím 

dosahuje vzájemného porozumění 
• Užívá vlastní tělo jako zdroj prožitku, 

inspirace i prostředek k výtvarnému umění 
• Utváří si vlastní názor a postoj na svět kolem 

sebe skrze vlastní kreativní činnost 

Svět přírody a člověka 
• Rozvíjení smyslové citlivosti 
• Uplatňování vlastního řešení při 

výtvarném projevu 
• Vyjadřování prožitků, seberealizace 
• Poznávání vlastního těla a jeho následné 

výtvarné ztvárnění 
• Rozvíjení objektivního pohledu na 

člověka a přírodu 
• Poznávání a následné uplatňování 

individuálního výběru výtvarných 
technik a prostředků 

 
 

 
 

Čj – Vypravování, popis 
Pv – Příprava, úklid a čistota 
pracovního prostoru 
Př – Živá příroda, Ekologie, Život 
v různých biotopech 
Vl – Obrazy z českých dějin, Život na 
zemi, Člověk a životní prostředí 
Tv – Zdravý životní styl 
OSV 
MV 

• Zhodnotí, obhájí a zdůvodní vlastní 
uměleckou výpověď 

• Citlivě vnímá a vyjadřuje barvu, tvar, linii 
• Výtvarně vyjadřuje věci a vztahy v reálném 

Setkávání se skutečností 
• Uplatňování uměleckého pohledu na 

svět – posuzování vlastností povrchů, 
objevování detailů,ozvláštňování věcí 

Čj – Lidová slovesnost 
M – Geometrické tvary, tělesa, 
symetrie, osa souměrnosti, kolmost, 
rovnoběžnost, orientace v prostoru 
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světě 
• Dovede rozvinout svou fantazii a výtvarně se 

vyjádřit podle pocitů a nálad na základě 
citového prožitku 

• Hraje si a experimentuje se zobrazenými 
objekty 

• Spoluvytváří koncepci výtvarného řešení 
svého okolí 

•  Účinně spolupracuje 
• Vnímá estetické kvality prostředí 
• Dokáže najít zdroj inspirace ve svém 

prostředí 

• Výtvarné přepisování skutečnosti 
s ohledem na zvláštnosti dětského 
vnímání světa 

• Rozvíjení spolupráce a komunikace 
• Uplatňování subjektivity, kreativity a 

originality 
• Výtvarné hraní s objekty 

 Pv – Práce s papírem, vystřihování 
Př – Život v různých biotopech 
Vl – Svět člověka, Umění 
Hv – Poslech 
EV 
OSV 

• Zdůvodní spojitost výtvarného umění 
s jinými oblastmi umění 

• Vnímá umění jako kulturní bohatství své 
země, vyjmenuje nejvýznamnější kulturní 
památky a uvědomuje si nutnost jejich 
ochrany 

• Určí základní znaky gotiky a baroka 
• Využívá podnětů z jiných oblastí umění 

k svému výtvarnému projevu 
• Dokáže vytvořit ilustraci k textu pro děti 
• Vyjmenuje nejznámější dětské ilustrátory a 

pozná jejich dílo 
• Vyhledá výtvarná díla i mimo budovu školy 

a dokáže tato díla vnímat a prožívat 
• Dokáže se správně chovat během kulturní 

akce 
• Vysvětlí zvyky a tradice jako kulturní 

dědictví národa, chápe jejich význam i 
hodnotu a dokáže se v jejich duchu výtvarně 

Práce s uměleckým dílem 
• Seznámení s gotikou a barokem 

v regionu 
• Výtvarný přepis reprodukce jinými 

výrazovými prostředky ( ilustrace) 
• Rozvíjení komunikace a subjektivního 

vyjadřování prožitků z uměleckého díla, 
divadelního představení, koncertu 

• Výtvarné zachycení zvyků a tradic 
• Získání důvěry ve vlastní vyjadřovací 

schopnosti 
 

Čj – Lidová slovesnost, spojitost textu 
s ilustracemi literárních děl pro děti, 
knihy pro děti, vypravování, popis 
M – Osa souměrnosti 
Vl – Památná místa naší vlasti, Svět 
člověka, Umění, Obrazy z českých 
dějin 
Hv - Poslech 
OSV 
MKV 
EGS 
EV 
MV 
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vyjádřit 
• Určí vztah ilustrace a literárního díla 
• Vyjmenuje některé dětské ilustrátory 
• Vyhledá zajímavé stavby ze svého okolí 
• Dovede vymodelovat reliéfní kompozici 
• Vyjmenuje významné osobnosti umělecky 

tvořící v regionu a vyhledá o nich bližší 
informace 

• Dokáže se správně chovat při návštěvě 
kulturní společenské akce 

• Vysvětlí význam ochrany kulturních památek 
 

• Rozvíjení představivosti a tvořivosti 
• Rozpoznávání lidového umění, užitého 

umění a její výtvarné ztvárnění 
• Vybírání a rozmístění obrazových prvků 

v popředí a v pozadí 
• Přechod od plochy k prostoru 
• Orientování se a pojmenovávání 

ilustrací v knihách s dětskou tematikou 
• Pohádky, pověsti – zachycení zvolené 

části děje nebo průběhu děje 

Čj – Ilustrátoři literárních děl pro děti 
M – Geometrická tělesa 
Prv – Lidé a čas 
Pv – Modelování, lepení, stříhání 
Hv – Písně z pohádek 
MVK 
OSV 
EV 
 
ŘR,Ú,PP,B 
OVO: 
1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12 
U: 
1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3 

 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5. 

 
VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 

  
UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

NÁSTROJE HODNOCENÍ 
 PŘESAHY, VAZBY 

• Dokáže se soustředit na vlastní pocity a 
prožitky a na jejich základě se výtvarně 
vyjádřit 

• Svobodně se výtvarně vyjadřuje na dané 
téma 

• Zachází s dostupnými zobrazovacími 
prostředky 

• Uplatňuje kreativitu a originalitu 

Svět přírody a člověka 
• Rozvíjení smyslové citlivosti, 

seberealizace 
• Uplatňování obecného pohledu na svět a 

jeho objektivního zachycení ( 
zeměkoule, mapy), Zemi i vesmír 

• Vyjadřování subjektivních pocitů a 
nálad 

Čj – Popis 
M – Prostorová orientace, geometrické 
tvary, tělesa 
Pv – Práce s kartonem 
Př – Vesmír a Země, Člověk 
Vl – Místo, kde žijeme, Lidé kolem 
nás, České dějiny 
Tv – Zdravý životní styl 
OSV 
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• Vnímá svět lidí, přírody a věcí vytvořených 
člověkem jako celek 

• Obecné informace přehledně zobrazuje do 
naučného materiálu samostatně i ve 
spolupráci se spolužáky 

• Účinně spolupracuje se svými spolužáky, 
obhajuje svůj názor a prezentuje své výtvarné 
dílo 

• Přenesení obecných zákonitostí do 
výtvarného projevu 

• Uplatňování účinků komunikace 
• Tématické kreslení na základě představ 
 

 
 
 

MV 

• Výtvarně vyjadřuje skutečnost pomocí linií, 
tvarů a barev 

• Výtvarně zobrazuje předmět na základě 
přímého pozorování 

•  Užívá okolní prostředí jako zdroj inspirace, 
vnímá jeho estetické kvality 

• Dokáže přeměnit smysly vnímanou reálnou 
skutečnost na výtvarnou skutečnost 
prostřednictvím výrazových prostředků a 
výtvarné formy 

• Individuálně volí vyjadřovací prostředky 
• Dokáže objevovat různé tváře jedné předlohy 
• Používá lineární, barevné a tvarové řešení 

v ploše i v prostoru 
• Navrhne dekoraci, podílí se na výtvarném 

řešení svého okolí 
• Hraje si a experimentuje s písmeny řazením 

písmen do slov 
• Dokáže najít námět, který je vhodný pro 

výtvarné zobrazení  
• Objevuje a utváří si vlastní názor a postoj na 

svět kolem sebe skrze vlastní kreativní 
činnost 

Setkávání se skutečností 
• Rozvíjení estetického vnímání předmětů 

denního života 
• Rozvíjení pozorovacích schopností, 

smyslu pro detail a výřez, výtvarného 
pohledu na zvětšeninu 

• Rozvíjení originality 
 

Výtvarné hry 
• Spojování výsledků výtvarných her 

s písmen 
• Hra s linkou, tvarem, barvou 
• Hra s písmeny a číslicemi 
• Výtvarný přepis světa přírody 
• Uplatňování seberealizace a kreativity 

Čj – Písmo 
M – Numerace, orientace v prostoru, v 
ploše 
 Pv – Práce s kartonem, textiliemi, 
přírodninami  
Př – Látky a jejich vlastnosti, 
Informační technika 
Hv – Poslech, grafické značky v hudbě 
EV 
OSV 
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• Užívá možnosti originality při návrhu 
vlastního řešení 

• Vnímá výtvarné umělecké dílo a chápe jeho 
význam 

• Zhodnotí význam výtvarného umění jako 
kulturního dědictví národa a chápe nutnost 
jeho ochrany 

• Dokáže se vyjádřit o uměleckém díle na 
základě prožitku 

• Vyjmenuje výtvarné umělce tvořící v regionu 
a dokáže vyhledat si o nich bližší informace 

• Vyhledá příklady užitého umění v nejbližším 
okolí 

• Využívá podnětů z jiných oblastí umění ve 
svém výtvarném projevu 

• Popíše vliv médií na kulturu 
• Na příkladech demonstruje rozmanitost 

kultury různých sociokulturních skupin a 
chápe ji jako prostředek  obohacení vlastní 
kultury, uvědomuje si hodnotu zvyků a tradic 

• Vyjmenuje základní znaky vybraných 
uměleckých stylů 

• Zhodnotí výtvarný žánr v souvislosti s dobou 
a místem vzniku 

• Dokáže se správně chovat během kulturní 
akce 

 

Práce s uměleckým dílem 
• Pozorování a výtvarné vnímání 

předmětů ( analyzování podle dekoru, 
tvaru, funkcí) 

• Rozvíjení komunikace a subjektivního 
vyjadřování prožitků z uměleckého díla, 
divadelního představení, koncertu 

• Sbírání námětů z reprodukcí, jejich 
rozbor 

• Seznámení se s uměleckými styly 
• Volné ztvárnění výtvarnými prostředky 

dojmů z jiných uměleckých zážitků, 
rozvoj vyjádření a komunikace 

• Čerpání námětů a zkušeností z časopisů 
a jiného tisku 

 

Čj – Lidové zvyky a tradice, dětské 
knihy, vztah ilustrace k textu, popis 
Vl – Lidé a čas 
Hv – Poslech, hudební skladatelé, 
umělci 
OSV 
MKV 
EGS 
EV 
MV 

• Vysvětlí vztah ilustrace a literárního díla 
• Vyjmenuje některé dětské ilustrátory 
• Vyhledá zajímavé stavby ze svého okolí 
• Dovede vymodelovat reliéfní kompozici 

• Rozvíjení představivosti a tvořivosti 
• Rozpoznávání lidového umění, užitého 

umění a její výtvarné ztvárnění 
• Vybírání a rozmístění obrazových prvků 

Čj – Ilustrátoři literárních děl pro děti 
M – Geometrická tělesa 
Prv – Lidé a čas 
Pv – Modelování, lepení, stříhání 
Hv – Písně z pohádek 
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• Vyjmenuje významné osobnosti umělecky 
tvořící v regionu a dokáže si o nich vyhledat 
bližší informace 

• Dokáže se správně chovat při návštěvě 
kulturní společenské akce 

• Vysvětlí význam ochrany kulturních památek 
 

v popředí a v pozadí 
• Přechod od plochy k prostoru 
• Orientování se a pojmenovávání 

ilustrací v knihách s dětskou tematikou 
• Pohádky, pověsti – zachycení zvolené 

části děje nebo průběhu děje 

MVK 
OSV 
EV 
 
ŘR,Ú,PP,B 
OVO: 
1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12 
U: 
1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
 

5.6 TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 
5.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je komplexní 
vzdělávání žáků v problematice aktivního pohybu jako významného činitele působící na zdravotní stav a harmonický rozvoj dítěte. Vede žáky k 
poznání vlastních pohybových možností a zájmů, současně i k poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a 
sociální pohodu. Žáci se učí uplatňovat osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí 
a s různými účinky, kdy si zvykají na rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé 
rozhodování, organizační schopnosti, i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků.Tělesná výchova umožňuje žákům poznat 
vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat nebo 
cíleně ovlivňovat. Vede žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu 
nebo v jiné pohybové aktivitě. Takový vztah k pohybovým aktivitám lze rozvíjet jen v atmosféře důvěry, úzké spolupráce a radostného prožitku 
z pohybového výkonu. 
 
