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„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl.

A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není,
jak tomu v mnoha případech je.“ JAN WERICH (1905 – 1980)

aneb
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VÁCLAV HAVEL (1936 – 2011) A TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK (1850 – 1937)
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spisový�  znak: skartač�ní� znak: A/10

zodpoví�da� :
doč. PhDr. Tibor Vojtko, PhD., r�editel s�kolý

Úvodní ustanovení

S)kolní� vzde� la� vačí� program S)VP ZS)  Valdiče úpravúje podmí�nký vý�čhovne�  a vzde� la� vačí� č�innosti Za�kladní� s�kolý Valdiče, pr�í�spe�vkove�  organizače. Odpoví�da�  platne�mú 
zne�ní� RVP ZV.

Závěrečné ustanovení

S)kolní� vzde� la� vaní� program S)VP ZS)  Valdiče nahrazúje s�kolní� vzde� la� vačí� program S)VP ZV Za�kladní� s�kola Valdiče, č�.j. Ne� -30/07, ze dne 1. 9. 2007, vč�etne�  Dodatkú č�. 1 a 
Dodatkú č�. 2. S)kolní� vzde� la� vačí� program S)VP ZS)  Valdiče včha� zí� v platnost od 1. listopadú 2022.

Ve Valdičí�čh 1. listopadú 2022 doč. PhDr. Tibor Vojtko, r�editel s�kolý
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1 Identifikační údaje
Název ŠVP: S)VP ZS)  Valdiče

Motivační název: „Kdýz�  úz�  č�love�k jednoú je, tak ma�  koúkat, abý býl. A kdýz�  koúka� , abý býl, a je, tak ma�  bý� t to, čo je, a nema�  bý� t to, čo není�, jak tomú v 
mnoha pr�í�padečh je.“ Jan Weričh (1905 – 1980) aneb „Pravda a la� ska músí� zví�te�zit nad lz� í� a nena�vistí�“ Va� člav Havel (1936 – 2011) a „Neba� t se a nekra� st“ Toma� s�  
Garrigúe Masarýk (1850 – 1937)

1.2 Údaje o škole
Název školy: Za�kladní� s�kola Valdiče, pr�í�spe�vkova�  organizače Vedení školy: doč. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D. (od 1. srpna 2018)

Sídlo školy: Jič�í�nska�  30, 507 11 Valdiče Kontakt: Adresa pro dálkový přístup: vojtko@zsvaldiče.čz

Tel.: 493 533 328, +420 777 555 601 Webové stránky školy: www.zsvaldiče.čz

IČ: 70990921

RED IZO: 600 092 305

Charakteristika školy:

Základní škola s nejvýs�s� í�m povolený�m poč�tem z�a�kú:  120 IZO 102 190 909

Školní družina s nejvýs�s� í�m povolený�m poč�tem z�a�kú:  50 IZO 117 300 349
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Právní forma:

pr�í�spe�vkova�  organizače datúm zaha� jení� č�innosti: 18. br�ezna 1996

rozpoč�tova�  organizače do: 31. prosinče 2002 pra�vní� súbjektivita od: 1. ledna 2003 datúm zar�azení� do sí�te�  (rejstr�í�kú) s�kol: 1. ledna 2005

1.3 Zřizovatel školy
Název zřizovatele: obeč Valdiče Kontakt:

Adresa zřizovatele: Jič�í�nska�  37, 507 11 Valdiče t: 493 533 325 e: starosta@valdiče.čz

1.4 Platnost dokumentu
Platnost od: 1. za� r�í� 2022 Datum projednání ve školské radě: 7. č�ervna 2022
Verze ŠVP: 1 Datum projednání pedagogickou radou: 15. č�ervna 2022

ředitel školy doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D. razítko školy
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2 Charakteristika školy
Za�kladní� s�kola Valdiče, pr�í�spe�vkova�  organizače je za�kladní� s�kola, ktera�  poskýtúje vzde� la� va�ní� v pe� ti roč�ní�čí�čh a ve s�kolní� drúz� ine�  ve dvoú odde� lení�čh. Od 1. ledna 
2003 disponúje pra�vní� súbjektivitoú – pr�í�spe�vkova�  organizače. Zr�izovatelem pr�í�spe�vkove�  organizače je obeč Valdiče.

2.1 Úplnost a velikost školy
Tradiče vý�čhovne�  a vzde� la� vačí� č�innosti ve Valdičí�čh saha�  do poloviný 19. století�. V roče 1867 býla zaha� jena vý�úka v první�  s�kolní� búdove� . K te�  býla v roče 1980 
pr�istave�na nova�  č�a� st. Kapačita s�kolní�ho výúč�ova�ní� se tak vý�razne�  zvý�s� ila. V roče 2011 býlo výbúdova�no múltifúnkč�ní� sportovní� hr�is�te�  s úme�lý�m povrčhem. Rozvoj 
s�kolní�ho area� lú býl zavrs�en o 6 let pozde� ji vý�stavboú te� ločvič�ný v prostorú mezi s�kolní� búdovoú a obeční�m ú� r�adem. Za�kladní� s�kola Valdiče tak disponúje s�kolní�m 
area� lem v čentrú obče Valdiče.  Area� l nabí�zí� velmi pestre�  moz�nosti nejen pro vý�čhovnoú a vzde� la� vačí� č�innost s�kolý, ale i pro te�sne�  spojení� s�kolní�ho vzde� la� va�ní�  se  
spolkovoú č�inností� v obči. S)kolní� búdova sesta� va�  z 5 kmenový�čh s�kolní�čh tr�í�d, úč�ebný s�kolní� drúz� iný a dvoú spečializovaný�čh úč�eben Ateliér a Polytechnická učebna. 
Soúč�a� stí� s�kolý je te� ločvič�na.

Soúč�a� stí� s�kolní�ho area� lú je malý�  s�kolní� dvú: r, který�  je výúz� í�va�n pro odpoč�inkovoú č�innost.

Stravova�ní� je zajis�te�no smlúvne�  v Mater�ske�  s�kole Valdiče, pr�í�spe�vkove�  organizači v area� lú mater�ske�  s�kolý, kam z�a� či s�kolý dočha� zí�.

S)kolní� area� l je zabezpeč�en opločení�m a elektroničký�m zabezpeč�ovačí�m zar�í�zení�m. Bezpeč�nost s�kolní�ho provozú, vč�etne�  provozú te� ločvič�ný, zajis�ťúje zabezpeč�ovačí� 
a protipoz�a� rní� sýste�m.

V rejstr�í�kú s�kol a s�kolský�čh zar�í�zení� je úvedena kapačita s�kolý 120 z�a� kú:  a kapačita s�kolní� drúz� iný 50 z�a� kú: . Obvýkle je s�kolní� drúz� ina de� lena na dve�  odde� lení�.

2.2 Umístění školy
S)kolní� area� l se načha� zí� v čentrú obče v te�sne�  blí�zkosti obeční�ho ú� r�adú a parkú na na�m. Mí�rú a v blí�zkosti čhra�ne�ne�  oblasti kolem vrčhú Zebí�n. S)kolní� výúč�ovaní�  
výúz� í�va�  vý�hod úmí�ste�ní� s�kolý – napr�. vý�úka húdební� vý�čhový v blí�zke�m obeční�m lese nebo sportovní� aktivitý v pr�ilehle�m okolí� s�kolní� búdový. V obči Valdiče se 
načha� zí� mí�stní� knihovna, se kteroú s�kola a s�kolní� drúz� ina ú� zče spolúpračújí�. 

V  te�sne�  blí�zkosti  s�kolní�  búdový a  te� ločvič�ný se načha� zí�  obeční�  ú� r�ad,  resp.  hasič�ska�  zbrojniče.  R) ada z�a� kú:  navs�te�vúje  oddí�lý  mladý�čh  hasič�ú: ,  s�kola se sborem 
dobrovolný�čh hasič�ú:  spolúpračúje na aktivita� čh protipoz�a� rní� prevenče a praktičký�čh znalostečh první� pomoči a očhraný zdraví�.
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V blí�zkosti je me�sto Jič�í�n, ktere�  nabí�zí� kúltúrní� a sportovní� výz� ití� a dals� í� moz�nosti spolúpra� če se za�kladní�mi s�kolami.

2.3 Charakteristika žáků
Valdička�  za�kladní� s�kola navazúje na velmi dloúhoú tradiči vzde� la� va�ní� de� tí�. V moderní�čh de� jina� čh býla s�kola zame�r�ena na první� stúpen�  ZS) . Svý�m úmí�ste�ní�m, velikostí�  
a poč�tý z�a�kú:  v jednotlivý�čh tr�í�da� čh s�kola úsilúje o individúa� lní� pr�í�stúp k de� tem a k jejičh osobní�m dispozičí�m. 

V minúlosti býla s�kola búdova�na jako s�kola str�ediskove�  obče. Ve sta� vají�čí�čh prostora� čh býlo v 80. letečh na 170 de� tí�. V dú: sledkú demografičke�ho vý�voje dočha� zelo 
ke sniz�ovaní� poč�tú z�a� kú: . V soúč�asne�  dobe�  se poč�et z�a� kú:  počhýbúje mezi 60 a 70 z�a� ký. Tento poč�et úmoz�n� úje výtva� r�et idea� lní� podmí�nký pro vý�čhovnoú a vzde� la� vačí� 
č�innost s�kolý a s�kolní� drúz� iný. 

Za�kladní� s�kola Valdiče je tradič�ne�  ú� zče spojena se spolkovoú č�inností� v obči. Pr�edevs�í�m pak s mí�stní� organizačí� TJ Sokol Valdiče a Sborem dobrovolný�čh hasič�ú: . 

Pr�eva� z�na�  ve� ts� ina z�a� kú:  je mí�stní�čh a z pr�ilehlý�čh občí� – Jič�í�n, Z) elezniče, Stúden� aný atpod. 

Do 6.  roč�ní�kú z�a� či  valdičke�  s�kolý odčha� zejí�  zejme�na do s�kol  v Jič�í�ne�  nebo do pr�ilehle�  Z) elezniče.  V te�čhto s�kola� čh jsoú ú� spe�s�ní�  a dobr�e  se zapojújí�  do nový�čh 
kolektivú: . Pedagogove�  se svý�mi z�a� ký údrz�újí� kontakt a mohoú tak prú: be�z�ne�  hodnotit pr�ipravenost svý�čh z�a� kú:  na drúhý�  stúpen�  ZS) . Ve� ts� ina z�a�kú:  údrz�úje se svoú 
valdičkoú s�koloú osobní� kontakt.

Za�kladní�  s�kola  Valdiče  vzde� la� va�  z�a� ký  jejičhz�  vzde� la� vačí�  dispoziče  výz�adújí�  podpú: rna�  opatr�ení�,  ve�nújeme  se  take�  rozvoji  talentovaný�čh  z�a�kú: .  Ú6 zče  tak 
spolúpračújeme s Pedagogičko-psýčhologičkoú poradnoú v Jič�í�ne�  a se Spečia� lne�-pedagogičký�m čentrem v Jič�í�ne�  a s dals� í�mi spečia� lne� -pedagogičký�mi čentrý, ktere�  
se spečializújí�  napr�. na poradenství� de� tem a rodič�ú: m de� tí� s postiz�ení�m zrakú nebo s jiný�mi zdravotní�mi obtí�z�emi, ktere�  zasahújí� do moz�ností� dí�te� te vzde� la� vat se.

2.4 Podmínky školy
Za�kladní� s�kola disponúje velmi dobrý�mi materia� lní�mi podmí�nkami. Vý�hodoú valdičke�  s�kolý je její� účelený�  area� l – s�kolní�  búdova, te� ločvič�na, s�kolní�  hr�is�te� .  S)kola 
sesta� va�  z 5 kmenový�čh s�kolní�čh tr�í�d, úč�ebný s�kolní� drúz� iný a dvoú spečializovaný�čh úč�eben Ateliér  a Polytechnická učebna. Soúč�a� stí� s�kolý je te� ločvič�na, ktera�  je 
propojena prosklenoú spojovačí� čhodboú. S)kolní� tr�í�dý jsoú výbavene�  múltifúnkč�ní� dotýkovoú tabúlí�, vs�ečhný kmenove�  tr�í�dý a spečializovane�  úč�ebný jsoú pr�ipojene�  
k internetú.

Ateliér je propojen s úč�ebnoú s�kolní� drúz� iný – rozs�ir�úje tak prostor pro s�kolní� drúz� inú. Tento prostor je výbaven pr�edevs�í�m tradič�ní�mi i orienta� lní�mi húdební�mi 
na� stroji a sloúz� í� k vý�úče húdební� vý�čhový.
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Polytechnická učebna je výbavena notebooký (notebooký) a vzhledem k SW výbavení� sloúz� í� vedle pr�edme�tú informatika ke vs�em ostatní�m pr�edme�tú: m ve vs�ečh 
roč�ní�čí�čh. Dals�í� pomú: čký v polýtečhničke�  úč�ebne�  jsoú rú: zne�  stavebniče a konstrúkč�ní� hrý pro polýtečhničký�  rozvoj de� tí�. Úč�ebna a její� výbavení� tak sloúz� í� i drúhe�mú 
odde� lení� s�kolní� drúz� iný – stars�í� de� ti 3. - 5. tr�í�da. 

Tělocvična je kompletne�  výbavena pro vs�estranný�  te� lesný�  a dús�evní� rozvoj de� tí�. V odpolední�čh hodina�čh sloúz� í� jako sportovis�te�  pro TJ Sokol Valdiče a dals� í� za� jmove�  
spolký. 

Školní multifunkční hřiště je v te�sne�  blí�zkosti s�kolní� búdový. Sloúz� í� k venkovní�m sportovní�m a herní�m aktivita�m hodin te� lesne�  vý�čhový a k za� jmový�m č�innostem 
s�kolní� drúz� iný. Pr�i vhodne�m poč�así� de� ti na hr�is�ti svač�í�, hr�is�te�  a s�kolní� dvorek jsoú výúz� í�vane�  k rú: zný�m vzde� la� vačí�m a vý�čhovný�m č�innostem.

Pedagogičký�  sbor  ma�  k  dispoziči  sborovnú  výbavenoú  kúčhýn� ský�m  koútem,  stolní�m poč�í�tač�em a  pr�í�rúč�ní�  knihovnoú  pro pedagogý.  K dispoziči  je  take�  plne�  
výbavena�  kúčhýn� ka úmí�ste�na v te� ločvič�ne� .  S)kolní�  pomú: čký,  úč�ebniče a metodiký jsoú úloz�ene�  ve dvoú  kabinetech v první�m patr�e  búdový. R) editel s�kolý ma�  k 
dispoziči ředitelnu a archiv školy, který�  je soúč�a� stí� jednoho z kabinetú: .

V první�m patr�e s�kolní� búdový je úmí�ste�na z�a� kovska�  knihovna, ktera�  je z�a�kú: m k dispoziči.

C)a� st  s�kolní�ho  objektú  je  v  za� sade�  historička�  búdova,  ke  ktere�  býlo  na  poč�a� tkú  80.  let  pr�istave�na  jednopatrova�  búdova.  Objekt  s�kolý  výz�adúje  postúpnoú 
modernizači, ktera�  se v soúladú s pla�nem a potr�ebami edúkač�ní� č�innosti úskúteč�n� úje. 

S)kolní� area� l je v blí�zkosti tzv. sočia� lní�ho objektú obče, který�  je plne�  výbaven jako „s�kola v pr�í�rode�“. V tomto opločene�m area� lú probí�hají� odpoč�inkove�  aktivitý s�kolý i  
s�kolní� drúz� iný, rú: zne�  projektove�  dný. V blí�zkosti je mýslivečka�  str�elniče, kteroú s�kola výúz� í�va�  pro projektove�  dný – sportovní� str�elba.

2.5 Spolupráce s dalšími institucemi
Za�kladní�  s�kola Valdiče je  vesnická s�kola, ktera�  se aktivne�  podí�lí�  na kúltúrní�m a sportovní�m výz� ití�  de� tí�.  Ú6 zče tak spolúpračúje se svý�m zr�izovatelem na zajis�te�ní� 
zr�izovatelske�  odpove�dnosti  vú: č�i  sve�  pr�í�spe�vkove�  organizači  a  na  zajis�te�ní�  pr�edevs�í�m  kúltúrní�čh  akčí�  v  obči  (ví�ta�ní�  obč�a�nkú: ,  rozsve�čení�  va�noč�ní�ho  stromú, 
organizače de� tske�ho dne apod.).

Ze sve�  povahý s�kola ú� zče spolúpračúje s mí�stní�mi spolký: TJ Sokol Valdiče (Se Sokolem v pohýbú), SDH Valdiče (první� pomoč pro de� ti a protipoz�a� rní� očhrana) a SKP 
Valdiče. Obeč Valdiče zr�izúje jes�te�  mater�skoú s�kolú Valdiče, jako svoú drúhoú pr�í�spe�vkovoú organizači, se kteroú za�kladní� s�kola spolúpračúje na r�ade�  akčí� pro de� ti: 
Sportovní� poha� r obče Valdiče. Do Mater�ske�  s�kolý Valdiče dočha� zí� z�a� či i zame�stnanči s�kolý na obe�dý.

Společ�ne�  s mí�stní� knihovnoú organizúje s�kola úva�de�ní� z�a� kú:  mezi č�tena� r�e a rú: zne�  č�tena� r�ske�  dí�lný.
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2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery
Spolúpra�če s rodič�i  je klí�č�ový�m aspektem s�kolní�ho prospe�čhú de� tí�.  S rodič�i  první�  a drúhe�  tr�í�dý jsoú pedagogove�  v te�me�r�  denní�m kontaktú. Kontakt s rodič�i je 
pove� ts� inoú velmi neforma� lní�  a úmoz�n� úje prú: be�z�ne�  domloúva�ní�  ve ve�či prospe�čhú č�i čhova�ní�.  Forma� lne�  se rodič�e mohoú o prospe�čhú z�a� kú:  informovat na tzv. 
konzúltač�ní�čh odpolední�čh, ktere�  s�kola organizúje č�týr�ikra� t za s�kolní� rok. Termí�ný zver�ejn� úje na zač�a� tkú s�kolní�ho rokú. Rodič�e vs�ak mají� pra� vo informovat se na 
prú: be�h a vý�sledký s�kolní�ho vzde� la� va�ní� svý�čh de� tí� kdýkoliv.

Ofičia� lní�  komúnikače s rodič�i  je  vedena prostr�edničtví�m sýste�mú S)kolý OnLine.  Rodič�e  dí�te� te  jsoú pr�i  zaha� jení�  s�kolní�  dočha� zký obezna�meni  s  elektroničký�m 
sýste�mem S)kola OnLine. Sýste�m je výúz� í�va�n pr�edevs�í�m jako prostr�edek pro operativní� sde� lova�ní� informačí�, omloúva�ní� nepr�í�tomnosti, pr�eda�va�ní� hodnočení� a pro 
zver�ejn� ova�ní� rozvrhú: . Výúz� í�va�ní� sýste�mú je os�etr�eno v pr�í�slús�ne�  s�kolní� dokúmentači.

S)kola take�  informúje o svý�čh aktivita� čh na vlastní�čh webový�čh stra�nka� čh. Stra�nký výúz� í�va�  jako dýnamičký�  informač�ní� kana� l – fotogalerie s�kolní�čh aktivit, ale i jako 
na� stroj pro forma� lní� informovanost – zver�ejn� ova�ní� povinne�  dokúmentače.

Neforma� lne�  se r�ada rodič�ú:  podí�lí� na s�kolní�čh aktivita� čh, a to i organizač�ne� .

2.7 Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogičký�  sbor sesta� va�  z plne�  kvalifikovaný�čh pedagogú:  – č�týr�i úč�itelký, 1 úč�itel, 2 výčhovatelký, 2 asistentký pedagoga (s�kol. rok 2021-2022). Nejedna�  se vs�ak ve 
vs�ečh pr�í�padečh o čele�  ú� vazký.  Flúktúače pedagogú:  je  minima� lní�  –  pedagogičký�  tý�m je  stabilní�  a  pro  rodič�e  pr�edví�datelný� .  S)kola pračúje  s  tzv.  zava�de� jí�čí�mi 
pedagogý, takz�e dočha� zí� k pr�eda�va�ní� zkús�eností� a k súpervizi slúz�ebne�  me�ne�  zkús�ený�m pedagogú: m.

Kaz�doroč�ne�  je sestavova�n pla�n dals� í�ho vzde� la� va�ní�  pedagogú:  – vedení�  s�kolý klade dú: raz na vzde� la� va�ní�  pedagogú:  jak v oblastečh výúč�ovačí�čh pr�edme�tú: ,  tak i v 
osobnostní�ho rozvoje. 

2.8 Dlouhodobé projekty
Ovoče a zelenina do s�kol
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3 Charakteristika ŠVP
S)kolní�  vzde� la� vačí�  program výčha� zí�  ze za� vazne�ho RVP ZV, pr�ič�emz�  zohledn� úje tradiči s�kolní�ho vzde� la� va�ní�  ve Valdičí�čh, úmí�ste�ní�  a výbavenost s�kolní�ho area� lú a 
s�kolní� pomú: čký, zejme�na úč�ebniče, ktere�  vý�stúpú: m RVP ZV odpoví�dají�. S)kolní� vzde� la� vačí� program S)VP ZS)  Valdiče respektúje čharakter pe� ti tr�í�dní� s�kolý jako čentra 
dětského života v obči.

3.1 Zaměření školy

S)kolní� vzde� la� vačí� program S)VP ZS)  Valdiče nese ve sve�m za�hlaví� čita� t Jana Weričha (1905 – 1980), jenz�  výzdvihúje osobnostní� rozvoj č�love�ka: „Když už 
člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech  
je.“ Nas�e s�kola tedý úsilúje o vý�čhovú a vzde� la� va�ní�  de� tí�,  ktere�  sme�r�úje k rozvoji osobní�čh dispozič kaz�de�ho dí�te� te – nabýtí�  takový�čh dovedností�, 
znalostí�  a sčhopností�, ktere�  kaz�de�mú z�a�kovi úmoz�ní� ve�st svú: j vlastní� z� ivot ú� spe�s�ne�  a napln� ovat tak sve�  potr�ebý a společ�enske�  oč�eka�va�ní�  ve vs�ečh 
fa� zí�čh sve�ho z� ivota. Valdička�  s�kola se opí�ra�  o velmi te�sne�  propojení� s rodinoú a mí�stem. Edúkače tak staví� na pevný�čh za�kladečh úkotvújí�čí�čh de� ti do 
rodiný, společ�enství� a mí�sta. S)kolní� vzde� la� va�ní�  se tak podr�izúje klí�č�ove�  lidske�  potr�ebe�  – potr�ebe�  bezpeč�í�  a jistote�  a výúz� í�va�  stejnoú me�roú potr�ebú 
pozna�vat a objevovat. 

S)kolní� vzde� la� vačí� program ZS)  Valdiče výčha� zí� ze sčhva� lene�ho RVP ZV. Výčha� zí� tak z prinčipú úč�init mlade�ho č�love�ka kompetentní�m k vedení� vlastní�ho 
z� ivota samostatne�  a neza�visle. Vedle vzde� la� vačí�čh a vý�čhovný�čh čí�lú: , ktere�  RVP ZV pr�edepisúje úsilújeme o formova�ní� de� tí� v silne�  osobnosti, ktere�  jsoú 
sčhopne�  respektovat a tolerovat jinakost v lidske�  společ�nosti a za� roven�  vlastní�m dí�lem společ�nosti pr�ispí�vat. Masarýkovo  nebát se a nekrást nebo 
Havlovo Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí jsoú za�kladní�mi pilí�r� i s�kolní�ho klimatú valdičke�  s�kolý.
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3.2 Výchovné a vzdělávací strategie – kompetence

Vý�čhovne�  a vzde� la� vačí� čí�le zohledn� újí�  moderní� pohled na vzde� la� vačí� kúrikúlúm. Znalosti, dovednosti a na�výký tvor�í�  ve sve�  čelistvosti kompetenče, 
ktere�  mlade�ho  č�love�ka  úsčhopn� újí�  ve�st  vlastní�  z� ivot  samostatne� ,  neza�visle,  tj.  kompetentne� .  Ve  výúč�ova�ní�  vs�ak  sta� le  aktivne�  pračújeme  se 
vzde� la� vačí�mi čí�li, s vý�čhovný�mi čí�li a s operač�ní�mi čí�li, ktere�  na ú� rovni výúč�ovačí� hodiný, vzde� la� vačí�ho blokú č�i pr�edme�tú zpr�esn� újí� vý�znam č�innosti.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

- Podpora samostatnosti a tvor�ivosti.

- Úč�í�me z�a� ký výhleda�vat, zpračova�vat a poúz� í�vat potr�ebne�  informače v tis�te�ný�čh i digita� lní�čh me�dií�čh.

- Na praktičký�čh pr�í�kladečh výsve� tlújeme smýsl a čí�l úč�ení� a posilújeme pozitivní� vztah k úč�ení�.

- Pr�ipoús�tí�me individúa� lní� r�es�ení� vedoúčí� k dosaz�ení� čí�le.

- Motivújeme z�a�ký k pla�nova�ní�, organizači a výhodnočova�ní� jejičh č�innosti. Vedeme a povzbúzújeme k peč�live�  a trpe� live�  
pra� či.

- Snaz� í�me se výtva� r�et takove�  sitúače, v ničhz�  z�a� k pozna�va�  radost z úč�ení� jako svoú vnitr�ní� motivači.

- K z�a�kú: m pr�istúpújeme individúa� lne� .

- Úč�í�me pra� či s čhýboú.

- Jdeme pr�í�kladem – sami se neústa� le vzde� la� va�me.

Kompetence k řešení problémů - Rozví�jí�me ú z�a� kú:  samostatnost, tvor�ivost a logičke�  mýs�lení�.

- Podporújeme tý�movoú spolúpra� či pr�i r�es�ení� proble�mú: .

- Povzbúzújeme k výúz� í�va�ní� rú: zný�čh pr�ijatelný�čh zpú: sobú:  r�es�ení� proble�mú: .
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Výchovné a vzdělávací strategie

- Ve s�kole i pr�i mimos�kolní�čh akčí�čh prú: be�z�ne�  monitorújeme, jak z�a� či r�es�ení� proble�mú:  praktičký zvla�dají�.

- Úč�í�me z�a� ký neba� t se proble�mú:  a úve�domovat si, z�e proble�m není� hrozba, ale vý�zva.

- Pr�i r�es�ení� proble�mú:  úč�í�me z�a� ký poúz� í�vat metodý brainstormingú a dals� í� metodý.

- Jdeme pr�í�kladem – snaz� í�me se r�es� it s rozúmem a s nadhledem rú: zne�  proble�move�  sitúače ve s�kole.

Kompetence komunikativní

- Odmí�ta�me agresivní�, hrúbe� , vúlga� rní� a nezdvor�ile�  projevý čhova�ní� z�a� kú: , zame�stnančú:  s�kolý i rodič�ú: .

- Podporújeme pr�a� telskoú komúnikači mezi z�a� ký napr�í�č� tr�í�dami, roč�ní�ký i ve�kový�mi skúpinami.

- Rozví�jí�me ú z�a� kú:  sčhopnost nasloúčhat drúhý�m jako nezbýtný�  prvek komúnikače.

- Výzdvihújeme potr�ebú kúltúrý komúnikače.

- Jdeme pr�í�kladem – úsilújeme o profesiona� lní� pr�í�stúp ke komúnikači s z�a� ký, rodič�i, zame�stnanči s�kolý a s�irs� í� ver�ejností�.

- Sami se snaz� í�me komúnikovat na „kúltúrní� ú� rovni“ a úz� í�vat logičke�  argúmentý.

- Netolerújeme pomlúvý, nezdvor�ilost ani za�kúlisní� jedna�ní�.

- Pozitivne�  prezentújeme svoú s�kolú a pedagogičkoú profesi na ver�ejnosti.

Kompetence sociální a personální - Netolerújeme projevý rasismú, xenofobie a načionalismú.

- Prú: be�z�ne�  monitorújeme sočia� lní� vztahý ve tr�í�de� , skúpine�  a úsilújeme o posilova�ní� pozitivní�čh a r�es�ení� negativní�čh 
stavú: .

- Dú: sledne�  výz�adújeme dodrz�ova�ní� pravidel stanovený�čh ve s�kolní�m r�a� dú, v r�a� dečh odborný�čh úč�eben, r�a� dú akčí� mimo 
s�kolú apod.

- Vedeme z�a� ký ke spolúpra� či a úkazújeme jim ji jako idea� lní� čestú k naplne�ní� osobní�čh i společ�ný�čh čí�lú: .
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Výchovné a vzdělávací strategie

- Pr�i pra� či v tý�mečh úč�í�me z�a� ký vní�mat vza� jemne�  odlis�nosti jako podmí�nkú efektivní� spolúpra� če, a ne jako pr�eka� z�kú.

- Výúz� í�va�me sitúače, kdý se z�a� či vza� jemne�  potr�ebújí�, a podporújeme je v pomoči jeden drúhe�mú.

- Úsilújeme o optima� lní� integrači z�a�kú:  se spečia� lní�mi vzde� la� vačí�mi potr�ebami do tr�í�dní�čh kolektivú: .

- Jdeme pr�í�kladem – podporújeme spolúpra� či a jednotú vs�ečh pračovní�kú:  s�kolý.

- Respektújeme pra� či, roli, povinnosti i odpove�dnost drúhý�čh.

- Poma�ha�me si, úč�í�me se jeden od drúhe�ho, výme�n� újeme si zkús�enosti.

Kompetence občanské - Vní�ma�me kaz�de�ho z�a�ka jako osobnost a respektújeme jeho pra�va.

- Výzdvihújeme potr�ebú sebeú� čtý a ú� čtý k drúhý�m lidem a vedeme k ní� z�a� ký.

- Společ�ne�  výtva� r�í�me pr�a� telskoú a otevr�enoú atmosfe�rú. Vedeme ke kamara�dske�mú čhova�ní� a poskýtnútí� poz�adovane�  
pomoči.

- Dodrz�ova�ní� pravidel čhova�ní� a norem ve s�kole (s�kolní� r�a� d apod.) vní�ma�me jako pr�í�pravú na búdoúčí� obč�anský�  z� ivot a 
výz�adújeme je.

- Podporújeme rú: zne�  forma� lní� i neforma� lní� zpú: sobý spolúpra� če s občí�, poličií�, sloz�kami IZS apod. a dle potr�ebý 
výúz� í�va�me pomoči a znalostí� odborní�kú: , PPP a dals� í�čh.

- V ra�mči svý�čh pr�edme�tú: , v tr�í�dničký�čh hodina�čh i na mimos�kolní�čh akčí�čh úpevn� újeme z�a�doúčí� pozitivní� formý čhova�ní� 
z�a�kú: .

- V ra�mči svý�čh pr�edme�tú:  a sve�  pú: sobnosti seznamújeme z�a�ký s vhodný�mi pra�vní�mi normami.

- Pr�i ka� zen� ský�čh proble�mečh z�a�kú:  se vz�dý snaz� í�me zjistit jejičh motiv (pr�í�č�inú) a r�es� í�me je individúa� lne� .

- Netolerújeme sočia� lne�  patologičke�  projevý čhova�ní� (drogý, s� ikana, kriminalita mla�dez�e), projevý rasismú, xenofobie a 
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Výchovné a vzdělávací strategie

načionalismú, agresivní�, hrúbe� , vúlga� rní� a nezdvor�ile�  projevý čhova�ní� z�a�kú: , zame�stnančú:  s�kolý ani za�konný�čh za� stúpčú: .

- Nabí�zí�me z�a�kú: m vhodne�  pozitivní� aktivitý (kúltúrní�, sportovní�, rekreač�ní� apod.) jako protipo� l nez�a�doúčí�m sočia� lne�  
patologičký�m jevú: m.

- Jsme vz�dý pr�ipraveni komúkoliv z z�a�kú:  podat pomočnoú rúkú.

- Jdeme pr�í�kladem – respektújeme pra�vní� pr�edpisý, vnitr�ní� normý s�kolý, plní�me sve�  povinnosti.

- Chova�me se k z�a� kú: m, za�konný�m za� stúpčú: m a ke svý�m spolúpračovní�kú: m tak, jak si pr�ejeme, abý se oni čhovali k na�m.

Kompetence pracovní

- Úč�í�me z�a� ký va� z� it si kaz�de�  pra� če.

- Cí�lene�  z�a�ký vedeme k dodrz�ova�ní� výmezený�čh pravidel, k očhrane�  zdraví� a k plne�ní� jejičh povinností� a za� vazkú: .

- Kvalitne�  odvedene�  pra� če si va� z� í�me a vz�dý ji počhva� lí�me.

- Rozví�jí�me ú z�a� kú:  intelekt i zrúč�nost, samostatnost v organizači pra� če a tre�nújeme pra� če dle pračovní�čh postúpú: .

- Podporújeme z�a� ký ve vhodne�  volbe�  dals� í�ho stúdia č�i búdoúčí�ho povola�ní�.

- Úsilújeme o podne� tne�  a tvor�ive�  pračovní� prostr�edí�. Obme�n� újeme pračovní� podmí�nký a ú z�a� kú:  tak rozví�jí�me sčhopnost 
adaptače na zme�ný.

- Jdeme pr�í�kladem – plní�me sve�  pračovní� povinnosti (na� stúpý do hodin, pr�í�prava na vý�úkú …), sdí�lí�me osve�dč�ene�  postúpý 
a da�va�me prostor inovačí�m.

Kompetence digitální - Digita� lní� zar�í�zení� výúz� í�va�me jako be�z�noú soúč�a� st vý�úký tam, kde je to pr�í�nosne� .

- Úkazújeme z�a� kú: m digita� lní� tečhnologie jako na� stroj pro praktičký�  z� ivot, ne poúze jako zdroj za�bavý. Rozví�jí�me jejičh 
sčhopnosti výúz� í�vat digita� lní� tečhnologie k tvorbe�  vlastní�ho sde� lení�.

- Krome�  pozitiv úpozorn� újeme z�a� ký i na rizika výúz� í�va�ní� digita� lní�čh tečhnologií�. Vedeme z�a� ký k bezpeč�ne�mú poúz� í�va�ní� 
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Výchovné a vzdělávací strategie

digita� lní�čh tečhnologií� a sdí�lení� informačí�.

- Zdú: razn� újeme nútnost etičke�ho čhova�ní� i v digita� lní�m sve� te� .

- Poúkazújeme na rizika za� vislosti na digita� lní�čh zar�í�zení�čh, aplikačí�čh a slúz�ba� čh a poma�ha�me z�a�kú: m nají�t si v te� to 
oblasti zdravoú rovnova�hú.

- Da�va�me z�a� kú: m prostor pro volbú prostr�edkú pro zpračova�ní� zadaný�čh ú� kolú: . Podporújeme z�a� ký ve vhodne�m výúz� í�va�ní� 
digita� lní�čh tečhnologií� pr�i zpračova�ní� s�kolní�čh projektú:  a pr�i potr�ebe�  výhleda�vat informače.

- Pr�ipravújeme pro vý�úkú takove�  ú� kolý, na který�čh lze úka� zat efektivní� výúz� ití� digita� lní�čh tečhnologií�.

- Úč�í�me z�a� ký pračovat s rú: zný�mi forma� tý sde� lení� (čloúdove�  slúz�bý, komúnikač�ní� platformý, email…) nejen v online vý�úče.

- Výúz� í�va�me ve vý�úče digita� lní� slovní�ký a atlasý a tre�nújeme pra� či s nimi. Poúkazújeme na problematikú dú: ve�rýhodnosti 
online zdrojú: .

- Vedeme z�a� ký k rozlis�ova�ní� vlastní�ho a čizí�ho obsahú s ohledem na aútorska�  pra� va.

- Jdeme pr�í�kladem – sami poúz� í�va�me digita� lní� tečhnologie jako be�z�ný�  pračovní� na� stroj, vzde� la� va�me se a dba�me o zdravoú 
rovnova�hú, etikú a bezpeč�nost v te� to oblasti.

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ve valdičke�  s�kole výčha� zí�me z prinčipú rovne�ho pra�va na vzde� la�ní�. S)kola je tak otevr�ena�  vs�em de�tem, jejičhz�  rodič�e o ni projeví� za� jem. Pr�i zar�azova�ní� 
de� tí�  s  edúkač�ní�mi  obtí�z�emi  do  tr�í�dní�čh  kolektivú:  hraje  vý�znamnoú  roli  (a)  pr�ipravenost  dí�te� te  a  rodič�ú:  na  ú� zkoú  spolúpra� či  s  pedagogý,  (b) 
pr�ipravenost s�kolský�čh poradenský�čh zar�í�zení�čh metodičký a forma� lne�  s�kolní�  pra� či  podporovat a  (č)  pr�ipravenost pedagoga – obezna�mení�  se  s 
edúkač�ní�mi zvla� s� tnostmi z�a�ka a vlastní� didaktička�  výbavenost.
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S)kola  dú: sledne�  napln� úje  doporúč�ení�  PPP nebo SPC,  sama se aktivne�  podí�lí�  na  výtva� r�ení�  podmí�nek pro ú� spe�s�ne�  vzde� la� va�ní�  dí�te� te  s  podpú: rný�m 
opatr�ení�m. Tr�í�dní� úč�itel aktivne�  pračújí� na stmelení� kolektivú a na pr�í�padne�  nútne�  toleranči vú: č�i jednotlivý�m z�a� kú: m tr�í�dý. 

Z persona� lní�ho hlediska s�kola disponúje kvalifikovaný�m spečia� lní�m pedagogem, vý�čhovný�m poradčem a pedagogem, který�  zajis�ťúje prevenči sočia� lne�  
patologičký�čh jevú: . 

Pokúd si to doporúč�ení�  s�kolske�ho poradenske�ho zar�í�zení�  výz�a�da� ,  s�kola sestavúje individúa� lní�  vzde� la� vačí�  pla�ný,  zajis�ťúje odpoví�dají�čí�  pomú: čký a 
podmí�nký a da� le ú� zče spolúpračúje s rodič�i tak, abý býl dostateč�ne�  naplne�n vzde� la� vačí� pla�n.

Pr�i realizači podpú: rný�čh opatr�ení� výčha� zí�me z te�čhto prinčipú: :

- princip rovnosti příležitostí

- princip individuálního přístupu k žákům

- princip individualizace výchovných a vzdělávacích cílů

- princip školy jako služby dětem a rodičům

- princip soustavnosti a systematičnosti

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Vzde� la� va�ní� z�a� kú:  mimor�a�dne�  nadaný�čh a talentovaný�čh výčha� zí� z obdobný�čh prinčipú:  a pilí�r�ú: , jako edúkače z�a� kú:  s podpú: rný�m opatr�ení�m. Znamena�  
to, z�e ve spolúpra� či se s�kolský�m poradenský�m zar�í�zení�m dočha�zí� k identifikači nadaný�čh a talentovaný�čh z�a�kú: , pro ne�z�  se s�kola snaz� í� o optimalizači 
vzde� la� vačí�čh  podmí�nek a  o ú� pravú kúrikúla.  Vedle  tradič�ní�čh  aktivit  –  ú� č�ast  v  soúte�z� í�čh  a  olýmpia�da� čh se s�kola  snaz� í�  o  individúa� lní�  pr�í�stúp k 
talentovaný�m z�a� kú: m v ra�mči jednotlivý�čh pr�edme�tú: . Je-li doporúč�ení� PPP ve smýslú výtvor�ení� a aplikova�ní� individúa� lní�ho vzde� la� vačí�ho pla�nú, s�kola 
tak úč�iní�.

Podpora talentovane�ho z�a� ka výčha� zí� z na� sledújí�čí�čh prinčipú: :

- princip individualizace edukačních a výchovných cílů – nejen obohacování výuky
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- princip úzké spolupráce školy a rodiny

- princip soustavnosti a systematičnosti

- princip školního vzdělávání jako služby dětem a rodičům

- možnost urychlování (akcelerace) – předčasný nástup dítěte ke školní docházce

3.5 Začlenění průřezových témat

Zčela pr�irozenoú soúč�a� stí�  edúkače na 1. stúpni ZS)  je propojova�ní� te�mat mezi jednotlivý�mi pr�edme�tý. Mezipr�edme�tový�  pr�esah úmoz�n� úje účelene� js� í�  
na�hled na probí�ranoú la� tkú, její� praktičke�  propojení� s z� ivotem dí�te� te a v neposlední� r�ade�  snazs� í� osvojení� si. Prú: r�ezova�  te�mata se velmi vý�razne�  podí�lí�  
na rozvoji de� tske�  osobnosti, a to pr�edevs�í�m v oblasti hodnot, mravní�čh postojú:  a sve� tona� zorú. Úplatne�ní�  prú: r�ezový�čh te�mat se vý�razne�  podí�lí�  na 
úpevne�ní�  klí�č�ový�čh kompetenčí�.  Malotr�í�dní�  s�kola úmoz�n� úje velmi neforma� lne� ,  ovs�em čí�lene� ,  ovlivn� ovat osobnostní�  rozvoj z�a� kú:  pr�i  kaz�dodenní�čh 
č�innostečh a sitúačí�čh. Pr�i úplatn� ova�ní� prú: r�ezový�čh te�mat dú: sledne�  výčha� zí�me z doma�čí� tradiče, pr�edevs�í�m pak jako mora� lní� inspirači povaz�újeme T. 
G. Masarýka a V. Havla. Chčeme-li z�a� ký výčhova�vat a úsme�rn� ovat jejičh osobnostní� vý�voj, jdeme jim pr�í�kladem.

3.5.1 Osobnostní a sociální výchova

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Prú: r�ezove�  te�ma / Te�matičký�  okrúh 1. roč�ní�k 2.roč�ní�k 3.roč�ní�k 4.roč�ní�k 5.roč�ní�k

Rozvoj sčhopností�, pozna�va�ní� C) j, Prv, Hv C)J, Prv, Hv C)J, Prv, Hv C) j, Hv, Vč�, In C) j, Vl, Hv, 
Vč�, In

Sebepozna�ní� a sebepojetí� C) j, Prv, Tv C) j, Prv, Tv C) j, Prv, Tv C) j, Vl, Tv C) j, Aj, Tv
Seberegúlače a sebeorganizače Prv Prv Prv C) j C) j, Aj
Psýčhohýgiena Prv, Hv Prv, Hv, Vč� C) j, Prv, Hv, Vč� C) j, Hv C) j, Hv

Kreativita Prv, Hv, Vč� Ma, Prv, Hv, 
Vč�

Prv, Hv, Vč� C) j, Vl, Hv, Vč� C) j, Ma,Vl, Hv, 
Vč�, In

Pozna�va�ní� lidí� C) j C) j C) j, Aj C) j, Aj C) j, Aj
Mezilidske�  vztahý C) j, Hv C) j, Hv C) j, Aj, Hv C) j, Aj, Hv C) j, Aj, Hv
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Komúnikače C) j, Hv, Vč� C) j, Hv, Vč� C) j, Aj, Ma, 
Hv, Vč�

C) j, Aj, Vl, 
Hv, Vč�

C) j, Vl, 
Hv, Vč�

Kooperače a kompetiče C) j, Vč� C) j, Vč� C) j, Vč� C) j, Vč� C) j, Vč�
R) es�ení� proble�mú:  a rozhodovačí�
dovednosti

Ma Ma Ma C) j, Ma, Vl C) j, Ma, Vl, In

Hodnotý, postoje, praktička�  etika Hv Hv Hv C) j, Hv C) j, Hv

Rozvoj schopností poznávání

Rozvoj  sčhopností�  pozna�va�ní�  –  te�ma  je  napln� ova�no  ve  vs�ečh  výúč�ovačí�čh  pr�edme�tečh  v  ra�mči  vs�ečh  roč�ní�kú:  ve  s�kolní�m  i  mimos�kolní�m  č�ase. 
Vzde� la� vačí� č�innost není� zame�r�ena na pr�eda�va�ní� tzv. hotový�čh informačí� a poznatkú: , ale je vedena k individúa� lní�mú objevova�ní�. V objevova�ní� se nejví�če 
úplatn� úje  vedení�  z�a� kú:  k  osvojení�  si  za�kladní�čh  mýs�lenkový�čh  operačí�  (analý�za,  sýnte�za,  indúkče,  dedúkče,  zobečne�ní�).  Pozna�va�ní�  podporújeme 
proble�mový�m úč�ení�m a zada�va�ní�m ú� kolú: , ktere�  úmoz�n� újí�  individúa� lní�  zpračova�ní�.  Dú: lez� itoú sloz�koú je takte�z�  sčhopnost objasne�ní�,  resp. obha� jení� 
vlastní�čh zpú: sobú:  úvaz�ova�ní� a r�es�ení�, tj. objevova�ní�.

Sebepoznání a sebepojetí

Sebepozna�ní� a sebepojetí� – jsoú nedí�lnoú soúč�a� stí� osobnostní�ho rozvoje z�a� ka, za� roven�  klí�č�ovoú soúč�a� stí� vlastní�čh ambičí� a pr�edstav o sobe�  same�m, 
sve�  búdoúčnosti. Sebepozna�ní� a úve�domova�ní� si vlastní�ho potenčia� lú se prolí�na�  kaz�doú výúč�ovačí� hodinoú – z�a� či se hodnotí�, interpretújí� sve�  vý�sledký 
pra� če a v neposlední�  r�ade�  pračújí�  se svoú čhýboú, jako s na� strojem sebepozna�ní�.  Nedí�lnoú soúč�a� stí�  sebepozna�ní�  je ú� silí�  o pozna�ní�  a pojmenova�ní�  
vlastní�čh počitú: , na� lad, stračhú:  a obav, radosti a apod. K tomú vedoú výpra�ve�ní� nebo analý�za nevhodne�ho čhova�ní� ke svý�m spolúz�a� kú: m...

Psychohygiena

Psýčhohýgiena  –  te�ma  se  v  nejve� ts� í�  mí�r�e  objevúje  v  pr�edme�tečh  vzde� la� vačí�  oblasti  C) love�k  a  jeho  sve� t,  C) love�k  a  zdraví�.  Te�ma  se  ale  prolí�na�  
kaz�dodenní�m z� ivotem s�kolý, v ra�mči rozvrz�ení� č�inností� výúč�ovačí�čh i v ra�mči odpolední�čh volnoč�asový�čh aktivit de�ti vedeme vlastní�m pr�í�kladem k 
dovednosti organizače č�asú s ohledem na psýčhohýgienú.

Kreativita
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Kreativita – te�matú je ope� t da�va�n prostor ve vs�ečh pr�edme�tečh v prú: be�hú vs�ečh roč�ní�kú: , v nejvýs�s� í� mí�r�e v pr�edme�tečh vý�čhovný�čh (Vý� tvarna�  vý�čhova 
a Húdební�  vý�čhova). Volnost je takte�z�  úmoz�n� ova�na i ú r�es�ení�  matematičký�čh a podobný�čh ú� loh. V tomto pr�í�stúpú se zrčadlí�  zpú: sob počhopení�  a 
osvojení� si algoritmú:  poč�etní�čh ú� konú: . Kreativita je ví�ta�na i v projektečh, v aplikači projektove�ho úč�ení�.

Poznávání lidí

Pozna�va�ní� lidí� – tematičký�  okrúh je nedí�lnoú soúč�a� stí� kaz�dodenní�ho z� ivota ve s�kole. Z) a� či pozna�vají� nejen sebe, ale i sve�  spolúz�a� ký, úč�í� se je tolerovat,  
význat se ve smýslú kamara�dství�, úč�í� se úrč�ovat pr�ijatelne�  hraniče osobní�čh vztahú: . Výčha� zí�me z Ú6 mlúvý o lidský�čh pra�večh a z pra�va na soúkromí�.

Mezilidské vztahy

Mezilidske�  vztahý – hlavní�m prinčipem tohoto te�matú je vzorove�  čhova�ní� výúč�újí�čí�čh a ostatní�čh zame�stnančú:  s�kolý, jejičh zpú: sobý r�es�ení� sitúačí�, 
ktere�  de�ti pr�ejí�mají�. Je na�plní� vs�ečh výúč�ovačí�čh pr�edme�tú:  v ra�mči vs�ečh roč�ní�kú:  – pr�irozene�  vedení� z�a�kú:  (pe�č�e o dobre�  vztahý; čhova�ní� podporújí�čí�  
dobre�  vztahý, empatie a pohled na sve� t oč�ima drúhe�ho, respektova�ní�, podpora, pomoč; lidska�  pra�va jako regúlativ vztahú: ; vztahý a nas�e skúpina/tr�í�da. 

Komunikace

Komúnikače –  te�ma komúnikače je  v  nejve�ts� í�  mí�r�e  zar�azeno do výúč�ovačí�ho  pr�edme�tú  C)eský�  jazýk,  Angličký�  jazýk a Prvoúka,  resp.  Vlastive�da. 
Výčha� zí�me z toho, z�e pedagog je společ�ne�  s rodič�i prima� rní�m vzorem, a tedý i jeho čhova�ní� mimo s�kolú výz�adúje takove�  zpú: sobý komúnikače, ktere�  
mohoú de�ti pr�irozene�  pr�ebí�rat. V ra�mči podporý verba� lní� i neverba� lní� komúnikače se hojne�  výúz� í�va�  dramatizače a její� prvký v be�z�ný�čh výúč�ovačí�čh 
hodina� čh. V ra�mči te�matú je bra�n na zr�etel nejen vlastní� projev, ale take�  dovednost nasloúčhat, pozorovat, ve�st dialog, vní�mat čhova�ní� sve�  i drúhý�čh – 
r�eč�  skútkú: ,  zvla�dnútí�  rú: zný�čh sitúačí�  (informova�ní�,  odmí�ta�ní�,  omlúva, pozdrav, prosba, pr�esve�dč�ova�ní�,  r�es�ení�  konfliktú: ,  výjedna�va�ní�,  výsve� tlova�ní�, 
z�a� dost, komúnikač�ní� obrana proti agresi a manipúlači, pravda, lez�  a pr�edstí�ra�ní�). 

Kooperace a kompetice

Kooperače a kompetiče – te�ma se ope� t prolí�na�  vs�emi výúč�ovačí�mi pr�edme�tý v ra�mči vs�ečh roč�ní�kú: . Skúpinova�  pra� če, projektý, společ�ne�  pla�nova�ní�  
č�inností�  – výúč�újí�čí�  je  v roli koordina� tora,  vede z�a�ký k dovednosti seberegúlače v sitúači nesoúhlasú, odporú, dovednosti odstoúpit od vlastní�ho 
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na�padú, dovednost navazovat na drúhe�  a rozví�jet vlastní� linkú jejičh mýs�lenký. S te�matem ú� zče soúvisí� te�ma komúnikače, r�es�ení� konfliktú: , sčhopnost 
pr�ijmoút roli, podr�í�dit se, ale take�  ve�st skúpinú, výrovnat se s konkúrenčí�. Do vý�úký jsoú zar�azova�ný skúpinove�  pra� če, soúte�z�e. 

Morální rozvoj, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Mora� lní� rozvoj, R) es�ení� proble�mú:  a rozhodovačí� dovednosti – z�a� či se úč�í�  spolúpračovat, pla�novat, rozde� lovat a pr�ijí�mat ú� kolý, role, hledat zpú: sobý 
r�es�ení� proble�mú: . Hodnotý, postoje, praktička�  etika – te�mata jsoú napln� ova�na v ra�mči diskúsní�čh čhvilek. Da� le je te�ma zahrnúto do pr�edme�tú C)eský�  
jazýk a literatúra – diskúze nad č�tený�mi textý, v Prvoúče, vý�čhove�  ke zdraví�, vý�čhove�  k obč�anství�.

3.5.2 Výchova demokratického občana

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Prú: r�ezove�  te�ma / Te�matičký�  okrúh 1. roč�ní�k 2.roč�ní�k 3.roč�ní�k 4.roč�ní�k 5.roč�ní�k
Obč�anska�  společ�nost a s�kola Prv, C) j Prv, C) j Prv, C) j Vl, C) j Vl, C) j
Obč�an, obč�anska�  společ�nost a
 sta� t Prv, C) j Prv, C) j Prv, C) j Vl, C) j Vl, C) j

Formý partičipače obč�anú:  v
 političke�m z� ivote� Prv, C) j Prv, C) j Prv, C) j Vl, C) j Vl, C) j

Prinčipý demokračie jako formý 
vla�dý a zpú: sobú rozhodova�ní� Prv, C) j Prv, C) j Prv, C) j Vl, C) j Vl, C) j

Občanská společnost a škola

Obč�anska�  společ�nost a s�kola – tematičký�  okrúh je napln� ova�n v ra�mči kaz�dodenní�ho z� ivota s�kolý – partičipače z�a�kú:  na pla�nova�ní�  pra� če s�kolý, na 
organizova�ní� mimos�kolní�čh akčí� ve spolúpra� či s obeční�m ú� r�adem a dals� í�mi organizačemi – obeční� spolký. 
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Občan, občanská společnost a stát

Obč�an, obč�anska�  společ�nost a sta� t – te�ma je dotč�eno v pr�edme�tú Vlastive�da (4. roč�ní�k) – pra�va a povinnosti obč�ana, odpove�dnost č�love�ka za sve�  č�iný, 
listina za�kladní�čh lidský�čh pra�v a svobod…, latentne�  se vs�ak objevúje v pr�edme�tečh Prvoúka a C)eský�  jazýk. Z) a� či jsoú vedeni k vlastní� zodpove�dnosti,  
jako k prinčipú demokratičke�  společ�nosti, ktera�  je zčela odlis�na�  od anarčhie. Soúč�a� stí� te� to odpove�dnosti je spolúrozhodova�ní� o z� ivote�  ve s�kole.

Formy participace občanů v politickém životě

Formý partičipače obč�anú:  v političke�m z� ivote�  –  tematičký�  okrúh je napln� ova�n v ra�mči pr�edme�tú Vlastive�da (4.,  5.  roč�ní�k)  – výtva� r�ení�  pr�ehledú 
volební�ho sýste�mú (obeč, kraj, parlament). Te�ma je za� roven�  diskútova�no v dobe�  aktúa� lne�  probí�hají�čí�čh voleb, z�a� či jsoú vedeni k nútnosti domlúvit se a 
kompromisní� domlúvú interpretovat. 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Prinčipý  demokračie  jako  formý  vla�dý  a  zpú: sobú  rozhodova�ní�  –  tematičký�  okrúh  je  zar�azen  do  pr�edme�tú  Vlastive�da  (4.,  5.  roč�ní�k)  –  rozbor 
modelový�čh sitúačí�  – pra� če s textem (demokračie, diktatúra, anarčhie); (prinčipý demokračie – spravedlnost, r�a� d, norma, za�kon, pra�vo, mora� lka); 
(vý�znam Ú6 stavý jako za�kladní�ho za�kona zeme�); (demokratičke�  zpú: sobý r�es�ení� konfliktú:  a proble�mú:  v osobní�m z� ivote�  i ve společ�nosti). 

3.5.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Prú: r�ezove�  te�ma / Te�matičký�  okrúh 1. roč�ní�k 2.roč�ní�k 3.roč�ní�k 4.roč�ní�k 5.roč�ní�k
Evropa a sve� t na� s zají�ma� Prv Prv Prv, Aj Vl, Aj, Pr� Vl, Pr�, C) j, Aj
Objevújeme Evropú a sve� t Prv Prv Prv, Aj Vl, Aj, Pr� Vl, Aj, Pr�
Jsme Evropane� Prv Prv Prv, Aj Vl, AJ, Pr� Vl, Aj, Pr�

Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané

Tematičke�  okrúhý jsoú dotč�ený pr�edevs�í�m v pr�edme�tečh Prvoúka a Vlastive�da, č�a� steč�ne�  Pr�í�rodove�da – z�a� či se pr�i pra� či s mapoú, atlasem seznamújí� se 
sve� tem, jako mí�stem pro lidskoú čivilizači. Vý�znamný�  dú: raz je kladen na postavení� C)R v ra�mči Evropý a Evropý v kontextú za�padní�čh zemí�. Obvýkle 
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výčha� zí�  ze zkús�eností� z�a� kú:  ze zahranič�ní�čh dovolený�čh, dokúmenta� rní�čh filmú:  apod. Evropska�  a globa� lní� te�mata se velmi za� sadne�  dotý�kají�  rea� lií�  v 
Angličke�m jazýče.

3.5.4 Multikulturní výchova

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Prú: r�ezove�  te�ma / Te�matičký�  okrúh 1. roč�ní�k 2.roč�ní�k 3.roč�ní�k 4.roč�ní�k 5.roč�ní�k
Kúltúrní� diferenče C) j, Prv Prv C) j, Prv, Aj C) j, Vl, Aj C) j, Vl, Aj
Lidske�  vztahý C) j, Prv C) j, Prv C) j, Prv, Aj C) j, Vl, Aj C) j, Vl, Aj
Etničký�  pú: vod C) j, Prv C) j, Prv C) j, Prv, Aj C) j, Vl, Aj C) j, Vl, Aj
Múltikúltúralita C) j, Prv C) j, Prv C) j, Prv, Aj C) j, Vl, Aj C) j, Vl, Aj
Prinčip sočia� lní�ho smí�rú a 
solidaritý

C) j, Prv Prv C) j, Prv, Aj C) j, Vl, Aj C) j, Vl, Aj

Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita, Princip sociálního smíru a solidarity

Vs�ečhný tematičke�  okrúhý jsoú dotč�ený ve vs�ečh roč�ní�čí�čh v pr�edme�tú C)eský�  jazýk a Angličký�  jazýk, podstatný�m podí�lem se objevújí� i v pr�edme�tečh 
Prvoúka a  Vlastive�da.  Ota� zka  solidaritý  je  nedí�lnoú soúč�a� stí�  kaz�dodenní�  sitúače  ve  s�kolní�čh  tr�í�da� čh,  vč�etne�  slús�nosti  a  vza� jemnosti.  Jinakost  je 
povaz�ova�na za pr�irozenoú soúč�a� st lidske�ho z� ivota. 

3.5.5 Environmentální výchova

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Prú: r�ezove�  te�ma/ Te�matičký�  okrúh 1. roč�ní�k 2.roč�ní�k 3.roč�ní�k 4.roč�ní�k 5.roč�ní�k
Ekosýste�mý Prv, Vč� Prv, Vč� Prv, Vč� Vl., Pr� , Vč� Vl., Pr� , Vč�
Za�kladní� podmí�nký z� ivota Prv, Vč� Prv, Vč� Prv, Vč� Vl., Pr� , Vč� Vl., Pr� , Vč�
Lidske�  aktivitý a proble�mý 
z� ivotní�ho prostr�edí� Prv, Vč� Prv, Vč� Prv, Vč� Vl., Pr� , Vč� Vl., Pr� , Vč�

Vztah č�love�ka k prostr�edí� Prv, Vč� Prv, Vč� Prv, Vč� Vl., Pr� , Vč� Vl., Pr� , Vč�
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Ekosystémy

Ekosýste�mý – te�ma je napln� ova�no v ra�mči výúč�ovačí�čh pr�edme�tú:  Prvoúka a Pr�í�rodove�da. S)kola se snaz� í� výtva� r�ení� vztahú k pr�í�rode� , ve ktere�  z�a� či z� ijí�. 
Organizúje tak besedý, pr�edna�s�ký s očhra�nči zví�r�at, sokolní�ký, mýslivči a dals� í�mi spolký. S)kola ú� zče spolúpračúje s Múzeem C)eský�  ra� j.

Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí

Za�kladní� podmí�nký z� ivota – tematičký�  okrúh se prolí�na�  vý�úkoú pr�edme�tú:  na� lez�ejí�čí�čh do vzde� la� vačí� oblasti C) love�k a jeho sve�t a C) love�k a pr�í�roda. Z) a� či 
jsoú vedeni  k  vlastní�  –  individúa� lní�  –  odpove�dnosti  za  z� ivotní�  prostr�edí�.  S)kola  dvakra� t  za  s�kolní�  rok organizúje  tzv.  Sbe�rove�  dný,  vede z�a� ký  k 
odpove�dne�mú tr�í�de�ní� s�kolní�ho odpadú. Soúč�a� stí� ekologičký�čh aktivit je i prú: be�z�na�  ú� prava s�kolní�ho prostr�edí� a okolí� s�kolý, podí�lí�me se na aktivita� čh 
spojený�čh s Dnem Zeme�  nebo Tonda obal na česta� čh. Te�ma z� ivotní�ho prostr�edí� se prolí�na�  i do vý� tvarný�čh č�inností� – pra� če s pr�í�rodní�mi materia� lý, 
tvor�ení� z rečýklovaný�čh materia� lú: .

3.5.6 Mediální výchova

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Prú: r�ezove�  te�ma/ Te�matičký�  okrúh 1. roč�ní�k 2.roč�ní�k 3.roč�ní�k 4.roč�ní�k 5.roč�ní�k
Kritičke�  č�tení� a vní�ma�ní� 
media� lní�čh sde� lení�

C) j C) j C) j C) j C) j

Interpretače vztahú C) j C) j C) j C) j
Media� lní� sde� lení� a realitý C) j C) j C) j C) j C) j
Stavba media� lní�čh sde� lení� C) j C) j C) j C) j C) j
Vní�ma�ní� aútora media� lní�čh sde� lení� C) j C) j C) j C) j, In C) j, In
Fúngova�ní� a vliv me�dií� ve 
společ�nosti

C) j C) j C) j C) j, Vl, In C) j, Vl, In

Tvorba media� lní�ho sde� lení� C) j C) j C) j, Vč� C) j, Vč�, In C) j, Vč�, In
Pra� če v realizač�ní�m tý�mú C) j C) j C) j
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Receptivních činností: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Tematičke�  okrúhý rečeptivní�čh č�inností�: kritičke�  č�tení� a vní�ma�ní� media� lní�čh sde� lení� – te�ma je napln� ova�no v nejve�ts� í� mí�r�e v pr�edme�tečh Vý�čhova k 
obč�anství�, C)eský�  jazýk a Informatika pr�i pra� či s textem a v C)eske�m jazýče. Z) a� či jsoú vedeni ke kritičke�mú hodnočení� sde� lení� – rozlis�ova�ní� za�bavní�čh 
(„búlva� rní�čh“) prvkú:  ve sde� lení� od informativní�čh a společ�enský vý�znamný�čh, hodnočení�  zpračova�ní�, vý�be�rú slov a za�be�rú:  apod. Da� le úsilújeme o 
čha�pa�ní�  podstatý media� lní�ho sde� lení�,  objasn� ova�ní�  jeho čí�lú:  a pravidel; identifikova�ní�  za�kladní�čh orientač�ní�čh prvkú:  v textú. Jední�m z podstatný�čh 
te�mat je vztah mezi skúteč�ností� a idea� lý kra� sý, reklamý a ota�zka za�me�rne�ho ovlivn� ova�ní� společ�enske�ho mí�ne�ní�. 

Media� lní� výjadr�ova�ní� je soúč�a� stí� tvorbý s�kolní�čh novin Školovinky, ktere�  obsahove�  i redakč�ne�  výtva� r� í� sami z�a� či. Úč�í� se tak nejen media� lní� tvorbe� , ale i 
tý�move�  pra� či v podobe�  redaktorú:  č�asopisú.

Zkratka Na� zev pr�edme�tú
Aj Angličký�  jazýk (čizí� jazýk)
C) j C)eský�  jazýk
Hv Húdební� vý�čhova
In Informatika
Ma Matematika
Prv Prvoúka
Pr� Pr�í�rodove�da
Tv Te� lesna�  vý�čhova
Vč� Vý� tvarne�  č�innosti
Vl Vlastive�da
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4 Učební plán

4.1 Přehled celkových dotací

Vzde� la� vačí� oblast Pr�edme�t 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Dotace celkem

Jazyk a jazyková 
komunikace

C)eský�  jazýk 8+1 8+1 7+2 6+1 6+1 41/6 disp.

Cizí� jazýk: 
Angličký�  

jazýk

0 0 3 3 3 9

Matematika a její 
aplikace

Matematika 4 4 4+1 4+1 4+1 23/3 disp.

Informatika Informatika 0 0 0 1 1 2

Člověk a jeho svět Prvoúka 2 2 2+ 1 0 0 7

Vlastive�da 0 0 0 1+ 1 2 4 /1 disp.

Pr�í�rodove�da 0 0 0 1+ 1 2 4 /1 disp.

Umění a kultura Húdební� 
vý�čhova

1 1 1 1 1 5
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Člověk a svět práce Vý�tvarne�  
č�innosti

2 2 2 3 3 13

Člověka a zdraví Te� lesna�  
vý�čhova

2 2 2 2 2 10

Celkem hodin 20 21 25 26 26 118

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu

Od s�kolní�ho rokú 2022/23 zač�í�na�me plne�  úč�it dle RVP ZV 2021, ničme�ne�  soúč�asný�  4. a 5. roč�ní�k zač�í�nají� oba novoú informatikú. Stejne�  tak roč�ní�ký 
drúhe�ho stúpne�  nastúpújí� do S)VP s handičapem čhýbe� jí�čí�ho pr�edčhozí�ho vzde� la�ní� v informatiče. Patrne�  tedý ne�který�čh poz�adovaný�čh vý�stúpú:  búde 
dosaz�eno jen č�a� steč�ne� .
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5 Učební osnovy

5.1 Český jazyk

Poč�et výúč�ovačí�čh hodin za tý�den Celkem 
hodin1. roč�ní�k 2. roč�ní�k 3. roč�ní�k 4. roč�ní�k 5. roč�ní�k

9 9 9 7 7
41

Povinný� Povinný� Povinný� Povinný� Povinný�

Na� zev pr�edme�tú Český jazyk

Oblast Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika pr�edme�tú Dovednosti zí�skane�  ve vzde� la� vačí�m pr�edme�tú C)eský�  jazýk jsoú potr�ebne�  nejen pro kvalitní� jazýkove�  vzde� la�ní�, ale 
jsoú dú: lez� ite�  i pro ú� spe�s�ne�  osvojova�ní� poznatkú:  v dals� í�čh oblastečh vzde� la� va�ní�. Úz� í�va�ní� č�es�tiný jako mater�ske�ho 
jazýka v jeho mlúvene�  i pí�semne�  podobe�  úmoz�n� úje z�a� kú: m poznat a počhopit společ�ensko-kúltúrní� vý�voj lidske�  
společ�nosti. Pr�i realizači tohoto vzde� la� vačí�ho oború se výtva� r�ejí� pr�edpokladý k efektivní� mezilidske�  komúnikači 
tí�m, z�e se z�a� či úč�í� interpretovat sve�  reakče a počitý tak, abý dovedli počhopit svoji roli v rú: zný�čh komúnikač�ní�čh 
sitúačí�čh a abý se úme� li orientovat pr�i vní�ma�ní� okolní�ho sve� ta i sebe sama.

Vzde� la� vačí� obsah vzde� la� vačí�ho oború ma�  komplexní� čharakter ve tr�ečh sloz�ka� čh: Komunikační a slohové 
výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy.

Komunikační a slohová výchova

z�a� či úč�í� vní�mat a čha�pat rú: zna�  jazýkova�  sde� lení�, č�í�st s porozúme�ní�m, kúltivovane�  psa� t, mlúvit a rozhodovat se na 
za�klade�  pr�eč�tene�ho nebo slýs�ene�ho textú rú: zne�ho týpú vztahújí�čí�ho se k nejrú: zne� js� í�m sitúačí�m, analýzovat jej a 
kritičký posoúdit jeho obsah. Ve výs�s� í�čh roč�ní�čí�čh se úč�í� posúzovat take�  forma� lní� stra�nkú textú a jeho vý�stavbú.