5.6.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
S ohledem na poměrně značnou rozdílnost fyziologického i mentálního vývoje jednotlivých žáků v ročníku a na velmi různou úroveň jejich 
pohybových schopností a dovedností, je výuka vyučovacího předmětu Tělesná výchova sice členěna do dvou základních, na sebe navazujících, 
etap, ty se však meziročníkově značně prolínají. (První etapa zahrnuje 1. a 2. ročník a druhá 3. až 5. ročník). I když je vzdělávací obsah předmětu 
rozpracován do jednotlivých ročníků, je rozdělen do tématických bloků, které se meziročníkově opakují a postupně rozšiřují.  
Vyučovací předmět Tělesná výuka se vyučuje jako povinný předmět s 2 hodinovou dotaci týdně pro všechny žáky. Do výuky Tělesné výchovy je 
ve 2. a 3. ročníku  zařazen plavecký výcvik, který je zajištěn "smluvně"s plaveckou školou. Od 1. ročníku mohou pohybově nadaní žáci 
navštěvovat pohybové hry nebo turistický kroužek. Tato výuka probíhá pod vedením pedagogů školy.        Vyučovací předmět Tělesná výchova 
je v souladu se vzdělávacími prioritami školy podporován i v rámci různých školních projektů.  
Výuka je organizována v tělocvičně v budově školy. Současně jsou využívána i jiná sportoviště: venkovní hřiště, které je součástí areálu školy, 
fotbalový stadion SK Sokoleč, krytý plavecký bazén v Nymburku, apod. 
 

5.6.3 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Tělesná výchova 
 



144 

KOMPETENCE K UČENÍ 
vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
- Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty. 
- Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle. 
- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti a dovednosti. 
- Vedeme žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový projev i správné držení těla a postupně usilovali o 
optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti. 
- Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“. 
- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 
- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oblasti sportu a pohybové výchovy rozšiřujeme svoji kvalifikaci a svůj „pedagogický 
obzor“. 
 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 
- Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. 
- Podporujeme žáky v tom, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti a využívali je jako prostředek k překonávání aktuálních 
negativních tělesných či duševních stavů. 
- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole. 
 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 
- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. 
- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 
- Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. 
- Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. 
- Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. 
- Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech učeben, řádu akcí mimo školu apod. a  umožňujeme žákům 
podílet se na sestavování těchto pravidel. 
- Vedeme žáky k čestnému jednání v duchu "fair play". 
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- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. Sami otevřeně 
komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a „zákulisní“ jednání. 
Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti. 
 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 
- Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících 
kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. 
- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 
- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 
- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 
- Učíme žáky k tomu, aby si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a v jiných pohybových aktivitách a uměli je využít pro 
hodnotné pohybové vyžití i přátelské meziosobní vztahy. 
- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků 
školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před 
svými osobními zájmy. Pomáháme svým spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti. 
 
KOMPETENCE OBČANSKÉ 
vychovávat žáky 

➢ jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, 
➢ jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, 
➢ jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích 

- Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). 
- Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. 
- Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. 
- Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). 
- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. 
- Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. 
- V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. 
- Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. 
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- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho 
práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak 
si přejeme, aby se oni chovali k nám. 
 
KOMPETENCE PRACOVNÍ 
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své 
zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání 
- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. 
- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na 
nové pracovní podmínky. 
- Důsledně učíme žáky dodržovat, organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečně sportovní či jiné 
pohybové činnosti ve známém i méně známém prostředí. 
- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si 
své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. 
 

 
5.6.4 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Tělesná výchova 
 
Očekávané výstupy (OVO)- 1. období 
žák 
1.1 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 
1.2 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlepšení 
1.3 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 
1.4 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy 
1.5 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci 
 
Očekávané výstupy (OVO) - 2. období 
žák 
1.6 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou 
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 
1.7 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým 



147 

oslabením 
1.8 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her 
1.9 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu 
spolužáka 
1.10 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti 
1.11 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně 
reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví 
1.12 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení 
1.13 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy 
1.14 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky 
1.15 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně 
získá potřebné informace 
 
Učivo (U) 
1. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 
1.1 význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu 
1.2 příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení 
1.3 zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení a jejich praktické využití 
1.4 rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu 
1.5 hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity 
1.6 bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatně, bezpečná příprava a ukládání 
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV 
 
2. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 
2.1 pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; 
pohybová tvořivost 
2.2 základy gymnastiky - průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti 
2.3 rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, 
vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance 
2.4 průpravné úpoly - přetahy a přetlaky 
2.5 základy atletiky - rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem 
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2.6 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 zjednodušených pravidel minisportů 
2.7 turistika a pobyt v přírodě - přesun do terénu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody 
2.8 plavání - (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob 
(plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu 
2.9 lyžování, bruslení (podle podmínek školy) - hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na lyžích a bruslích 
2.10 další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků) 

 
3. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 
3.1 komunikace v TV - základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály 
3.2 organizace při TV - základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí 
3.3 zásady jednání a chování - fair play, olympijské ideály a symboly 
3.4 pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her, závodů, soutěží 
3.5 měření a posuzování pohybových dovedností - měření výkonů, základní pohybové testy 
3.6 zdroje informací o pohybových činnostech 
 

5.6.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA ( Tv) 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ  TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 

 
VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 

  
UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY  

NÁSTROJE HODNOCENÍ 
VAZBY, PŘESAHY 
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• Uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických 
činnostech, za pomoci učitele je dodržuje. 

• Dovede se samostatně převléct do cvičebního 
úboru. 

• Reaguje na základní pokyny, signály a gesta 
učitele. 

• Zvládá základní pojmy související s během, 
skokem do dálky a hodem. 

• Předvede nízký a polovysoký start. 
• Zvládá základní techniku běhu, skoku do 

dálky a hodu míčkem. 
 

ATLETIKA 
Základní pojmy 

• týkající se běhů, skoků a hodů, názvy 
částí atletického hřiště 

• základy bezpečnosti při atletických 
            činnostech 

• zjednodušené startovní povely a signály 
• vhodné oblečení pro atletické činnosti 

Běh 
• průpravná cvičení pro ovlivňování 

běžecké rychlosti a vytrvalosti 
• základy nízkého a polovysokého startu 
• rychlý běh na 20 až 50 m 
• motivovaný běh v terénu až do 10 minut 

           (běh prokládaný chůzí, souvislý běh 
            podle úrovně žáků) 
Skok 

• průpravná cvičení pro ovlivňování 
      odrazové síly a obratnosti 
• odraz z místa 
• skok do dálky z místa 

Hod 
• průpravná cvičení pro hod kriketovým 
• hod míčkem z místa 

 

 

Prv 
M 
PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1, 2.5, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
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• Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 
gymnastických cvičeních a za pomoci učitele 
je dodržuje. 

• Dovede se samostatně převléct do cvičebního 
úboru. 

• Reaguje na základní pokyny a gesta učitele. 
• Užívá alespoň pasivně základní pojmy 

osvojených cviků. 
• Ovládá základní gymnastické držení těla. 
• Dokáže se soustředit na cvičení. 
• Rozpozná, že při zpevnění těla se provádějí 

gymnastická cvičení snáze. 
• Provede kotoul vpřed, vzad, skoky prosté 

snožmo z trampolíny. 
• Používá základy gymnastického odrazu. 
• Provede základy chůze na lavičce s dopomocí 

učitele. 
• Provede základy šplhu s dopomocí učitele. 

 

GYMNASTIKA 
Základní pojmy 

• základní bezpečnostní pravidla při 
            gymnastickém cvičení 

• vhodné oblečení pro gymnastiku 
• základní cvičební polohy, postoje, 

pohyby paží, nohou, trupu, názvy 
používaného náčiní a nářadí 

• gymnastické držení těla 
• soustředění na cvičení 

Akrobacie 
• průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu 

vpřed 
• kotoul vpřed 
• průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu 

vzad 
• kotoul vzad 

Přeskok 
• průpravná cvičení pro nácvik 

            gymnastického odrazu z trampolínky 
• skoky prosté odrazem snožno 

            z trampolínky 
• výskok do vzporu dřepmo na sníženou 

            švédskou bednu odrazem z trampolínky 
Lavička  

• chůze s dopomocí 
Šplh na tyči 

• průpravná cvičení pro nácvik přírazu 
obounož 

• šplh do výšky max.2 metrů s dopomocí 
 

Hv 
Dv 
 

PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.2, 3.1, 3.2, 3.3 
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• Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 
gymnastických činnostech a rytmizaci, za 
pomoci učitele je dodržuje. 

• Dovede se samostatně převléct do cvičebního 
úboru. 

• Reaguje na základní pokyny a gesta učitele. 
• Zvládá základní estetické držení těla (snaží se 

o to). 
• Zvládá základní estetický pohyb těla a jeho 

částí (chůzi, běh, poskoky, obraty, atd.). 
 

 
RYTMICKÁ A KONDIČNÍ 
GYMNASTIKA 
Základní pojmy 

• zásady bezpečnosti při gymnastických 
činnostech, rytmizaci 

• vhodné oblečení a obutí pro 
gymnastickou činnost, rytmizaci 

• základní estetický pohyb těla a jeho 
částí(chůze, běh, poskoky, obraty, 
pohyby různých částí těla) 

• rytmizovaný pohyb,nápodoba 
      pohybem,tvořivé vyjádření rytmu    
      pohybem 
•  

Hv 
Čj 
Dv 
 
PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.2, 2.3, 3.1, 3.2 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 
 

• Posoudí různá nebezpeční při hrách a snaží se 
jim za pomoci učitele zabránit. 

• Zvládá některé pohybové hry a užívá je při 
hrách se spolužáky i mimo TV. 

• Využívá v pohybové hře i hračky a jiné 
předměty (mimo tělocvičné náčiní). 

• Používá pohyb ve spojení s představou, 
rytmem, příběhem, pohádkou (slovem). 