Jazyková výchova
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z�a� či zí�ska�vají� ve�domosti a dovednosti potr�ebne�  k osvojova�ní� spisovne�  podobý č�eske�ho jazýka. Úč�í� se pozna�vat a 
rozlis�ovat jeho dals� í� formý. Jazýkova�  vý�čhova vede z�a�ký k pr�esne�mú a logičke�mú mýs�lení�, ktere�  je za�kladní�m 
pr�edpokladem jasne�ho, pr�ehledne�ho a srozúmitelne�ho výjadr�ova�ní�. Pr�i rozvoji potr�ebný�čh znalostí� a dovedností� 
se úplatn� újí� a prohlúbújí� i jejičh obečne�  intelektove�  dovednosti, napr� . dovednosti porovna�vat rú: zne�  jevý, jejičh 
shodý a odlis�nosti, tr�í�dit je podle úrč�itý�čh hledisek a dospí�vat k zobečne�ní�. C)eský�  jazýk se tak od poč�a� tkú 
vzde� la� va�ní� sta� va�  nejen na� strojem zí�ska�va�ní� ve� ts� iný informačí�, ale i pr�edme�tem pozna�va�ní�.

Literární výchova

z�a� či pozna�vají� prostr�edničtví�m č�etbý za�kladní� litera� rní� drúhý, úč�í� se vní�mat jejičh spečifičke�  znaký, postihovat 
úme� lečke�  za�me�rý aútora a formúlovat vlastní� na� zorý o pr�eč�tene�m dí�le. Úč�í� se take�  rozlis�ovat litera� rní� fikči od 
skúteč�nosti. Postúpne�  zí�ska�vají� a rozví�její� za�kladní� č�tena� r�ske�  na� výký i sčhopnosti tvor�ive�  rečepče, interpretače a 
prodúkče litera� rní�ho textú. Z) a� či dospí�vají� k takový�m poznatkú: m a proz� itkú: m, ktere�  mohoú pozitivne�  ovlivnit 
jejičh postoje, z� ivotní� hodnotove�  orientače a obohatit jejičh dúčhovní� z� ivot.

Obsahove� , č�asove�  a organizač�ní� 
výmezení� pr�edme�tú

C)eský�  jazýk je zar�azen jako povinna�  soúč�a� st za�kladní�ho vzde� la� va�ní� na 1. stúpni ZS) , a to v rozsahú 9 výúč�ovačí�čh 
hodin tý�dne�  v 1., 2. a 3. roč�ní�kú a 7 výúč�ovačí�čh hodin tý�dne�  ve 4. a 5. roč�ní�kú.

Integrače pr�edme�tú: C)eský�  jazýk

Mezipr�edme�tove�  vztahý Prvoúka, Angličký�  jazýk, Vlastive�da

Vý�čhovne�  a vzde� la� vačí� strategie: 
společ�ne�  postúpý úplatn� ovane�  na 
ú� rovni pr�edme�tú, jimiz�  úč�itele�  
čí�lene�  útva� r�ejí� a rozví�její� klí�č�ove�  
kompetenče z�a�kú:

Kompetence k učení

- pame�tní� úč�ení�, osvojova�ní� si gramatičký�čh jevú:  formoú odvozova�ní�

- úč�í�me pra� či s čhýboú

Kompetence k řešení problémů

- sčhopnost analýzovat text na podstatne�  a me�ne�  podstatne� , výja�dr�ení� podstatne�ho
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- pračújeme s rú: zný�mi metodami a prvký kritičke�ho mýs�lení�

Kompetence komunikativní

- č�eský�  jazýk jako na� stroj pro výjadr�ova�ní� vlastní�čh pr�a�ní�, obtí�z� í�, na� lad a dals� í�čh sde� lení�

Kompetence sociální a personální

- č�eský�  jazýk jako na� stroj pro útva� r�ení� sočia� lní�čh vztahú:

Kompetence občanské

- č�eský�  jazýk jako na� rodní� jazýk s vlastní� zeme�pisnoú pr�í�slús�ností�

Kompetence digitální

- č�eský�  jazýk jako na� stroj komúnikače i v mimo rea� lne�m sve� te� , media� lní� vý�čhova

Zpú: sob hodnočení� z�a� kú: Hodnočení� se prova�dí� na za�klade�  klasifikač�ní�ho r�a� dú s�kolý, který�  je soúč�a� stí� S)kolní�ho r�a�dú ZS)  Valdiče.

Hodnočení� je zaloz�eno na posoúzení� dosaz�ený�čh individúa� lní�čh znalostí�, dovedností� a na�výkú: . Hodnočení� 
probí�ha�  tradič�ní�mi zpú: sobý: očene�ní� pra� če pr�i výúč�ovačí� hodine� , očene�ní� doma� čí� pr�í�pravý, pr�ezkoús�ení� znalostí� 
atpod.
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Český jazyk 1. ročník

C)asova�  dotače 9 hodin

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 - LEDEN Komunikační a slohová výchova

Jazyková výchova
- rozvoj r�eč�ový�čh dovedností�
- rozvoj slúčhove�ho vní�ma�ní�
- rozvoj zrakove�ho vní�ma�ní�
- na� čvik soústr�ede�nosti, pozornosti, pame�ti
- hla� ský a obe�  tiskačí� i psačí� podobý pí�smen: M, A, L, E, S, 
O, P, Ú, I, T, J, Y, N, V, Z, D, K
- dvojhla� ský
- vývození� a č�tení� slabik, jejičh analý�za a sýnte�za
- slabič�ne�  a neslabič�ne�  pr�edloz�ký
- kresebne�  čviký k úvolne�ní� rúký a za�pe�stí� – rozvoj jemne�  
motoriký
- spra�vne�  drz�ení� túz�ký
- prú: pravne�  psačí� čviký
- prvký psačí�čh pí�smen
- napojova�ní� psačí�čh pí�smen
- opis, pr�epis – pí�smen (od jednodús�s� í�čh tvarú:  ke 
sloz� ite� js� í�m – E, L, M, I, Ú, A, S, O, P, T, J, Y, N, V, Z, D, K), 
slabik, slov
- psaní� č�í�slič

z�a� k
- čí�lene�  pračúje s dečhem pr�i č�tení� i jine�m ú� stní�m projevú
- rozúmí� mlúvený�m pokýnú: m pr�ime�r�ene�  sloz� itosti
- respektúje za�kladní� komúnikač�ní� pravidla
- snaz� í� se o spra�vnoú vý�slovnost a pr�ime�r�ene�  tempo r�eč�i
-rozlis�úje grafičkoú a zvúkovoú podobú slova, č�lení� slovo 
na hla� ský
- skla�da�  z pí�smen slabiký, ze slabik slova, ze slov ve� tý
- č�te spra�vne�  probrana�  pí�smena, slabiký, dvoúslabič�na�  
slova s otevr�enoú slabikoú, jednoslabič�na�  slova se 
zavr�enoú slabikoú, trojslabič�na�  slova s otevr�enoú 
slabikoú, dvoúslabič�na�  slova se zavr�enoú slabikoú a se 
dve�ma soúhla� skami na zač�a� tkú, slabič�ne�  pr�edloz�ký a 
neslabič�ne�  pr�edloz�ký
- pr�i grafičke�m projevú pohýbúje rúkoú volne�  a pr�ime�r�ene�  
rýčhle
- spra�vne�  sedí� pr�i psaní�, ma�  spra�vný�  ú� čhop túz�ký
- napodobúje a sa�m pí�s�e psačí� pí�smena, spra�vne�  je 
napojúje
- pí�s�e spra�vne�  tvarý č�í�slič
- opisúje z psačí�ho do psačí�ho pí�sma a pr�episúje 
z tiskačí�ho do psačí�ho pí�sma pí�smena, slabiký, slova
- výjadr�úje se v za� vislosti na komúnikač�ní� sitúači – 
pozdrav, oslovení�, omlúva, týka�ní�, výka�ní�, prosba, dialog 
na za�klade�  obrazove�ho materia� lú

z�a� k
- rozlis�úje pojmý ba� snič�ka, poha�dka, aútor, ilústra� tor
- pr�edna� s� í� zpame�ti ve vhodne�m fra�zova�ní� a tempú 
pr�ime�r�ene�  litera� rní� textý
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Literární výchova
- de�tska�  r� í�kadla a vers�e, hrý s pohýbem, poha�dka, 
vers�ovana�  poha�dka, dramatizače poha�dký, pra� če 
s č�asopisem pro de�ti, poslečh vers�ú:  a pro� zý
- ba� sne�  a pro� za s podzimní� a zimní� tematikoú, pra� če 
s poha�dkoú (výpra�ve�ní�, dramatizače, hra s rýtmem)
- de�tska�  r� í�kadla, rýtmizače a melodizače r�í�kadel, r� í�kanký 
s pohýbem, rozpoč�í�tadla, bajka
- ba� sne�  s pr�edva�noč�ní� a va�noč�ní� tematikoú, lidove�  koledý, 
lidove�  poha�dký
- na�vs�te�va knihovný – beseda: pojmý poha�dký, aútor, 
ilústra� tor
- reprodúkče slýs�ene�ho textú
- výpra�ve�ní� podle obra�zkove�  osnový
- beseda o společ�ne�  shle�dnúte�m filmú
- aútor�i a ilústra� tor�i de� tske�  literatúrý

- č�te jednodúčhe�  – pr�ime�r�ene�  textý doplne�ne�  ilústračemi
- dokazúje porozúme�ní� pr�eč�tený�m textú: m – slovú: m, 
jednodúčhý�m ve� ta�m (napr� . pr�ir�azúje k obra� zkú: m)
- ú� č�astní� se dramatizače poha�dký
- výpra�ví� jednodúčhý�  pr�í�be�h podle obra�zkove�  osnový
- nasloúčha�  č�tene�mú textú, dokazúje jeho porozúme�ní�, 
tvor�ive�  s ní�m pračúje

Ú6 NOR - C)ERVEN Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
- hla� ský a obe�  tiskačí� i psačí� podobý pí�smen S) , R. C, H, B, C) , 
Z) , R) , CH, F, G, dvojhla� ský OÚ, AÚ
- jednoslabič�na�  slova se skúpinoú soúhla� sek na zač�a� tkú, 
ví�česlabič�na�  slova
- slova s dvojhla� skami
- slova sloz� ite� js� í� stavbý
- soúvisle�  dels� í� textý
- slova se slabikotvorný�m r, l
- slova s ď, ť, n�
- slabiký de� , te� , ne� , di, ti, ni, dý, tý, ný
- slabiký be� , pe� , ve� , me�
- č�tení� dels� í�čh textú:
- zvýs�ova�ní� plýnúlosti a rýčhlosti č�tení�
- pročvič�ova�ní� č�tení� obtí�z�ne� js� í�čh slov

z�a� k
- čí�lene�  pračúje s dečhem pr�i č�tení� i jine�m ú� stní�m projevú
- rozúmí� mlúvený�m a pí�semný�m pokýnú: m pr�ime�r�ene�  
sloz� itosti
- respektúje za�kladní� komúnikač�ní� pravidla
- spra�vne�  výslovúje, volí� vhodne�  mlúvní� tempo
-rozlis�úje grafičkoú a zvúkovoú podobú slova, č�lení� slovo 
na hla� ský
- skla�da�  z pí�smen slabiký, ze slabik slova, ze slov ve� tý
- č�te spra�vne�  jednoslabič�na�  slova se skúpinoú soúhla� sek 
na zač�a� tkú, slova se slabikotvorný�m r, l, slova sloz� ite� js� í� 
stavbý, slova s ď, ť, n� , slova se slabikami de� , te� , ne� , di, ti, ni, 
dý, tý, ný, be� , pe� , ve� , me�  a dvojhla� skami i nove�  probrana�  
pí�smena
- pr�i grafičke�m projevú pohýbúje rúkoú volne�  a pr�ime�r�ene�  
rýčhle
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- prvký vý�razne�ho č�tení�
– rozvoj jemne�  motoriký, spra�vne�  drz�ení� túz�ký
- prú: pravne�  psačí� čviký
- prvký psačí�čh pí�smen
- na� čvik psaní� vs�ečh zbý�vají�čí�čh pí�smen
- napojova�ní� pí�smen
- opis, pr�epis pí�smen a č�í�slič

Literární výchova
- de�tska�  r� í�kadla a vers�e, hrý s rý�mý, ba� sne�  s jarní� 
tematikoú, ba� sne�  s velikonoč�ní� tematikoú, velikonoč�ní� 
koledý, hrý s rý�mý, ba� sne�  ke Dni matek, ba� sne�  s letní� 
tematikoú
- bajký
- dramatizače poha�dký
- de�tske�  č�asopisý
- poslečh pro� zý a vers�ú:
- rozpoč�itadla, hrý, ha�danký
- knihovna – beseda poha�dkove�  postavý
- improvizače a pra� če s loútkoú
- pr�í�be�hý a výpra�ve�ní� s de� tský�mi hrdiný
- pozorný�  poslečh – ota� zký k textú
- beseda o divadelní�m pr�edstavení�
- aútor�i a ilústra� tor�i de� tske�  literatúrý
- první� pr�eč�tene�  knihý – vý�stava a besedý
- č�tení� na pra�zdniný

- kontrolúje si spra�vne�  sezení� a ú� čhop túz�ký
- napodobúje a sa�m pí�s�e psačí� pí�smena, spra�vne�  je 
napojúje
- pí�s�e spra�vne�  tvarý č�í�slič
- opisúje z psačí�ho do psačí�ho pí�sma a pr�episúje 
z tiskačí�ho do psačí�ho pí�sma pí�smena, slabiký, slova i ve�tý
- výjadr�úje se v za� vislosti na komúnikač�ní� sitúači – 
pozdrav, oslovení�, omlúva, týka�ní�, výka�ní�, prosba, dialog 
na za�klade�  obrazove�ho materia� lú

z�a� k
- osvojí� si pojmý r�í�kadlo, poha�dka, bajka, ba� sen� , koleda
- úde� la�  si pr�edstavú o tom, čo je to knihovna, vý�stava, 
beseda, divadelní� pr�edstavení�
- pr�edna� s� í� zpame�ti a č�te ve vhodne�m fra� zova�ní� a tempú 
pr�ime�r�ene�  litera� rní� textý, zvýs�úje plýnúlost a rýčhlost 
č�tení�, zač�í�na�  č�í�st s vý�razem
- dokazúje porozúme�ní� pr�eč�tený�m textú: m – rozhovor, 
doplne�ní� ilústračí� apod.
- aktivne�  výstúpúje v dramatizači poha�dký
- klade ota�zký v konkre� tní� sitúači (beseda o divadelní�m 
pr�edstavení�, poslečh textú apod.)
- ser�adí� ilústrače podle de� jove�  posloúpnosti a výpra�ví� 
podle ničh pr�í�be�h
- nasloúčha�  č�tene�mú textú, dokazúje jeho porozúme�ní�, 
tvor�ive�  s ní�m pračúje
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Český jazyk 2. ročník

C)asova�  dotače 9 hodin

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 - LEDEN Komunikační a slohová výchova

Jazyková výchova
- č�tení� praktičke�  (spra�vna�  tečhnika č�tení�, plýnúlost)
- č�tení� ve�čne�  – hlasite�  i tičhe�
- ve�čne�  a praktičke�  nasloúčha�ní� (pra� če ve dvojiči, ve 
skúpine�  – kontakt s partnerý, reakče na mlúvene�  slovo)
- komúnikač�ní� z�a�nrý: pozdravý, oslovení�, prosba, 
pode�kova�ní�, omlúva, výpravova�ní�, výpravova�ní� podle 
obrazove�ho materia� lú
- hýgieničke�  na� výký pr�i psaní�
- tečhnika psaní�
- pí�smo a abečeda, r�azení� slov podle abečedý
- ve� ta (ú� stní� a pí�semne�  výjadr�ova�ní�), drúhý ve�t
- slovo, slovní� vý�znam (slova nadr�azena� , soúr�adna� , 
protikladna� )
- ve� ta – por�a�dek slov ve ve� te�
- slovo, slabika, hla� ska, pí�smeno

Literární výchova
- poslečh a č�tení� litera� rní�čh textú:
- aútor�i a ilústra� tor�i knih pro de�ti
- za� z� itkove�  č�tení� a nasloúčha�ní�, dramatizače, ilústrače
- litera� rní� pojmý: r�í�kanka, ba� sen� , poha�dka, ha�danka, 

z�a� k
- č�te hlasite�  s č�í�m da� l ve� ts� í� jistotoú, spra�vnoú tečhnikoú, 
plýnúle, poúz� í�va�  spra�vný�  slovní� pr�í�zvúk
- orientúje se v mlúvený�čh i psaný�čh pokýnečh
- jednodúčhe�  textý č�te potičhú a dokazúje jejičh 
porozúme�ní�
- osvojúje si za� sadý spolúpra� če, nasloúčha�  a reagúje 
v ra�mči dvojiče a skúpiný
- výjadr�úje se v za� vislosti na komúnikač�ní� sitúači
- zvla�da�  za�kladý mlúvene�ho projevú (dý�čha�ní�, vý�slovnost, 
tempo)
- pr�i psaní� dba�  na spra�vne�  sezení�, ú� čhop psačí�ho na� č�iní�, 
vzda� lenost oč�í� od ses� itú
- pí�s�e tečhničký spra�ve�  (spra�vne�  tvarý pí�smen a jejičh 
napojova�ní�, spra�vne�  tvarý č�í�slič)
- opisúje, pr�episúje a pí�s�e podle dikta� tú textý pr�ime�r�ene�  
na� roč�nosti
- r�adí� slova podle abečedý
- rozlis�úje ve�tý podle drúhú – postoje mlúvč�í�ho, tvor�í� 
pr�í�kladý
- úve�domúje si, z�e slova jsoú ve ve� ta� čh r�azena podle 
úrč�ite�ho por�a�dkú
- rozlis�úje zvúkovoú a grafičkoú podobú slova, č�lení� slova 
na hla� ský

z�a� k
- č�te, posloúčha�  a pr�edna�s� í� zpame�ti textý pr�ime�r�ene�  ve�kú, 
zna�  ne�ktere�  aútorý a ilústra� torý knih pro de� ti
- odlis�úje vers�e od pro� zý
- rozlis�úje poha�dkú od ostatní�čh výpra�ve�ní�, osvojí� si 
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rozpoč�itadlo, vers� , rý�m, pr�irovna�ní�, pr�í�be�h ze z� ivota de� tí� litera� rní� pojmý r�í�kanka, ba� sen� , ha�danka rozpoč�itadlo, 
vers� , rý�m, pr�irovna�ní�

Ú6 NOR - C)ERVEN Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
- č�tení� praktičke�  (spra�vna�  tečhnika, plýnúlost)
- č�tení� ve�čne�
- komúnikač�ní� z�a�nrý: popis zví�r�ete, popis de� je, 
výpravova�ní� podle obrazove�ho materia� lú, výpravova�ní� 
podle osnový, výtva� r�ení� a obhajoba vlastní�ho na� zorú, 
popis osobý, pozdravý, psaní� adresý
- hýgieničke�  na� výký pr�i psaní�
- tečhnika psaní�
- psaní� i, í� / ý, ý�  po me�kký�čh a tvrdý�čh soúhla� ska� čh
- psaní� soúhla� sek úprostr�ed a na konči slov
- slova se skúpinoú de� , te� , ne� , be� , pe� , ve� , me�
- slovní� drúhý (podstatna�  jme�na, slovesa, pr�edloz�ký)
- psaní� velký�čh pí�smen (vlastní� jme�na, mí�stní� jme�na)

Literární výchova
- poslečh a č�tení� úme� lečký�čh textú:
- výpra�ve�ní� poha�dek a poví�dek o de�tečh, dramatizače, 
čvič�ení� na rozvoj kreativitý
- pr�ednes ba� sní� pr�ime�r�ene�  na� roč�nosti
- divadlo: pojmý hereč, diva�k, jevis�te� , hledis�te� , rez� ise�r

z�a� k
- č�te hlasite� , spra�vnoú tečhnikoú plýnúle, poúz� í�va�  spra�vný�  
slovní� pr�í�zvúk
- orientúje se v mlúvený�čh i psaný�čh pokýnečh
- zvla�da�  za�kladý mlúvene�ho projevú
- seznamúje se s rú: zný�mi komúnikač�ní�mi z�a�nrý, poúz� í�va�  
je v mlúvene�  i psane�  podobe�
- pr�i psaní� dba�  na spra�vne�  sezení� a ú� čhop psačí�ho na� č�iní�, 
vzda� lenost oč�í� od ses� itú
- pí�s�e tečhničký spra�ve�  (spra�vne�  tvarý pí�smen a jejičh 
napojova�ní�, spra�vne�  tvarý č�í�slič)
- opisúje, pr�episúje a pí�s�e podle dikta� tú textý pr�ime�r�ene�  
na� roč�nosti
- osvojí� si pravidlo o psaní� i/í� po me�kký�čh a ý/ý�  po 
tvrdý�čh soúhla� ska� čh
- spra�vne�  odú: vodní� a napí�s�e psaní� pa� rový�čh soúhla� sek 
úprostr�ed a na konči slov
- dodrz�úje spra�vnoú vý�slovnost a psaní� slov se skúpinami 
hla� sek de� , te� , ne� , be� , pe� , ve� , me�
- seskúpúje slova podle pr�í�slús�nosti ke slovní�m drúhú: m: 
podstatna�  jme�na, slovesa, pr�edloz�ký, ví�, z�e vs�ečhna 
podstatna�  jme�na jsoú de� lena do deseti skúpin a zna�  na� zvý 
te�čhto skúpin
- pí�s�e velka�  pí�smena ve vlastní�čh a mí�stní�čh jme�nečh

z�a� k
- č�te a pr�edna�s� í� zpame�ti ve vhodne�m fra� zova�ní� a tempú 
textý pr�ime�r�ene�  ve�kú
- pr�evýpra�ví� obsah litera� rní�ho textú
- podle svý�čh sčhopností� pračúje tvor�ive�  s litera� rní�m 
textem
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- aútor�i a ilústra� tor�i knih pro de�ti - odlis� í� pro� zú a poezii
- sezna�mí� se s prostr�edí�m divadla
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Český jazyk 3. ročník

C)asova�  dotače 9 hodin

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 - LEDEN Komunikační a slohová výchova

Jazyková výchova
- popis búdový, popis zví�r�ete
- výpra�ve�ní� podle obra�zkove�  osnový
- výpra�ve�ní� o proz� ite�  úda� losti
- popis de� je

- ve� ta jednodúčha�  a soúve�tí� (stavba ve�tý jednodúčhe� , 
spojova�ní� ve� t)
- naúka o slove�  (vý�znam slova, slova nadr�azena� , 
podr�azena�  a soúr�adna� , soúznač�na� , protikladna�  a pr�í�búzna� )
- r�adý výjmenovaný�čh slov (B, L, M, P)

Literární výchova
- aútor�i a ilústra� tor�i knih pro de�ti
- volna�  reprodúkče textú, vlastní� hodnočení� textú
- dramatizače
- č�tení� s porozúme�ní�m – úme� lečký�  text, neúme�lečký�  text
- čharakteristika hlavní�čh postav pr�í�be�hú: , jejičh jedna�ní� a 
vztah
- rečitače ba� sní�
- pr�edstavení� vlastní� č�etbý spolúz�a� kú: m, za�znam o č�etbe�
- kreativní� pra� če s textem
- pojmý ba� sen� , poha�dka, bajka, zvýk – obýč�ej, pranostika

z�a� k
- výtva� r� í� popis na za�klade�  vlastní� zkús�enosti, vhodne�  
výúz� í�va�  nabí�zena�  slova, ktera�  smýslúplne�  zar�azúje do 
textú
- výtva� r� í� mlúvený�  nebo pí�semný�  projev na za�klade�  
ilústračí�, dodrz�úje č�asovoú posloúpnost, výúz� í�va�  nabí�zena�  
slova, ktere�  smýslúplne�  zar�azúje do textú
- tvor�í� ve� tý na za�klade�  pr�edem stanovený�čh slov
- na za�klade�  vlastní�čh za� z� itkú:  tvor�í� kra� tký�  mlúvený�  projev
- volí� vhodne�  tempo r�eč�i, spra�vne�  dý�čha� , peč�live�  výslovúje
- spojúje ve� tý do jednodús�s� í�čh soúve� tí� vhodný�mi spojkami 
a dals� í�mi spojovačí�mi vý�razý
- porovna�va�  vý�znam slov, rozlis�úje slova nadr�azena�  a 
podr�azena� , slova soúr�adna� , soúznač�na� , protikladna�  a 
pr�í�búzna�
- ovla�da�  r�adý výjmenovaný�čh slov po B, L, M, P, rozúmí� 
tomú, čo znamenají�, poúz� í�va�  je ve ve�ta� čh

z�a� k
- seznamúje se s ne�který�mi aútorý a ilústra� torý knih pro 
de� ti, soúč�asný�mi i minúlý�mi
- č�te a pr�edna�s� í� zpame�ti ve vhodne�m tempú a fra� zova�ní�, 
pr�ime�r�ene�  hlasite� , rú: zne�  úme� lečke�  i neúme� lečke�  textý 
pr�ime�r�ene�  ve�kú
- pr�eč�tený�  text dopln� úje ilústračí�, čharakterizúje hlavní� 
postavý, text volne�  reprodúkúje a hodnotí�, zapojúje se do 
dramatizače pr�í�be�hú
- pr�edstavúje vlastní� č�etbú spolúz�a� kú: m, vede jednodúčhý�  
za� znam o pr�eč�tene�m (knihý, č�asopisý, na�vodý k sestavení� 
modelú:  apod.)
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- aktivne�  poúz� í�va�  jednodúčhe�  litera� rní� pojmý

Ú6 NOR – C)ERVEN

Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
- telefonova�ní�
- výpra�ve�ní�
- popis hrač�ký
- výpra�ve�ní� – barvý – pr�irovna�ní�
- psaní� adresý
- výjmenovana�  slova (S, V, Z)
- slovní� drúhý (vs�ečhný slovní� drúhý)
- podstatna�  jme�na: rod, z� ivotnost, č�í�slo, pa�d
- slovesa: č�as, osoba, č�í�slo, zvratna�  slovesa, infinitiv

Literární výchova
- aútor�i a ilústra� tor�i knih pro de� ti
- volna�  reprodúkče textú, vlastní� hodnočení� textú
- dramatizače
- č�tení� a poslečh s porozúme�ní�m – úme� lečký�  text, 
neúme�lečký�  text
- čharakteristika hlavní�čh postav pr�í�be�hú: , jejičh jedna�ní� a 
vztah
- rečitače ba� sní�
- pr�edstavení� vlastní� č�etbý spolúz�a� kú: m, za�znam o č�etbe�
- kreativní� pra� če s textem
- pojmý ba� sen� , poha�dka, bajka, zvýk – obýč�ej, pranostika, 
pr�irovna�ní�

z�a� k:
- tvor�í� kra� tký�  mlúvený�  projev v daný�čh komúnikač�ní�čh 
sitúačí�čh, spra�vne�  pr�i tom dý�čha� , volí� vhodne�  tempo r�eč�i
- vede forma� lne�  spra�vne�  telefoničký�  rozhovor, výjmenúje 
dú: lez� ita�  telefonní� č�í�sla
- ma�  spra�vne�  hýgieničke�  na� výký spojene�  se psaní�m, pí�s�e 
spra�vne�  po stra�nče obsahove�  i forma� lní�
- osvojí� si ne�ktere�  vý�razove�  prostr�edký úme� lečke�ho stýlú 
(pr�irovna�ní�)
- osvojí� si r�adý výjmenovaný�čh slov po S, V, Z, rozúmí� 
tomú, čo znamenají�, poúz� í�va�  je ve ve�ta� čh
- seznamúje se se slový pr�í�búzný�mi ke slovú: m 
výjmenovaný�m
- rozlis�úje slovní� drúhý v za�kladní�m tvarú
- ú podstatný�čh jmen a sloves úrč�úje mlúvničke�  kategorie

z�a� k
- seznamúje se s ne�který�mi aútorý a ilústra� torý knih pro 
de� ti, soúč�asný�mi i minúlý�mi
- č�te a pr�edna�s� í� zpame�ti ve vhodne�m tempú a fra� zova�ní�, 
pr�ime�r�ene�  hlasite�  rú: zne�  úme� lečke�  i neúme� lečke�  textý
- pr�eč�tený�  text dopln� úje ilústračí�, čharakterizúje hlavní� 
postavý, text volne�  reprodúkúje a hodnotí�, zapojúje se do 
dramatizače pr�í�be�hú
- pr�edstavúje vlastní� č�etbú spolúz�a� kú: m, vede jednodúčhý�  
za� znam o pr�eč�tene�m (knihý, č�asopisý, na�vodý k sestavení� 
modelú:  apod.)
- aktivne�  poúz� í�va�  jednodúčhe�  litera� rní� pojmý
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Český jazyk 4. ročník

C)asova�  dotače 7 hodin

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 - LEDEN Komunikační a slohová výchova

Jazyková výchova
- bohatost výjadr�ova�ní�
- výpra�ve�ní� podle obra�zkove�  osnový
- výpra�ve�ní� (č�eske�  de� jiný a pove�sti)
- psaní� dopisú
- popis prostr�edí�
- naúka o slove�  (zvúkova�  a psana�  podoba slov, soúznač�na�  a 
protikladna�  slova, slova jednoznač�na�  a mnohoznač�na� , 
slova spisovna�  a nespisovna� , slova čitove�  zabarvena� )
- stavba slova (kor�en, pr�edpona, pr�í�ponova�  č�a� st)
- pr�edloz�ký a pr�edponý
- výjmenovana�  slova
- slovní� drúhý
- podstatna�  jme�na (rod, z� ivotnost, č�í�slo, pa�d), sklon� ova�ní� 
podstatný�čh jmen rodú z�enske�ho a str�ední�ho

Literární výchova
- aútor�i a ilústra� tor�i knih pro de� ti
- volna�  reprodúkče textú, vlastní� hodnočení� textú, vlastní� 
tvorba textú
- dramatizače, kreativní� pra� če s textem
- č�tení� a poslečh s porozúme�ní�m – úme� lečký�  text, 
neúme�lečký�  text
- čharakteristika hlavní�čh postav pr�í�be�hú: , jejičh jedna�ní� a 
vztah
- rečitače ba� sní�
- pr�edstavení� vlastní� č�etbý spolúz�a� kú: m, za�znam o č�etbe�
- pojmý ba� sen� , poha�dka, bajka, zvýk – obýč�ej, pranostika, 
pr�irovna�ní�

z�a� k
- pr�i mlúvene�m projevú obohačúje ve� tý o pr�í�davna�  jme�na, 
pr�í�slovče, spojúje jednodúčhe�  ve� tý do soúve�tí�, poúz� í�va�  
pr�irovna�ní�, dba�  na to, abý se neopakovala sta� le stejna�  
slovesa
- výpra�ví� a dotva� r� í� pr�í�be�h podle obrazove�ho materia� lú
- pí�s�e jednodúčhý�  neforma� lní� dopis
- popisúje zna�me�  prostr�edí�
- porovna�va�  vý�znam slov, rozlis�úje slova soúznač�na� , 
protikladna� , jednoznač�na�  a mnohoznač�na�
- vní�ma�  rozdí�lý mezi psanoú a zvúkovoú podoboú slova
- ve slove�  rozlis�úje kor�en, pr�edponú a pr�í�ponú
- rozlis�úje a spra�vne�  pí�s�e pr�edponý a pr�í�poný
- ve výjmenovaný�čh a pr�í�búzný�čh slovečh pí�s�e spra�vne�  
ý/ý� , pozna� , ktera�  slovo výjmenovana�  nebo pr�í�búzna�  
nejsoú a pí�s�e v ničh i/í�
- úrč�úje slovní� drúhý plnový�znamový�čh slov a poúz� í�va�  je 
v gramatičký spra�vný�čh tvarečh

z�a� k
- seznamúje se s ne�který�mi aútorý a ilústra� torý knih pro 
de� ti, soúč�asný�mi i minúlý�mi
- tvor�í� vlastní� text na dane�  te�ma, pr�edloz�ene�  textý 
reprodúkúje a hodnotí�
- zapojí� se do dramatizače textú
- č�te a posloúčha�  úme� lečke�  i neúme� lečke�  textý, rozpozna�  
klí�č�ova�  slova
- rečitúje ba� sne� , pr�i tom poúz� í�va�  pr�ime�r�ene�  mlúvní� tempo 
a hlasitost
- pr�edstavúje a hodnotí� vlastní� č�etbú, vede za�znam o 
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vlastní� č�etbe�

Ú6 NOR - C)ERVEN Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
- telefoničký�  rozhovor
- pozva�nka
- blahopr�a�ní�
- popis osobý
- obohačení� textú
- popis pračovní� č�innosti
- e-mail, SMS zpra�va
- podstatna�  jme�na rodú múz�ske�ho
- slovesa (osoba a č�í�slo, jednodúčhe�  a sloz�ene�  tvarý sloves, 
tvar úrč�itý�  a neúrč�itý� , č�asova�ní� sloves, slovesný�  zpú: sob
- stavba jednodúčhe�  ve� tý
- stavba soúve� tí�
- shoda pr�í�súdkú s podme�tem
- r�eč� pr�í�ma�  a nepr�í�ma�

Literární výchova
- aútor�i a ilústra� tor�i knih pro de� ti
- volna�  reprodúkče textú, vlastní� hodnočení� textú, vlastní� 
tvorba textú
- dramatizače, kreativní� pra� če s textem
- č�tení� a poslečh s porozúme�ní�m – úme� lečký�  text, 
neúme�lečký�  text
- čharakteristika hlavní�čh postav pr�í�be�hú: , jejičh jedna�ní� a 
vztah
- rečitače ba� sní�

z�a� k:
- vede spra�vne�  dialog – telefoničký�  rozhovor, zanečha�  
vzkaz na za�znamní�kú
- úmí� výtvor�it forma� lne�  i obsahove�  spra�vnoú pozva�nkú
- napí�s�e forma� lne�  i obsahove�  spra�vne�  pr�a�ní� 
k narozenina�m
- úmí� sestavit osnovú k popisú, úmí� popsat osobú
- rozpozna�  a obsahove�  úmí� výsve� tlit dana�  pr�í�sloví�, rč�ení� a 
pr�irovna�ní�
- úmí� popsat postúp pra� če
- výjmenúje forma� lní� rozdí�lý v psaní� e-mailú a SMS zpra�vý
- zvla�da�  za�kladý morfologičke�ho pravopisú (končovký 
podstatný�čh jmen)
- úrč�úje mlúvničke�  kategorie ú sloves a podstatný�čh jmen
- rozlis�úje ve�tú jednodúčhoú a soúve� tí�, vhodne�  zme�ní� ve� tú 
jednodúčhoú v soúve� tí�
- pí�s�e spra�vne�  i/ý po obojetný�čh soúhla� ska� čh
- zvla�da�  za�kladní� pr�í�kladý sýntaktičke�ho pravopisú
- ví�, k č�emú v textú sloúz� í� pr�í�ma�  a nepr�í�ma�  r�eč�, zna�  týpý 
pr�í�me�  r�eč�i, úmí� je spra�vne�  napsat

z�a� k
- seznamúje se s ne�který�mi aútorý a ilústra� torý knih pro 
de� ti, soúč�asný�mi i minúlý�mi
- tvor�í� vlastní� text na dane�  te�ma, pr�edloz�ene�  textý 
reprodúkúje a hodnotí�
- zapojí� se do dramatizače textú
- č�te a posloúčha�  úme� lečke�  i neúme� lečke�  textý, rozpozna�  
klí�č�ova�  slova
- rečitúje ba� sne� , pr�i tom poúz� í�va�  pr�ime�r�ene�  mlúvní� tempo 
a hlasitost
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- pr�edstavení� vlastní� č�etbý spolúz�a� kú: m, za�znam o č�etbe�
- pojmý: rozpoč�itadlo, ha�danka, r�í�kanka, ba� sen� , poha�dka, 
bajka, poví�dka; spisovatel, ba� sní�k, kniha, č�tena� r� ; divadelní� 
pr�edstavení�, hereč, rez� ise�r; vers� , rý�m, pr�irovna�ní�

- pr�edstavúje a hodnotí� vlastní� č�etbú, vede za�znam o 
vlastní� č�etbe�
- pr�i jednodúčhe�m rozború textú poúz� í�va�  za�kladní� 
litera� rní� pojmý
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Český jazyk 5. ročník

C)asova�  dotače 7 hodin

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 - LEDEN Komunikační a slohová výchova

Jazyková výchova
- popis osobý
- popis pr�edme�tú
- popis prostr�edí�
- popis de� je
- výpra�ve�ní�
- tradiče a sva� tký
- č�eský�  jazýk – na� s�  na� rodní� – mater�ský�  jazýk
- slovo a jeho stavba, tvor�ení� slov (č�a� sti slova, pr�í�búzna�  
slova, tvor�ení� slov, pr�edloz�ký a pr�edponý, zme�ný pr�i 
odvozova�ní� slov, skúpiný be�/bje, ve�/vje, psaní� n/nn, 
pr�í�davna�  jme�na odvozena�  pr�í�ponoú – ský� , -čký� , zme�ný 
v odvozova�ní� slov
- výjmenovana�  slova
- tvarosloví� (slovní� drúhý)
- podstatna�  jme�na (pa�d, č�í�slo, rod, sklon� ova�ní�)

Literární výchova
- aútor�i a ilústra� tor�i knih pro de� ti
- volna�  reprodúkče textú, vlastní� hodnočení� textú, vlastní� 
tvorba textú
- dramatizače, kreativní� pra� če s textem
- č�tení� a poslečh s porozúme�ní�m – úme� lečký�  text, 
neúme�lečký�  text
- čharakteristika hlavní�čh postav pr�í�be�hú: , jejičh jedna�ní� a 
vztah
- rečitače ba� sní�

z�a� k
- výtva� r� í� popis na za�klade�  vlastní� zkús�enosti, popisúje 
osobú, pr�edme�t, zna�me�  prostr�edí� a de� j podle obra� zkú:  i 
podle zkús�enosti, vhodne�  výúz� í�va�  nabí�zena�  slova, ktera�  
smýslúplne�  zar�azúje do textú
- tvor�í� ve� tý na za�klade�  pr�edem stanovený�čh slov
- na za�klade�  vlastní�čh za� z� itkú:  tvor�í� kra� tký�  mlúvený�  projev
- výpra�ví� a dotva� r� í� pr�í�be�h podle obrazove�ho materia� lú
- úve�domúje si vý�znam tradič a sva� tkú:
- seznamúje se se slovens�tinoú, porovna�va�  ji s č�es�tinoú, 
úve�domí� si pojem mater�ský�  – na� rodní� jazýk
- rozlis�úje ve slove�  kor�en, č�a� st pr�edponovoú, pr�í�ponovoú a 
končovkú, pí�s�e spra�vne�  skúpiný be�/bje, ve�/vje, n/nn
- rozlis�úje pr�edponý a pr�edloz�ký, úmí� je spra�vne�  napsat
- ovla�da�  r�adý výjmenovaný�čh slov, zna�  slova od ničh 
pr�í�búzna� , úmí� je spra�vne�  napsat
- úrč�úje slovní� drúhý plnový�znamový�čh slov a výúz� í�va�  je 
v gramatičký spra�vný�čh tvarečh v mlúvene�m i psane�m 
projevú
- ú podstatný�čh jmen úrč�úje mlúvničke�  kategorie

z�a� k
- seznamúje se s ne�který�mi aútorý a ilústra� torý knih pro 
de� ti, soúč�asný�mi i minúlý�mi
- tvor�í� vlastní� text na dane�  te�ma, pr�edloz�ene�  textý 
reprodúkúje a hodnotí�
- zapojí� se do dramatizače textú
- rozlis�úje rú: zne�  týpý úme� lečký�čh a neúme� lečký�čh textú:
- č�te a posloúčha�  úme� lečke�  i neúme� lečke�  textý, rozpozna�  
klí�č�ova�  slova
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- pr�edstavení� vlastní� č�etbý spolúz�a� kú: m, za�znam o č�etbe�
- pojmý: rozpoč�itadlo, ha�danka, r�í�kanka, ba� sen� , poha�dka, 
bajka, poví�dka; spisovatel, ba� sní�k, kniha, č�tena� r� ; divadelní� 
pr�edstavení�, hereč, rez� ise�r; vers� , rý�m, pr�irovna�ní�

- rečitúje ba� sne� , pr�i tom poúz� í�va�  pr�ime�r�ene�  mlúvní� tempo 
a hlasitost
- pr�edstavúje a hodnotí� vlastní� č�etbú, vede za�znam o 
vlastní� č�etbe�
- pr�i jednodúčhe�m rozború textú poúz� í�va�  za�kladní� 
litera� rní� pojmý

Ú6 NOR - C)ERVEN Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
- nebezpeč�í� internetú
- pr�í�prava plaka� tú
- psaní� dopisú
- na�vs�te�va knihovný
- pozva�nka (ozna�mení�)
- výpra�ve�ní�
- psaní� inzera� tú
- pr�í�davna�  jme�na (drúhý, sklon� ova�ní�)
- za� jmena (drúhý, sklon� ova�ní�)
- č�í�slovký (drúhý, sklon� ova�ní� za�kladní�čh č�í�slovek)
- slovesa (tvarý oznamovačí�ho zpú: sobú, tvarý 
rozkazovačí�ho zpú: sobú, tvarý podmin� ovačí�ho zpú: sobú)
- stavba ve� tý jednodúčhe�  (úrč�ova�ní� za�kladní�čh ve� tný�čh 
č�lenú: , pr�í�súdek slovesný� , pr�í�súdek jmenný�  se sponoú, 
podme�t slovne�  nevýja�dr�ený� , podme�t ne�kolikana� sobný� , 
shoda pr�í�súdkú s podme�tem, shoda pr�í�súdkú 
s ne�kolikana�sobný�m podme�tem)
- stavba soúve� tí�, spojova�ní� ve� t do soúve� tí�
- r�eč� pr�í�ma�  a nepr�í�ma�

Literární výchova
- aútor�i a ilústra� tor�i knih pro de� ti
- volna�  reprodúkče textú, vlastní� hodnočení� textú, vlastní� 
tvorba textú

z�a� k
- rozúmí� pojmú: m internet, sočia� lní� sí�te� , kýbers� ikana,
- úve�domúje si nebezpeč�í�, ktera�  mú hrozí� na internetú pr�i 
sdí�lení� informačí�, komúnikači s nezna�mý�mi lidmi, sdí�lení� 
fotografií� a videí�.
- pí�s�e spra�vne�  po stra�nče obsahove�  i forma� lní� jednodúčhe�  
komúnikač�ní� z�a� nrý (pozva�nka, osobní� a ú� r�ední� dopis, 
plaka� t, inzera� t, výpra�ve�ní�)
- orientúje se v sýste�mú knihovný, úmí� si výbrat knihú 
podle sve�ho za� jmú, pr�ime�r�enoú ú� rovni svý�čh č�tena� r�ský�čh 
a menta� lní�čh sčhopností�
- úrč�úje spra�vne�  slovní� drúhý a jejičh mlúvničke�  kategorie
- rozlis�úje ve�tú jednodúčhoú od soúve� tí�, zme�ní� ve� tú 
jednodúčhoú v soúve� tí�, spojúje jednodúčhe�  ve� tý v soúve� tí�
- ve ve� te�  úrč�í� za� kladní� skladební� dvojiči, úrč�í� pr�í�súdek 
slovesný� , pr�í�súdek jmenný�  se sponoú, podme�t slovne�  
nevýja�dr�ený� , podme�t ne�kolikana� sobný�
- vní�ma�  pr�í�moú r�eč� jako na� stroj pro obohačení� textú, úmí� 
ji poúz� í�vat ve výpra�ve�ní� a spra�vne�  napsat

z�a� k:
- seznamúje se s ne�který�mi aútorý a ilústra� torý knih pro 
de� ti, soúč�asný�mi i minúlý�mi
- tvor�í� vlastní� text na dane�  te�ma, pr�edloz�ene�  textý 
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- dramatizače, kreativní� pra� če s textem
- č�tení� a poslečh s porozúme�ní�m – úme� lečký�  text, 
neúme�lečký�  text
- čharakteristika hlavní�čh postav pr�í�be�hú: , jejičh jedna�ní� a 
vztah
- rečitače ba� sní�
- pr�edstavení� vlastní� č�etbý spolúz�a� kú: m, za�znam o č�etbe�
- pojmý: rozpoč�itadlo, ha�danka, r�í�kanka, ba� sen� , poha�dka, 
bajka, poví�dka; spisovatel, ba� sní�k, kniha, č�tena� r� ; divadelní� 
pr�edstavení�, hereč, rez� ise�r; vers� , rý�m, pr�irovna�ní�

reprodúkúje a hodnotí�
- zapojí� se do dramatizače textú
- rozlis�úje rú: zne�  týpý úme� lečký�čh a neúme� lečký�čh textú:
- č�te a posloúčha�  úme� lečke�  i neúme� lečke�  textý, rozpozna�  
klí�č�ova�  slova
- rečitúje ba� sne� , pr�i tom poúz� í�va�  pr�ime�r�ene�  mlúvní� tempo 
a hlasitost
- pr�edstavúje a hodnotí� vlastní� č�etbú, vede za�znam o 
vlastní� č�etbe�
- pr�i jednodúčhe�m rozború textú poúz� í�va�  za�kladní� 
litera� rní� pojmý
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5.2 Anglický jazyk

Poč�et výúč�ovačí�čh hodin za tý�den Celkem 
hodin1. roč�ní�k 2. roč�ní�k 3. roč�ní�k 4. roč�ní�k 5. roč�ní�k

- - 3 3 3
9

- - Povinný� Povinný� Povinný�

Na� zev pr�edme�tú Anglický jazyk

Oblast Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika pr�edme�tú Angličký�  jazýk pr�ispí�va�  k čha�pa�ní� a objevova�ní� skúteč�ností�, ktere�  pr�esahújí� oblast zkús�eností� zprostr�edkovaný�čh 
mater�ský�m jazýkem. Poskýtújí�  z� ivý�  jazýkový�  za�klad a pr�edpokladý pro komúnikači z�a� kú:  v ra�mči integrovane�  
Evropý a sve�ta. Ú6 roven�  jazýkove�ho vzde� la� va�ní� na 1. stúpni ZS)  výčha� zí� pr�edevs�í�m ze snahý ú� vodní�ho sezna�mení� s 
čizí�m jazýkem, se za�kladní�mi rea� liemi angličký mlúví�čí�čh zemí�  a osvojení�  si  za�kladní�čh fra� zí�  a slovní�  za� sobý. 
Vý�úka angličke�ho jazýka takte�z�  podporúje vý�sledký v č�eske�m jazýče a naopak.

Osvojova�ní� čizí�čh jazýkú:  poma�ha�  sniz�ovat jazýkove�  barie�rý, a pr�ispí�va�  tak ke zvý�s�ení� mobilitý jednotlivčú:  jak v 
jejičh osobní�m z� ivote� , tak v dals� í�m stúdiú a v búdoúčí�m pračovní�m úplatne�ní�. Úmoz�n� úje pozna�vat odlis�nosti ve 
zpú: sobú  z� ivota  lidí�  jiný�čh  zemí�  i  jejičh  odlis�ne�  kúltúrní�  tradiče.  Prohlúbúje  ve�domí�  za� vaz�nosti  vza� jemne�ho 
mezina� rodní�ho porozúme�ní� a toleranče a výtva� r� í� podmí�nký pro spolúpra� či s�kol na mezina� rodní�čh projektečh.

Obsahove� , č�asove�  a organizač�ní� 
výmezení� pr�edme�tú

Angličký�  jazýk je zar�azen jako povinna�  soúč�a� st za�kladní�ho vzde� la� va�ní� na 1. stúpni ZS)  a to v rozsahú 3 
výúč�ovačí�čh hodin tý�dne�  ve 3., 4. a 5. roč�ní�kú.

Integrače pr�edme�tú: Angličký�  jazýk

Mezipr�edme�tove�  vztahý C)eský�  jazýk, Prvoúka, Vlastive�da, Húdební� vý�čhova
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Vý�čhovne�  a vzde� la� vačí� strategie: 
společ�ne�  postúpý úplatn� ovane�  na 
ú� rovni pr�edme�tú, jimiz�  úč�itele�  
čí�lene�  útva� r�ejí� a rozví�její� klí�č�ove�  
kompetenče z�a�kú:

Kompetence k učení

- pame�tní� úč�ení� slovní� za� sobý

- propojova�ní� probraný�čh te�mat a jazýkový�čh jevú:

Kompetence k řešení problémů

- gramatika angličke�ho jazýka jako pr�í�klad algoritmizače v úvaz�ova�ní�

Kompetence komunikativní

- angličký�  jazýk jako na� stroj pro osobní� výjadr�ova�ní�

Kompetence sociální a personální

- angličký�  jazýk jako na� stroj mezilidský�čh vztahú: , múltikúltúralita

Kompetence občanské

- angličký�  jazýk jako sýmbol na� rodní� i mí�stopisne�  pr�í�slús�nosti

Kompetence pracovní

- angličký�  jazýk jako na� stroj mezina� rodní� komúnikače

Kompetence digitální

- angličký�  jazýk jako úniverza� lní� jazýk digita� lní�čh tečhnologií�

Zpú: sob hodnočení� z�a� kú: Hodnočení� se prova�dí� na za�klade�  klasifikač�ní�ho r�a� dú s�kolý, který�  je soúč�a� stí� S)kolní�ho r�a�dú ZS)  Valdiče.
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Hodnočení� je zaloz�eno na posoúzení� dosaz�ený�čh individúa� lní�čh znalostí�, dovedností� a na�výkú: . Hodnočení� 
probí�ha�  tradič�ní�mi zpú: sobý: očene�ní� pra� če pr�i výúč�ovačí� hodine� , očene�ní� doma� čí� pr�í�pravý, pr�ezkoús�ení� znalostí� 
apod.
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Anglický jazyk 3. ročník

C)asova�  dotače 3 hodiný

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 - LEDEN Pozdravy

- sezna�mení� se s jazýkem
- pode�kova�ní�, pr�ivlastn� ovačí� pa�d
- slovní� za� soba

Barvy
- slovní� za� soba

Čísla
- slovní� za� soba
- jednodúčhe�  poč�etní� vý�koný
- úrč�ova�ní� poč�tú
- č�í�sla 0 - 10

Anglická abeceda
- hla� skova�ní�

Moje třída
- slovní� za� soba
- s�kolní� pomú: čký
- tvor�ení� mnoz�ne�ho č�í�sla
- č�í�sla 11 - 20
- č�asova�ní� slovesa TO BE, pr�í�tomný�  č�as, za�por
- jednodúčhý�  popis pr�edme�tú:

- sezna�mí� se s jazýkem
- pode�kúje, poúz� í�va�  pr�ivlastn� ovačí� pa�d
- úz� í�va�  pozdravý v rú: zne�m č�asove�m sledú
- poúz� í�va�  nejza�kladne� js� í� anglička�  sloví�č�ka
- výja�dr�í� soúhlas, nesoúhlas
- rozúmí� dals� í�m pokýnú: m úč�itele

- doka�z�e úrč�it barvú
- výjmenúje barvý

- výjmenúje č�í�sla od 0 do 12
- výpoč�í�ta�  jednodúčhe�  poč�etní� vý�koný
- úrč�í� poč�et pr�edme�tú:

- výjmenúje angličkoú abečedú
- hla� skúje jednodúčha�  slova

- pojmenúje s�kolní� potr�ebý
- úrč�í� jejičh barvú, velikost a poč�et
- popí�s�e sa�m sebe
- výjmenúje č�í�sla od 11 do 20
- tvor�í� pravidelne�  tvarý mnoz�ne�ho
  č�í�sla
- poúz� í�va�  sloveso bý�t
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- anglička�  jme�na

Moje rodina, kamarádi
- slovní� za� soba
- rodinní� pr�í�slús�ní�či a vztahý mezi nimi
- pr�í�davna�  jme�na popisújí�čí� osobý
- za� jmena
- č�í�sla 21 - 100
- č�asova�ní� slovesa TO BE

Vánoce
- slovní� za� soba

- č�asúje sloveso bý�t

- pr�edstaví� č�lený rodiný
- pojmenúje jednodúčhe�  vztahý mezi rodinný�mi pr�í�slús�ní�ký
- úmí� jednodús�e popsat osobý pomočí� pr�í�davný�čh jmen
- výjmenúje č�í�sla od 21 do 100

- počhopí� smýsl a vý�znam sva� tkú:  v angličký mlúví�čí�čh zemí�čh
- pojmenúje nadpr�irozene�  býtosti a va�noč�ní� pr�edme�tý
- zazpí�va�  angličke�  va�noč�ní� pí�sne�

Ú6 NOR - C)ERVEN Mé oblíbené jídlo a pití
- slovní� za� soba
- č�asova�ní� slovesa LIKE
- za�por slovesa like
- výja�dr�ení� libosti, nelibosti
- úz� ití� kra� tke�  odpove�di

Já a moji kamarádi
- slovní� za� soba
- popis lidske�ho te� la
- č�asova�ní� slovesa TO HAVE, pr�í�tomný�  č�as, za�por

Můj mazlíček
- slovní� za� soba
- popis č�a� stí� zví�r�ečí�ho te� la
- č�asova�ní� sloves TO BE, TO HAVE – pr�í�tomný�  
č�as, za�por, ota� zka

- poúz� í�va�  sloveso LIKE / DISLIKE
- výtvor�í� za�por, kra� tkoú odpove�ď, ota� zkú
- popisúje č�innosti

- poúz� í�va�  osobní� za� jmena
- popí�s�e sebe a kamara�da
- č�asúje sloveso TO HAVE

- výtvor�í� jednodúčhý�  popis zví�r�ete
- popí�s�e oblí�bene�ho mazlí�č�ka
- poúz� í�va�  slovesa TO BE, TO HAVE
- výtvor�í� ota� zkú, odpove�di a za�por
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Zvířata
- úz� ití� fra� zí� Do ýoú like, I like ….

Opakování
- č�asova�ní� slovesa CAN, pr�í�tomný�  č�as, za�por
- tvor�ení� ota� zký

Velikonoce
- slovní� za� soba

- výtvor�í� ota� zkú pomočí� slovesa like
- výtvor�í� jednodúčhý�  popis zví�r�at

- č�asúje sloveso CAN
- výtvor�í� ota� zkú, odpove�di a za�por

- počhopí� smýsl a vý�znam sva� tkú:  v angličký mlúví�čí�čh zemí�čh
- sezna�mí� se s angličkoú velikonoč�ní� r� í�kankoú
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Anglický jazyk 4. ročník

C)asova�  dotače 4 hodiný

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 - LEDEN Opakování učiva ze 3.ročníku

Můj domov, město, vesnice
- slovní� za� soba
- popis domú, býtú
- pr�ivlastn� ovačí� za� jmena
- odkúd počha�zí�m
- č�asova�ní� slovesa TO BE,pr�í�tomný�  č�as, za�por

Sporty
- slovní� za� soba
- č�asova�ní� slovesa CAN
- úz� ití� za�porú
- č�í�slovký 100 - 999

Nábytek, hračky, části místností
- popis pokoje, ota� zký na úrč�ení� mí�sta
- jednodúčhý�  popis hrač�ký, úz� ití� LIKE/DISLIKE
- výbavení� pokoje

Halloween
- slovní� za� soba

- úmí� výtvor�it pr�í�kazý, rozúmí� jim
- popisúje ve�či pomočí� jednodúčhý�čh ve� t
- popí�s�e č�a� sti lidske�ho te� la, výtvor�í� mnoz�ne�  č�í�slo

- popí�s�e dú: m, být, me�sto, vesniči
- výjmenúje a poúz� í�va�  osobní� a pr�ivlastn� ovačí� za� jmena
- výtvor�í� ota� zkú odkúd osoba počha� zí�, úmí� na ota� zkú 
odpove�de�t
- č�asúje sloveso bý�t
- poúz� í�va�  kladný�  a za�porný�  tvar slovesa bý� t
- výtvor�í� za�por, kra� tkoú odpove�ď, ota� zkú

- popisúje č�innosti
- poúz� í�va�  sloveso CAN
- výtvor�í� a poúz� í�va�  za�por slovesa CAN
- doka�z�e pojmenovat dovednosti
- poz� í�va�  č�í�slovký 100 - 999

- výtvor�í� jednodúčhý�  popis pokoje, pta�  se na úrč�ení� ve�čí� v 
mí�stnosti
- výtvor�í� jednodúčhoú ve� tú v pr�í�tomne�m č�ase proste�m
- výtvor�í� a poúz� í�va�  3.osobú č�í�sla jednotne�ho č�asú 
pr�í�tomne�ho proste�ho
- úz� í�va�  ve� tý se slovesý LIKE/DISLIKE
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- počhopí� smýsl a vý�znam sva� tkú:  v angličký mlúví�čí�čh 
zemí�čh

Ú6 NOR - C)ERVEN
Koníčky a zájmy
- slovní� za� soba
- úz� ití� vazbý –ing po slovese LIKE
- slovní� spojení� se slovesem TO PLAY
- dný v tý�dnú
- tvor�ení� ota� zek v pr�í�tomne�m č�ase proste�m
- tvor�ení� za�porú

Roční období, počasí
- slovní� za� soba
- popis roč�ní�čh období�
- pr�í�slovče úsúallý, sometimes, often
- č�í�slovký 1000+

Oblečení
- slovní� za� soba
- pr�í�tomný�  č�as prú: be�hový�  se slovesem wear
- popis obleč�ení�
- tvor�ení� ota� zký se slovesem wear v pr�í�tomne�m č�ase 
prú: be�hove�m
- tvor�ení� za�porú se slovesem wear v pr�í�tomne�m č�ase 
prú: be�hove�m
- popis obleč�ení�

Povolání
- slovní� za� soba
- poúz� ití� slovesa WANT TO

- doka�z�e popsat oblí�benoú č�innost
- výjmenúje dný v tý�dnú
- poúz� í�va�  pr�edloz�ký on, in ve spojení� s pr�edme�tý a dný 
v tý�dnú
- tvor�í� za�por a ota�zký v pr�í�tomne�m č�ase proste�m
- popisúje č�innosti v rú: zný�čh sportečh

- výjmenúje roč�ní� období�
- úz� í�va�  č�asova�  pr�í�slovče úsúallý, sometimes, often
- výtvor�í� č�í�slovký 100 a ví�če
- strúč�ne�  popí�s�e poč�así�
- úmí� r� í�či, jak č�asto se to de� je

- výjmenúje č�a� sti obleč�ení�
- výtvor�í� jednodúčhý�  popis, čo ma�  kdo na sobe�
- výtvor�í� a poúz� í�va�  pr�í�tomný�  č�as prú: be�hový�  se slovesem 
wear
- výtvor�í� a poúz� í�va�  ota� zkú se slovesem wear v pr�í�tomne�m 
č�ase
  prú: be�hove�m
- výtvor�í� seznam obleč�ení� pro rú: zne�  pr�í�lez� itosti i pro roč�ní� 
období�
- výtvor�í� a poúz� í�va�  za�por se slovesem wear v pr�í�tomne�m 
č�ase
  prú: be�hove�m

- úmí� výjmenovat povola�ní�
- výtvor�í� jednodúčhý�  popis č�innosti v dane�m povola�ní�
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- na�zvý ostatní�čh jazýkú:  a na� rodností� v anglič�tine�
- na�zvý povola�ní� a č�inností�
- úz� í�va�ní� pr�í�tomne�ho č�asú proste�ho

EarthDay
- slovní� za� soba

Opakování
- č�asova�ní� slovesa CAN
- pr�í�tomný�  č�as prostý�
- pr�í�tomný�  č�as prú: be�hový�

- úmí� r� í�či, kde lide�  a pračújí� a jake�  pomú: čký potr�ebújí�
- úz� í�va�  pr�í�tomný�  č�as prostý�

- počhopí� smýsl a vý�znam sva� tkú:  v angličký mlúví�čí�čh 
zemí�čh

- č�asúje sloveso CAN
- poúz� í�va�  pr�í�tomný�  č�as prostý�  a prú: be�hový�
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Anglický jazyk 5. ročník

C)asova�  dotače 4 hodiný

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 - LEDEN Opakování učiva ze 4.ročníku

Školní rozvrh
Volný čas

Nakupování

- nakúpova�ní� v občhode�
- na�zvý občhodú:
- fra� ze I woúld like…
- slovní� za� soba
- pr�edloz�ký mí�sta opposite, next to, between

Narozeniny, festival

- me�sí�če v roče
- výja�dr�ení� data
- r�adove�  č�í�slovký
- minúlý�  č�as slovesa bý� t

Příroda, počasí, zvířata

- pojmenúje na� zvý s�kolní�čh pr�edme�tú:
- sestaví� rozvrh hodin
- výpra�ví� o sve�m volne�m č�ase, sestaví� jednodúčhý�  rozvrh 
volnoč�asový�čh aktivit
- poúz� í�va�  pr�í�tomný�  č�as prostý�  – ota�zka, odpove�ď
- úz� í�va�  fra� zi WANT TO + sloveso
- poúz� í�va�  pr�í�tomný�  č�as prú: be�hový�

- ovla�da�  britskoú me�nú
- úmí� poúz� í�vat nakúpovačí� fra� ze
-  popí�s�e, kde jsoú občhodý pomočí� pr�edloz�ek spojený�čh 
s mí�stem

- výjmenúje me�sí�če v roče
- výja�dr�í� a pr�eč�te anglička�  data
- výtvor�í� r�adove�  č�í�slovký
- poúz� í�va�  a pí�s�e r�adove�  č�í�slovký
- výja�dr�í�, kdý se narodil
- výtvor�í� minúlý�  č�as slovesa bý� t
- č�asúje sloveso bý�t v minúle�m
  č�ase

- popis zají�mave�ho mí�sta
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- slovní� za� soba
- minúlý�  č�as slovesa mí�t
- rozkazovačí� zpú: sob
- pr�í�tomný�  č�as prostý�
- popis zví�r�at

- poúz� í�va�  pr�i popisú vazbý There is/are
- výtvor�í� kra� tký�  popis zají�mave�ho mí�sta
- výtvor�í� ve� tú se slovesem v pr�í�tomne�m prú: be�hove�m č�ase
- výúz� í�va�  emotikoný

- výtvor�í� minúlý�  č�as slovesa mí�t
- výtvor�í� a poúz� í�va�  rozkazovačí� zpú: sob sloves
- popisúje čestú
- výtvor�í� kra� tký�  popis zví�r�ete
- poúz� í�va�  slovesa bý�t, mí�t, moči/úme�t v pr�í�tomne�m č�asú
  proste�m
- pročvič�úje kra� tke�  odpove�di

- výtvor�í� minúlý�  č�as pravidelný�čh sloves
- popisúje aktivitý v minúlosti
- výtvor�í� ota� zkú a za�por v minúle�m č�asú proste�m
- výtvor�í� minúlý�  č�as nepravidelný�čh sloves

- výtvor�í� staz�ene�  tvarý sloves
- výtvor�í� mnoz�ne�  č�í�slo podst.jme�na
- výja�dr�í� č�eske�  mnoho vý�razem a lot of s podstatný�mi 
jme�ný poč�itatelný�mi i nepoč�itatelný�mi
- výtvor�í� kra� tký�  popis poč�í�tač�e
- poúz� í�va�  pr�edme�tový�  tvar za� jmena oni
- výtvor�í� a poúz� í�va�  za�por a rozkaz slovesa moči/úme�t
- č�asúje sloveso potr�ebovat
- poúz� í�va�  sloveso v ota�zče a výtvor�í� za�por
- popisúje pomú: čký pr�i vý�čhova� čh
- výja�dr�í� existenči pr�edme�tú:  pomočí� vazbý There is/are
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- poúz� í�va�  pr�i popisú obra�zkú polohove�  pr�edloz�ký
- poúz� í�va�  existenčia� lní� kvantifika� tor aný ve ve�ta� čh
ta� začí�čh

Ú6 NOR – C)ERVEN

V minulosti

- č�asove�  pr�edloz�ký in, on, at
- r�adove�  č�í�slovký
- datúm

Zájmy, koníčky, hry

- slovní� za� soba
- minúlý�  č�as pravidelný�čh sloves
- ota� zka a za�por v minúle�m č�asú proste�m
- minúlý�  č�as nepravidelný�čh sloves

Prázdniny

- slovní� za� soba
- pr�í�tomný�  č�as prostý�  pro
  výja�dr�ení� pla�novane�
  búdoúčnosti
- rú: zna�  výja�dr�ení� č�asú v
  búdoúčnosti
- popis pla�novaný�čh aktivit
- výja�dr�ení� za�me�rú:  pomočí�
going to

Opakování

- popí�s�e č�innosti spojene�  s minúlostí�
- poúz� í�va�  fra� zi AGO
- poúz� í�va�  č�asove�  pr�edloz�ký in, on, at
- výtvor�í� r�adove�  č�í�slovký
- výtvor�í� a pr�eč�te anglička�  data

- výtvor�í� a poúz� í�va�  minúlý�  č�as slovesa mí�t
- výtvor�í� minúlý�  tvar slovesa bý� t
- výtvor�í� jednodúčhe�  výpravova�ní� úda� lostí� z minúlosti
- poúz� í�va�  minúlý�  č�as prostý�  pravidelný�čh vý�znamový�čh 
sloves

- poúz� í�va�  pr�í�tomný�  č�as prostý�  pro výja�dr�ení� pla�novane�  
búdoúčnosti
- poúz� í�va�  rú: zna�  výja�dr�ení� č�asú v búdoúčnosti
- popisúje pla�ný na pra� zdniný
- výja�dr�í� za�me�rý pomočí� going to
- výtvor�í� ota� zký s going to
- popisúje aktivitý spojene�  s rú: zný�mi ve�čmi
- popisúje, čo kdo pra�ve�  de� la� , nebo čo búde de� lat v 
búdoúčnosti
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5.3 Matematika

Poč�et výúč�ovačí�čh hodin za tý�den Celkem 
hodin1. roč�ní�k 2. roč�ní�k 3. roč�ní�k 4. roč�ní�k 5. roč�ní�k

4 5 5 5 5
24

Povinný� Povinný� Povinný� Povinný� Povinný�

Na� zev pr�edme�tú Matematika

Oblast Matematika a její aplikace

Charakteristika pr�edme�tú Matematika  patr�í�  mezi  za�kladní�  a  tradič�ní�  pr�edme�tý.  Na  1.  stúpni  za�kladní�  s�kolý  nejde  poúze  o  osvojení�  si 
za�kladní�čh  poč�etní�čh  dovedností�,  ale  i  čelkový�  osobnostní�  rozvoj,  zejme�na  pak o  č�asoprostorovoú orientači, 
osvojení� si za�kladú:  orientače ve sve� te�  kolem sebe (velký� , malý� , kra� tký� , dloúhý�…).

V pr�edme�tú matematika je kladen dú: raz na praktičke�  účhopení� nove�ho úč�iva. Úsilújeme o to, abý matematičke�  
dovednosti a znalosti nebýlý odtrz�ene�  od praktičke�ho z� ivota dí�te� te. Takte�z�  matematikú úč�í�me formoú hrý.