 

POHYBOVÉ HRY 
Základní pojmy: 

• související s osvojovanými hrami a 
            používaným náčiním 

• základní organizační povely pro 
realizaci her 

• základní pravidla osvojovaných her 
• bezpečnost při různých druzích her a v 

různých podmínkách 
• využití předmětů denní potřeby k 

pohybovým hrám 
 

PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.2, 2.3, 
3.1, 3.2 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 
2.10, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
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• Uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních 
hrách a za pomoci učitele je dodržuje. 

• Zvládá základní pojmy používaného náčiní, 
osvojené dovednosti, části hřiště a nejznámější 
sportovní hry jako je vybíjená apod. 

• Zvládá základní způsoby házení a chytání míče 
odpovídající velikosti a hmotnosti. 

 
 

 

SPORTOVNÍ HRY 
Základní pojmy 

• spojené s osvojovanými činnostmi, 
náčiním, oblečením pro sportovní hry a 
částmi sportovního hřiště 

• základy bezpečnosti a hygieny při 
sportovních hrách 

Vlastní nácvik 
• držení míče jednoruč a obouruč 
• manipulace s míčem odpovídající 

velikosti a hmotnosti (na místě a v 
pohybu,vyvolenou i opačnou rukou) 

• základní přihrávky rukou (vyvolenou i 
            opačnou) 

• základní sportovní hry-vybíjená (se 
            zjednodušenými pravidly, na malém     
            hřišti) 
 
ÚPOLY 

• přetahy a přetlaky 
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, 
KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, 
RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, 
TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ: 
Zařazuje se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách Tv především 
v návaznosti na jejich svalová 
oslabení,dlouhodobé sezení. 
 

PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.6, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 
OVO: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ  TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. 

 
VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 

  
UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

NÁSTROJE HODNOCENÍ 
VAZBY, PŘESAHY 

 
 

• Uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických 
činnostech a za pomoci učitele je dodržuje. 

• Dovede se samostatně převléct do cvičebního 
úboru. 

• Reaguje na základní pokyny, signály a gesta 
učitele. 

• Ovládá základní pojmy související z během, 
skokem do dálky a hodem. 

• Ovládá základní techniku nízkého a 
polovysokého startu. 

• Zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky 
z místa, hodu míčkem z místa a za chůze. 

 

ATLETIKA 
Základní pojmy 

• názvy částí atletického hřiště týkajících 
se běhů,skoků a hodů, 

• základy bezpečnosti při atletických 
činnostech 

• vhodné oblečení pro atletické činnosti 
• zjednodušené startovní povely a signály 

Běh 
• průpravná cvičení pro ovlivňování 

běžecké rychlosti a vytrvalosti 
• základy nízkého a polovysokého startu 
• rychlý běh na 30 až 50 m 
• motivovaný běh v terénu až do l0 

min.(běh prokládaný chůzí,dle 
výkonnosti žáků i souvislý běh) 

Skok 
• průpravná cvičení pro ovlivňování 

odrazové síly a obratnosti 
• odraz z místa 

M, Prv 
 
PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1, 2.5, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
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• skok do dálky z místa 
Hod 

• průpravná cvičení pro hod míčkem 
• hod míčkem z místa 
• hod míčkem z chůze 

• Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 
gymnastických cvičeních a za pomoci učitele 
je dodržuje. 

• Dovede se samostatně převléct do cvičebního 
úboru. 

• Reaguje na základní pokyny a gesta učitele. 
• Zvládá alespoň pasivně základní pojmy 

osvojovaných cviků a dovede pojmenovat 
základní gymnastické nářadí a náčiní. 

• Zvládá základní gymnastické držení těla. 
• Zvládá se soustředit na cvičení. 
• Uvědomuje si, že při zpevnění těla se provádějí 

gymnastická cvičení snáze. 
• Provede kotoul vpřed,vzad,skoky prosté 

snožmo z trampolíny. 
• Zvládá základy gymnastického odrazu. 
• Zvládá základy chůze na lavičce s dopomocí 

učitele. 

GYMNASTIKA 
Základní pojmy 

• základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby paží, nohou, trupu. 

• názvy používaného náčiní a nářadí 
• základní bezpečnostní pravidla při 

            gymnastickém cvičení 
• vhodné oblečení pro gymnastiku 
• gymnastické držení těla 
• soustředění na cvičení 

Akrobacie 
• průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu 

vpřed 
• kotoul vpřed 
• průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu 

vzad 
• kotoul vzad 

Přeskok 

Hv,Dv 
 
PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 
3.1, 3.2, 3.3 
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• Užívá osvojované tělocvičné názvosloví na 
úrovni cvičence. 

 

• průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu 

• skoky prosté odrazem snožno 
z trampolíny 

• výskok do vzporu dřepmo na sníženou 
            švédskou bednu odrazem z trampolíny 
Lavička  

• chůze s dopomocí (různé obměny) 
Šplh na tyči 

• průpravná cvičení pro nácvik přírazu 
obounož 

• šplh do výšky maximálně 2 metrů 
            s dopomocí 
 

• Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 
gymnastických činnostech a rytmizaci za 
pomoci učitele je dodržuje. 

• Dovede se samostatně převléct do cvičebního 
úboru. 

• Reaguje na základní pokyny a gesta učitele. 
• Zvládá základní estetické držení těla (snaží se 

o to). 
• Zvládá základní estetický pohyb těla a jeho 

částí (chůzi,běh,poskoky,obraty atd.). 
• Dokáže vyjádřit jednoduchou melodii, rytmus 

pohybem. 
• Rozpozná různá nebezpečí při hrách a snaží se 

jím za pomoci učitele zabránit. 
• Zvládá některé pohybové hry a je schopen hrát 

se spolužáky i mimo TV. 
• Využívá v pohybové hře i hračky a jiné 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA 
Základní pojmy 

• základy bezpečnosti při gymnastických 
            činnostech, rytmizaci 

• vhodné oblečení a obutí pro 
gymnastickou činnost, rytmizaci 

• základní estetický pohyb těla a jeho 
částí (chůze,běh,poskoky,obraty,pohyby 
různých částí těla) 

• rytmizovaný pohyb,nápodoba pohybem, 
• tvořivé vyjádření rytmu a melodie 

pohybem 
• soustředění na hudební a rytmický 

doprovod, vnímání a prožívání rytmu, 
tempa a melodie 

POHYBOVÉ HRY 
Základní pojmy 

Hv, Dv 
 
PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.2, 2.3, 3.1, 3.2 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1, 2.10, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
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předměty (mimo tělocvičné náčiní). 
• Používá pohyb ve spojitosti s hudbou, rytmem, 

příběhem, pohádkou, svou představou, 
zkušeností. 

 

 

• související s osvojovanými hrami a 
            používaným náčiním 

• základní organizační povely pro 
realizaci her 

• základní pravidla osvojovaných her 
• bezpečnost při různých druzích her a 

             různých podmínkách 
• využití předmětů denní potřeby k 

            pohybovým hrám 
 

• Uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních 
hrách a za pomoci učitele je dodržuje. 

• Ovládá základní pojmy pro používané náčiní, 
osvojené dovednosti, části hřiště a nejznámější 
sportovní hry jako je vybíjená apod. 

• Používá základní způsoby házení a chytání 
míče odpovídající velikosti a hmotnosti. 

• Uplatňuje základní znalosti sportovních her 
v praxi. 

 
 
 

SPORTOVNÍ HRY 
Základní pojmy 

• spojené s osvojovanými činnostmi, 
náčiním, oblečením pro sportovní hry a 
částmi sportovního hřiště 

• základy bezpečnosti a hygieny při 
            sportovních hrách 
Vlastní nácvik 

• držení míče jednoruč a obouruč 
• manipulace s míčem odpovídající 

velikosti a hmotnosti (na místě i v 
pohybu,vyvoleno i opačnou rukou) 

• základní přihrávky rukou (vyvolenou i 
            opačnou) 

• základní sportovní hry-vybíjená (se 
            zjednodušenými pravidly, na malém      
            hřišti) 
ÚPOLY 

• přetahy a přetlaky 

M 
 
PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.6, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U:  
1.4, 1.5, 1.6, 
2.4, 3.1, 3.2 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
3.1 
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PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, 
KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, 
RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, 
TVOŘIVÁ A JINÁ CVIČENÍ 
PLAVÁNÍ 
Základní plavecký výcvik 
(dle možností školy a žáků) 
 
 

U: 2.8 
 

 
 
 
 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ  TĚLESNÁ VÝCHOVA 3. 

 
VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 

  
UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

NÁSTROJE HODNOCENÍ 
VAZBY, PŘESAHY 
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• Uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických 
disciplínách. 

• Zvládá aktivně základní osvojované pojmy 
související s během,skokem do dálky a hodem 
míčkem. 

• Reaguje na základní pokyny, signály a gesta 
učitele. 

• Ovládá základní techniku nízkého a 
polovysokého startu. 

• Ovládá základní techniku běhu, skoku do dálky 
a hodu míčkem z chůze i z rozběhu. 

• Provede úpravu doskočiště, připraví start běhu 
(čára), vydá pokyny pro start. 

• Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
a reaguje na pokyny k vlastním chybám. 

 
 

ATLETIKA 
Základní pojmy 

• základní disciplíny, části běžecké 
• dráha skokanského sektoru, pomůcky 

pro měření výkonů, úpravu doskočiště 
• základy bezpečnosti při atletických 

            činnostech,vhodné oblečení 
• startovní povely 
• základy techniky běhů, skoků a hodů 

Běh 
• průpravná cvičení pro ovlivňování 

běžecké rychlosti a vytrvalosti 
• běžecká abeceda 
• nízký start na povel,polovysoký start 
• rychlý běh do 60 m 
• vytrvalostní běh v terénu až do 15 minut 

           (dle výkonností žáků) 
• vytrvalý běh na dráze do 600 m 

Skok 
• průpravná cvičení pro ovlivňování 

odrazové síly a obratnosti 
• skok do dálky s rozběhem (odraz 

z pásma širokého 50 cm z 3 až 4 
dvojkroků) 

 
 
Hod 

• průpravná cvičení pro hod míčkem 
• hod míčkem z chůze (postupné spojení 

            s rozběhem) 
• hod míčkem s rozběhem 

M, Prv 
 
PP, MoS, T, Ú 
PP, Ú 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1, 2.5, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
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• spojení rozběhu s odhodem 
 
 
 

• Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 
gymnastických činnostech a rytmizaci za 
pomoci   učitele je dodržuje. 

• Aktivně se zapojuje do pohybových činností. 
• Reaguje na základní pokyny a gesta učitele. 
• Zvládá základní estetické držení těla (snaží se 

o to). 
• Zvládá základní estetický pohyb těla a jeho 

částí (chůzi, běh, poskoky, obraty atd.). 
• Správně provede kotoul vpřed a vzad. 