Obsahove� , č�asove�  a organizač�ní� 
výmezení� pr�edme�tú

Matematika je zar�azena jako povinna�  soúč�a� st za�kladní�ho vzde� la� va�ní� na 1. stúpni ZS)  a to v rozsahú 4 výúč�ovačí�čh 
hodin tý�dne�  v 1. roč�ní�kú a 5 výúč�ovačí�čh hodin tý�dne�  ve 2., 3., 4. a 5. roč�ní�kú.

Integrače pr�edme�tú: Matematika

Mezipr�edme�tove�  vztahý Informatika, Prvoúka, Vlastive�da

Vý�čhovne�  a vzde� la� vačí� strategie: 
společ�ne�  postúpý úplatn� ovane�  na 
ú� rovni pr�edme�tú, jimiz�  úč�itele�  

Kompetence k učení

- osvojova�ní� si algoritmú:  poč�etní�čh ú� konú:

Školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Valdice       58



čí�lene�  útva� r�ejí� a rozví�její� klí�č�ove�  
kompetenče z�a�kú:

- úč�í�me pra� či s čhýboú

Kompetence k řešení problémů

- stanovova�ní� proble�mú a na�vrh jeho r�es�ení� ve forme�  napr�. slovní�čh ú� loh

Kompetence komunikativní

- pr�esnost v pojmenova�ní� jevú: , výsve� tlení� matematičký�čh pojmú:

Kompetence občanské

- podpora finanč�ní� gramotnosti

Kompetence pracovní

- matematičke�  dovednosti jako praktičke�  dovednosti do z� ivota dí�te� te

Kompetence digitální

- analý�za a sýnte�za matematičký�čh ú� kolú: , algoritmý vý�poč�etní�čh ú� konú:

Zpú: sob hodnočení� z�a� kú: Hodnočení� se prova�ní� na za�klade�  klasifikač�ní�ho r�a�dú s�kolý, který�  je soúč�a� stí� S)kolní�ho r�a� dú ZS)  Valdiče.

Hodnočení� je zaloz�eno na posoúzení� dosaz�ený�čh individúa� lní�čh znalostí�, dovedností� a na�výkú: . Hodnočení� 
probí�ha�  tradič�ní�mi zpú: sobý: očene�ní� pra� če pr�i výúč�ovačí� hodine� , očene�ní� doma� čí� pr�í�pravý, pr�ezkoús�ení� znalostí� 
atpod.

Školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Valdice       59



Matematika 1. roč�ní�k

C)asova�  dotače 4 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý

ZA6 R) I6 - LEDEN

Počet věcí do 5
- č�í�sla 1- 5 č�tení�, za�pis č�í�slič
- pr�ič�í�ta�ní� č�í�sla 1 v oború do 5
- rozkladý č�í�sel 3,4,5 v oború do 5
- porovna�va�ní� poč�tú ve�čí�
Rovinné útvary
- krúh, č�tvereč, obde� lní�k, trojú� helní�k
Odčítání čísla 1 v oboru do 5
Číslo 0
Odčítání čísel od 2,3,4
Řadové číslice
Odčítání a sčítání v oboru do 5
Číslo 6 a jeho rozklady
- sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní� v oború do 6
Číslo 7 a jeho rozklady
- sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní� v oború do 7

- za� jem z�a� kú:  o matematikú
- rozlis�ovat hodnotú č�í�sel do 7
- úme�t č�í�st a zapsat č�í�sla v oború 0- 7
- spra�vne�  volit operače sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní�.
- výmý�s� let slovní� ú� lohý podle obra�zkú: .
- dovednost matematizovat pr�edloz�ene�  obra� zký a 

sčhe�mata.
- neba� t se výúz� í�vat svý�čh zkús�eností� pr�i výmý�s� lení�

             matematičký�čh ú� loh

Ú6 NOR - C)ERVEN Číslo 8 a jeho rozklady
- sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní� v oború do 8
Číslo 9 a jeho rozklady
- sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní� v oború do 9
Číslo 10 a jeho rozklady
- sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní� v oború do 10
Slovní úlohy v oboru 0- 10
Čísla 11 – 20
- sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní� v 2. desí�tče
Hodiny, rozvrz�ení� č�asú
Slovní úlohy s názorem

- úrč�ovat poč�et prvkú:  dane�ho soúború do dvačeti
- výtva� r�et konkre� tní� soúborý s úrč�ený�m poč�tem do 

dvačeti
- porovna�vat č�í�sla a soúborý prvkú:  s poč�tem do 20
- úme�t č�í�st a zapsat č�í�sla v 8- 20
- poúz� í�vat sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní� pr�i r�es�ení� praktičký�čh 

sitúačí� v oború 0-20
- rozlis�ovat plús a mí�nús v pr�í�kladečh
- úme�t matematizovat malovane�  slovní� ú� lohý
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- hrý s pene�zi
Počítání s litry
Geometrické obrazce
Geometrická tělesa - krýčhle, koúle, kva�dr, va� leč

- výmý�s� let obme�ný jednodúčhý�čh slovní�čh ú� loh
- r�es� it slovní� ú� lohý v oború 0-20 bez pr�ečhodú pr�es 

desí�tkú
- orientovat se v prostorú
- sezna�mit se s jednotkami objemú
- rozezna�vat geometričke�  ú� tvarý: č�tvereč, obde� lní�k, 

trojú� helní�k, krúh,
rozezna�vat te� lesa -krýčhle, kva�dr, koúle, va� leč

      -      za� jem z�a� kú:  o matematikú
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Matematika 2. roč�ní�k

C)asova�  dotače 5 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý

ZA6 R) I6 - LEDEN

Přirozená čísla do 20bez přechodu přes 10
- vní�ma�ní� poč�tú ve�čí� do 10 v rú: zne�m úspor�a�da�ní� do 
skúpin.
- rozlis�ova�ní� poč�tú ve�čí�, pr�ir�azova�ní� č�í�sel
Řadové číslice
Vnímání počtu věcí do 20 v r�azení� po 10, po 5, po 2
Numerace v oboru do 20 s přechodem přes 10
- rozlis�ova�ní� plúsú od mí�núsú v pr�í�kladečh
- výúz� ití� za� vorek pr�i vý�poč�tečh
 - r�es� it jednodúčhe�  slovní� ú� lohý vedoúčí� ke sč�í�ta�ní� a 
odč�í�ta�ní�
Sudá a lichá čísla
Numerace v číselném oboru do 100
Rovinné útvary
- č�tvereč, obde� lní�k, trojú� helní�k, krúh
Modelování těles
Jednotky času
- hodiný čele� , pú: l hodiný

-  zvýs�ovat za� jem z�a� kú:  o matematikú
-  rozlis�ovat hodnotú č�í�sel do 20
- porovna�vat č�í�sla v oború do20
-  spra�vne�  volit operače sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní�
-  podle obra� zkú:  výmý�s� let slovní� ú� lohý a obme�n� ovat 

je podle te�mat
-  dovednost matematizovat   pr�edloz�ene�  obra�zký a 

sčhe�mata
       -     neba� t se výúz� í�vat svý�čh zkús�eností� pr�i výmý�s� lení�
              matematičký�čh ú� loh

Ú6 NOR - C)ERVEN Rozšiřování číselného oboru do 100 na základě   
činností žáků s pomůckami
- rozlis�ova�ní� poč�tú:  ve�čí�
- pr�ir�azova�ní� dvojčiferný�čh č�í�sel k poč�tú ve�čí�
- úrč�ova�ní� poč�tú ve�čí� do 100 v r�azení� po 10, 20, 5
- sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní� v oború do 100 bez pr�ečhodú desí�tek 
(jeden sč�í�taneč je jednočiferný�)
- sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní� v oború do 100 s pr�ečhodem desí�tek 
(jeden sč�í�taneč je dvojčiferný�)

- zvýs�ovat za� jem z�a� kú:  o matematikú
-      rozlis�ovat hodnotú č�í�sel do 100
-    porovna�vat č�í�sla a spra�vne�  je zar�azovat mezi 

desí�tký
-    spra�vne�  volit operače   sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní�

        -   podle obra� zkú:  výmý�s� let slovní� ú� lohý a obme�n� ovat
je podle te�mat

 -    dovednost matematizovat pr�edloz�ene�  obra� zký, 
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- sč�í�ta�ní� dvojčiferný�čh č�í�sel- sezna�mení� s rú: zný�mi zpú: sobý 
vý�poč�tú:
- rozlis�ova�ní� ú� súdkú:  o ne�kolik ví�č, o ne�kolik me�ne�
Rovinné útvary a tělesa
- rý�sova�ní� ú� seč�ek
- me�r�ení� na čm a m
Násobilka 2, 5, 10, 1, 4, 3
- odvození� na� sobilký z opakovane�ho sč�í�ta�ní�
- ú� súdek ne�kolikra� t ví�č
- sezna�mení� se s de� lení�m č�í�slý 2, 5, 10, 4, 3
Písemné sčítání v oboru do 100
- r�es�ení� slovní�čh ú� loh na za�klade�  na�zorú, spojení� s ú� súdkem

sčhe�mata a sitúače
-     neba� t se výúz� í�vat svý�čh zkús�eností� pr�i výmý�s� lení�

matematičký�čh ú� loh
- sezna�mit se za�kladní�mi geometričký�mi pojmý
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Matematika 3. roč�ní�k

C)asova�  dotače 5 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý

ZA6 R) I6 - LEDEN

Numerace v oboru do 100
- pame�tne�  i pí�semne�
Násobení a dělení 2, 5, 10, 1. 3, 4
- opakova�ní� úč�iva 2. roč�ní�kú
Násobení a dělení 6, 7, 8, 9
Slovní úlohy s jedním i dvěma početními výkony
Pořadí početních výkonů počítání se závorkami
Přirozená čísla v oboru do 1 000
- č�tení�, psaní� č�í�sel, č�í�selna�  osa v oború do 1 000
- númerače v oború do 1 000 pame�tne�  i pí�semne�
Pojmy polovina, čtvrtina, třetina
Tělesa a rovinné útvary
- me�r�ení� de� lký ú� seč�ký na čm
- te� lesa - vrčholý, hraný, ste�ný
- č�a� rý rovne� , kr�ive� , lomene�
- rý�sova�ní� pr�í�mek

- za� jem z�a� kú:  o matematikú
- zaútomatizovat vs�ečhný spoje na� sobení� a de� lení� 

v oború male�  na� sobilký
- úz� í�vat na� sobení� a de� lení� pr�i r�es�ení� praktičký�čh 

ú� loh
     -      neba� t se výúz� í�vat svý�čh zkús�eností� pr�i výmý�s� lení�
           matematičký�čh ú� loh
- zna� t jednotký č�asú, objemú, de� lký, hmotnosti
- rozlis�ovat obrazče a te� lesa
- me�r�it de� lkú ú� seč�ek v čm
- výtva� r�et pr�edstavý č�í�sel v oború do 1 000
- poúz� í�vat pojmý polovina, č�tvrtina, tr�etina

Ú6 NOR - C)ERVEN Používání matematických pojmů
Numerace v oboru do 1 000
- bez pr�ečhodú i s pr�ečhodem desí�tek a stovek
Algoritmy písemných výpočtů
Násobení a dělení mimo obor násobilky
- na� sobení� a de� lení� 10, 100
Příprava na dělení se zbytkem
Slovní úlohy s jedním či dvěma početními výkony
- rozlis�ova�ní� ú� súdkú:

- sč�í�tat a odč�í�tat v oború do 1 000 pame�tne�  i 
pí�semne�

- poúz� í�vat matematičke�  vý�razý pro poč�etní� operače
- na� sobit a de� lit 10, 100
- na� sobit dvojčiferne�  č�í�slo jednočiferný�m
- pr�í�prava na de� lení� se zbýtkem
- poúz� í�vat jednotký de� lký, hmotnosti, č�asú, objemú a 

jejičh pr�evodý
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Přímky různoběžné a rovnoběžné
- význač�ovat bodý na pr�í�mče i mimo ni
- rý�sovat pr�í�mký, ú� seč�ký podle popisú
- me�r�it ú� seč�ký na čm
Převody jednotek hmotnosti, času

- rý�sovat pr�í�mký rú: znobe�z�ne�
- význač�ovat bodý na pr�í�mče i mimo ni
- povzbúzovat za� jem pro matematikú
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Matematika 4. roč�ní�k

C)asova�  dotače 5 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý

ZA6 R) I6 - LEDEN

Numerace v oboru do1 000
Zaokrouhlování na 10 a 100
Dělení se zbytkem
Násobení a dělení 10 a 100
Zlomky
- sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní� zlomkú:  se stejný�m jmenovatelem
Číselný obor do 10 000
- sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní� pame�tne�  i pí�semne�
- pame�tne�  de� lení� ve� ts� í�čh č�í�sel jednočiferný�m de� litelem
- na� sobení� 10, 100,1 000
- poč�í�ta�ní� s kalkúlač�koú
Diagramy
Slovní úlohy s více početními výkony
Rovinné útvary
- bodý, pr�í�mký, polopr�í�mký, ú� seč�ký
- porovna�va�ní� ú� seč�ek
- grafičký�  soúč�et ú� seč�ek
- rovnobe�z�ký, rú: znobe�z�ký, kolmiče
- krúh, krúz�niče,
Tělesa

- zaútomatizovat pame�tne�  a pí�semne�  sč�í�ta�ní� a 
odč�í�ta�ní� v oború do 1 000

- zaútomatizovat na� sobení� a de� lení� v oború 
na� sobilký i mimo ni

- zaokroúhlovat č�í�sla na 10 a 100
- poč�í�tat se zlomký
- ovla�dat kalkúlač�kú
- úme�t č�í�st v diagramečh
- rý�sovat ú� seč�ký, pr�í�mký
- úrč�ovat vza� jemnoú polohú pr�í�mek
- čha�pat rozdí�l mezi krúhem a krúz�ničí�
- zvla�dat pr�evodý jednotek
- zpr�esn� ovat znalosti o te� lesečh
- ve�st k ú� súdkú
- za� jem o matematikú

Ú6 NOR - C)ERVEN Číselný obor do 10 000
- pame�tne�  a pí�semne�  sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní�
- pí�semne�  na� sobení� jednočiferný�m č�initelem
- de� lení� č�í�sel mimo obor na� sobilký zakonč�ený�  núlami
- zaokroúhlova�ní� č�í�sel ve� ts� í�čh nez�  10 000
- na� sobení� 10, 100, 1 000, 10 000

- zvla�dnoút č�í�selný�  obor do 100 000
- úz� í�vat algoritmý pí�semne�ho na� sobení� a de� lení�
- úz� í�vat diagram sloúpčový� , krúhový�
- úz� í�vat zlomký
- ve�st k ú� súdkú
- zdokonalovat se v rý�sova�ní� ú� seč�ký, pr�í�mek, 
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Zlomky
- sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní� zlomkú:  se stejný�m jmenovatelem
 - úrč�ení� č�a� sti z čelkú
Numerace do 100 000
- pí�semne�  sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní� v oború do 100 000
- pí�semne�  de� lení� jednočiferný�m de� litelem
- de� lení� beze zbýtkú i se zbýtkem
- vlastnosti na� sobení�
- pí�semne�  na� sobení� dvojčiferný�m č�initelem
Římské číslice
Slovní úlohy, úsudky
Tělesa a jejich sítě
Rovinné útvary
- pr�í�mký kolme� , pravý�  ú� hel, rý�sova�ní� kolmič, rovnobe�z�ek, 
rovinný�čh ú� tvarú:
- konstrúkče pravoú� hle�ho trojú� helní�kú
Obvod čtverce a obdélníku
Převody jednotek
- jednotký č�asú, objemú, de� lký, hmotnosti

rovinný�čh ú� tvarú:
- úz� í�vat k vý�poč�tú: m obvodý č�tverče a obde� lní�kú
- úz� í�vat pr�evodý jednotek
- poznat sí�te�  te� les
- zna� t r� í�mske�  č�í�sliče
- rozví�jet za� jem o matematikú

Školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Valdice       67



Matematika 5. roč�ní�k

C)asova�  dotače 5 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý

ZA6 R) I6 - LEDEN

Přirozená čísla do milionu
- sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní� pame�tne�  i pí�semne�
- na� sobení� a de� lení� č�í�sel zakonč�ený�čh núlami
- pame�tne�  de� lení� jednočiferný�m de� litelem mimo obor 
na� sobilký
- pí�semne�  de� lení� jednočiferný�m de� litelem
- zaokroúhlova�ní�
- za�me�na č�initelú:
- porovna�va�ní� velký�čh č�í�sel
Zlomky
- sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní� zlomkú:  se stejný�m jmenovatelem, 
vý�poč�et č�a� sti z čelkú
Písemné dělení dvojciferným dělitelem beze zbytku i 
se zbytkem
Římské číslice
Úsudkové úlohy
Diagramy
Rovinné útvary
- vza� jemna�  poloha pr�í�mek
- konstrúkče č�tverče a obde� lní�kú
- grafičký�  soúč�et ú� seč�ek
- obvod a obsah č�tverče a obde� lní�kú
- krúz�niče a krúh
- konstrúkče pravoú� hle�ho trojú� helní�kú
Převody jednotek obsahu

- úz� í�vat poč�etní� vý�koný pame�tne�  i pí�semne�  v oború 
pr�irozený�čh č�í�sel do milionú

- poúz� í�vat zlomký, r�í�mske�  č�í�sliče
- ve�st k ú� súdkove�mú poč�í�ta�ní�
- úpevnit úč�ivo o pr�í�mka� čh, polopr�í�mka� čh, krúz�niči a 

krúhú, ú� seč�če, grafičke�ho rozdí�lú ú� seč�ek
- výúz� í�vat poznatkú:  ke konstrúkči rovinný�čh 

obrazčú:
- úz� í�vat k vý�poč�tú: m obvodý a obsahý č�tverče a 

obde� lní�ka
- zvla�dat pr�evodý jednotek
- rozví�jet za� jem o matematikú

Ú6 NOR - C)ERVEN Početní operace pamětné i písemné v oboru nad - úz� í�vat operače s pr�irozený�mi č�í�sla v oború nad 
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milion
Desetinná čísla a desetinné zlomky
- zobrazení� desetinný�čh č�í�sel na ose, za�pis č�í�sel
- na� sobení� ví�čečiferný�mi č�initeli
- sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní� desetinný�čh č�í�sel
- porovna�va�ní� desetinný�čh č�í�sel
- na� sobení� desetinný�čh č�í�sel č�í�slem jednočiferný�m
Zlomky se jmenovatelem 10 a 100
- za�pis desetinne�ho č�í�sla jako desetinný�  zlomek
- na� sobení� a de� lení� desetinný�čh č�í�sel 10 a 100
- porovna�va�ní� desetinný�čh č�í�sel
- sč�í�ta�ní� a odč�í�ta�ní� zlomkú:  se stejný�m jmenovatelem
Měření teploty, záporná čísla
Dělení desetinného čísla číslem přirozeným
Římské číslice
Grafy a diagramy
Obvody rovinných obrazců
Úhlopříčky
Konstrukce rovnostranného, rovnoramenného 
trojúhelníku
Převody jednotek
Rovinné útvary
- str�ed ú� seč�ký
- opač�ne�  polopr�í�mký
- vý�poč�et obsahú č�tverče a obde� lní�kú pomočí� vzoreč�kú:
Tělesa
- sí�te�  krýčhle a kva�drú
- vý�poč�et povrčhú krýčhle a kva�drú
Osová souměrnost

milion
- úz� í�vat desetinna�  č�í�sla a desetinne�  zlomký v r�a� dú 

desetin a setin, poč�etní� operače s nimi
- ve�st k ú� súdkove�mú poč�í�ta�ní�
- sezna�mit se se za�porný�mi č�í�slý
- úz� í�vat zlomký, r�í�mske�  č�í�sliče
- zvla�dnoút konstrúkče rovinný�čh ú� tvarú:

       -     rý�sovat ú� hlopr�í�č�ký, str�ed ú� seč�ký pomočí� krúz� í�tka
- poúz� í�vat pr�evodý jednotek
- poúz� í�vat k vý�poč�tú: m obvodý a obsahý č�tverče a 

obde� lní�kú
- poznat sí�te�  povrčhú krýčhle a kva�drú
- poúz� í�vat grafý, diagramý
- rozví�jet za� jem o matematikú
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5.4 Informatika

Poč�et výúč�ovačí�čh hodin za tý�den Celkem 
hodin1. roč�ní�k 2. roč�ní�k 3. roč�ní�k 4. roč�ní�k 5. roč�ní�k

- - - 1 1
2

- - - Povinný� Povinný�

Na� zev pr�edme�tú Informatika

Oblast Informatika

Charakteristika pr�edme�tú Vzde� la� vačí� oblast Informatika se zame�r�úje na rozvoj informatičke�ho mýs�lení� a na porozúme�ní� za�kladní�m 
prinčipú: m digita� lní�čh tečhnologií�. Z) a� či si prostr�edničtví�m her, experimentú: , diskúsí� a dals� í�čh aktivit výtva� r�ejí� 
první� pr�edstavý o zpú: sobečh pra� če s datý (jejičh za�znam a zpračova�ní�). Da� le se prvne�  seznamújí� s algoritmizačí� 
r�es�ení� proble�mú:  a ove�r�ení� na� vrhú vlastní�ho r�es�ení�. Soúč�a� stí� te� to vzde� la� vačí� oblasti je i ota� zka bezpeč�ne�ho 
začha�zení� s digita� lní�mi tečhnologiemi a osvojova�ní� si za�kladní�čh dovedností�, znalostí� a na�výkú:  proti rizikove�mú 
čhova�ní� a na� straha�m virtúa� lní�ho sve� ta.

- systémový přístup při analýze situaci praktického života

- nacházení vhodných řešení z více možných řešení

- porozumění různým přístupům ke kódování informací i různým způsobům jejich organizace

- rozhodování na základě relevantních dat a jejich korektní interpretace, jeho obhajování pomocí věcných 
argumentů

- komunikaci pomocí formálních jazyků, kterým porozumí i stroje

- standardizování pracovních postupů v situacích, kdy to usnadní práci
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- posuzování technických řešení z pohledu druhých lidí a jejich vyhodnocování v osobních, etických, bezpečnostních, 
právních, sociálních, ekonomických, environmentálních a kulturních souvislostech

- nezdolnosti při řešení těžkých problémů, zvládání nejednoznačnosti a nejistoty a vypořádání se s problémy s 
otevřeným koncem

- otevřenosti novým cestám, nástrojům, snaze postupně se zlepšovat

Obsahove� , č�asove�  a organizač�ní� 
výmezení� pr�edme�tú

Informatika je zar�azena jako povinna�  soúč�a� st za�kladní�ho vzde� la� va�ní� na 1. stúpni ZS)  a to v rozsahú 1 výúč�ovačí� 
hodiný tý�dne�  pro 4. a 5. roč�ní�k.

Integrače pr�edme�tú: Informatika

Mezipr�edme�tove�  vztahý Matematika

Vý�čhovne�  a vzde� la� vačí� strategie: 
společ�ne�  postúpý úplatn� ovane�  na 
ú� rovni pr�edme�tú, jimiz�  úč�itele�  
čí�lene�  útva� r�ejí� a rozví�její� klí�č�ove�  
kompetenče z�a�kú:

Kompetence k učení

- výhleda�va�ní�, tr�í�de�ní� a analýzova�ní� informačí�, jejičh ove�r�ova�ní� a dals� í� pra� če s informačemi za ú� č�elem jejičh 
osvojení�

- pra� če s pojmý a termí�ný jako s vý�čhodiský mýs�lení�

Kompetence k řešení problémů

- čí�leve�dome�  výúz� í�va�ní� mýs�lenkový�čh operačí� ve prospe�čh r�es�ení� proble�mú (analý�za, sýnte�za, indúkče, dedúkče, 
zobečne�ní�) vs metoda pokús-omýl

Kompetence komunikativní

- digita� lní� tečhnologie jako na� stroj komúnikače a sočia� lní�čh vztahú:

Kompetence sociální a personální
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- virtúa� lní� prostor jako přirozený prostor pro navazova�ní�, údrz�ova�ní� sočia� lní�čh vztahú:

- nebezpeč�í� anonýmitý kýberprostorú a sčhopnost začhovat si vlastní� soúkromí� a intimitú osobnosti

Kompetence občanské

- sezna�mení� s aútorský�mi a dals� í�mi pravidlý, ktera�  se na internetový�  prostor va� z� í�

Kompetence pracovní

- digita� lní� tečhnologie jako na� stroj nejen pro úč�ení�

Kompetence digitální

- vedení� de� tí� k neústa� le�mú sledova�ní� digita� lní�čh tečhnologií� a k jejičh aktivní�mú pr�í�stúpú k nový�m moz�nostem

Zpú: sob hodnočení� z�a� kú: Hodnočení� se prova�dí� na za�klade�  klasifikač�ní�ho r�a� dú s�kolý, který�  je soúč�a� stí� S)kolní�ho r�a�dú ZS)  Valdiče.

Hodnočení� je zaloz�eno na posoúzení� dosaz�ený�čh individúa� lní�čh znalostí�, dovedností� a na�výkú:  pra� če s digita� lní�mi 
tečhnologiemi, ovla�dnútí� za�kladú:  pra� če s informačemi (analý�za, sýnte�za, indúkče, dedúkče, zobečne�ní�). 
Hodnočení� probí�ha�  tradič�ní�mi zpú: sobý: očene�ní� pra� če pr�i výúč�ovačí� hodine� , doma� čí� pr�í�pravý, pr�ezkoús�ení� atpod.
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Informatika 4. ročník

C)asova�  dotače 1 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý

ZA6 R) I6 - LEDEN

Ovládání digitálního zařízení

Práce ve sdíleném prostředí

- pojmenúje jednotliva�  digita� lní� zar�í�zení�, se který�mi pračúje, 
výsve� tlí�, k č�emú sloúz� í�
- výsve� tlí�, čo je program a rozdí�lý mezi č�love�kem a poč�í�tač�em
- editúje digita� lní� text, výtvor�í� obra�zek
- pr�ehraje zvúk č�i video
- úloz� í� svoji pra� či do soúború, otevr�e soúbor
- poúz� í�va�  krok zpe�t, zoom
- r�es� í� ú� kol poúz� ití�m sčhra�nký
- dodrz�úje pravidla a pokýný pr�i pra� či s digita� lní�m zar�í�zení�m

- úvede rú: zne�  pr�í�kladý výúz� ití� digita� lní�čh tečhnologií� v zame�stna�ní� 
rodič�ú:
- najde a spústí� aplikači, kteroú potr�ebúje k pra� či
- propojí� digita� lní� zar�í�zení� a úvede bezpeč�nostní� rizika, ktera�  
s takový�m propojení�m soúvisejí�
- pamatúje si a čhra�ní� sve�  heslo, pr�ihla� sí� se ke sve�mú ú� č�tú a odhla� sí� 
se z ne� j
- pr�i pra� či s grafikoú a textem pr�istúpúje k datú: m i na vzda� lený�čh 
poč�í�tač�í�čh a spoús�tí� online aplikače
- rozpozna�  zvla� s�tní� čhova�ní� poč�í�tač�e a pr�í�padne�  pr�ivola�  pomoč 
dospe� le�ho
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Ú6 NOR - C)ERVEN Práce ve sdíleném prostředí

Úvod do kódování a šifrování dat a informací

Vyhledávání informací a komunikace

Připojení k internetu

Ovládání a procházení internetem

Ochrana osobních dat

Vyhledávání informací

- úvede rú: zne�  pr�í�kladý výúz� ití� digita� lní�čh tečhnologií� v zame�stna�ní� 
rodič�ú:
- najde a spústí� aplikači, kteroú potr�ebúje k pra� či
- propojí� digita� lní� zar�í�zení� a úvede bezpeč�nostní� rizika, ktera�  
s takový�m propojení�m soúvisejí�
- pamatúje si a čhra�ní� sve�  heslo, pr�ihla� sí� se ke sve�mú ú� č�tú a odhla� sí� 
se z ne� j
- pr�i pra� či s grafikoú a textem pr�istúpúje k datú: m i na vzda� lený�čh 
poč�í�tač�í�čh a spoús�tí� online aplikače
- rozpozna�  zvla� s�tní� čhova�ní� poč�í�tač�e a pr�í�padne�  pr�ivola�  pomoč 
dospe� le�ho

- sde� lí� informači obra�zkem
- pr�eda�  informači zako� dovanoú pomočí� textú č�i č�í�sel
- zako� dúje/zas�ifrúje a deko� dúje/des�ifrúje text
- zako� dúje a deko� dúje jednodúčhý�  obra� zek pomočí� mr�í�z�ký
- obra�zek sloz� í� z daný�čh geometričký�čh tvarú:  č�i navazújí�čí�čh ú� seč�ek

- r�í�dí� se r�a� dem polýtečhničke�  úč�ebný
- nezasahúje dovnitr�  poč�í�tač�e, nedotý�ka�  se zadní� straný poč�í�tač�e a 
jeho periferií�

- spústí� program internetove�ho výhleda�vač�e
- sezna�mí� se za�kladní�mi pojmý: internet, stra�nka,adresa, výhleda�vač�

- zapí�s�e adresú do spra�vne�ho pole
- poúz� í�va�  pole zpe� t, vpr�ed, pr�ejí�t, zastavit, domú:

- čhra�ní� si sva�  osobní� pr�i pra� či s internetem a zvaz�úje, kdý je mú: z�e 
zver�ejnit

- pod vedení�m úč�itele navs�te�vúje stra�nký vhodne�  pro svoú ve�kovoú 
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kategorii.
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Informatika 5. ročník

C)asova�  dotače 1 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý

ZA6 R) I6 - LEDEN

Úvod do práce s daty

Základy programování – příkazy, opakující se vzory

Úvod do informačních systémů

- pračúje s textý, obra�zký a tabúlkami v úč�ební�čh 
materia� lečh
- doplní� posloúpnost prvkú:
- úmí�stí� data spra�vne�  do tabúlký
- doplní� prvký v tabúlče
- v posloúpnosti opakújí�čí�čh se prvkú:  nahradí� čhýbný�  za 
spra�vný�

- v blokove�  orientovane�m programovačí�m jazýče sestaví� 
program pro ovla�da�ní� postavý
- v programú najde a opraví� čhýbý
- rozpozna�  opakújí�čí� se vzorý, poúz� í�va�  opakova�ní�, stanoví�, 
čo se búde opakovat a kolikra� t
- výtvor�í� a poúz� ije nový�  blok
- úpraví� program pro obdobný�  proble�m

- nalezne ve sve�m okolí� sýste�m a úrč�í� jeho prvký
- úrč�í�, jak spolú prvký soúvisí�

Ú6 NOR - C)ERVEN Základy programování – vlastní bloky, náhoda - v blokove�  orientovane�m programovačí�m jazýče sestaví� 
program r�í�dí�čí� čhova�ní� postavý
- v programú najde a opraví� čhýbý
- rozpozna�  opakújí�čí� se vzorý, poúz� í�va�  opakova�ní�, stanoví�, 
čo se búde opakovat a kolikra� t
- rozpozna� , jestli se pr�í�kaz úmí�stí� dovnitr�  opakova�ní�, pr�ed 
nebo za ne� j
- výtva� r� í�, poúz� í�va�  a kombinúje vlastní� bloký
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Úvod do modelování pomocí grafů a schémat

Základy programování – postavy a události

Vyhledávání informací a komunikace

Připojení k internetu

Ovládání a procházení internetem

Ochrana osobních dat

- pr�eč�te za�pis programú a výsve� tlí� jeho jednotlive�  kroký
- rozhodne, jestli a jak lze zapsaný�  program nebo postúp 
zjednodús�it
- čí�lene�  výúz� í�va�  na�hodú pr�i volbe�  vstúpní�čh hodnot 
pr�í�kazú:

- pomočí� grafú zna� zorní� vztahý mezi objektý
- pomočí� obra� zkú zna�zorní� jev
- pomočí� obra� zkový�čh modelú:  r�es� í� zadane�  proble�mý

- v blokove�  orientovane�m programovačí�m jazýče sestaví� 
program pro r�í�zení� pohýbú a reakčí� postav
- v programú najde a opraví� čhýbý
- poúz� í�va�  úda� losti ke spús�te�ní� č�innosti postav
- pr�eč�te za�pis programú a výsve� tlí� jeho jednotlive�  kroký
- úpraví� program pro obdobný�  proble�m
- ovla�da�  ví�če postav pomočí� zpra�v

- r�í�dí� se r�a� dem polýtečhničke�  úč�ebný
- nezasahúje dovnitr�  poč�í�tač�e, nedotý�ka�  se zadní�
  straný poč�í�tač�e a jeho periferií�

- spústí� program internetove�ho výhleda�vač�e
- sezna�mí� se za�kladní�mi pojmý: internet, stra�nka, adresa, 
výhleda�vač�

- zapí�s�e adresú do spra�vne�ho pole
- poúz� í�va�  pole zpe� t, vpr�ed, pr�ejí�t, zastavit, domú:

- čhra�ní� si sva�  osobní� pr�i pra� či s internetem a zvaz�úje, kdý 
je mú: z�e zver�ejnit
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Vyhledávání informací - pod vedení�m úč�itele navs�te�vúje stra�nký vhodne�  pro svoú 
ve�kovoú kategorii.
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5.5 Prvouka

Poč�et výúč�ovačí�čh hodin za tý�den Celkem 
hodin1. roč�ní�k 2. roč�ní�k 3. roč�ní�k 4. roč�ní�k 5. roč�ní�k

2 2 3 - -
7

Povinný� Povinný� Povinný� - -

Na� zev pr�edme�tú Prvouka

Oblast Člověka a jeho svět

Charakteristika pr�edme�tú Rozví�jí�  poznatký, dovednosti a zkús�enosti z�a� kú: ,  ktere�  zí�skali ve vý�čhove�  v rodine�  a v pr�eds�kolní�m vzde� la� va�ní�. 
Z) a� či  si na za�klade�  pozorova�ní�,  pojmenova�va�ní�  a vza� jemný�čh vztahú:  jevú:  a de� jú:  útva� r�ejí�  svú: j  prvotní�  účelený�  
obraz sve� ta.  Na za�klade�  pozna�ní�  sebe a svý�čh potr�eb a porozúme�ní�  sve�tú kolem sebe se z�a� či  úč�í�  porozúme�t 
soúdobe�mú  zpú: sobú  z� ivota.  Pr�itom  je  dú: lez� itý�  vlastní�  proz� itek  a  zkús�enosti  výčha� zejí�čí�  z konkre� tní�čh  nebo 
modelový�čh sitúačí�. 

Ma�  dú: lez� itoú ú� lohú v rozvoji osobnosti kaz�de�ho z�a�ka. Ú6 kolem je pr�ipravit z�a� ký tak, abý úme� li pozorovat ve�či a 
jevý  v pr�í�rode�  i  ve  společ�nosti,  úme� li  si  te�čhto  jevú:  vs� í�mat  samostatne�  i  v soúvislostečh,  úč�ili  se  je  spra�vne�  
pojmenovat, jednodús�e popsat, hovor�it o ničh a čha�pat jejičh vý�znam a smýsl.

Obsahove� , č�asove�  a organizač�ní� 
výmezení� pr�edme�tú

Prvoúka je zar�azena jako povinna�  soúč�a� st za�kladní�ho vzde� la� va�ní� na 1. stúpni ZS)  a to v rozsahú 2 výúč�ovačí�čh 
hodin tý�dne�  v 1., 2., roč�ní�kú a 3 výúč�ovačí�čh hodin tý�dne�  ve 3. roč�ní�kú

Integrače pr�edme�tú: Prvoúka

Mezipr�edme�tove�  vztahý C)eský�  jazýk, Matematika, Vlastive�da, Húdební� vý�čhova, Vý� tvarne�  č�innosti, Te� lesna�  vý�čhova

Vý�čhovne�  a vzde� la� vačí� strategie: Kompetence k učení
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společ�ne�  postúpý úplatn� ovane�  na 
ú� rovni pr�edme�tú, jimiz�  úč�itele�  
čí�lene�  útva� r�ejí� a rozví�její� klí�č�ove�  
kompetenče z�a�kú:

- objevova�ní� pravidel z� ive�  a nez� ive�  pr�í�rodý

- analý�za, sýnte�za, indúkče, dedúkče a zobečne�ní� nejen sočia� lní�čh vztahú:

Kompetence k řešení problémů

- objevova�ní� a definova�ní� pr�í�rodní�čh za�konitostí�

Kompetence komunikativní

- úme�ní� výja�dr�it se

Kompetence sociální a personální

- pozna�ní� sve� ta kolem na� s

Kompetence občanské

- pozna�ní� mí�stopisne� , na� rodnostní� a sta� tní� pr�í�slús�nosti

Kompetence pracovní

- pra� če jako na� stroj lidske�  seberealizače

Zpú: sob hodnočení� z�a� kú: Hodnočení� se prova�ní� na za�klade�  klasifikač�ní�ho r�a�dú s�kolý, který�  je soúč�a� stí� S)kolní�ho r�a� dú ZS)  Valdiče. Hodnočení� 
je zaloz�eno na posoúzení� dosaz�ený�čh individúa� lní�čh znalostí�, dovedností� a na�výkú: , ktere�  vedoú k pozna�ní� sve� ta 
kolem  na�s,  posoúzení�  bezpeč�í�/nebezpeč�í�  prostr�edí�,  ve  ktere�m  se  pohýbújeme  atpod.  Hodnočení�  probí�ha�  
tradič�ní�mi zpú: sobý: očene�ní� pra� če pr�i výúč�ovačí� hodine� , hodnočení� doma� čí� pr�í�pravý, pr�ezkoús�ení� ú� stní�, pí�semne�  
atpod.
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Prvouka 1. ročník

C)asova�  dotače 2 hod.

Termí�n Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 - LEDEN  Škola

- Poprve�  ve s�kole
- Nas�e s�kola, tr�í�da
- Pozor, semafor; Dopravní� znač�ký

Podzim
- Zelenina na podzim
- Ovoče
- Ovoče a zelenina
- Jehlič�natý�  les; Listnatý�  les
- Z) ivoč�ičhove�  v lese
- Hrý na podzim

Zima
- Pr�í�čhod zimý
- Mikúla� s� ; Hrý v zime�
- Va�noče; Nový�  rok

Čas
- Me�sí�če v roče; Tý�den
- Hodiný; Rez� im dne

- orientúje se v búdove�  s�kolý a ve tr�í�de�
- úplatn� úje za�kladní� za� sadý společ�enske�ho čhova�ní� (pozdrav, 
pr�iví�ta�ní� se se zna�mý�mi osobami, rozloúč�ení� se)
- posilúje dobroú komúnikači a vztahý ve tr�í�de�
- orientúje se v silnič�ní�m provozú a dopravní� sitúači v okolí� s�kolý
- rozlis�úje za�kladní� dopravní� znač�ký, jejičh tvarove�  a barevne�  
odlis�nosti a rozúmí� vý�znamú signalizače na semaforečh pro čhodče 
a pro r�idič�e

- popisúje a pozorúje viditelne�  prome�ný pr�í�rodý na podzim
- jednodús�e popí�s�e pra� če na zahrade�  a v sadú, pojmenúje za�kladní� 
zahradní� na� č�iní�
- pojmenúje be�z�ne�  zna�me�  za� stúpče ovoče a zeleniný
- odlis�úje listnate�  a jehlič�nate�  stromý, úmí� rozpoznat be�z�ne�  zna�me�  
za� stúpče ve sve�m okolí�
- pozna�  be�z�ne�  drúhý lesní�čh z� ivoč�ičhú:
- výpra�ví� o tradič�ní�čh č�innostečh de�tí� na podzim, popisúje vlastní� 
zkús�enosti s tra� vení�m volne�ho č�asú na podzim

- popisúje a pozorúje viditelne�  prome�ný pr�í�rodý v zime�
- čha�pe potr�ebú poma�hat v zime�  volne�  z� ijí�čí�m z� ivoč�ičhú: m, odlis�úje 
krmeleč od krmí�tka
- výsve� tlí�, proč� ne�ktere�  drúhý pta�kú:  mú: z�e spatr�it v zime�  ú krmí�tka
- výpra�ví� o za�kladní�čh tradičí�čh v pr�edva�noč�ní�m a va�noč�ní�m období�
- rozpozna�  za�kladní� zimní� sportý a jejičh výbavení�
- úmí� se v zimní�m období� čhra�nit vhodný�m ode�vem

- orientúje se v č�ase, čha�pe Nový�  rok jako poč�a� tek nove�ho 
kalenda� r�ní�ho rokú
- rozlis�úje rú: zne�  drúhý kalenda� r�ú: , úmí� v ničh výhleda�vat data
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čha�pe pojmý roč�ní� období� a rok
- výjmenúje me�sí�če kalenda� r�ní�ho rokú
- pojmenúje dný v tý�dnú a výč�lení� z ničh dný pračovní�ho volna
- úrč�úje na rúč�ič�kový�čh hodina� čh čele�  hodiný a pú: lhodiný
- popisúje č�a� sti dne
- popisúje rez� im dne na za�klade�  vlastní�čh zkús�eností�

Ú6 NOR - C)ERVEN  Domov
- Moje rodina; Mú: j domov
- Vesniče, me�sto; Moje vlast
- Doprava ve me�ste� ; Dú: lez� ita�  tel. č�í�sla

Jaro
- Jaro; Kve� tiný na jar�e
- Zelenina na jar�e; Stromý a ker�e
- Zví�r�ata na statkú
- Doma�čí� mazlí�č�či
- Velikonoče
- Hrý na jar�e

- rozlis�úje blí�zke�  č�lený sve�  rodiný a vztahý mezi nimi, úve�domúje si, 
z�e rodiný mohoú bý�t neú� plne�
- s výúz� ití�m vlastní�čh zkús�eností� popí�s�e z� ivot v rodine�  a pojem 
rodinna�  oslava
- pojmenúje za�kladní� pra�va a povinnosti č�lenú:  rodiný, rozde� lení� rolí� 
v rodine�
- vlastní�mi slový výja�dr�í�, čo pro ne� j znamena�  domov
- orientúje se v č�lene�ní� býtú a domú, zna�  fúnkče jejičh jednotlivý�čh 
prostor
- jednodús�e označ�í� rozdí�l mezi me�stský�m a venkovský�m prostr�edí�m, 
čha�pe vý�znam pojmú obeč
- na vlastive�dne�  mape�  C)eske�  repúbliký úrč�í� polohú hlavní�ho me�sta 
C)R a sve�ho býdlis�te�
- pozna�  za�kladní� drúhý dopravní�čh prostr�edkú: , rozlis�úje dopravní� 
prostr�edký

- popisúje a pozorúje viditelne�  prome�ný pr�í�rodý na jar�e
- výjmenúje be�z�ne�  drúhý jarní�čh kve�tin
- popí�s�e za�kladní� stavbú te� la rostliný
- rozlis�úje rozdí�lý mezi setí�m a sa� zení�m
- popí�s�e za�kladní� rozdí�l mezi ker�em a stromem
- pojmenúje be�z�ne�  zna�me�  za� stúpče samčú: , samič a mla�ďat 
hospoda� r�ský�čh zví�r�at
- na za�klade�  pozorova�ní� a vlastní� zkús�enosti rozpozna�va�  úz� itek, pro 
který�  čhova�me hospoda� r�ska�  zví�r�ata
- čha�pe nútnost pravidelne�  pe�č�e o doma�čí� mazlí�č�ký
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Lidské tělo
- Lidske�  te� lo; Oblič�ej
- Rúče; Hýgiena
- Nemoč; Ú6 raz; Ú le�kar�e
- Z) ijeme zdrave� ; Tr�í�dí�me odpad

Léto
- Le� to
- Les v le� te�
- Pra� zdniný

- jednodús�e popisúje tradič�ní� zvýký spojene�  s velikonoč�ní�mi sva� tký, 
zna�  jejičh atribútý
- vlastní�mi slový výpra�ví� o jarní�čh aktivita� čh de�tí�

- pojmenúje za�kladní� č�a� sti lidske�ho te� la
- úve�domúje si vý�znam osobní� pe�č�e o te� lo, popí�s�e svoji ranní� a 
več�erní� hýgienú
- rozlis�úje mezi nemočí� a ú� razem
- popí�s�e prú: be�h na�vs�te�vý ú le�kar�e
- úve�domúje si nútnost nosit pr�i ne�který�čh sportečh očhranne�  
pomú: čký
- rozezna�  nebezpeč�í� ve sve�m okolí� a v soúvislosti s tí�m úplatn� úje 
bezpeč�ne�  čhova�ní�
- úplatn� úje za�kladní� znalosti zdrave�  vý�z� ivý a zdrave�ho z� ivotní�ho 
stýlú (pitný�  rez� im, dostatek ovoče a zeleniný, pravidelna�  pohýbova�  
aktivita)
- čha�pe nútnost tr�í�dit odpad

- popisúje a pozorúje viditelne�  prome�ný pr�í�rodý v le� te�
- rozezna�va�  za�kladní� drúhý hmýzú vč�etne�  te�čh, ktere�  ho mohoú 
bodnoút z� ihadlem
- jednodús�e popí�s�e, jak os�etr�it mí�sto po bodnútí� hmýzem
- rozezna�va�  za�kladní� drúhý jedlý�čh lesní�čh plodú:
- úve�domúje si za�kladní� za� sadý pr�i sbe�rú húb
- osvojúje si za�kladní� pravidla čhova�ní� v pr�í�rode�
- výpravúje svý�mi slový o letní�čh aktivita� čh de� tí�
- popisúje za�kladní� za� sadý očhraný zdraví� a bezpeč�nosti pr�i letní�čh 
aktivita� čh, zna�  nejč�aste� js� í� rizika, úmí� se čhra�nit
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Prvouka 2. ročník

C)asova�  dotače 2 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý

ZA6 R) I6 – LEDEN

Škola
- Po pra� zdnina� čh ve s�kole
- Rozvrh hodin; Tr�í�da
- Pravidla čhova�ní�
- Bezpeč�na�  česta do s�kolý; Dopravní� prostr�edký
- Dopravní� znač�ký

Podzim
- Ovoče; Zelenina
- Sta� lí� a ste�hovaví� pta� či
- V lese; Listnate�  stromý v lese
- Jehlič�nate�  stromý v lese; Smí�s�ený�  les
- Ker�e; Hoúbý
- Savči v lese
- Vý�znam lesa
- Pr�í�prava z� ivoč�ičhú:  na zimú

- orientúje se v búdove�  s�kolý, rozlis�úje mí�stnosti s�kolý podle jejičh 
ú� č�elú
- zna�  adresú búdový s�kolý
- úplatn� úje za�kladní� za� sadý společ�enske�ho čhova�ní� s ohledem na 
ve�k a sočia� lní� postavení� lidí�
- úve�domúje si za�kladní� povinnosti výplý�vají�čí� ze s�kolní�ho r�a� dú, ví�, 
jak se ma�  čhovat ve výúč�ova�ní� i o pr�esta� vka� čh
- orientúje se podle rozvrhú hodin
- ovla�da�  za�kladní� pravidla provozú na pozemní�čh komúnikačí�čh 
z pohledú čhodče a praktičký je úplatn� úje
- rozlis�úje dopravní� prostr�edký a dopravní� znač�ký, rozlis�úje osobní� 
a na�kladní� dopravú
- pamatúje si dú: lez� ita�  telefonní� č�í�sla

- jednodús�e výsve� tlí� pojem den podzimní� rovnodennosti
- čharakterizúje podzimní� poč�así� a prú: be�h prome�n podzimní� 
pr�í�rodý
- úve�domúje si vý�znam ovoče pro zdravý�  vý�voj č�love�ka
- pojmenúje a rozlis�úje vý�sledký zpračova�ní� ovoče
- rozlis�úje zeleninú podle č�a� stí�, ktere�  z ničh č�love�k konzúmúje a 
pojmenúje zna�me�  za� stúpče zeleniný
- popí�s�e stavbú te� la pta�kú: , jednodús�e výsve� tlí� podstatú de� lení� pta�kú:  
na sta� le�  a ste�hovave�
- pojmenúje be�z�ne�  zna�me�  drúhý ste�hovavý�čh pta�kú:
- pozorúje a pojmenúje be�z�ne�  drúhý ste�hovavý�čh pta�kú:
- na za�klade�  pozorova�ní� si úve�domúje prome�nú listnatý�čh stromú:  
be�hem rokú a úrč�úje na� zvý stromú:  rostoúčí�čh ú na� s podle tvarú 
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ZA6 R) I6 - LEDEN

Zima
- Z) ivoč�ičhove�  v zime�
- Zimní� radova�nký; Va�noče

Čas
- Me�sí�če
- Dný v tý�dnú, kalenda� r� ; Hodiný
- Minúlost, soúč�asnost, búdoúčnost

jejičh listú:  a plodú:
- pozna�va�  a tr�í�dí� s� is�ký jehlič�natý�čh stromú:  podle na�padný�čh a 
úrč�újí�čí�čh znakú:  a pr�ir�azúje je k odpoví�dají�čí�m stromú: m
- úmí� rozpoznat be�z�ne�  zna�me�  za� stúpče listnatý�čh a jehlič�natý�čh 
stromú: , objasní� pojem smí�s�ený�  les
- pojmenúje be�z�ne�  zna�me�  drúhý ker�ú:  rostoúčí�čh ú na� s podle jejičh 
plodú:
- rozezna�  rozdí�lý mezi be�z�ne�  zna�mý�mi drúhý jedlý�čh, nejedlý�čh a 
jedovatý�čh húb
- úplatn� úje hlavní� za� sadý pr�i sbe�rú húb
- popí�s�e stavbú te� la savčú:  a jednodús�e výsve� tlí�, od č�eho je na� zev 
savči odvozen
- popí�s�e be�z�ne�  drúhý nas�ičh savčú:  obý�vají�čí�čh les, zpú: sob z� ivota 
(drúh potravý)
- úve�domúje si vý�znam lesa a jeho nezbýtnost pro z� ivot vs�ečh z� ivý�čh 
organismú: , čha�pe potr�ebú očhraný lesa

- jednodús�e výsve� tlí� pojem den zimní�ho slúnovratú, a č�í�m se tento 
den odlis�úje od ostatní�čh dnú:  v roče
- čharakterizúje zimní� poč�así� a viditelne�  zme�ný zimní� pr�í�rodý
- čha�pe potr�ebú poma�hat v zime�  volne�  z� ijí�čí�m z� ivoč�ičhú: m, odlis�úje 
krmeleč od krmí�tka
- úve�domúje si, z�e ne�kter�í� z� ivoč�ičhove�  se pr�ed zimoú úkrý�vají�, 
jmenúje pr�í�kladý
- výsve� tlí�, proč� ne�ktere�  drúhý pta�kú:  mú: z�e spatr�it v zime�  ú krmí�tka 
(sta� lí� pta� či) a kam odle� tají� a proč� odle� tají� jine�  drúhý pta�kú:  
(ste�hovaví� pta� či)
- pojmenúje týpičke�  zimní� sportý a jejičh výbavení�
- úve�domúje si vý�znam sva� teč�ní�čh dnú: , ktere�  si pr�ipomí�na�me 
v zimní�m období�, a výpra�ví� o prú: be�hú va�noč�ní�čh sva� tkú: , popí�s�e 
tradič�ní� zvýký

- čha�pe pojmý roč�ní� období� a rok
- ví�, který�mi dný zač�í�nají� jednotliva�  roč�ní� období�, a strúč�ne�  
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čharakterizúje s tí�m soúvisejí�čí� zme�ný v pr�í�rode�
- zar�adí� me�sí�če do jednotlivý�čh roč�ní�čh období�
orientúje se v rú: zný�čh drúzí�čh kalenda� r�ú:  a úmí� je praktičký 
poúz� í�vat
- úrč�úje č�as podle hodin a praktičký výúz� í�va�  za�kladní� č�asove�  
jednotký (hodina, minúta)
- rozlis�úje mezi de� jem v minúlosti, pr�í�tomnosti a búdoúčnosti

Ú6 NOR - C)ERVEN Domov
- Mú: j domov; C)eska�  repúblika; Praha
- Rodina; Pomoč rodič�ú: m
- Pokojove�  rostliný; Doma�čí� mazlí�č�či; Povola�ní�

Jaro
- Jarní� kve�tiný
- Stromý na jar�e
- Zahrada na jar�e
- Pta� či na jar�e

- rozezna�va�  ne�kolik vý�znamú:  slova domov a doka�z�e vý�znamý 
popsat
- spra�vne�  čha�pe vý�znam pojmú obeč, popí�s�e obečne�  
čharakterističke�  znaký me�sta a vesniče
- úmí� úrč�it polohú C)eske�  repúbliký v ra�mči Evropý, na vlastive�dne�  
mape�  C)R výhleda�  hlavní� me�sto Prahú a svoji obeč
- rozlis�úje a pojmenova�va�  tr�i sta� tní� sýmbolý C)R
- pojmenúje ne�ktere�  be�z�ne�  zna�me�  pame�tihodnosti v Praze, 
úve�domúje si vý�znam Prahý jako sí�dlo prezidenta a vla�dý
- rozlis�úje blí�zke�  a s�irs� í� pr�í�búzenske�  vztahý v rodine�  za pomoči 
zobrazení� tzv. rodinne�ho stromú
- úve�domúje si nútnost vza� jemne�  pomoči v rodine�  a svú: j podí�l na 
zapojení� se do jednodúčhý�čh č�inností� pr�i pe�č�i o doma�čnost 
(údrz�ova�ní� por�a�dkú)
- čha�pe nútnost dodrz�ova�ní� za� sad bezpeč�nosti pr�i poúz� í�va�ní� 
električký�čh spotr�ebič�ú:
- rozezna�  be�z�ne�  zna�me�  za� stúpče pokojový�čh rostlin
- čha�pe potr�ebú pravidelne�  pe�č�e o pokojove�  rostliný
- úve�domúje si potr�ebú pravidelne�  pe�č�e o doma�čí� mazlí�č�ký a jejičh 
potr�ebý
- odlis�úje od sebe povola�ní� pr�eva�z�ne�  manúa� lne�  zame�r�ena�  od 
dús�evní�čh, čha�pe za�kladní� vý�znam odme�ný za pra� či (plat)
- rozúmí� posloúpnosti hlavní�čh etap lidske�ho z� ivota od de�tství� pr�es 
volbú povola�ní� k zaloz�ení� vlastní� rodiný az�  ke sta� r� í�

- popisúje viditelne�  prome�ný pr�í�rodý na jar�e
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- Hospoda� r�ska�  zví�r�ata
- Doma�čí� pta� či

Lidské tělo
- Lidske�  te� lo, smýslý
- Pe�č�e o zúbý
- Nemoč, ú� raz

- jednodús�e výsve� tlí� pojem den jarní� rovnodennosti a popí�s�e zme�ný, 
ktere�  v soúvislosti s ní�m v pr�í�rode�  nasta� vají�
- jednodús�e popí�s�e zme�ný v pr�í�rode�  na jar�e
- jednodús�e popí�s�e za�kladní� jarní� pra� če na zahrade� , rozlis�úje setí� a 
sa� zení�, zna�  za�kladní� z� ivotní� podmí�nký rostlin
- rozezna�va�  be�z�ne�  zna�me�  za� stúpče jarní�čh kve�tin
- popí�s�e stavbú te� la rostlin, úve�domúje si, z�e ne�ktere�  rostliný 
výrú: stají� z čibúlký, jine�  z kor�ene
- výsve� tlí� rozdí�l mezi býlinoú a dr�evinoú
- pozorúje a popí�s�e púč�ení� listú:  a kve� tú:  na stromečh
- popí�s�e vý�voj plodú na pr�í�kladú ovočný�čh stromú: , pojmenúje be�z�ne�  
zna�me�  za� stúpče opýlovač�ú:  (vč�ela, č�mela�k, motý� l, moúčha)
- rozlis�úje pr�edevs�í�m jarní� drúhý zeleniný podle zpú: sobú výúz� ití� 
č�a� sti jejičh te� la
- úve�domúje si prospe�s�nost ovoče a zeleniný pro zdraví� č�love�ka
- pozorúje prú: be�h hní�zde�ní� ste�hovavý�čh a sta� lý�čh pta�kú: , úve�domúje 
si nútnost pta�ký pr�i hní�zde�ní� nerús�it
- pojmenúje be�z�ne�  zna�me�  za� stúpče samčú: , samič a mla�ďat 
hospoda� r�ský�čh zví�r�at a doma�čí�čh pta�kú:
- na za�klade�  vlastní�čh zkús�eností� s vý�robký, ktere�  poúz� í�va� , rozpozna�  
úz� itek, pro který�  čhova�me hospoda�r�ska�  zví�r�ata a doma�čí� pta�ký

- pojmenúje za�kladní� č�a� sti lidske�ho te� la, rozlis�úje jednotlive�  č�a� sti 
horní�čh a dolní�čh konč�etin
- rozpozna�va�  pe�t smýslú:  a jejičh fúnkče
- úve�domúje si pr�eme�nú mle�č�ný�čh zúbú:  ve sta� le�
- čha�pe nútnost pravidelne�  pe�č�e o zúbý, zna�  hlavní� za� sadý pe�č�e o 
zúbý
- rozpozna�  ne�ktere�  obvýkle�  pr�í�znaký be�z�ný�čh nemočí�, ví�, jak 
postúpovat pr�i na� vs�te�ve�  le�kar�e
- úplatn� úje za� sadý pr�edčha� zení� nemočem (zdrave�  sloz�ení� stravý, 
otúz�ova�ní�, pohýbova�  aktivita)
- čha�pe rozdí�l mezí� pračí� a volný�m č�asem
- rozezna�  va� z�ne� js� í� ú� raz od drobne�ho ú� razú, zna�  za� sadý os�etr�ení� 
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Léto
- Pr�í�roda v le� te�
- Cestova�ní�, vý� letý

drobný�čh porane�ní�
- úplatn� úje za� sadý očhraný pr�ed ú� razý (vhodne�  očhranne�  
prostr�edký)

- jednodús�e výsve� tlí� pojem den letní�ho slúnovratú a popí�s�e zme�ný, 
ktere�  v soúvislosti s ní�m v pr�í�rode�  nasta� vají�
- popisúje a pozorúje viditelne�  zme�ný pr�í�rodý v le� te�
- na za�klade�  vlastní�ho pozorova�ní� čharakterizúje letní� poč�así�
- vní�ma�  rozmanitost pr�í�rodý, rozlis�úje les, loúkú, pole, zahradú
- úve�domúje si, z�e č�love�k krajinú pr�etva� r� í� – me�ní�, výúz� í�va� , čhra�ní�
- pojmenúje be�z�ne�  zna�me�  drúhý hmýzú, úve�domúje si, z�e ve� ts� ina 
z ničh výda�va�  čharakterističke�  zvúký
- rozezna�va�  be�z�ne�  zna�me�  za� stúpče vodní�čh rostlin a z� ivoč�ičhú: , 
čha�pe, z�e ne�kter�í� obý�vají� vodú a jiní� se výskýtújí� v blí�zkosti vod, 
čha�pe, z�e voda je dú: lez� ita�  pro vs�ečhný rostliný a z� ivoč�ičhý
- pozorúje a popí�s�e jemú zna�me�  lesní� stromý, ker�e a jejičh jedle�  
plodý
- r�í�dí� se za�kladní�mi za� sadami pr�i sbe�rú jedlý�čh húb
- úplatn� úje za�kladní� za� sadý čhova�ní� v pr�í�rode�
- výpra�ví� o letní�čh aktivita� čh de� tí�
- úve�domúje si nútnost dodrz�ovat za�kladní� za� sadý bezpeč�nosti pr�i 
letní�čh aktivita� čh
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Prvouka 3. ročník

C)asova�  dotače 3 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 - LEDEN Místo, kde žijeme

- Nas�e obeč; Vesniče, me�sto
- Cesta do s�kolý; Jsme čýkliste�
- Týpý krajin; Orientače v krajine�
- Mapý
- Nas�e vlast
- Hlavní� me�sto Praha

Lidé kolem nás
- Rodina
- Odlis�nost a toleranče
- Povola�ní�

Svět kolem nás
- Pr�í�rodniný a vý�robký
- Súrovina a vý�robek
- Vý�robek a zboz� í�

Neživá příroda
- Co tvor�í� nez� ivoú pr�í�rodú
- La� tký
- Voda
- Vzdúčh

- čha�pe pojem obeč, orientúje se v obči a nejbliz�s� í�m okolí�
- pračúje s jednodúčhý�m pla�nem
- rozlis�úje me�sto a vesniči, popí�s�e obeč
- rozlis�úje týpý krajiný
- úmí� pojmenovat a úrč�it sve� tove�  straný, čha�pe pojem mapa a 
pračúje s nimi
- najde na mape�  C)R hlavní� me�sto a svoji obeč, úka�z�e hraniče sta� tú 
a okolní� sta� tý
- zna�  4 sýmbolý C)R
- čha�pe pojem sve� tadí�l, jmenúje sve�tadí�lý

- čha�pe pojem rodina a pr�í�búzenske�  vztahý
- čha�pe pojem odlis�nost a toleranče, úmí� zhodnotit sa�m sebe
- respektúje pravidla slús�ne�ho čhova�ní�, rozpozna�  proble�m, čha�pe, 
z�e je nútne�  jej r�es� it
- úmí� výjmenovat rú: zna�  povola�ní� a ví�, čo tito lide�  de� lají�

- úmí� rozlis� it z� ive�  a nez� ive�  pr�í�rodniný, úve�domúje si vztah mezi 
nimi
- čha�pe pojem vý�robek, ví�, z č�eho je výroben
- úmí� objasnit vztah mezi pr�í�rodninoú, súrovinoú a vý�robkem
- ví�, z�e se za kúpova�ní� zboz� í� músí� zaplatit, úvede pr�í�kladý platbý

- čha�pe pojem la� tka, ví�, z�e la� tký mají� rú: zne�  vlastnosti, skúpenství�
- úve�domúje si, čo patr�í� mezi za�kladní� podmí�nký z� ivota na Zemi
- zna�  vlastnosti vodý, čha�pe kolobe�h vodý v pr�í�rode�
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- úmí� popsat vlastnosti a sloz�ení� vzdúčhú

Ú6 NOR – C)ERVEN

Neživá příroda
- Horniný a nerostý (minera� lý)
- Pú: da
- Teplo a sve�tlo ze Slúnče
- Me�r�ení�

Živá příroda
- Vlastnosti z� ivý�čh organismú:
- Z) ivoč�ičhove�
- C) love�k
- Rostliný
- Hoúbý
- Očhrana pr�í�rodý

- úmí� rozlis� it nerostý a horniný, výúz� ití�, pr�í�kladý, vý�robký z ničh
- úmí� popsat vznik pú: dý a její� sloz�ení�, výúz� ití�
- čha�pe, z�e Slúnče je zdrojem sve� tla a tepla
- čha�pe, z�e Zeme�  je planeta, ktera�  obí�ha�  kolem Slúnče
- zna�  jednotký de� lký, úmí� je pr�eva�de�t, poúz� í�va�  rú: zna�  me�r� idla 
de� lký
- úmí� úrč�it hmotnost pomočí� vah, úmí� pr�eva�de� t jednotký 
hmotnosti
- úmí� me�r� it objem v odme�rne�  na�dobe� , zna�  a pr�eva�dí� jednotký 
objemú
- ví�, jak a č�í�m se me�r�í� teplota, zna�  Celsiovú stúpniči
- zna�  jednotký č�asú a úmí� je pr�eva�de� t, poúz� í�va�  rú: zna�  me�r� idla č�asú

- čha�pe pojem z� iva�  pr�í�rodnina (organismús)
- čha�pe pojem z� ivoč�ičh, čharakterizúje jejičh společ�ne�  znaký
- zna�  za�kladní� de� lení� z� ivoč�ičhú:  podle vnitr�ní� stavbý te� la, rozlis�úje 
obratlovče a bezobratle�
- zna�  rozde� lení� obratlovčú: , popí�s�e stavbú te� la a zpú: sob z� ivota
- zna�  za�kladní� rozde� lení� z� ivoč�ičhú:  dle potravý
- úmí� popsat za�kladní� č�a� sti lidske�ho te� la
- úmí� čharakterizovat, čo je kú: z�e a její� fúnkči
- úmí� pojmenovat lidske�  smýslý a sí�dla orga�nú:  a jejičh vý�znam
- čha�pe pojem vnitr�ní� č�a� sti te� la, zna�  ne�ktere�  orga�ný a soústavý
- ví�, čo je kostra č�love�ka, zna�  vý�znam pa� ter�e
- ví�, čo jsoú svalý a jejičh vý�znam
- čha�pe be�h lidske�ho z� ivota, rú: st a vý�voj
- čha�pe nútnost pe�č�e o zdraví�, snaz� í� se o zdravý�  z� ivotní� stýl
- úmí� čharakterizovat rostliný, čha�pe prinčip fotosýnte�zý
- zna�  za�kladní� rozde� lení� rostlin na kvetoúčí� a nekvetoúčí�
- popí�s�e č�a� sti te� la kvetoúčí�čh rostlin, čha�pe pojem býliný, dr�evina 
(ker�, strom)
- čha�pe a úmí� čharakterizovat de� lení� rostlin podle úz� itkú č�love�ka, 
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čha�pe pojmý rostlina le�č�iva� , jedovata� , čhra�ne�na� , polní� plodiný, 
ovočne�  stromý a ker�e, zelenina
- úmí� čharakterizovat hoúbý, popí�s�e stavbú te� la hoúbý, zna�  de� lení� 
húb
- jednodús�e výsve� tlí� pojem očhrana pr�í�rodý, ví�, jak se spra�vne�  
čhovat v pr�í�rode�  a čhra�nit ji
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5.6 Přírodověda

Poč�et výúč�ovačí�čh hodin za tý�den Celkem 
hodin1. roč�ní�k 2. roč�ní�k 3. roč�ní�k 4. roč�ní�k 5. roč�ní�k

- - - 2 2
4

- - - Povinný� Povinný�

Na� zev pr�edme�tú Přírodověda

Oblast Člověka a jeho svět

Charakteristika pr�edme�tú Pr�edme�t  pr�í�rodove�da  navazúje  na  pr�edme�t  Prvoúka  a  společ�ne�  s  pr�edme�tem  Vlastive�da  účelúje  pozna�ní� 
za�konitostí� z� ive�  a nez� ive�  pr�í�rodý a mezilidský�čh vztahú: , vč�etne�  za�kladní�čh de� jinný�čh informačí� lidske�  čivilizače. 
Dú: raz v pr�edme�tú Pr�í�rodove�da je kladen na pozna�ní� z� ivotní�čh podmí�nek Evropý a mí�rne�ho pa� sú.

Obsahove� , č�asove�  a organizač�ní� 
výmezení� pr�edme�tú

Pr�edme�t Pr�í�rodove�da je zar�azen jako povinna�  soúč�a� st za�kladní�ho vzde� la� va�ní� na 1. stúpni ZS)  a to v rozsahú 2 
výúč�ovačí�čh hodin tý�dne�  pro 4. a 5. roč�ní�k.

Integrače pr�edme�tú: Pr�í�rodove�da

Mezipr�edme�tove�  vztahý Vlastive�da, Te� lesna�  vý�čhova, Vý� tvarne�  č�innosti

Vý�čhovne�  a vzde� la� vačí� strategie: 
společ�ne�  postúpý úplatn� ovane�  na 
ú� rovni pr�edme�tú, jimiz�  úč�itele�  
čí�lene�  útva� r�ejí� a rozví�její� klí�č�ove�  
kompetenče z�a�kú:

Kompetence k učení

- vní�ma�  pr�í�rodove�dý (ve�dní� obor) jako zdroj objevova�ní�

- na za�klade�  zí�skaný�čh poznatkú:  vývozúje obečne�  za� ve�rý, výúz� í�va�  zí�skaný�čh poznatkú: , výhleda�va�  a tr�í�dí� je.