 
 

GYMNASTIKA 
Základní pojmy 

• základní cvičební polohy, postoje a 
pohyby paží, nohou, trupu, názvy 
používaného nářadí a náčiní (aktivně) 

• základní záchrana a dopomoc při 
            gymnastickém cvičení, vhodné oblečení 

• průpravná cvičení pro ovlivňování 
            pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a 
            koordinace pohybů atd.(s širším 
            spektrem náčiní) 
Akrobacie 

• kotoul vpřed a jeho modifikace 
• kotoul vzad a jeho modifikace 

Přeskok 
• průpravná cviční pro nácvik 

gymnastického odrazu z můstku 
• přeskok 2-4 dílů z odrazem 

z trampolínky 

Hv 
 
PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.2, 
3.1, 3.2, 3.3 
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• roznožka přes kozu našíř odrazem 
            z trampolínky 
Lavička  

• chůze bez pomoci (různé obměny 
chůze) 

Šplh na tyči 
• šplh do výšky 4 metrů bez dopomoci 

 

• Reaguje na základní pokyny a gesta učitele. 
• Zvládá základy estetického držení těla. 
• Zvládá základy estetického pohybu těla a jeho 

částí. 
• Reaguje na hezký i nezvládnutý pohyb. 
• Zvládá základy tance založené na chůzi, běhu, 

klusu, na kroku poskočném, přísuvném, 
přeměnném. 

 
 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA 
Základní pojmy 

• základy estetického pohybu těla a jeho 
částí v různých polohách, změny 
poloh,obměny tempa a rytmu 

• tvořivé vyjádření rytmu pohybem 
• základní tance založené na taneční 
• chůzi a běhu (klusu) 
• základní tance založené na kroku 

            poskočném, přísuvném, přeměnném 
           (seznámení s 2/4 a 3/4 tanečním krokem) 

• bezpečnost při gymnastických 
činnostech 

• bezpečnost při různých druzích her 
 

PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.2, 2.3, 
3.1, 3.2 
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• Zvládá několik pohybových her a zná jejich 
zaměření. 

• Snaží se samostatně vytvářet pohybové hry, 
hledat varianty známých her. 

• Posoudí různá nebezpečí při sportovních hrách 
a snaží se jim zabránit. 

• Zvládá základní pojmy osvojovaných činností. 
• Zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a 

využívá je v základních kombinacích i v utkání 
podle zjednodušených pravidel. 

• Zvládá konkrétní hry se zjednodušenými 
pravidly a dovede je využívat (samostatně nebo 
za pomoci učitele). 

• Jedná v duchu fair play za pomoci učitele 
dodržuje pravidla soutěží. 

 
 

POHYBOVÉ HRY 
Základní pojmy 

• související s funkcemi her, pravidly a 
            používaným náčiním 

• variace her jednoho druhu 
• využití přírodního prostředí pro 

pohybové hry 
SPORTOVNÍ HRY: 
Základní pojmy 

• základní role ve hře, pravidla 
zjednodušených sportovních her 
(miniher) související s osvojovanou 
činností 

• základní označení a vybavení hřišť 
• vhodné oblečení a obutí pro sportovní 

hry 
Vlastní nácvik 

• přihrávka jednoruč a obouruč 
(vrchní,strčením) 

• chytání míče jednoruč a obouruč 
• vedení míče driblingem 
• střelba jednoruč a obouruč na koš (z 

místa i v pohybu, vyvolenou rukou) 
• pohyb s míčem a bez míče,zastavení 
• průpravné sportovní hry, utkání podle 

            zjednodušených pravidel (vybíjená, 
            minibasketbal) 
ÚPOLY 

• přetahy a přetlaky 
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, 
KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, 
RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, 

M 
 
PP, MoS, T, Ú 
OVO: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.6 
U: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 
 
OVO: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5 
U: 1.4, 1.5, 1.6, 2.4, 3.1, 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVO: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5 
U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 
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TVOŘIVÁ A JINÁ CVIČENÍ 
Zařazují se pravidelně do pohybového 
režimu dětí v hodinách TV, především 
v návaznosti na jejich svalová oslabení, 
dlouhodobé sezení atd. 
PLAVÁNÍ 
Dle možnosti školy lze zařadit v rámci hodin 
tělesné výchovy „Základní plavecký výcvik“. 
 

U.: 2.8 
 

 

 
 
 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ  TĚLESNÁ VÝCHOVA 4. 

 
VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 

  
UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

NÁSTROJE HODNOCENÍ 
VAZBY, PŘESAHY 

 
 

• Uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických 
disciplínách. 

• Zvládá aktivně osvojované pojmy. 
• Reaguje na základní pokyny, signály a gesta 

učitele. 
• Používá techniku nízkého a polovysokého 

ATLETIKA 
Základní pojmy 

• základní disciplíny, části běžecké 
dráhy,skokanského sektoru, pomůcky pro 
měření výkonů, úpravu doskočiště 

• základní techniky běhů, skoků,hodů 

M, Př 
 
PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 
1.14 
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startu. 
• Užívá aktivně základní techniky běhů, skoků, 

hodů. 
• Provede úpravu doskočiště, připraví start běhu 

(čáru) a vydá povely pro start. 
• Dovede změřit a zapsat výkony v 

osvojovaných disciplinách a porovná je s 
předchozími výsledky. 

• Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
a reaguje na pokyny k vlastním chybám. 

 
 

• startovní povely 
• základní způsoby měření a 

zaznamenávání výkonů 
Běh 

• průpravná cvičení pro ovlivňování 
běžecké rychlosti a vytrvalosti 

• běžecká abeceda 
• nízký start (na povel) „polovysoký start“ 
• rychlý běh na 60 m 
• vytrvalostní běh v terénu 12-15 min. 

(dle výkonnosti žáků) 
• vytrvalý běh na dráze 600 m 

Skok 
• průpravná cvičení pro ovlivňování 

odrazové síly a obratnosti 
• skok do dálky s rozběhem (odraz 

z pásma širokého 50 cm-postupně z 5 až 
7 dvojkroků) 

• skok do dálky s rozběhem-postupně 
odraz z břevna 

• základy rozměření rozběhu 
Hod 

• průpravná cvičení pro hod míčkem 
• hod míčkem z rozběhu 
• spojení rozběhu s odhodem 
 
 

 

U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
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• Uplatňuje základy pravidel bezpečnosti. 
• Užívá základní pojmy aktivně. 
• Reaguje na základní pokyny a gesta učitele. 
• Provede základní dopomoc a záchranu pro 

cvičení. 
• Provede kotoul vpřed, vzad,stoj na rukou 

s dopomocí. 
• Provede základy gymnastického odrazu 

z můstku. 
• Provede roznožku a skrčku přes nářadí 

odpovídající výšky. 
• Zvládá chůzi na lavičce bez dopomoci. 
• Zvládá základy šplhu. 
• Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 

a reaguje na pokyny k vlastním chybám. 
 

GYMNASTIKA 
Základní pojmy 

• základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby paží, nohou, trupu, názvy 
používaného nářadí a náčiní (aktivně) 

• základní záchrana a dopomoc při 
gymnastickém cvičení 

• průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a 
koordinace pohybů 
Akrobacie 

• kotoul vpřed a jeho modifikace 
• kotoul vzad a jeho modifikace 
• průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 

rukou 
stoj na rukou s dopomocí 
Přeskok 

• průpravná cvičení pro nácvik 
gymnastického odrazu z můstku 

• skrčka přes kozu (bednu) našíř odrazem 
z trampolínky (můstku) 
roznožka přes kozu našíř odrazem z 
trampolínky (můstku) 
Lavička (kladinka) 

• chůze bez dopomoci s různými 
obměnami 

Šplh na tyči 
• šplh do výšky 4 m 

 

Hv 
 
PP, MoS, T, Ú 
OVO: 1.6, 1.9, 1.10, 1.12, 
1.14 
U: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.2, 3.1, 3.2, 3.3 
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• Reaguje na základní pokyny a gesta učitele. 
• Snaží se samostatně o estetické držení těla. 
• Pojmenuje osvojované činnosti i cvičební 

náčiní. 
• Reaguje na hezký i nezvládnutý pohyb. 

(projevuje radost z hezky zvládnutého pohybu) 
• Provádí základy estetického pohybu a jeho 

částí i s obměnami 
• Používá základy tance založené na kroku 

poskočném, přísunném, přeměnném, základy 
cvičení s náčiním. 

 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA 
Základní pojmy 

• základní hudebně pohybové vztahy 
(rytmus, tempo, takt, melodie) 

• základy estetického pohybu těla a jeho 
částí v různých polohách 

• změny poloh,obměny tempa rytmu 
• základy tance založené na kroku 

poskočném,přísunném, přeměnném (základní 
taneční krok 2/4 a 3/4) 
základy cvičení s náčiním (šátek, míč,švihadlo) 
při hudebním doprovodu 
 

Hv 
 
PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.6, 1.9, 1.10, 1.12 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.2, 2.3, 3.1, 3.3 
 

• Rozpozná různá nebezpeční při hrách a snaží 
se jim za pomoci učitele zabránit. 

• Ovládá minimálně 10 pohybových her a ví jaké 
je jejich zaměření. 

• Dovede samostatně vytvářet pohybové hry, 
vyhledávat varianty známých her. 

• Dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) 
družstva a dodržuje ji. 

• Uplatňuje pravidla bezpečnosti a hygieny při 
sportovních hrách. 

• Ovládá základní pojmy osvojovaných činností. 
• Dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat 

při rozhodování. 
• Ovládá konkrétní hry se zjednodušenými 

pravidly (vybíjená, minifotbal, minibasketbal). 
• Provede elementární herní činnosti jednotlivce 

a využívá je v základních kombinacích i v 
utkáních podle zjednodušených pravidel. 

POHYBOVÉ HRY 
Základní pojmy 

• souvisejí s funkcemi her, pravidla a 
používaným náčiním 

• variace her jednoho druhu 
• využití přírodního prostředí pro 

pohybové hry 
• využití netradičního náčiní 

SPORTOVNÍ HRY 
Základní pojmy 

• osvojovaných činností,základní 
označení a vybavení hřišť,základní role 
ve hře „Pravidla zjednodušených 
sportovních her“ 

• základní organizace utkání: losování, 
zahájení,počítání skóre, ukončení utkání 

• vhodné obutí a oblečení pro sportovní 
hry 

M 
 
PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 
1.12, 1.13 
U: 
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 
2.10, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
OVO: 
1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 
1.13, 1.14 
U: 
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.6, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 
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• Reaguje na hráčské funkce v družstvu a 
dodržuje v utkání (za pomoci učitele), 
uplatňuje zásady fair play jednání ve hře. 

• Dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) 
družstva a dodržuje ji. 

 

Vlastní nácvik 
• přihrávka jednoruč a obouruč 

(vrchní,trčením), přihrávka vnitřním nártem 
(po zemi,obloukem) 

• chytání míče jednoruč a obouruč, 
tlumení míče vnitřní stranou nohy 

• vedení míče (driblingem,nohou) 
• střelba jednoruč a obouruč na koš, 

střelba vnitřním nártem na branku 
• z místa i z pohybu, vyvolenou rukou, 

nohou 
• pohyb s míčem a bez míče, zastavení 
• průpravné sportovní hry, utkání podle 

zjednodušených pravidel (vybíjená, minifotbal, 
minibasketbal) 

• udržet míč pod kontrolou družstva, 
dopravit míč z obranné poloviny na 
útočnou a zakončit střelbou, řešit situaci 
jeden proti jednomu 

 
 ÚPOLY 

V rámci témat „Pohybové hry“ a 
Průpravná, kondiční cvičení“ je možné 
zařazovat cvičení z celé škály průpravných 
úpolů a zdůrazňovat význam vhodné aktivní 
obrany a přípravy na ni. 
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, 
KOORDINAČNÍ, KOMPENZAČNÍ, 
RELAXAČNÍ, VYROVNÁVACÍ, 
TVOŘIVÁ 
A JINÁ CVIČENÍ 
PLAVÁNÍ 

PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.6, 1.7,1.9, 1.10, 1.11, 1.13 
U: 
1.1,1.2,1.3,1.4, 1.5, 1.6, 
2.4,2.7,2.9,3.1, 3.2,3.8 
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LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ 
TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ 
Zařazují se pravidelně do pohybového režimu 
dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd. 
Dle možnosti školy lze zařadit v hodinách 
tělesné výchovy „Zdokonalovací plavecký 
výcvik“ 
Dle možností školy ŠvP. 
 

 

 
VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ  TĚLESNÁ VÝCHOVA 5. 
 

VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 
 

• : Uplatňuje pravidla bezpečnosti při 
atletických disciplínách. 

• Zvládá aktivně osvojované pojmy. 
• Reaguje na základní pokyny, signály a gesta 

učitele. 
• Používá techniku nízkého a polovysokého 

startu. 
• Užívá aktivně základní techniky běhů, skoků, 

hodů. 
• Provede úpravu doskočiště, připraví start běhu 

(čáru) a vydá povely pro start. 
• Dovede změřit a zapsat výkony v 

osvojovaných disciplinách a porovná je s 
předchozími výsledky. 

ATLETIKA 
Základní pojmy 

• základní disciplíny, části běžecké 
dráhy,skokanského sektoru, pomůcky pro 
měření výkonů, úpravu doskočiště 

• základní techniky běhů, skoků,hodů 
• startovní povely 
• základní způsoby měření a 

zaznamenávání výkonů 
Běh 

• průpravná cvičení pro ovlivňování 
běžecké rychlosti a vytrvalosti 

• běžecká abeceda 
• nízký start (na povel) „polovysoký start“ 

M, Př 
 
PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 
1.14 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.1,2.5, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
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• Používá základní techniku skoku do výšky. 
• Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 

a reaguje na pokyny k vlastním chybám. 
 
 
 

 

• rychlý běh na 60 m 
• vytrvalostní běh v terénu 12-15 min. 

(dle výkonnosti žáků) 
• vytrvalý běh na  800 m 

Skok do dálky a výšky 
• průpravná cvičení pro ovlivňování 

odrazové síly a obratnosti 
• skok do dálky s rozběhem (odraz 

z pásma širokého 50 cm-postupně z 5 až 
7 dvojkroků) 

• skok do dálky s rozběhem-postupně 
odraz z břevna 

• skok do výšky z krátkého rozběhu 
• rozměření rozběhu 

Hod 
• průpravná cvičení pro hod míčkem 
• hod míčkem z rozběhu 
• spojení rozběhu s odhodem 
 

 



169 

• Uplatňuje základy pravidel bezpečnosti. 
• Užívá aktivně základní pojmy. 
• Reaguje na základní pokyny a gesta učitele. 
• Provede základní dopomoc a záchranu pro 

cvičení. 
• Provede kotoul vpřed, vzad,stoj na rukou 

s dopomocí. 
• Provede základy gymnastického odrazu 

z můstku. 
• Provede roznožku a skrčku přes nářadí 

odpovídající výšky. 
• Zvládá chůzi na lavičce s obměnami. 
• Při gymnastickém cvičení zvládá přesné 

provádění pohybů. 
• Zvládá základy šplhu. 
• Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 

a reaguje na pokyny k vlastním chybám. 
 

GYMNASTIKA 
Základní pojmy 

• základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby paží, nohou, trupu, názvy 
používaného nářadí a náčiní (aktivně) 

• základní záchrana a dopomoc při 
gymnastickém cvičení 

• průpravná cvičení pro ovlivňování 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a 
koordinace pohybů 
Akrobacie 

• kotoul vpřed a jeho modifikace 
• kotoul vzad a jeho modifikace 
• průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na 

rukou 
• stoj na rukou s dopomocí 
• akrobatické kombinace 

Přeskok 
• průpravná cvičení pro nácvik 

gymnastického odrazu z můstku 
• skrčka přes kozu (bednu) našíř odrazem 

z  můstku 
roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku 
Kladina l m (převážně dívky) 

• chůze s obměnami 
Šplh na tyči 

• průpravná cvičení pro šplh 
• šplh na tyči do výše 4 m 

 
 

Hv 
 
PP, MoS, T, Ú 
OVO: 1.6, 1.9, 1.10, 1.12, 
1.14 
U: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.2, 3.1, 3.2, 3.3 
 
 

 

 

• Vyjádří pohybem různé činnosti, představy, 
Základní pojmy Hv 
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nálady rytmy, melodii atd. 
• Dovede pohybem vyjádřit výrazně rytmický a 

melodický doprovod. 
• Nestydí se při tanci se žákem opačného pohlaví 
• Ovládá základy několika lidových 

tanců,valčíkový a polkový krok. 
• Pohybově vyjadřuje předmět,bytost, zvíře, 

náladu. 
• Reaguje na základní pokyny a gesta učitele. 
• Snaží se samostatně o estetické držení těla. 
• Pojmenuje osvojované činnosti i cvičební 

náčiní, vyjmenuje jména základních lidových 
tanců. 

• Reaguje na hezký i nezvládnutý pohyb. 
(projevuje radost z hezky zvládnutého pohybu) 

• Provádí základy estetického pohybu a jeho 
částí i s obměnami 

 
 

• základní hudebně pohybové vztahy 
(rytmus, tempo, takt, melodie) 

• základy estetického pohybu těla a jeho 
částí v různých polohách 

• změny poloh,obměny tempa rytmu 
• základy tance založené na kroku 

poskočném,přísunném, přeměnném (základní 
taneční krok 2/4 a 3/4) 

• základy cvičení s náčiním (šátek, 
míč,švihadlo) při hudebním doprovodu, 
jednoduché sestavy. 

• názvy základních lidových tanců, držení 
partnerů při různých tancích, vzájemné 
chování při tanci. 
 

 

 
PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.6, 1.9, 1.10, 1.12 
U: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
2.2, 2.3, 3.1, 3.3 
 

 

• Navrhne si pro pohybovou hru nové náčiní 
(samostatně nebo s pomocí rodiny, učitele) 

• Uplatňuje základy pravidel bezpečnosti. 
• Rozpozná různá nebezpeční při hrách a snaží 

se jim za pomoci učitele zabránit. 
• Ovládá více než 10 pohybových her a ví jaké je 

jejich zaměření. 
• Dovede samostatně vytvářet pohybové hry, 

vyhledávat varianty známých her. 
• Dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) 

družstva a dodržuje ji. 
• Uplatňuje pravidla bezpečnosti a hygieny při 

POHYBOVÉ HRY 
Základní pojmy 

• související s funkcemi her, pravidly a 
používaným náčiním 

• variace her více druhů 
• využití přírodního prostředí pro 

pohybové hry 
• využití netradičního náčiní a námětů na 

přípravu vlastního náčiní 
SPORTOVNÍ HRY 
Základní pojmy 

• související s osvojovanými 

M 
 
PP, MoS, T, Ú 
OVO: 
1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 
1.12, 1.13 
U: 
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.6, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 
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sportovních hrách a snaží se předcházet 
různým nebezpečím. 

• Ovládá základní pojmy osvojovaných činností. 
• Dovede zaznamenat výsledek utkání a pomáhat 

při rozhodování. 
• Ovládá konkrétní hry se zjednodušenými 

pravidly (vybíjená, minifotbal, minibasketbal) 
a dovede je využívat ( samostatně nebo za 
pomoci učitele). 

• Provede elementární herní činnosti jednotlivce 
a využívá je v základních kombinacích i v 
utkáních podle zjednodušených pravidel. 

• Reaguje na hráčské funkce v družstvu a 
dodržuje v utkání (za pomoci učitele), 
uplatňuje zásady fair play jednání ve hře. 

• Dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) 
družstva a dodržuje ji. 

• Projevuje v souladu s činností vlastními 
předpoklady, úspěchem či neúspěchem 
přiměřenou radost z pohybové činnosti, 
samostatnost, odvahu, vůli pro zlepšení 

pohybové dovednosti (výkonu). 
• Dovede získat základní informace o 

pohybových aktivitách a sportovních akcích ve 
škole a dokáže tyto aktuální informace předat. 

• Zobrazuje nenáročnou pohybovou hru, soutěž, 
utkání. 

• Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
a reaguje na pokyny k vlastním chybám. 

 
 

činnostmi,základní označení a vybavení 
hřišť,základní role ve hře, pravidla 
zjednodušených sportovních her ( 
miniher) 

• základní organizace utkání: losování, 
zahájení,počítání skóre, ukončení utkání 

• vhodné obutí a oblečení pro sportovní 
hry 

Vlastní nácvik 
• přihrávka jednoruč a obouruč 

(vrchní,trčením), přihrávka vnitřním nártem 
(po zemi,obloukem) 

• chytání míče jednoruč a obouruč, 
tlumení míče vnitřní stranou nohy 

• vedení míče (driblingem, nohou) 
• střelba jednoruč a obouruč na koš, 

střelba jednoruč ze země na branku, 
střelba vnitřním nártem na branku (z 
místa) i z pohybu, vyvolenou rukou, 
nohou 

• udržet míč pod kontrolou mužstva, 
dopravit míč z obranné poloviny na útočnou a 
zakončit střelbou, řešit situaci jeden proti 
jednomu 

• průpravné sportovní hry, utkání 
podle zjednodušených pravidel (vybíjená, 
minifotbal, minibasketbal, florbal, miniházená) 

• základní spolupráce ve hře 
 

 ÚPOLY PP, MoS, T, Ú 
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V rámci témat „Pohybové hry“ a 
Průpravná, kondiční cvičení“ je možné 
zařazovat 
cvičení z celé škály průpravných úpolů a 
zdůrazňovat 
význam vhodné aktivní obrany a přípravy na ni. 
PRŮPRAVNÁ, KONDIČNÍ, 
KOORDINAČNÍ, 
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ, 
VYROVNÁVACÍ, TVOŘIVÁ A JINÁ 
CVIČENÍ 
Zařazují se pravidelně do pohybového režimu 
dětí v hodinách TV, především v návaznosti na 
jejich svalová oslabení, dlouhodobé sezení atd. 
PLAVÁNÍ 
LYŽOVÁNÍ, BRUSLENÍ 
TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ 
Dle možnosti školy lze zařadit v hodinách 
tělesné výchovy „Zdokonalovací plavecký 
výcvik“. 
Dle možností školy ŠvP. 
 

OVO: 
1.6,1.9, 1.10, 1.11, 1.13 
U: 
1.4,1.5,1.6,1.4, 1.5, 2.4,3.1, 3.2 
 
 
OVO: 1.6, 1.7, 1.9, 1.10 
U: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.7, 2.8, 2.9 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PRÁCE 
 
 

5.7. PRACOVNÍ  ČINNOSTI 
 
5.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a 
technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní 
orientace žáků. Vzdělávací obsah předmětu vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou 
činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Cíleně se zaměřuje na praktické (zejména manuální) pracovní 
dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání o tuto důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve 
společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a je jejich určitou protiváhou. 
 