Kompetence k řešení problémů
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- na za�klade�  svý�čh zkús�eností� hleda�  nova�  r�es�ení� aktúa� lne�  zadaný�čh ú� kolú: , ove�r�úje spra�vnost

Kompetence komunikativní

- komúnikúje ve skúpina� čh a spolúpračúje pr�i r�es�ení� ú� kolú: , prezentúje vý�sledký sve�  pra� če

- pr�ijí�ma�  počhvalú i kritikú, poúč�í� se z vlastní�čh čhýb, úz� í�va�  spra�vne�  terminologii z probraný�čh te�mat

Kompetence sociální a personální

- pračúje ve skúpine� , prosazúje v ní� svú: j na�zor, prezentúje vý�sledký čele�  skúpiný pr�ed spolúz�a� ký a aktivne�  
hodnotí� svoú pra� či pro skúpinú

Kompetence občanské

- úz� í�va�  za�kladní� pravidla, jak údrz�ovat kvalitní� z� ivotní� prostr�edí�, jak čhra�nit pr�í�rodú

Kompetence pracovní

- manipúlúje s rú: zný�mi materia� lý, pračovní�mi na� stroji a pr�í�stroji

- doka�z�e čhra�nit sve�  zdraví� a pračovat v soúladú s hýgieničký�mi a bezpeč�nostní�mi pravidlý

Kompetence digitální

- výúz� í�va�  digita� lní� tečhnologie k výhleda�va�ní� a ove�r�ova�ní� informačí�.

Zpú: sob hodnočení� z�a� kú: Hodnočení� se prova�dí� na za�klade�  klasifikač�ní�ho r�a� dú s�kolý, který�  je soúč�a� stí� S)kolní�ho r�a�dú ZS)  Valdiče.

Hodnočení� je zaloz�eno na posoúzení� dosaz�ený�čh individúa� lní�čh znalostí�, dovedností� a na�výkú: . Hodnočení� 
probí�ha�  tradič�ní�mi zpú: sobý: očene�ní� pra� če pr�i výúč�ovačí� hodine� , očene�ní� doma� čí� pr�í�pravý, pr�ezkoús�ení� znalostí� 
atpod.
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Přírodověda 4. ročník

C)asova�  dotače 2 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 – LEDEN Živá příroda

- Hoúbý
- Rostliný
- Z) ivoč�ičhove�

Neživá příroda
- Voda
- Vzdúčh
- Minera� lý (nerostý) a horniný
- Pú: da
- Sve�tlo a teplo ze Slúnče
- Ekosýste�m

- čha�pe pojem z� iva�  a nez� iva�  pr�í�roda, čharakterizúje z� ivotní� projevý 
organismú: , zna�  za�kladní� rozde� lení� z� ivý�čh organismú:
- úmí� čharakterizovat hoúbý, úve�domúje si, z�e hoúbý nepatr�í� mezi 
rostliný, popí�s�e stavbú te� la hoúbý
- zna�  de� lení� húb na jedle� , nejedle�  a jedovate� , zna�  pravidla sbe�rú húb
- úmí� čharakterizovat rostliný, zna�  jejičh potr�ebý, čha�pe prinčip 
fotosýnte�zý a úmí� ho jednodús�e popsat
- zna�  za�kladní� rozde� lení� rostlin na semenne�  a vý� trúsne� , skúpiný úmí� 
čharakterizovat
- popí�s�e č�a� sti te� la semenný�čh rostlin, výsve� tlí� jednodús�e za�kladní� 
fúnkče jednotlivý�čh č�a� stí�
- čha�pe pojem býlina, dr�evina (ker�, strom), úvede pr�í�klad
- čha�pe a úmí� čharakterizovat de� lení� rostlin podle úz� itkú pro č�love�ka 
(plane� , úz� itkove� , okrasne�), čha�pe pojmý rostlina le�č�iva� , jedovata� , 
čhra�ne�na�
- čha�pe vý�znam úz� itkový�čh rostlin pro č�love�ka, úmí� je rozlis� it na polní� 
plodiný, ovočne�  stromý a ker�e, zeleninú, čha�pe vý�znam a smýsl 
okrasný�čh dr�evin pro č�love�ka

- úve�domúje si, čo patr�í� mezi za�kladní� podmí�nký z� ivota na Zemi
- čha�pe pojem la� tka, ví�, z�e la� tký mají� rú: zne�  vlastnosti a mohoú se 
výskýtovat v rú: zne�m skúpenství�, úvede pr�í�kladý
- zna�  vlastnosti vodý, ví�, z�e se voda výskýtúje v rú: zný�čh skúpenství�čh
- rozlis� í� vodú slanoú a sladkoú, očea�nskoú a pevninskoú
- úmí� úrč�it, kde mú: z�eme vodú pozorovat, čha�pe kolobe�h vodý 
v pr�í�rode�
- úve�domúje si, z�e se vzdúčh skla�da�  z mnoha sloz�ek a z�e se načha� zí� 
vs�úde okolo na� s
- úmí� rozlis� it horniný a minera� lý (nerostý), čha�pe de� lení� hornin na 
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Les I
- Podzim
- Opakova�ní� – Z) iva�  a nez� iva�  pr�í�roda
- Drúhý lesa
- Lesní� patra

Les II
- Les údrz�ovaný�  (kúltúrní�) a pr�irozený�  les
- Vý�znam lesa

vývr�ele� , úsazene�  a pr�eme�ne�ne� , úvede jejičh pr�í�klad
- úvede, k č�emú lide�  nerostý a horniný výúz� í�vají�, čo se z ničh výra�bí�
- úmí� popsat vznik pú: dý a její� sloz�ení�, čha�pe vý�znam pú: dý pro z� ivot, 
výsve� tlí�, jak lide�  pú: dú výúz� í�vají�
- čha�pe, z�e Slúnče je zdrojem sve� tla a tepla pro vs�ečhný z� ive�  na Zemi
- úve�domúje si, z�e z� ive�  a nez� ive�  č�a� sti pr�í�rodý se vza� jemne�  ovlivn� újí�, 
dopln� újí� a výví�její�, rozezna�va�  hlavní� týp ekosýste�mú: , úvede pr�í�kladý 
za�kladní�čh týpú:  ekosýste�mú:

- jednodús�e výsve� tlí� pojem den podzimní� rovnodennosti a popí�s�e 
zme�ný nasta� vají�čí� od toho dne v de� lče dne a noči
- čharakterizúje podzimní� poč�así� a prú: be�h prome�n podzimní� pr�í�rodý
- úve�domúje si vý�znam plodú:  jako za� soba� rný zimní� potravý pro volne�  
z� ijí�čí� z� ivoč�ičhý
- výsve� tlí� podstatú de� lení� pta�kú:  na sta� le�  a ste�hovave� , úve�domúje si 
nútnost pr�í�pravý pr�ezimújí�čí�čh z� ivoč�ičhú:  na zimú
- rozlis�úje drúhý lesa a lesní�čh pater (kor�enove� , mečhove� , býlinne� , 
ker�ove�  a stromove�)
- rozezna�va�  rozdí�lý mezi be�z�ne�  zna�mý�mi drúhý jedlý�čh, nejedlý�čh a 
jedovatý�čh húb, úplatn� úje hlavní� za� sadý pr�i sbe�rú húb, úve�domúje si 
nebezpeč�í� z poz� ití� jedovatý�čh húb, čha�pe vza� jemnoú vý�hodnost 
soúz� ití� ne�který�čh húb s kor�ený úrč�itý�čh stromú:
- úmí� rozpoznat be�z�ne�  zna�me�  za� stúpče býlin a ker�ú:  rostoúčí�čh 
v býlinne�m a ker�ove�m patr�e
- úmí� rozpoznat rostliný s jedovatý�mi plodý, úve�domúje si nebezpeč�í� 
plýnoúčí� z trha�ní� a očhútna�va�ní� nezna�mý�čh plodú:
- úmí� rozpoznat be�z�ne�  zna�me�  za� stúpče jehlič�natý�čh stromú:  podle 
na�padný�čh a úrč�újí�čí�čh znakú: , pr�ir�azúje s�is�ký k odpoví�dají�čí�mú 
stromú, pojmenúje be�z�ne�  zna�me�  drúhý listnatý�čh stromú:  podle jejičh 
plodú:

- úmí� rozpoznat rostliný v lese, úve�domúje si, jaký�  je jejičh vý�znam 
v lese a mí�sta, kde se výskýtújí�
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- Z) ivoč�ičhove�  v lese

Zima, Pokusy a měření
- Zima
- De� lka
- Hmotnost
- Objem
- C)as
- Teplota

- rozezna�va�  les údrz�ovaný�  od pr�irozene�ho, úmí� výsve� tlit, proč� na 
nas�em ú� zemí� pr�evaz�újí� lesý údrz�ovane�
- výsve� tlí� vý�znam lesa pro ovzdús�í�, zadrz�ova�ní� vodý, omezení� eroze, 
očhraný pr�ed silný�m ve� trem, jako súrovinový�  zdroj a mí�sto 
odpoč�inkú pro č�love�ka
- úve�domúje si vý�znam lesa jako domova pro rú: zne�  drúhý z� ivoč�ičhú:
- úmí� rozpoznat be�z�ne�  zna�me�  za� stúpče bezobratlý�čh z� ivoč�ičhú: , plazú: , 
pta�kú:  a savčú: , jejičh vzhled, zpú: sob z� ivota a vý�skýt

- úve�domúje si odlis�nost dne zimní�ho slúnovratú od ostatní�čh dnú:
- jednodús�e výsve� tlí�, čo je období� vegetač�ní�ho klidú ú rostlin, 
rozezna�va�  rú: zne�  strategie pr�ez� ití� rostlin v zime�
- rozlis�úje stúdenokrevne�  z� ivoč�ičhý a teplokrevne�  z� ivoč�ičhý, úmí� je 
čharakterizovat
- popí�s�e, jak stúdenokrevní� z� ivoč�ičhove�  pr�ez� í�vají� zimú, úvede 
pr�í�kladý
- popí�s�e, jak teplokrevní� z� ivoč�ičhove�  pr�ez� í�vají� zimú, jmenúje pr�í�kladý 
aktivní�čh z� ivoč�ičhú:  a z� ivoč�ičhú:  úpadají�čí�čh do zimní�ho spa�nkú
- čha�pe potr�ebú poma�hat v zime�  volne�  z� ijí�čí�m z� ivoč�ičhú: m
- rozlis�úje mezi velič�inoú, jednotkoú, me�r�idlem
- úmí� výjmenovat za�kladní� jednotký de� lký, hmotnosti, objemú, č�asú a 
teplotý
- úve�domúje si, jaka�  me�r� idla poúz� í�va�me, úmí� samostatne�  prove�st 
nejjednodús�s� í� me�r�ení� prostr�edničtví�m odpoví�dají�čí�čh me�r�idel

Ú6 NOR – C)ERVEN
Jaro, Lidská sídla (venkov)
- Jaro
- Rostliný v okolí� lidský�čh sí�del
- Z) ivoč�ičhove�  v okolí� lidský�čh sí�del
- Opakova�ní� – Les, Zima, Me�r�ení�, Jaro, Venkov

- úve�domúje si odlis�nost dne jarní� rovnodennosti od ostatní�čh dnú:
- popisúje viditelne�  prome�ný v pr�í�rodý na jar�e
- rozezna�va�  be�z�ne�  zna�me�  za� stúpče jarní�čh rostlin
- čha�pe pojem čibúloviný, jmenúje be�z�ne�  zna�me�  za� stúpče okrasný�čh 
čibúlovin
- popí�s�e čhova�ní� pta�kú:  na jar�e (pr�í�let ste�hovavý�čh pta�kú: , stavba 
hní�zd, ptač�í� zpe�v)
- jednodús�e čharakterizúje rozdí�l mezi pta�ký krmivý�mi a 
nekrmivý�mi, úvede be�z�ne�  zna�me�  za� stúpče oboú skúpin

Školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Valdice       96



Park (město)
- Rostliný v parkú
- Z) ivoč�ičhove�  v parkú
- Opakova�ní� – Park

- jednodús�e popí�s�e probúzení� stúdenokrevný�čh z� ivoč�ičhú:  ze stavú 
strnúlosti
- úvede pr�í�kladý hmýzú výle� ta� vají�čí�ho na jar�e ven (vč�elý, samiče 
č�mela�kú: , motý� li)
- popí�s�e čhova�ní� teplokrevný�čh z� ivoč�ičhú:  na jar�e (proúzení� ze 
zimní�ho spa�nkú, zme�na zbarvení� srsti, rozmnoz�ova�ní�)
- jednodús�e čharakterizúje úme� lý�  ekosýste�m v okolí� lidský�čh sí�del na 
venkove�  (zahradý, sadý, vinohradý, rú: zne�  drúhý pr�í�býtkú:  pro čhov 
doma�čí�čh zví�r�at)
- úve�domúje si, z�e okolí� lidský�čh sí�del obý�vají� i volne�  z� ijí�čí� 
z� ivoč�ičhove�
- jmenúje be�z�ne�  zna�me�  za� stúpče ovočný�čh stromú:  a ker�ú:  ú na� s a týp 
jejičh plodú:  (malviče, pečkoviče, bobúle)
- rozlis�úje zeleninú podle č�a� stí� te� la, kvú: li který�m se pe�stúje
- pojmenúje be�z�ne�  zna�me�  za� stúpče doma�čí�čh pta�kú:  a hospoda� r�ský�čh 
zví�r�at (savčú: ), rozpozna�va�  úz� itek, pro který�  čhova�me hospoda� r�ska�  
zví�r�ata a doma�čí� pta�ký
- úve�domúje si nútnost nezbýtne�  kaz�dodenní� pe�č�e o tzv. doma�čí� 
mazlí�č�ký
- rozpozna�va�  pr�í�býtký vhodne�  pro čhov doma�čí�čh mazlí�č�kú:  a jejičh 
výbavení�
- jednodús�e popí�s�e výúz� ití� psa doma�čí�ho pro č�love�ka, popí�s�e stavbú 
te� la a odlis�ný�  zpú: sob čhova�ní� koč�ek doma�čí�čh v porovna�ní� se psem 
doma�čí�m
- jmenúje be�z�ne�  zna�me�  za� stúpče bezobratlý�čh z� ivoč�ičhú: , 
obojz� ivelní�kú: , pta�kú:  a savčú:  z� ijí�čí�čh volne�  v okolí� lidský�čh sí�del, 
popí�s�e, č�í�m se z� iví�, kde pr�ebý�vají� a zpú: sob jejičh z� ivota

- jednodús�e popí�s�e park jako ekosýste�m úme� le výtvor�ený�  č�love�kem
- úve�domúje si vý�znam parkú pro zleps�ení� z� ivotní�ho prostr�edí�, 
zejme�na ve me�stečh, a jeho estetičkoú fúnkči
- rozezna�va�  pú: vodní� stromý, ker�e a býliný od nepú: vodní�čh, ktere�  
dopln� újí� vý�sadbú doma�čí�čh drúhú:  rostlin, rozezna�va�  be�z�ne�  zna�me�  
listnate�  stromý a ker�e
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Louka, Léto
- Rostliný na loúče
- Z) ivoč�ičhove�  na loúče
- Le� to

Pole, Tekoucí vody
- Rostliný na poli
- Z) ivoč�ičhove�  na loúče
- Opakova�ní� – Loúka, Le� to, Pole
- Rostliný ú tekoúčí�čh vod

- rozezna�va�  za� stúpče jehlič�natý�čh stromú:  a úve�domúje si jejičh 
spečifika
- rozezna�va�  okrasne�  býliný výsazovane�  v parčí�čh
- úve�domúje si, z�e v parčí�čh z� ije r�ada z� ivoč�ičhú:  obý�vají�čí�čh pú: vodne�  
les
- úvede pr�í�kladý bezobratlý�čh z� ivoč�ičhú: , pta�kú:  a savčú: , popí�s�e, č�í�m se 
z� iví�, kde pr�ebý�vají� a zpú: sob jejičh z� ivota

- jednodús�e popí�s�e loúkú jako č�a� steč�ne�  pr�irozený�  ekosýste�m a jeho 
úz� itek pro č�love�ka
- rozezna�va�  první� senoseč� od drúhe�  senoseč�e, rozlis�úje loúkú od 
pastviný
- popí�s�e stavbú te� la tra� vý
- úve�domúje si barevnoú prome�nlivost loúký v za� vislosti na barve�  
kve�tú:  lúč�ní�čh býlin, úvede jejičh pr�í�kladý
- rozezna�va�  le�č�ive�  býliný rostoúčí� na loúka� čh a jejičh vý�znam pro 
le�č�bú nemočí�
- rozezna�va�  lúč�ní� jedovate�  býliný, úve�domúje si, z�e se jedovatý�čh 
býlin nedotý�ka�me ani je netrha�me
- popí�s�e spečifika vý�skýtú z� ivoč�ičhú:  na loúče
- úvede pr�í�kladý bezobratlý�čh z� ivoč�ičhú:  výskýtújí�čí�čh se na loúče, 
úve�domúje si, z�e ne�ktere�  drúhý bezobratlý�čh mají� vý�znam jako 
opýlovač�i
- úvede pr�í�klad pta�kú:  zale� ta� vají�čí�čh na loúkú za potravoú
- popí�s�e zpú: sob z� ivota krtka obečne�ho obý�vají�čí�čh loúkú
- jednodús�e výsve� tlí� pojem den letní�ho slúnovratú a popí�s�e zme�ný, 
ktere�  v soúvislosti s ní�m v pr�í�rode�  nasta� vají�
- jednodús�e popí�s�e čhova�ní� z� ivoč�ičhú:  v le� te�  (výva�de�ní� mla�ďat, 
ope�tovne�  rozmnoz�ova�ní�, odlet první�čh ste�hovavý�čh pta�kú: )

- jednodús�e popí�s�e pole jako úme� lý�  ekosýste�m a jeho úz� itek pro 
č�love�ka (pe�stova�ní� obilovin, okopanin, lúskovin, olejnin, pí�čnin, 
textilní�čh plodin, zeleniný a čhmele ota� č�ive�ho)
- výjmenúje obilniný, úvede pr�í�kladý súrovin a vý�robkú:  zí�ska�vaný�čh 
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- Z) ivoč�ičhove�  – tekoúčí� vodý a okolí�

Stojaté vody
- Rostliný ve stojatý�čh voda� čh
- Z) ivoč�ičhove�  – stojate�  vodý a okolí�
- Opakova�ní� – Tekoúčí� a stojate�  vodý, 
Za�ve�reč�ne�  opakova�ní�

z rú: zný�čh drúhú:  obilnin, čha�pe, čo je sla�ma a k č�emú se poúz� í�va�
- rozlis�úje mezi búlvoú a hlí�zoú, úvede pr�í�klad výúz� ití� okopanin 
v potravina� r�ske�m prú: mýslú
- úve�domúje si rozdí�l mezi lúskovinoú a lús�te�ninoú, úvede pr�í�kladý
- jmenúje nejbe�z�ne� js� í� za� stúpče olejnin ú na� s, úve�domúje si, jak se 
zí�ska�va�  olej z olejnin
- čha�pe pojem pí�čnina, úvede pr�í�kladý
- úve�domúje si, čo jsoú textilní� plodiný a čo se z ničh zí�ska�va� , úvede 
pr�í�kladý
- výsve� tlí� pojem plevele, úvede nejbe�z�ne� js� í� za� stúpče plevelú:
- úve�domúje si pr�í�č�iný drúhove�  omezenosti vý�skýtú z� ivoč�ičhú:  na poli, 
čha�pe pr�í�lez� itostný�  vý�skýt obratlovčú:  na poli za ú� č�elem sha�ne�ní� 
potravý
- úvede pr�í�kladý bezobratlý�čh z� ivoč�ičhú:  výskýtújí�čí�čh se na poli
- úvede za� stúpče obojz� ivelní�kú:  a plazú:  obý�vají�čí�čh pole
- úvede pr�í�klad pta�kú:  obý�vají�čí�čh pole nebo zale� ta� vají�čí�čh na pole za 
potravoú, jednodús�e porovna�  zpú: sob jejičh z� ivota a drúh pr�ijí�mane�  
potravý
- úvede pr�í�klad savčú:  obý�vají�čí�čh pole
- jednodús�e popí�s�e ekosýste�m tekoúčí� vodý (potok, r�eka) a jeho okolí�
- úve�domúje si, k č�emú sloúz� í� br�ehový�  porost, úvede pr�í�kladý rostlin 
výskýtújí�čí�čh se v okolí� tekoúčí�čh vod
- úvede pr�í�klad bezobratlý�čh z� ivoč�ičhú: , rýb, pta�kú:  a savčú:  obý�vají�čí�čh 
tekoúčí� vodý a její� okolí�

- jednodús�e popí�s�e ekosýste�m stojate�  vodý (jezero, rýbní�k, pr�ehrada) 
a jeho okolí�, úve�domí� si, z�e jezero je pr�í�rodní� ekosýste�m, zatí�mčo 
rýbní�k a pr�ehrada jsoú úme� le�  ekosýste�mý
- úvede pr�í�klad rostlin výskýtújí�čí�čh se v okolí� tekoúčí�čh vod a 
rostoúčí�čh pr�í�mo ve vode�
- úvede pr�í�klad bezobratlý�čh z� ivoč�ičhú: , rýb, obojz� ivelní�kú: , plazú: , 
pta�kú:  a savčú:  obý�vají�čí�čh tekoúčí� vodý a její� okolí�
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Přírodověda 5. ročník

C)asova�  dotače 2 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý

ZA6 R) I6 – LEDEN

Člověk a příroda
- C) love�k a jeho vliv na pr�í�rodú
- Podmí�nký z� ivota

Neživá příroda
- Nerostý (minera� lý)
- Horniný
- Energetičke�  súroviný
- Pú: da

Vesmír
- Hve�zdý
- Slúnče
- Slúneč�ní� soústava
- Planetý slúneč�ní� soústavý

- čha�pe pojem z� iva�  a nez� iva�  pr�í�roda – úvede pr�í�kladý
- zna�  za�kladní� rozde� lení� z� ivý�čh organismú:
- zna�  soúč�a� sti nez� ive�  pr�í�rodý a čha�pe je jako za�kladní� podmí�nký 
z� ivota na Zemi
- čharakterizúje pojem lidský�  vý� tvor
- pozna�va�  prinčip rovnova�hý pr�í�rodý
- načha� zí� soúvislosti mezi soúč�asný�m vzhledem pr�í�rodý a vlivem 
č�love�ka, čha�pe pojem z� ivotní� prostr�edí�, ekosýste�mý

- čha�pe pojem z� iva�  a nez� iva�  pr�í�roda, pozna�va�  a objasn� úje rozdí�lý 
mezi z� ivoú a nez� ivoú pr�í�rodoú
- výsve� tlí� pojem nerost (minera� l) a hornina, úvede pr�í�kladý
- čha�pe za�kladní� de� lení� nerostú:  na kovove�  a nekovove� , úvede 
pr�í�klad
- čha�pe de� lení� hornin na vývr�ele� , úsazene�  a pr�eme�ne�ne� , úvede 
pr�í�kladý
- úvede, jaký�m zpú: sobem lide�  nerostý a horniný výúz� í�vají�
- ví�, čo jsoú energetičke�  súroviný a jaký�m zpú: sobem je lide�  výúz� í�vají�, 
čha�pe pojem neobnovitelne�  zdroje energie
- zna�  za�kladní� sloz�ení� pú: dý, úmí� popsat její� vznik, zna�  za�kladní� 
pú: dní� týpý: čha�pe vý�znam pú: dý pro z� ivot lidstva, úvede, jak lide�  
pú: dú výúz� í�vají�, čha�pe nútnost očhraný pú: dý

- sezna�mí� se s pojmem vesmí�r, Galaxie, slúneč�ní� soústava, čha�pe 
pojmý hve�zda, soúhve�zdí�, planeta, Me�sí�č, sezna�mí� se s na� zvý planet 
nas� í� slúneč�ní� soústavý
- výhleda�va� , zobečn� úje a zpračova�va�  informače o slúneč�ní� soústave� , 
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ZA6 R) I6 - LEDEN

- Zeme�
- Me�sí�č
- Pohýbliva�  Zeme�
- Gravitač�ní� sí�la
- Očhranný�  obal Zeme�
- Poč�así� a podnebí�

Rozmanitost přírody
- podnebne�  pa� sý

Pozorování rostlin a živočichů v botanických 
a zoologických zahradách
- Vý�znam zahrad

Zemi, planeta� čh
- ví�, čo je glo� bús a s jeho pomočí� popí�s�e nas� i planetú, úka� z�e na ne�m 
zemskoú osú, po� lý, rovní�k, očea�ný, pevniný
- na za�klade�  elementa� rní�čh poznatkú:  o Zemi jako soúč�a� sti vesmí�rú 
výsve� tlí� soúvislosti s rozde� lení�m č�asú, zdú: vodní� str�í�da�ní� dne a noči, 
roč�ní� období�
- čha�pe pojem gravitače, jednodús�e výsve� tlí�, jak se projevúje zemska�  
pr�itaz� livost
- ví�, z�e Zeme�  je obklopena vzdús�ný�m obalem (atmosfe�roú), zna�  
pojmý s�kodlive�  ÚV za� r�ení�, ví�, jak se pr�ed ní�m čhra�nit, sezna�mí� se 
s pojmý freoný, vrstva ozonú, ozonova�  dí�ra
- čha�pe rozdí�l mezi pojmý poč�así� a podnebí�, jednodúčhý�m 
zpú: sobem na pr�í�kladečh výsve� tlí�, zna�  pojmý meteorologička�  mapa, 
nadmor�ska�  vý�s�ka

- sezna�mí� se s na� zvý podnebný�čh pa� sú: , čha�pe jejičh rozloz�ení� 
vzhledem k poloze na planete� , čha�pe soúvislost mezi čharakterem 
podnebí� a polohoú vzhledem ke Slúnči
- sezna�mí� se s čharakteristikoú jednotlivý�čh podnebný�čh pa� sú: , úmí� 
je jednodús�e popsat
- úmí� zar�adit nas� i repúblikú do pr�í�slús�ne�ho podnebne�ho pa� sú
- zamý�s� lí� se nad vý�znamem tropičký�čh des�tný�čh pralesú:  pro čele�  
lidstvo
- zamý�s� lí� se nad zme�nami na planete�  v dú: sledkú klimatičký�čh zme�n 
i v dú: sledkú č�innosti č�love�ka

- čha�pe pojem zoologička�  zahrada, zamý�s� lí� se nad její�m vý�znamem
- seznamúje se s pojmem botanička�  zahrada, zamý�s� lí� se nad její�m 
vý�znamem
- seznamúje se s ne�který�mi rostlinný�mi a z� ivoč�is�ný�mi drúhý z jiný�čh 
zeme�pisný�čh pa� sem v úme� le výtvor�ený�čh z� ivotní�čh podmí�nka� čh
- výhleda�va�  a tr�í�dí� informače o zoologičký�čh a botaničký�čh 
zahrada� čh, úč�í� se svoje poznatký prezentovat
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Co víme o České republice
- Společ�enstva v C)eske�  repúbliče

- zar�adí� nas� i repúblikú zeme�pisne�  – severní� polokoúle, mí�rný�  pa� s, 
vnitrozemský�  sta� t
- pr�ipomene si, č�í�m je zpú: sobene�  str�í�da�ní� roč�ní�čh období� a jaký�  je 
rozdí�l mezi pojmý podnebí� a poč�así�
- pr�ipomene si, jak vznika�  pú: da a její� vý�znam pro z� ivot
- zkoúma�  za�kladní� společ�enstva ve výbraný�čh lokalita� čh regionú: , 
zdú: vodní� podstatne�  vza� jemne�  vztahý mezi organismý a načha� zí� 
shodý a rozdí�lý v pr�izpú: sobení� organismú:  prostr�edí�

Ú6 NOR – C)ERVEN

Třídění živých organismů
- Bakterie a siniče
- Hoúbý
- Rostliný
- Z) ivoč�ičhove�

Člověk a jeho zdraví
- C) love�k a jeho mí�sto v r�í�s� i z� ivoč�ičhú:
- Kostra
- Svalova�  soústava
- Kú: z�e
- Dý�čhačí� soústava
- Obe�hova�  soústava
- Tra�vičí� soústava
- Výlúč�ovačí� soústava
- Smýslý
- Nervova�  soústava

- seznamúje se s pojmem bakterie a siniče, ví�, z�e z� ive�  organismý 
tr�í�dí�me do č�týr�  za�kladní�čh skúpin: bakterie a siniče, hoúbý, rostliný, 
z� ivoč�ičhove�
- úmí� čharakterizovat hoúbý, úve�domúje si, z�e hoúbý tvor�í� 
samostatnoú skúpinú, nepatr�í� mezi rostliný, úvede za� stúpče, zna�  
za�kladní� pravidla pr�i sbe�rú húb
- zna�  za�kladní� rozde� lení� rostlin na semenne�  a vý� trúsne� , výsve� tlí� 
rozdí�l, úvede za� stúpče
- jednodúčhý�m zpú: sobem výsve� tlí�, jak probí�ha�  fotosýnte�za rostlin, 
čha�pe její� prinčip
- zna�  za�kladní� rozde� lení� z� ivoč�ičhú: , úmí� čharakterizovat jednotlive�  
skúpiný, úvede pr�í�klad
- praktičký tr�í�dí� z� ive�  organismý do zna�mý�čh skúpin, výúz� í�va�  k tomú 
jednodúčhe�  klí�č�e a atlasý

- úmí� zar�adit č�love�ka do sýste�mú z� ivý�čh organismú: , popí�s�e společ�ne�  
znaký č�love�ka s ostatní�mi z� ivoč�ičhý, popí�s�e, č�í�m se č�love�k lis� í� od 
ostatní�čh z� ivoč�ičhú:
- popí�s�e stavbú lidske�ho te� la – za�kladní� č�a� sti kostrý, svalovoú 
soústavú (za�kladní� svalý), výsve� tlí� vý�znam kú: z�e a nútnost její� 
očhraný, popí�s�e jednodús�e dý�čhačí� soústavú, obe�hovoú soústavú, 
tra� vičí� soústavú, výlúč�ovačí� soústavú, jednodús�e popí�s�e smýslove�  
orga�ný, nervovoú soústavú a rozmnoz�ovačí� soústavú
- výúz� í�va�  poznatkú:  o lidske�m te� le k výsve� tlení� za�kladní�čh fúnkčí� 
jednotlivý�čh orga�nový�čh soústav
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- Rozmnoz�ovačí� soústava
- Vý�voj č�love�ka
- Očhrana zdraví�
- Mimor�a�dne�  pr�í�rodní� úda� losti

Pravidla bezpečného pohybu v dopravě

Peníze a my
- Úč�í�me se hospodar�it s pene�zi

- rozlis�úje jednotlive�  etapý lidske�ho z� ivota a orientúje se ve vý�voji 
dí�te� te pr�ed a po narození�
- čha�pe biologičke�  a psýčhičke�  zme�ný v dospí�va�ní�, etičkoú stra�nkú 
sexúalitý
- ú� č�elne�  pla�núje svú: j č�as pro úč�ení�, za�bavú a odpoč�inek podle 
vlastní�čh potr�eb
- seznamúje se s nebezpeč�í�m rú: zný�čh za� vislostí�
- úč�í� se čhra�nit sve�  soúkromí� pr�i stýkú s ostatní�mi lidmi
- rozpozna�  z� ivot ohroz�újí�čí� zrane�ní�, os�etr�í� drobna�  porane�ní� a zajistí� 
le�kar�skoú pomoč

- zna�  a dodrz�úje za� sadý bezpeč�ne�ho čhova�ní� jako ú� č�astní�k silnič�ní�ho 
provozú
- ovla�da�  pravidla pro čhodče i pro čýklistý
- pozna�va�  vztahý ú� č�astní�kú:  silnič�ní�ho provozú
- pozna�va�  dals� í� dopravní� znač�ký
- na modelový�čh sitúačí�čh demonstrúje bezpeč�ne�  čhova�ní� 
v silnič�ní�m provozú v roli čhodče i čýklistý
- odhadne dopravní� sitúači, její� nebezpeč�í� a vývodí� spra�vne�  r�es�ení�
- snaz� í� se pr�edčha� zet nebezpeč�í� s ohledem na sebe i ostatní� 
ú� č�astní�ký silnič�ní�ho provozú
- ví�, jak se spra�vne�  čhovat v hromadný�čh dopravní�čh prostr�edčí�čh, 
zna�  ohledúplne�  čhova�ní�

- pračúje s pojmý pení�ze, me�na sta� tú, bankovký, minče, zboz� í�, slúz�bý
- čha�pe vý�znam pene�z ve smýslú platidla – za zboz� í�, za slúz�bý
- ví� o dals� í�čh moz�nostečh plačení�: platební� kartý, ú� č�etní� pr�evodý
- seznamúje se s pojmý hospodar�ení� s pene�zi, pr�í�jmý, vý�daje, 
sestavení� rozpoč�tú, zisk
- seznamúje se s pojmý spor�ení�, investiče
- seznamúje se s pojmem pú: jč�ka, ve�r� itel, dlúz�ní�k, ú� ve�r, seznamúje se 
s riziký a za� sadami pr�i vý�be�rú pú: jč�ký
- seznamúje se s pojmem reklamače zboz� í�
- pomočí� na� zorný�čh pr�í�kladú:  a hraní� rolí� se úč�í� za� kladú: m finanč�ní� 
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Dobré rady na prázdniny
- Rizika pobýtú v pr�í�rode�

gramotnosti

- sezna�mí� se s moz�ný�mi riziký pr�i pobýtú v pr�í�rode� , je si ve�dom 
moz�ne�ho nebezpeč�í�
- ví�, jak se vhodne�  výbavit na pobýt v pr�í�rode�
- os�etr�í� drobna�  porane�ní� a ú� razý
- zna�  za� sadý první� pomoči, pr�edvede na modelový�čh sitúačí�čh
- v pr�í�pade�  potr�ebý ví�, jak zajistit le�kar�skoú pomoč
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5.7 Vlastivěda

Poč�et výúč�ovačí�čh hodin za tý�den Celkem 
hodin1. roč�ní�k 2. roč�ní�k 3. roč�ní�k 4. roč�ní�k 5. roč�ní�k

- - - 2 2
4

- - - Povinný� Povinný�

Na� zev pr�edme�tú Vlastivěda

Oblast Člověka a jeho svět

Charakteristika pr�edme�tú Pr�edme�t Vlastive�da úsilúje o obezna�mení� z�a� kú:  se za�kladní�mi vlastive�dný�mi rea� liemi sve�ta kolem na� s, vč�etne�  
za�kladní�čh de� jinný�čh epočh lidske�  čivilizače.  Navazúje na pr�edme�t Prvoúka. Seznamúje z�a� ký s dú: lez� itý�mi 
úda� lostmi a vý�znamný�mi osobnostmi na� rodní�čh de� jin. V zeme�pisne�  č�a� sti výčha� zí� z geografie sve� tove� , evropske�  a 
zabý�va�  se podrobne� ji C)R.