5.7.2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
  Učební osnovy vyučovacího předmětu Pracovní výchova obsahují rozpracované konkretizované výstupy a učivo ze všech tematických okruhů 
vzdělávací oblasti Člověk a svět práce RVP ZV ( Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů ). Žáci 
se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní 
činnost samostatně i v týmu. Ve všech vyučovacích hodinách jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 
Prostřednictvím vyučovacího předmětu Pracovní výchova žáci získávají nejen důležité základní pracovní návyky a dovednosti, ale také důležité 
informace ze sféry výkonu práce. To pro ně může být velkou pomocí při jejich rozhodování o jejich dalším studijním a profesním zaměření. 
Vyučovací předmět Pracovní výchova je povinný předmět, který se vyučuje v 1. až 5. ročníku v 1 hodinové týdenní dotaci (celkem 5 hodin). 
Jednohodinové týdenní dotace vyučovacího předmětu Pracovní výchova lze ve vhodných případech organizovat „střídavě“ jako 
„dvouhodinovky“ 1/14 dnů v kombinaci s jiným vyučovacím předmětem s jednohodinovou týdenní dotací (např. s Výtvarnou výchovou apod.). 
Bez ohledu na charakter pracovních činností probíhá výuka vyučovacího předmětu Pracovní výchova ve stejném rozsahu pro chlapce i dívky.  
Část vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce RVP ZV je realizována rovněž v některých projektech průřezových témat 
(více viz kapitola 3.4 Začlenění průřezových témat). Výuka probíhá z převážné části ve třídách a na školní zahradě. 
Žák je hodnocen v průběhu celého pracovního procesu. Hodnocení zahrnuje schopnosti zpracovat informace, spolupracovat v týmu či dvojici, 
dovést činnost k finálnímu výrobku a prezentovat jej. Zároveň jsou zohledňovány individuální schopnosti žáka i aplikace již získaných 
dovedností či vědomostí. 
 
 
5.7.3 Výchovně vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Pracovní výchova 
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KOMPETENCE K UČENÍ 
vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 
- Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. 
- Podporujeme samostatnost a tvořivost. 
- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. 
- Ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání. 
- Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. 
- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. 
- Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 
- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“. 
 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
- Učíme žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva“). 
- Na modelových příkladech učíme žáky užívat různé algoritmy řešení problémů. 
- Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému.. 
- Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 
- Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. 
- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole. 
 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 
- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 
- Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. 
- Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. 
- Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. 
- Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, řádu akcí mimo školu apod.; umožňujeme žákům podílet se na 
sestavování těchto pravidel. 
 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých 
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- Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. 
- Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících 
kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu. 
- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 
- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovníků 
školy. Respektujeme společně dohodnutá pravidla, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. 
 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 
vychovávat žáky  

➢ jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých,  
➢ jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí,  
➢ jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích 

- Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže). 
- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. 
- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 
- Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. 
- Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. 
- Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. 
- Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. 
- Dodržujeme zásadu, „že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování“. 
- V rámci předmětu seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. 
- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí. 
- Jdeme příkladem – respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a jeho 
práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak 
si přejeme, aby se oni chovali k nám. 
 
KOMPETENCE PRACOVNÍ 
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své 
zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání 
- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. 
- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. 
- Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. 
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- Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi – ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich 
budoucího povolání. 
- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …). Dodržujeme dané slovo. Vážíme si 
své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností. 
 

5.7.4 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Člověk a svět práce 
1. PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 
Očekávané výstupy - 1. období (OVO) 
žák 
1.1 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 
1.2 pracuje podle slovního návodu a předlohy 
Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 
žák 
1.3 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu 
1.4 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic 
1.5 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 
1.6 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu 
Učivo (U) 
1.1 vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.) 
1.2 pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití 
1.3 jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 
1.4 lidové zvyky, tradice, řemesla 
 
2. KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 
Očekávané výstupy - 1. období (OVO) 
žák 
2.1 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 
Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 
žák 
2.2 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 
2.3 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 
2.4 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 
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Učivo (U) 
2.1 stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů 
2.2 práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 
 
3. PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
Očekávané výstupy - 1. období (OVO) 
žák 
3.1 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování 
3.2 pečuje o nenáročné rostliny 
Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 
žák 
3.3 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 
3.4 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny 
3.5 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 
3.6 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu 
Učivo (U) 
3.1 základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 
3.2 pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.) 
3.3 pěstování pokojových rostlin 
3.4 rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 
 

4.PŘÍPRAVA POKRMŮ 
Očekávané výstupy - 1. období (OVO) 
žák 
4.1 připraví tabuli pro jednoduché stolování 
4.2 chová se vhodně při stolování 
Očekávané výstupy - 2. období (OVO) 
žák 
4.3 orientuje se v základním vybavení kuchyně 
4.4 připraví samostatně jednoduchý pokrm 
4.5 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 
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4.6 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v 
kuchyni 
 
Učivo (U) 
4.1 základní vybavení kuchyně 
4.2 výběr, nákup a skladování potravin 
4.3 jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 
4.4 technika v kuchyni - historie a význam 
 
 
5.7.5 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI ( PV ) 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. 

 
VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 

  
UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

NÁSTROJE HODNOCENÍ 
 VAZBY, PŘESAHY 

• Udržuje pracovní plochu v čistotě a pořádku 
• Umí vystříhat a vytrhat jednotlivé geometrické 

tvary 
• Umí správně užívat pracovní nástroj 
• Učí se dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 

práce. 

• Práce s papírem, barevným papírem 
• Skládání, vytrhávání, trhání, lepení, 

stříhání 
• Péče o pokojové květiny 
• Chování u stolu 

Vv – kombinace barev, dotváření 
papírových výrobků výtvarnými 
technikami 
Čj – slovní návod – pracovní postup, 
motivační pohádky 
M – geometrické tvary 
Prv – podzimní krajina, zvířátka 
Dv – kontakt s učitelem 
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• Pracuje podle jednoduché předlohy se slovním 
návodem učitele 

• Určuje vlastnosti materiálů – barva, tvar, 
povrch, tvrdost 

• Rozvíjí představivost a fantazii 

• Modelování ( lid. zvyky, tradice, 
řemesla) 

• Práce s papírem, barevným papírem 
• Práce s přírodninami 
• Práce s textilem 

Vv – barvy podzimu, barvy ovoce, 
zeleniny 
Čj – tvary písmen 
M – práce s měřítkem, odhad 
Prv – rodina, podzim, les v zimě 
Dv – spolupráce, týmová práce 
EV 

• Pracuje s jednoduchými pomůckami a nástroji 
• Zvládá elementární dovednosti a činnosti při 

práci se stavebnicí 
• Poznává základní myšlenky a pojmy ekologie 

• Stolování, příprava tabule 
• Třídění odpadu ( sběr papíru, PET lahví, 

víček) 
• Úklid školní zahrady 
• Jednoduchý výrobek ze stavebnice 

Vv – barevné ladění 
Čj – slovní návod, pracovní postup 
M – jednotky hmotnosti, součet 
Prv – příroda v ročních obdobích, 
rodina 
Dv – krátké scénky 
EV 
 
PP,T,R,Ú,PÚ,MoS 
OVO: 
1.1,1.2,2.1,3.1,3.2,4.1,4.2 
U: 
1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,3.1,3.3,4.3 

 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 2. 

 
VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
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NÁSTROJE HODNOCENÍ 
 VAZBY, PŘESAHY 

• Udržuje pracovní plochu v čistotě a pořádku 
• Umí správně užívat pracovní nástroj 
• Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

• Práce s papírem, barevným papírem 
• Skládání, vystřihování, lepení, stříhání, 

určování různých druhů papíru 
• Péče o pokojové květiny 
• Chování u stolu 

Vv – kombinace barev, dotváření 
papírových výrobků výtvarnými 
technikami 
Čj – slovní návod – pracovní postup, 
motivační pohádky 
M – geometrické tvary 
Prv – podzimní krajina, zvířátka 
Dv – kontakt s učitelem 
 
 
 

• Pracuje podle jednoduché předlohy se slovním 
návodem učitele 

• Určuje vlastnosti materiálů – barva, tvar, 
povrch, tvrdost 

• Modelování ( lid. zvyky, tradice, 
řemesla) 

• Práce s papírem, barevným papírem 
• Práce s přírodninami 
• Práce s textilem 

Vv – barvy podzimu, barvy ovoce, 
zeleniny 
Čj – tvary písmen 
M – práce s měřítkem, odhad 
Prv – rodina, podzim, les v zimě 
Dv – spolupráce, týmová práce 
EV 

• Pracuje s jednoduchými pomůckami a nástroji 
• Zvládá elementární dovednosti a činnosti při 

práci se stavebnicí 
• Vymezí základní myšlenky a pojmy ekologie 

• Stolování, příprava tabule 
• Třídění odpadu ( sběr papíru, PET lahví, 

víček) 
• Úklid školní zahrady 
• Jednoduchý výrobek ze stavebnice 

Vv – barevné ladění 
Čj – slovní návod, pracovní postup 
M – jednotky hmotnosti, součet 
Prv – příroda v ročních obdobích, 
rodina 
Dv – krátké scénky 
EV 

• Pracuje s jednoduchými pomůckami a nástroji 
• Zdokonaluje se v elementárních dovednostech 

 

• Stolování ( návyky, prostírání) 
• Tabule pro jednoduché stolování 
• Odpad a jeho likvidace 

Čj – lidová slovesnost 
M – jednotky hmotnosti 
Vv – vycházky a pozorování 
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• Péče o školní okrasné záhony Prv – ekologické chování 
Dv – vyprávění o vlastním prožitku 
 
PP,T,R,Ú,PÚ,MoS 
OVO: 
1.1,1.2,2.1,3.1,3.2,4.1,4.2 
U: 
1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,3.1,3.3,4.3 
 

 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 3. 

 
VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 

  
UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

NÁSTROJE HODNOCENÍ 
 VAZBY, PŘESAHY 

• Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 
• Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost a 

je schopen řídit pracovní proces s ohledem na 
získané informace 

• Práce s papírem a kartonem 
• Přesné měření, lepení, stříhání a 

překládání 
• Práce s přírodninami 
• Práce s textilem 
• Různé druhy stehů, opravy a úpravy 

oděvů ( knoflík, navlečení gumy) 
• Ošetření pokojových květin 

Vv – krása tvarů, barev, linií 
Čj – slovní návod – pracovní postup 
M – přesné měření, úsečky, přímky 
Prv – rostlina v prostředí 
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• Zvládá jednoduché pracovní postupy, provádí 
jednoduchou montáž a demontáž 

• Provádí přiměřené praktické činnosti s daným 
drobným materiálem 

• Pracuje ve skupině či dvojici 

• Práce s papírem 
• Práce s přírodninami 
• Práce s textilem  
     ( zapošití, zadní steh) 
• Úprava stolu ( skládání ubrousků, 

květiny na stole, jmenovky) 
• Montážní a demontážní práce 

Vv – zážitky všedních a svátečních 
dnů 
Čj – text blahopřání, dětská literatura 
M – přesné skládání 
Prv – tradice 
EV 
 

• Pracuje s jednoduchým nářadím 
• Samostatně pracuje podle slovního návodu a 

jednoduchého náčrtu 
• Hodnotí odpad podle druhu 
• Vnímá estetické kvality prostředí 
• Uvědomuje si význam ekologie 

• Práce s textiliemi ( dárky) 
• Práce s papírem – balení knih 
• Práce s přírodninami – velikonoční 

dekorace 
• Jednoduché práce na školních 

květinových záhonech 
• Úklid školní zahrady 
• Třídění odpadu, sběr druhotných 

surovin 

Vv – promyšlený výběr přírodnin 
Čj – schopnost pracovat podle 
jednoduchého psaného návodu 
M – jednotky hmotnosti 
Prv – příroda na jaře  
EV 
 
PP,T,R,Ú,PÚ,MoS 
OVO: 
1.1,1.2,2.1,3.1,3.2,4.1,4.2 
U: 
1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,3.1,3.3,4.3 

 
 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 4. 
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VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 
  

UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
NÁSTROJE HODNOCENÍ 

VAZBY, PŘESAHY 

• Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
pracovního prostředí 

• Používá jednoduché pracovní postupy 
• Udržuje pořádek na pracovišti 
• Přizpůsobí se práci ve dvojici 

• Práce s papírem a kartonem 
• Přesné měření, lepení, stříhání a trhání – 

výroba dopravních značek, loutek 
• Práce s přírodninami 

 

Vv – tvary listů 
Čj – čte s porozuměním jednoduchý 
pracovní postup  a pracuje podle něj 
M – geometrické prostorové tvary 
Př – stromy v lese 
EV 
OSA 
 
 
 
 

• Pracuje podle slovního návodu, pracuje 
samostatně podle předlohy a náčrtu 

• Ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti 

• Vyjmenuje základní vybavení kuchyně 
• Využívá květiny při výzdobě interiéru 
• Ošetřuje pokojové rostliny 

• Práce s papírem ( vánoční motivy, výzdoba 
školy) 

• Úprava pokrmů za studena a sestavování 
jídelníčku 

• Péče o pokojové rostliny 

Vv – objevování detailů 
Čj – vánoční blahopřání 
M – převody jednotek 
Př – základní životní podmínky 
MV 

• Zvládá jednoduché pracovní operace a 
postupy při montážích a demontážích 

• Používá návod pro práci v týmu 
• Provádí základní pěstitelské práce 
• Vnímá estetické kvality prostředí 
• Používá přírodní a sociální prostředí jako 

zdroj inspirace pro vytváření kulturních a 
uměleckých hodnot 

• Navlékání korálků a výroba doplňků z nich 
• Práce se stavebnicí 
• Základy poskytnutí první pomoci 
• Jednoduchá vazba a úprava květin 

Vv – promyšlený výběr přírodnin 
Čj – sestavení pracovního postupu 
M – slovní úlohy, průměr, poloměr 
Př – herbář 
Vl - dekorace 
EV 
MV 
 
PP, Ú, Port, PÚ, MoS 
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OVO: 
1.3,1.4,1.5,1.6,2.2,2.3,2.4,3.3,3.4,3.5,
3.6,4.3,4.4,4.5,4.6 
U: 
1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.3,3.4,
4.4 

 
 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. 

 
VÝSTUPY ŽÁKA ZŠ KOSTELNÍ LHOTA 

  
UČIVO - OBSAH MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

NÁSTROJE HODNOCENÍ 
VAZBY, PŘESAHY 

• Prokazuje základní dovednosti návyky 
při práci 

• Aplikuje tvořivý postoj k vlastní činnosti 
a její kvalitě, umí ohodnotit svou práci 

• Účinně spolupracuje v týmu, dvojici 

• Úklid okolí školy 
• Práce na školních záhonech 
• Práce s kartonem 
• Práce s provázkem- drhání 

 

Vv – desky na výkresy 
Čj – samostatné vyhledání pracovní 
návodu a práce podle něj 
M – geometrické tvary, přesnost 
měření 
EV 
OSA 
 
 
 
 

• Uplatňuje zásady bezpečnosti práce 
v praxi 

• Provede jednoduché úkony první 

• Práce s textiliemi 
• Perličkový steh, vyšívané blahopřání 
• Práce přírodninami – adventní věnec 

Vv – vánoční prostírání, úprava 
cukroví 
Čj – lidové zvyky a tradice v české 
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pomoci, je schopen zajistit lékařskou 
pomoc a popsat zdravotní problémy 

      ( úraz) 
• Určí správnou volbu a použití nástrojů 
• Určí základní způsoby tepelné úpravy 

pokrmů 

• Pečení vánočního cukroví-perníčků literatuře 
M – pravidelné a nepravidelné tvary 
Př – zdravá výživa, vánoční tabule 
našich předků 
EV 
OSA 

• Zapíše jednoduchou předlohu, podle 
které sám pracuje 

• Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
vede pokusy a pozorování 

• Dokáže si uspořádat informace a využít 
je pro práci ve skupině 

• Získává aktivní vztah k ochraně a tvorbě 
životního prostředí 

• Příprava klíčení, sadby, osiva 
• Léčivé rostliny ( jejich využívání i zneužívání- 

koření, drogy, alergie ) 
• Výroba maňáska, loutky – kombinace různých 

materiálů 
• Úprava okolí školy 
• Ekologické třídění odpadu 
• Šetření energiemi 
• Montážní a demontážní práce 

Vv – práce s uměleckým dílem, 
volné zpracování zadaného úkolu 
Čj – vyhledávání textu v odborné 
literatuře 
M – převody jednotek hmotnosti, 
slovní úlohy 
Př – předcházení úrazu, elektrický 
obvod, bezpečnost při ovládání el. 
spotřebičů v domácnosti 
Vl – české loutky 
EV 
MV 
OSA 
 
PP, Ú, Port, PÚ, MoS 
OVO: 
1.3,1.4,1.5,1.6,2.2,2.3,2.4,3.3,3.4,3.5,
3.6,4.3,4.4,4.5,4.6 
U: 
1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2,2.3,3.1,3.3,3.4,
4.4 
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6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 
 
6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
 
6.1.1 Úvod do problematiky hodnocení žáků 
 
Jak již bylo uvedeno v úvodní části ŠVP, účelem vzdělávání žáků v základní škole je vybavit žáka „klíčovými kompetencemi“. Ty představují 

soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích, jsou využitelné v 
různých učebních i praktických činnostech a situacích a jsou klíčem k úspěšnosti v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i osobním životě. 

(Výčet klíčových kompetencí je uveden v úvodní části ŠV.) 

Základní otázkou pro hodnocení (úspěšnosti) žáka je otázka: „Do jaké míry je žák po ukončení základního vzdělání těmito klíčovými 
kompetencemi vybaven?“ Pravdivá odpověď na tuto „klíčovou evaluační otázku“ je zároveň tím nejsložitějším v hodnocení nejenom 
úspěšnosti žáka, ale i školy, celého ŠVP a práce učitelů, a zřejmě nelze najít jednoduchý mechanismus, jak na ni spolehlivě, v „reálném čase“ v 
době vzdělávání v základní škole, přímo odpovědět. (Teprve další život žáka ukáže, do jaké míry se podařilo vytčených vzdělávacích cílů 
dosáhnout.)  Standardy základního vzdělávání???? 
Podstatou praktického objektivního hodnocení úspěšnosti vzdělávání ve škole tedy nebude hodnocení úspěšnosti dosažení obecných 
vzdělávacích cílů a úspěšnost vybavení žáka souborem klíčových kompetencí, ale hodnocení úspěšnosti dosažení těch cílů a hodnocení 
úspěšnosti vybavení žáka těmi kompetencemi, které ve svém souhrnu ke klíčovým kompetencím vedou. Struktura ŠVP (RVP) umožňuje v této 
souvislosti zaměřit se při evaluaci na očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí, očekávané výstupy oborů vzdělávacích oblastí a na 
konkretizované výstupy („konkrétní dílčí aktivní dovednosti“), které tvoří vzdělávací výstup vztažený ke konkretizovanému učivu 
specifikovaném v jednotlivých ročnících v jednotlivých vzdělávacích předmětech. Záměrem autorského kolektivu ŠVP bylo, aby tyto 
konkretizované výstupy vztažené ke konkretizovanému učivu byly nastaveny tak, aby ve svém souhrnu naplňovaly očekávané výstupy (oborů) 
vzdělávacích oblastí a vedly tak k očekávanému efektu – vybavit žáka souborem znalostí, dovedností, návyků a postojů - tedy ke klíčovým 
kompetencím. Za předpokladu, že jsou tyto dílčí kompetence správně nastaveny (což zůstává prioritním úkolem i pro další ověřování a 
případnou korekci ŠVP) lze se při evaluaci zaměřit přímo na tyto dílčí kompetence, jako na hlavní předmět hodnocení úspěšnosti žáka v procesu 
vzdělávání. 
 
6.1.2 Hodnocení a klasifikace žáka učitelem 
 
Klíčovou roli mezi všemi evaluačními činnostmi zaujímá ve ŠVP hodnocení a klasifikace žáka učitelem. Přímo v průběhu výchovně 
vzdělávacího procesu (a také souhrnně za určité konkrétní vzdělávací období) poskytuje učitel žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz 
o tom, s jakým úspěchem se mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů (vedoucích ke klíčovým kompetencím). V hodnocení žáka 
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nedává ŠVP přednost žádné formě. Jak to, když se klasifikuje? Stejně jako výběr vhodných forem a metod výuky je i výběr vhodných forem a 
metod hodnocení žáka plně v rukou 
učitele. Metody a formy evaluace, uvedené u jednotlivých vzdělávacích předmětů v části „Učební osnovy“, jsou pro vyučujícího pouze 
doporučením a návodem,  TO NE, OSNOVY I UČIVO JE ZÁVAZNÉ které vhodné evaluační metody a formy může při ověřování dosažení 
dílčích kompetencí žákem zvolit. Při výběru vhodné formy hodnocení by měl vyučující vždy zvážit i její „motivační dopad“ na žáka s ohledem 
na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Hodnocení žáka vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních 
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí bude místo vysvědčení vydán žákovi výpis z vysvědčení. Při přestupu žáka na jinou 
školu před ukončením druhého pololetí žák odevzdá výpis vysvědčení a škola vydá vysvědčení za 1. pololetí příslušného školního roku. 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen klasifikace), slovně nebo kombinací obou 
způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka školy se souhlasem školské rady. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání 
žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího 
rozvoje žáka. V případě použití slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl 
zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho 
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního 
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Škola převede slovní hodnocení při stanovení celkového hodnocení na vysvědčení, do 
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy 
nebo zákonného zástupce žáka. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí v pátém ročníku, jestliže se hlásí k přijetí ke 
vzdělávání ve střední škole. Hlavní obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělávání, možnostech žáka a jeho 
nadání, předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka. Pro výstupní hodnocení má škola vypracovaný formulář. Už není. 
Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků jsou součástí školního řádu zformulovaných ve vnitřním klasifikačním 
řádu školy a toto hodnocení je: 
a) jednoznačné 
b) srozumitelné 
c) srovnatelné s předem stanovenými kritérii 
d) věcné 
e) všestranné 
Vnitřní klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání stanoví zejména: 
a) zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 
b) zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 
c) stupně hodnocení prospěchu v povinných a v nepovinných předmětech a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, předem 
stanovená kritéria 
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d) zásady pro používání slovního hodnocení, včetně předem stanovených kritérií 
e) zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 
klasifikace 
f) způsob získávání podkladů pro hodnocení 
g) podrobnosti o komisionálních zkouškách a opravných zkouškách 
h) způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
i) způsob hodnocení žáků v zájmových útvarech 
j) způsob hodnocení žáků, kteří nejsou občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku 
k) zásady pro udělování výchovných opatření 
l) způsob hodnocení žáka při plnění povinné docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky 
m) způsob hodnocení žáka při plnění povinné školní docházky formou individuální výuky 
Jak již bylo uvedeno výše, hlavním účelem hodnocení a klasifikace je motivovat žáka a poskytnout mu nezbytnou zpětnou vazbu. Je žádoucí, aby 
si kvalitní zpětnou vazbu dovedli žáci brzy vytvářet i sami, a naučili se vlastnímu kritickému sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Pro 
tyto evaluační formy by měl vyučující (všude, kde je to jen trochu možné) vytvářet dostatečný prostor. 
Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistupňové stupnici. Vyučující je při klasifikaci povinen dodržovat platné právní 
předpisy a vnitřní normy školy (zejména vnitřní klasifikační řád), které upravují pravidla pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení 
může vyučující použít jen v souladu s platnými právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci. Za neopominutelný 
princip hodnocení a klasifikace žáka považuje ŠVP převahu pozitivní motivace. 
 
6.2 AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 
 
Autoevaluace školy a její další evaluační činnost slouží k poskytování nezbytné zpětné vazby vedení školy o tom, jak se škole daří naplňovat 
stanovené vzdělávací záměry a cíle. Jsou současně i hodnocením kvality školy a hodnocením kvality ŠVP. Za úroveň výchovně vzdělávacího 
procesu a za výsledky vzdělávání zodpovídá ředitelka školy. Na rozdíl od stěžejní evaluační role vyučujícího daného vzdělávacího předmětu, 
který hodnotí zejména úspěšnosti žáků při dosahování dílčích kompetencí v průběhu vyučovací hodiny, (za čtvrtletí, pololetí atd.), úloha 
ředitelky školy a ostatních pedagogických pracovníků spočívá především ve zhodnocení úspěšnosti žáků v dosahování očekávaných výstupů 
jednotlivých (oborů) vzdělávacích oblastí, a to především na konci 1. a  2. vzdělávacího období ŠVP. Preferovanou evaluační formou jsou 
(školou k tomuto účelu vypracované) standardizované testy, které umožní porovnat úspěšnost žáků v ročníku (mezi školami – Vrbová Lhota, 
Hradišťko ). Cíle, předmět hodnocení, obsah, formy a metody by měly zohledňovat i vytčené (dlouhodobé, střednědobé, roční ...) vzdělávací 
priority školy. Škola využívá vhodných standardizovaných evaluačních testů institucí, které se evaluací školních vzdělávacích programů 
zabývají ( SCIO, KALIBRO, ČŠI, MŠMT, VÚP ...). 
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Velmi významnou evaluační formou je cílené získávání informací od bývalých žáků školy, kteří byli vzděláváni již podle ŠVP. Jejich vlastní 
zhodnocení vzdělávání podle ŠVP (např. formou vyplnění zadaného dotazníku) umožní škole vytvořit si alespoň částečně objektivní obraz o tom, 
jak se jí vzděláváním podle ŠVP daří naplňovat obecné cíle ŠVP (jak se jí daří vybavovat žáky klíčovými kompetencemi pro další studium). 
Nedílnou součástí autoevaluace školy (jak se jí daří dosahovat stanovených vzdělávacích záměrů a cílů) je zpětná vazba ze strany klienta (rodič) 
a ze strany svého zřizovatele. Škola proto bude v pravidelných intervalech 2 let opakovat zjišťování vzdělávacích požadavků rodičů (a 
zřizovatele) zejména formou standardizovaných dotazníků. 
Pro potřeby autoevaluace bude škola využívat i jiné hodnotící zprávy (např. Inspekční zprávu ČŠI apod.). 
Evaluační činnosti a aktivity (ev. i použité formy a metody), kterými škola zjišťuje úroveň kvality vzdělávání a hodnotí dosažené výsledky žáků 
se zpracovávají na každé vzdělávací období v písemné podobě formou plánů evaluačních činností a aktivit. Na úrovni vzdělávacího předmětu je 
zpracovává vyučující daného předmětu, zpravidla jako součást svého tématického časového plánu výuky. Na vyšší úrovni (vzdělávací oblast, 
„škola“, srovnání škol ..atp.) je zpracovává ředitelka školy nebo jako součást ročního plánu činnosti školy (ev. jako součást plánu kontrolní a 
hospitační činnosti). Základními časovými horizonty pro souhrnné hodnocení jsou: čtvrtletí, pololetí ..... závěr školního roku; a 1. a 2. vzdělávací 
období ŠVP. 
Neodmyslitelnou součástí každé evaluační činnosti je její vyhodnocení, které mj. zahrnuje i návrhy vhodných „korekčních“ opatření, případně i 
návrhy na další úpravu ŠVP. 
 
 
7. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY – není v souladu s § 5 ŠZ 
 

 
7.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 
Školní družina naplňováním ŠVP pomáhá škole k získávání a upevňování klíčových kompetencí. Současně se podílí se na projektech, 
výtvarných i ostatních soutěžích a spolupodílí se na všech ostatních aktivitách. 
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního 
vyučování, ale má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování.  
Družina je určena pro žáky 1. až 5. ročníku. Oddělení je naplněno počtem 25 žáků. Provoz ranní družiny je od 6.45 do 7.30. Odpolední provoz je 
od 11.50 do 15.00.  
Dítě, které navštěvuje školní družinu přijímá určitý bioritmus  (příchod ze školy, hygiena, oběd, odpočinek po obědě, relaxační a zájmové 
činnosti, příprava na vyučování). Prohloubí si a upevní své návyky osobní hygieny, společenského chování, udržování pořádku ve svých věcech i 
ve svém okolí. Osvojí si některé sociální dovednosti (požádat o pomoc, vyjádřit svůj názor). Má představu co je pro něho důležité (žebříček 
hodnot). Naučí se pracovat v kolektivu, spolupracovat s ostatními, vybírá si oblast svého zájmu na základě poznatků ze zájmové činnosti. Dokáže 
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se prezentovat v soutěžích a kulturních vystoupeních. Osvojí si návyky první pomoci. Při odpočinkových činnostech se naučí, jak vhodně 
relaxovat a odpočívat. Pomocí sportu si udrží dobrý zdravotní stav a tělesnou kondici. Dokáže použít škálu výtvarných a pracovně - technických 
dovedností k výrobě drobných předmětů a dárků a k výzdobě a k zvelebení svého prostředí. Umí se chovat v přírodě. 
Obsah výchovy mimo vyučování tvoří činnosti odpočinkové, rekreační a tělovýchovné, zájmové, pracovně - technické, přírodovědné, estetické, 
společensko - vědní, příprava na vyučování, sebeobslužné. Ty se zařazují do všech období školního roku. 
 
 
7.2 UČEBNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 
7.2.1 Podzim ŠD začíná v září a TO JE JŠTĚ LÉTO 
Odpočinkové činnosti: 
klid na koberci, četba literatury, rozhovory s dětmi, jejich zážitky, relaxační a dechová cvičení, společenské hry a omalovánky. 
Rekreační činnosti: 
denní vycházky s hrami ve volné přírodě, závodivé hry na hřišti, tělovýchovné chvilky, volné aktivity dětí (skluzavky, průlezky, míčové hry). 
Zájmové činnosti:  
pracovní - práce se stavebnicí, šití, navlékání korálků, výrobky z přírodních materiálů, práce se dřevem, modelovací hmotou, odpadovým 
materiálem, 
přírodovědné – výzdoba z listů a květů, vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě, podzimní les – zvířata, sbírka plodů a semen, živá a 
neživá příroda, přípravy zvířat a rostlin na zimu, odlet ptactva, 
estetické – malování listů a plodů, hra s barvou – rozpíjení, rozfoukávání, obtisky, výroba papírových draků, rozlišování teplých a studených 
barev, podzimní zvířátka, 
společensko-vědní – lidové tradice – posvícení, pouť, dušičky, Velikonoce. 
Příprava na vyučování – udržování pořádku ve školní družině, ve svých věcech, psaní domácích úkolů, hry s písmeny, hádanky, křížovky. 
Sebeobslužné činnosti – Prohlubování návyků osobní hygieny (mytí rukou, nošení kapesníků), zásady správného stolování (chování ve školní 
jídelně), péče o pořádek ve svých věcech i ve svém okolí, při výtvarných, pracovně-technických činnostech, udržování pořádku v herně, šatně. 
Zásady společenského chování - zdravení, oslovení, poděkování, nebát se slušně vyjádřit svůj názor, požádat, přijmout pochvalu, odolat tlaku 
vrstevníků. 
 
7.2.2 Zima 
Odpočinkové činnosti: 
stolní hry, hádanky, hry se stavebnicemi, práce s knihami v žákovské knihovně, počítačové hry, video, společná četba. 
Rekreační činnosti: 
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vycházky, bruslení, klouzání, sněhové stavby, bobování. Za nepříznivého počasí – tělovýchovné chvilky v družině a tělocvičně. 
Zájmové činnosti: 
pracovní – výzdoba školní družiny, výroba vánočních dárků pro rodiče, výroba vánočních ozdob z papíru a jiného materiálu, vánoční blahopřání, 
přírodovědné – vyprávění o zvířatech, vycházky, stopy zvířat ve sněhu a jejich rozlišování, druhy ptáků a krmítek, sledování počasí, jak se 
v zimě oblékat, 
estetické – chování v kulturním zařízení, návštěva městského muzea, vánoční besídka, 
společensko-vědní – Vánoce. 
Příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů, péče o učebnice a sešity, hrou vytvářet slova, didaktické hry. 
 
 
7.2.3 Jaro 
Odpočinkové činnosti: 
četba, vyprávění, hádanky, poslech pohádek, videofilmy, relaxační a dechová cvičení, hry se stavebnicemi, hračkami dle vlastního výběru. 
Rekreační činnosti: 
vycházky do jarní přírody, využití drobného náčiní, hry na školním hřišti, lese, skluzavky, pískoviště, průlezky, bazén. 
Zájmové činnosti: 
pracovní – lepení, skládanky a vystřihovánky, zdobení velikonočních kraslic, práce s přírodním materiálem, 
přírodovědné – vycházky na louku, do parku, lesa, poznávání světových stran, stromů, pozorování mláďat domácích zvířat, změny v jarní 
přírodě, ochrana přírody, léčivé byliny,  
estetické – jarní náměty, textilní koláže, pohádky. 
Příprava na vyučování: 
hádanky, doplňovačky, didaktické hry, příprava domácích úkolů, formou vycházek do přírody prohloubení vědomostí. 
 
7.3 KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 
- k řešení problémů: 
vnímá problémové situace, rozpozná problém, přemýšlí, promýšlí způsob řešení problémů, 
- komunikativní : 
formuluje své myšlenky v logickém sletu, vyjadřuje se souvisle, kultivovaně, rozumí textu, naslouchá druhým lidem, rozumí jim, 
- sociální a personální: 
 spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, vytváří příjemnou atmosféru, 
- občanské: 
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váží si druhých lidí, respektuje, chrání a ocení naše tradice, chápe základní principy společenské normy, 
- pracovní: 
používá bezpečně materiály, nástroje a vybavení, orientuje se v základních pracovních aktivitách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                   
 
                              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