Obsahove� , č�asove�  a organizač�ní� 
výmezení� pr�edme�tú

Vlastive�da je zar�azena jako povinna�  soúč�a� st za�kladní�ho vzde� la� va�ní� na 1. stúpni ZS)  a to v rozsahú 2 výúč�ovačí�čh 
hodin tý�dne�  v 4. a 5. roč�ní�kú.

Integrače pr�edme�tú: Vlastive�da

Mezipr�edme�tove�  vztahý Pr�í�rodove�da, Vý� tvarne�  č�innosti, Te� lesna�  vý�čhova

Vý�čhovne�  a vzde� la� vačí� strategie: 
společ�ne�  postúpý úplatn� ovane�  na 
ú� rovni pr�edme�tú, jimiz�  úč�itele�  

Kompetence k učení

- vlastní� objevova�ní� za�konitostí� v z� ivote�  č�love�ka
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čí�lene�  útva� r�ejí� a rozví�její� klí�č�ove�  
kompetenče z�a�kú:

- na za�klade�  zí�skaný�čh poznatkú:  vývozúje obečne�  za� ve�rý, výúz� í�va�  zí�skaný�čh poznatkú: , výhleda�va�  a tr�í�dí� je

Kompetence k řešení problémů

- na za�klade�  svý�čh zkús�eností� hleda�  nova�  r�es�ení� aktúa� lne�  zadaný�čh ú� kolú: , ove�r�úje spra�vnost

Kompetence komunikativní

- na� rodnostní� pr�í�slús�nost

- komúnikúje ve skúpina� čh a spolúpračúje pr�i r�es�ení� ú� kolú: , prezentúje vý�sledký sve�  pra� če

- pr�ijí�ma�  počhvalú i kritikú, poúč�í� se z vlastní�čh čhýb, úz� í�va�  spra�vne�  terminologii z probraný�čh te�mat

Kompetence sociální a personální

- rodina, pr�í�búzenske�  vztahý, sočia� lní� vztahý

- pračúje ve skúpine� , prosazúje v ní� svú: j na�zor, prezentúje vý�sledký čele�  skúpiný pr�ed spolúz�a� ký a aktivne�  
hodnotí� svoú pra� či pro skúpinú

Kompetence občanské

- mí�stopisna�  a sta� tní� pr�í�slús�nost k C)R

- výúz� í�va�  te�mat, č�inností� a zpú: sobú:  pra� če, ktere�  vedoú k búdova�ní� pozitivní�ho vztahú ke sve�  zemi i čele�mú sve� tú

Kompetence pracovní

- pra� če jako česta k seberealizači dospe� le�ho č�love�ka a k posúnú lidske�  čivilizače

- manipúlúje s rú: zný�mi materia� lý, pračovní�mi na� stroji a pr�í�stroji
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- doka�z�e čhra�nit sve�  zdraví� a pračovat v soúladú s hýgieničký�mi a bezpeč�nostní�mi pravidlý

- seznamúje se s rú: zný�mi profesemi – exkúrze, besedý

Kompetence digitální

- Google Earth – pozna�ní� sve� ta a zeme�koúle

- výúz� í�va�  digita� lní� tečhnologie k výhleda�va�ní� a ove�r�ova�ní� informačí�

Zpú: sob hodnočení� z�a� kú: Hodnočení� se prova�dí� na za�klade�  klasifikač�ní�ho r�a� dú s�kolý, který�  je soúč�a� stí� S)kolní�ho r�a�dú ZS)  Valdiče.

Hodnočení� je zaloz�eno na posoúzení� dosaz�ený�čh individúa� lní�čh znalostí�, dovedností� a na�výkú: . Hodnočení� 
probí�ha�  tradič�ní�mi zpú: sobý: očene�ní� pra� če pr�i výúč�ovačí� hodine� , očene�ní� doma� čí� pr�í�pravý, pr�ezkoús�ení� znalostí� 
atpod.
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Vlastivěda 4. ročník

C)asova�  dotače 2 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý

ZA6 R) I6 – LEDEN

Jak se měří čas
- Kalenda� r�
- Letopoč�et, století�, tisí�čiletí�

Naše země v pravěku
- Co je prave�k
- Jak se z� ilo ve stars� í� dobe�  kamenne�
- Jak se z� ilo v mlads�í� dobe�  kamenne�
- Nasta� va�  doba bronzova�
- V dobe�  z�elezne�

Jaký byl středověk
- Slovane�  se ste�hújí�

- výsve� tlí� soúvislost č�asú s pohýbý Zeme� , Me�sí�če a Slúnče
- popí�s�e, čo vs�e lze výč�í�st z kalenda� r�e
- úmí� nakreslit fa� ze Me�sí�če
- úve�domúje si potr�ebú me�r�ení� č�asú a potr�ebú orientovat se v č�ase
- pojmenúje rú: zne�  drúhý hodin

- úve�domúje si, z jaký�čh informač�ní�čh zdrojú:  lze zí�skat informače o 
da�vne�  minúlosti
- úmí� č�asove�  zar�adit dobú prave�koú a úmí� ji rozde� lit na jednotliva�  
období�
- úplatn� úje za�kladní� poznatký o č�innostečh lidí� v prave�kú, o jejičh 
soúz� ití� a zpú: sobú komúnikače
- čha�pe dú: lez� itost ohne�  pro společ�nost, výjmenúje na� r�adí� pro lov 
v dobe�  kamenne�
- výhleda�  ne�ktera�  mí�sta vý�skýtú prave�ke�ho č�love�ka a pozna�  
Ve�stoničkoú venús�i
- čharakterizúje pr�í�rodní� podmí�nký, ktere�  jsoú pr�í�znive�  pro 
zeme�de� lství� a čhov dobýtka
- porovna�  rozdí�lý mezi mlads�í� a stars� í� doboú kamennoú
- čharakterizúje vý�hodý konče dobý ledove�  a objevení� z�ďa� r�ení�
- výsve� tlí� vý�hodý z�eleza a jeho poúz� í�va�ní� v zeme�de� lství� a r�emeslečh
- zna�  výúz� ití� bronzú a z�eleza
- úvede poč�a� tký potr�ebý de� lbý pra� če
- popí�s�e keltskoú kúltúrú

- strúč�ne�  povýpra�ví� pove�st o praotči C)ečhovi a pozna�  na obra� zkú 
horú R) í�p
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- První� sjednočení� Slovanú:
- O Velke�  Morave�
- V č�eske�m sta� te�  za pr�emýslovský�čh kní�z�at
- Roma�nský�  stavební� sloh
- C)eský�  sta� t za pr�emýslovský�čh kra� lú:
- Lúčembúrkove�  na č�eske�m trú: nú
- Gotika
- Jak z� ili lide�  ve str�edove�kú
- V dobe�  húsitský�čh va� lek
- Co se de� lo po húsitský�čh va� lka� čh

Začíná novověk
- Habsbúrkove�  – noví� č�es�tí� kra� love�
- Renesanče
- O z� ivote�  lidí� na poč�a� tkú novove�kú

- výsve� tlí�, čo býlo pro osidlova�ní� nas�eho ú� zemí� Slovaný rozhodújí�čí�
- definúje slovo „pohan“
- úmí� výsve� tlit vý�znam č�inú:  Cýrila a Metode� je
- čharakterizúje z� ivot na Velke�  Morave�
- rozlis� í�, ktere�  č�innosti lidí� ve str�edove�kú pr�í�rode�  prospí�valý, ktere�  ji 
naopak pos�kozovalý
- čharakterizúje, jaký�mi zpú: sobý zí�ska�vali panovní�či ve str�edove�kú 
pod svoú vla�dú nova�  ú� zemí�
- úmí� popsat de�ní� v č�eske�m sta� te�  za rodú Pr�emýslovčú:
- výjmenúje panovní�ký Lúčembúrkú:  a popí�s�e dú: lez� ite�  úda� losti dobý
- úvede za� slúhý Karla IV.
- výsve� tlí� problematikú odpústkú: , čha�pe, proč� Jan Hús kritizoval 
čí�rkev a společ�nost
- strúč�ne�  popí�s�e, jak výpadala str�edove�ka�  me�sta a z� ivot v ničh, jak se 
začha�zelo ve str�edove�ký�čh me�stečh s odpadý
- výjmenúje sta� tní� sva� tký tý�kají�čí� se období� str�edove�kú a úmí� je 
výhledat v kalenda� r� i
- čharakterizúje nejzna�me� js� í� historičke�  pama� tký z dobý str�edove�kú, 
pr�edevs�í�m tý regiona� lní�
- pozna�  prvký roma�nske�ho a gotičke�ho slohú, pr�ir�adí� obra�zký 
k dane�mú slohú
- popí�s�e rotúndú a bazilikú, výjmenúje rozdí�lý
- úmí� výúz� í�vat knihovný, múzea, galerie apod. jako informač�ní�ho 
zdroje pro pozna�va�ní� minúlosti nas� í� zeme�
- pr�ir�adí� jednotlive�  úda� losti k panovní�kú: m dobý a úmí� výsve� tlit 
pojem „de�dič�ný�  kra� lovský�  titúl“

- strúč�ne�  povýpra�ví� pove�st o Golemovi
- čharakterizúje jednotliva�  historička�  období� (prave�k, starove�k, 
str�edove�k a novove�k)
- čha�pe soúvislosti historičký�čh úda� lostí� v dobe�  na� stúpú Habsbúrkú:  
na č�eský�  trú: n
- úmí� rozeznat stavbú gotičkoú, roma�nskoú a renesanč�ní�

Naše vlast – Česká republika
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Ú6 NOR – C)ERVEN

- Poloha C)eske�  repúbliký
- Sta� tní� sýmbolý C)eske�  repúbliký
- Sta� tní� sva� tký a ostatní� sva� tký v C)eske�  
repúbliče
- C)eska�  repúblika – demokratičký�  sta� t
- Sta� tní� č�lene�ní� C)eske�  repúbliký
- Obývatelstvo nas� í� vlasti
- Na� rodopisne�  oblasti

Mapa
- Mapý a jejičh rozde� lení�
- Obsah mapý
- Orientače v krajine�
- Orientače podle mapý
- Digita� lní� mapý

Zemský povrch
- Vývý�s�eniný a sní�z�eniný
- Týpý zemske�ho povrčhú
- Povrčh C)eske�  repúbliký

Vodstvo

- čharakterizúje podle mapý povrčh C)R
- čharakterizúje pojmý vývý�s�eniný a sní�z�eniný, zna�  rozdí�lý mezi 
pojmý kopeč a pohor�í�, výjmenúje pr�í�kladý
- definúje nadmor�skoú vý�s�kú a doka� z�e výsve� tlit rozdí�l mezi ní�z� inoú a 
výsoč�inoú
- popí�s�e rovinú, pahorkatinú, vrčhovinú, hornatinú, ní�z� iný a ú� valý, 
jejičh pr�í�kladý úmí� výhledat na mape�
- zna�  nejvýs�s� í� horú C)R a na� zev pohor�í�, ktere�ho je soúč�a� stí�

- čharakterizúje pojem mapa, glo� bús
- rozde� lí� mapý podle ú� č�elú a úmí� úve�st pr�í�kladý jejičh poúz� ití� a 
strúč�ne�  je popsat
- orientúje se v legende�  mapý, poúz� í�va�  ji, doka� z�e na mape�  C)R výhledat 
ní�z� iný, výsoč�iný a vodní� pločhý nebo r�eký
- čharakterizúje rozdí�l mezi ní�z� inoú a výsoč�inoú na mape�
- výsve� tlí� pojem me�r�í�tka mapý
- úrč�í� a výjmenúje hlavní� a vedlejs� í� sve� tove�  straný
- úmí� praktičký poúz� í�t búzolú a kompas
- výjmenúje pr�í�kladý orientače za pomočí� pr�í�rodní�čh ú� kazú:

- čharakterizúje podle mapý povrčh C)R
- čharakterizúje pojmý vývý�s�eniný a sní�z�eniný, zna�  rozdí�lý mezi 
pojmý kopeč a pohor�í�, výjmenúje pr�í�kladý
- definúje nadmor�skoú vý�s�kú a doka� z�e výsve� tlit rozdí�l mezi ní�z� inoú a 
výsoč�inoú
- popí�s�e rovinú, pahorkatinú, vrčhovinú, hornatinú, ní�z� iný a ú� valý, 
jejičh pr�í�kladý úmí� výhledat na mape�
- zna�  nejvýs�s� í� horú C)R a na� zev pohor�í�, ktere�ho je soúč�a� stí�

- čha�pe rozdí�l mezi očea�nskoú (slanoú) vodoú a pevninskoú 
(sladkoú) vodoú, úva�dí� pr�í�kladý
- rozč�lení� a čharakterizúje vodú v C)R, úvede pr�í�kladý a doka�z�e je 
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- Voda na Zemi
- Voda v C)eske�  repúbliče
- R) eký v C)eske�  repúbliče
- Povodí� C)eske�  repúbliký
- Povodne�

Počasí a podnebí
- Co je poč�así�
- Co je podnebí�

Zemědělství
- Co je zeme�de� lství�
- Co je pú: da
- Zeme�de� lství� v C)eske�  repúbliče

Nerostné suroviny
- Co jsoú nerostne�  súroviný
- Te�z�ba nerostný�čh súrovin v C)eske�  repúbliče
- Vý�roba električke�  energie

výhledat na mape�
- výsve� tlí� pojmý r�eka, potok, pramen, pr�í�tok, soútok, ú� stí�, jezero, 
pr�ehrada, rýbní�k a doka�z�e úve�st pr�í�klad a úka�zat je na mape�
- úka�z�e na mape�  C)R č�týr�i nejve�ts� í� r�eký: Vltava, Labe, Morava, Odra
- výhleda�  na mape�  pramený r�ek
- čharakterizúje povodí� a rozvodí�, doka� z�e na mape�  úka�zat ú� zemí� 
povodí� r�ek, definúje, do který�čh mor�í� nas�e tr�i povodí� nejve� ts� í�čh r�ek 
odva�dí� vodú
- strúč�ne�  popí�s�e, jak se v pr�í�pade�  ohroz�ení� povodní� začhovat

- definúje pojem poč�así� a strúč�ne�  popí�s�e, č�í�m je ovlivne�no
- úvede jednotkú teplotý vzdúčhú, rozúmí� pojmú bod mrazú
- strúč�ne�  popí�s�e kolobe�h vodý v pr�í�rode�
- čharakterizúje pojmý: de�s�ť, sní�h, kroúpý, rosa, ví�tr
- definúje pojem podnebí�, doka� z�e popsat podnebí� v C)R vzhledem 
k nadmor�ske�  vý�s�če
- proka�z�e za�kladní� orientači ve znač�ka� čh pro pr�edpove�ď poč�así�

- rozde� lí� zeme�de� lství� v C)R, úka�z�e na mape�  C)R mí�sta s nejú� rodne� js� í� 
pú: doú
- čharakterizúje pojem pú: da, její� vý�znam a výúz� ití�, výjmenúje 
jednotlive�  drúhý orne�  pú: dý
- rozúmí� pojmú: m rostlinna�  a z� ivoč�is�na�  vý�roba
- úvede oblasti s pastvinami a mí�sta nejve� ts� í�ho čhovú rýb
- zhodnotí� vý�znam lesničtví� a úmí� strúč�ne�  popsat lesničtví� v C)R, zna�  
na� s�  nejrozs� í�r�ene� js� í� jehlič�natý�  strom

- čharakterizúje nerostý a horniný, zna�  zpú: sob jejičh zí�ska�va�ní�
- úmí� výjmenovat týpý nerostný�čh súrovin, ktere�  se te�z� í� v C)R, výhleda�  
na mape�  C)R mí�sta te�z�bý, výsve� tlí�, k č�emú sloúz� í� výte�z�ene�  nerostne�  
súroviný
- rozpozna�  týpý elektra� ren, popí�s�e, k č�emú sloúz� í� električka�  energie a 
ví�, jaký�m zpú: sobem se zí�ska�va�
- úvede pr�í�kladý nez�a�doúčí�ho vlivú č�love�ka na vzhled okolní� krajiný, 
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Průmysl
- Co je prú: mýsl
- Prú: mýsl v C)eske�  repúbliče

Služby a doprava
- Slúz�bý
- Doprava
- Doprava v C)eske�  repúbliče

Ochrana přírody
- Proč� čhra�nit pr�í�rodú?
- Jak čhra�ní�me pr�í�rodú
- Chra�ne�na�  ú� zemí� v C)eske�  repúbliče

Cestujeme po České republice
- Hlavní� me�sto Praha
- Str�edoč�eský�  kraj
- Jihoč�eský�  kraj
- Plzen� ský�  kraj
- Karlovarský�  kraj
- Ú6 stečký�  kraj
- Liberečký�  kraj
- Kra� love�hradečký�  kraj
- Pardúbičký�  kraj
- Kraj Výsoč�ina
- Jihomoravský�  kraj

ktere�  je dú: sledkem jeho č�innosti k úspokojova�ní� vlastní�čh potr�eb

- čharakterizúje pojem prú: mýsl, výjmenúje týpý prú: mýslú:  v C)R a 
úka�z�e mí�sta jeho vý�skýtú na mape�  C)R
- strúč�ne�  popí�s�e vý�robní� pročes vý�robkú a rozezna�  vý�robek od 
súroviný

- popí�s�e slúz�bý a výjmenúje pr�í�kladý
- čharakterizúje pojem doprava a doka� z�e ji rozde� lit podle týpú i podle 
drúhú pr�epravovaný�čh objektú:
- výsve� tlí� pojem dopravní� úzel a úka� z�e na mape�  na� s�  nejdú: lez� ite� js� í� 
dopravní� úzel

- výsve� tlí� soúvislosti mezi č�inností� č�love�ka a z� ivotní�m prostr�edí�m, 
čha�pe rečýklači a její� pozitivní� dopad na krajinú
- zna�  zpú: sobý, jak mú: z�e sa�m čhra�nit pr�í�rodú a pr�ispe� t ke zleps�ení� 
z� ivotní�ho prostr�edí�
- úmí� výhledat na mape�  C)R nas�e č�týr�i na� rodní� parký, zna�  pravidla 
čhova�ní� v čhra�ne�ný�čh ú� zemí�čh

- čharakterizúje kraj, ve ktere�m z� ije, hlavní� me�sto Prahú a úmí� vs�e 
výhledat na mape�  C)R
- zna�  prú: mýslova�  odve� tví� kraje a me�sta, kde se načha� zejí� napr� . 
elektra� rný, vý�robní� za� vodý, te�z�ební� za� vodý…
- orientúje se na mape�

Školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Valdice       112



- Zlí�nský�  kraj
- Olomoúčký�  kraj
- Moravskoslezský�  kraj
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Vlastivěda 5. ročník

C)asova�  dotače 2 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 - LEDEN Novověk – Naše země za vlády králů

- Habsbúrkove�  č�eský�mi kra� li
- Jak se z� ilo na zač�a� tkú novove�kú
- Baroko
- Marie Terezie a Josef II.
- Výna� lezý me�ní� z� ivot lidí� (18. a 19. století�)
- Drúha�  polovina 19. století�
- První� sve�tova�  va� lka

Novověk – Naše země po vzniku republiky
- Samostatný�  sta� t
- Drúha�  sve� tova�  va� lka
- Po va� lče
- Pr�is� la „sametova� “ revolúče
- Úda� losti poslední�čh let
- Vý�znamne�  úda� losti v novove�kú nas� í� repúbliký

- sezna�mí� se s vý�znamný�mi úda� lostmi tohoto období� a jejičh dú: sledký 
pro nas� i zemi a z� ivotý lidí�
- čha�pe pojem novove�k, habsbúrska�  r� í�s�e, zna�  nejvý�znamne� js� í� 
panovní�ký z rodú Habsbúrkú: , kter�í� ú na� s vla�dli, vlastní�mi slový 
čharakterizúje jejičh vla�dú
- popí�s�e jednodús�e z� ivot lidí� v novove�kú za vla�dý kra� lú: , dú: lez� ite�  
zme�ný v prú: be�hú let v dú: sledkú vý�znamný�čh úda� lostí� tohoto období�
- sezna�mí� se s vý�znamný�mi výna� lezý a čha�pe jejičh vý�znam pro 
zme�ný zpú: sobú z� ivota a pro rozvoj prú: mýslú a zeme�de� lství�
- jednodús�e výsve� tlí� pr�í�č�iný a dú: sledký nejvý�znamne� js� í�čh úda� lostí� 
tohoto období�
- pozna�va�  vza� jemne�  soúvislosti de� jinný�čh úda� lostí�

- sezna�mí� se s vý�znamný�mi úda� lostmi tohoto období� a jejičh dú: sledký 
pro nas� i zemi a z� ivotý lidí�
- pračúje s č�asový�mi ú� daji a výúz� í�va�  zjis�te�ný�čh ú� dajú:  k počhopení� 
vztahú:  mezi de� ji a mezi jevý
- čha�pe pojem repúblika, samostatný�  sta� t, jednodús�e popí�s�e vznik 
repúbliký v roče 1918, zna�  jme�no T. G. Masarýk a výsve� tlí� vý�znam pro 
vznik samostatne�ho sta� tú
- jednodús�e popí�s�e z� ivot a období� po vznikú repúbliký po 2. sve� tovoú 
va� lkú
- čha�pe pr�í�č�iný vznikú 2. sve� tove�  va� lký, ví�, kdo býl Adolf Hitler, zna�  
pojem mničhovska�  dohoda a popí�s�e její� dú: sledký pro nas� i zemi, 
jednodús�e popí�s�e z� ivot v prú: be�hú okúpače a 2. sve�tove�  va� lký
- sezna�mí� se se sitúačí� v nas� í� zemi po 2. sve� tove�  va� lče a s vý�znamný�mi 
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de� jinný�mi úda� lostmi, ktere�  ovlivnilý z� ivot v nas� í� zemi – ú� nor 1948, 
srpen 1968, jednodús�e popí�s�e z� ivot v repúbliče v tomto období�
- čha�pe pojem „sametova� “ revolúče, výsve� tlí� jednodús�e její� pr�í�č�iný a 
dú: sledký, jednodús�e popí�s�e z� ivot v repúbliče po sametove�  revolúči do 
soúč�asnosti
- objasní� historičke�  dú: vodý pro zar�azení� sta� tní�čh sva� tkú:  a 
vý�znamný�čh dnú:

Ú6 NOR – C)ERVEN Česká republika
- Hlavní� me�sto Praha
- Str�edoč�eský�  kraj
- Jihoč�eský�  kraj
- Plzen� ský�  kraj
- Karlovarský�  kraj
- Ú6 stečký�  kraj
- Liberečký�  kraj
- Kra� love�hradečký�  kraj
- Pardúbičký�  kraj
- Kraj Výsoč�ina
- Jihomoravský�  kraj
- Zlí�nský�  kraj
- Olomoúčký�  kraj
- Moravskoslezský�  kraj

Oceány a světadíly

Evropa
- Rozloha a poloha
- Pobr�ez� í� a povrčh
- Podnebí�

- čha�pe pojem vlast, zna�  spra�vný�  sýste�m nas�í� zeme� , úmí� ji nají�t na 
mape�  Evropý
- jednodúčhý�m zpú: sobem za pomoči mapý čharakterizúje povrčh a 
vodstvo C)eske�  repúbliký
- zna�  dú: lez� ite�  oblasti nas�eho prú: mýslú a zeme�de� lství�, úvede pr�í�klad
- rozlis�úje hlavní� orga�ný sta� tní� moči a ne�ktere�  jejičh za� stúpče, 
sýmbolý nas�eho sta� tú a jejičh vý�znam
- čha�pe spra�vní� č�lene�ní� nas� í� zeme�  na kraje, zna�  hlavní� me�sto
- ví�, v jake�m kraji z� ije a úmí� ho jednodúčhý�m zpú: sobem 
čharakterizovat, popí�s�e pr�í�rodú, osí�dlení�, krajske�  me�sto a dals� í� 
vý�znamna�  me�sta kraje, hospoda� r�ství� v kraji a kúltúrú, historičke�  
pama� tký, zají�mavosti vý�znamne�  pro daný�  region
- úka�z�e svú: j kraj a krajske�  me�sto na mape�

- čha�pe pojmý očea�n, sve�tadí�l, úka� z�e je na mape�
- čha�pe pojem mor�e, za� liv, ostrov, soúostroví�, poloostrov, za pomoči 
mapý úvede pr�í�kladý
- jednodúčhý�m zpú: sobem čharakterizúje výbraný�  sve�tadí�l dle vlastní� 
volbý

- za pomoči mapý sve�ta úrč�í� polohú Evropý a čharakterizúje její� 
povrčh
- jednodúčhý�m zpú: sobem popí�s�e zpú: sob z� ivota v Evrope�
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- Pr�í�rodní� krajiný
- Vodstvo
- Obývatelstvo
- Hospoda� r�ství�
- Evropska�  únie (EÚ)
- Severoatlantička�  alianče (NATO)

Sousední státy České republiky
- Slovensko
- Polsko
- Ne�mečko
- Rakoúsko

Toulky Evropou

- sezna�mí� se s na� zvý a za�kladní�mi čharakteristikami jednotlivý�čh 
podnebný�čh pa� sú:  v Evrope�
- sezna�mí� se s na� zvý a za�kladní�mi čharakteristikami jednotlivý�čh 
pr�í�rodní�čh krajin, ktere�  mú: z�eme v Evrope�  nají�t
- čha�pe pojem Evropska�  únie, její� ú� lohú, jednodús�e výsve� tlí�
- sezna�mí� se s pojmem Severoatlantička�  alianče, čha�pe její� ú� lohú a 
vý�znam

- orientúje se na mape�  Evropý, úka� z�e nas� i repúblikú a soúsední� sta� tý
- jednodús�e čharakterizúje vlastní�mi slový jednotlive�  soúsední� sta� tý

- ve skúpine�  za pomoči mapý, internetú, atlasú:  a dals� í� literatúrý si 
pr�ipraví� kra� tkoú prezentači o výbrane�  zemi, zejme�na pr�í�rodní� a 
kúltúrní� zají�mavosti
- na za�klade�  vlastní�čh zkús�eností� zprostr�edkúje ostatní�m zkús�enosti, 
za� z� itký a zají�mavosti z vlastní�čh čest a porovna�  zpú: sob z� ivota a 
pr�í�rodú v Nas�í� vlasti i v jiný�čh zemí�čh
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5.7 Hudební výchova

Poč�et výúč�ovačí�čh hodin za tý�den Celkem 
hodin1. roč�ní�k 2. roč�ní�k 3. roč�ní�k 4. roč�ní�k 5. roč�ní�k

1 1 1 1 1
5

Povinný� Povinný� Povinný� Povinný� Povinný�

Na� zev pr�edme�tú Hudební výchova

Oblast Člověka a umění

Charakteristika pr�edme�tú V etape�  za�kladní�ho vzde� la� va�ní�  je  oblast Úme�ní�  a  kúltúra zastoúpena vzde� la� vačí�mi oborý Húdební�  vý�čhova a 
Vý� tvarna�  vý�čhova.

Húdební�  č�innosti  jako  č�innosti  vza� jemne�  se  propojújí�čí�,  ovlivn� újí�čí�  a  dopln� újí�čí�  rozví�její�  ve  sve�m  komplexú 
čelkovoú osobnost z�a�ka, pr�edevs�í�m vs�ak vedoú k rozvoji jeho húdebnosti – jeho húdební�čh sčhopností�,  jez�  se 
na� sledne�  projevújí�  individúa� lní�mi húdební�mi dovednostmi – slúčhový�mi, rýtmičký�mi, pe�večký�mi, intonač�ní�mi, 
instrúmenta� lní�mi, húdebne�  pohýbový�mi, húdebne�  tvor�ivý�mi a poslečhový�mi.

Prostr�edničtví�m te�čhto č�inností� z�a�k mú: z�e úplatnit svú: j individúa� lní� hlasový�  potenčia� l pr�i so� love�m, skúpinove�m i 
sborove�m zpe�vú, sve�  individúa� lní� instrúmenta� lní� dovednosti pr�i soúborove�  hr�e a doprovodú zpe�vní�ho projevú, 
sve�  pohýbove�  dovednosti pr�i tanči a pohýbove�m doprovodú húdbý a v neposlední� r�ade�  je mú da�na pr�í�lez� itost 
„interpretovat“ húdbú podle sve�ho individúa� lní�ho za� jmú a zame�r�ení�.

Obsahem Voka� lní�čh č�inností�  je  pra� če  s  hlasem, pr�i  ní�z�  dočha� zí�  ke kúltivači  pe�večke�ho i  mlúvní�ho  projevú v 
soúvislosti s úplatn� ova�ní�m a posilova�ní�m spra�vný�čh pe�večký�čh na�výkú: .

Obsahem Instrúmenta� lní�čh č�inností� je hra na húdební� na� stroje a jejičh výúz� ití� pr�i húdební� reprodúkči i pro

Obsahem Húdebne�  pohýbový�čh č�inností� je ztva� rn� ova�ní� húdbý a reagova�ní� na ni pomočí� pohýbú, tanče a gest.

Školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Valdice       117



Obsahem Poslečhový�čh č�inností� je aktivní� vní�ma�ní� (perčepče) zne� jí�čí� húdbý, pr�i ní�z�  z�a� k pozna�va�  húdbú ve vs�ečh 
její�čh z�a�nrový�čh, stýlový�čh i fúnkč�ní�čh podoba� čh, úč�í� se húdbú analýzovat a interpretovat.

Obsahove� , č�asove�  a organizač�ní� 
výmezení� pr�edme�tú

Húdební� vý�čhova je zar�azena jako povinna�  soúč�a� st za�kladní�ho vzde� la� va�ní� na 1. stúpni ZS)  a to v rozsahú 1 
výúč�ovačí� hodiný tý�dne�  v 1., 2., 3., 4. a 5. roč�ní�kú.

Integrače pr�edme�tú: Húdební� vý�čhova

Mezipr�edme�tove�  vztahý C)eský�  jazýk, Vý� tvarne�  č�innosti, Prvoúka, Vlastive�da

Vý�čhovne�  a vzde� la� vačí� strategie: 
společ�ne�  postúpý úplatn� ovane�  na 
ú� rovni pr�edme�tú, jimiz�  úč�itele�  
čí�lene�  útva� r�ejí� a rozví�její� klí�č�ove�  
kompetenče z�a�kú:

Kompetence k učení

-zapojova�ní� se do tvú: rč�í�čh č�inností�

- pra� če s obečne�  úz� í�vaný�mi húdební�mi pojmý a sýmbolý

Kompetence k řešení problémů

- výúz� ití� sčhopností�, dovedností� a znalostí� k objevova�ní� individúa� lní�ho pojetí� húdební�ho sve� ta

Kompetence komunikativní

- výja�dr�ení� sve�ho na�zorú a toleranče na� zorú ostatní�čh pr�i prezentači oblí�bene�  húdbý

Kompetence sociální a personální

- útva� r� í�me pr�í�jemnoú atmosfe�rú v kolektivú

Kompetence občanské

- respektova�ní� vú: č�i nas� im i čizí�m tradičí�m a kúltúrní�mú a historičke�mú de�dičtví�
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Kompetence pracovní

- výúz� í�va�me húdební� na� stroje k húdební�mú doprovodú

Kompetence digitální

- výúz� í�va�ní� digita� lní� tečhnologie k výhleda�va�ní� a reprodúkči húdbý a k tvú: rč�í� č�innosti dle svý�čh sčhopností�

Zpú: sob hodnočení� z�a� kú: Hodnočení� se prova�dí� na za�klade�  klasifikač�ní�ho r�a� dú s�kolý, který�  je soúč�a� stí� S)kolní�ho r�a�dú ZS)  Valdiče.

Hodnočení� je zaloz�eno na posoúzení� dosaz�ený�čh individúa� lní�čh znalostí�, dovedností� a na�výkú: . Hodnočení� 
probí�ha�  tradič�ní�mi zpú: sobý: očene�ní� pra� če pr�i výúč�ovačí� hodine� , očene�ní� doma� čí� pr�í�pravý, pr�ezkoús�ení� znalostí� 
atpod.
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Hudební výchova 1. ročník

C)asova�  dotače 1 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý

ZA6 R) I6 - LEDEN

Zpěv
- zvúk - to� n, r�eč� – zpe�v
- to� n dloúhý� , kra� tký�
- sjednočova�ní� hlasove�ho rozsahú
- hlavový�  to� n
- dý�čha�ní�, vý�slovnost
- opakova�ní� pí�sní� a húdebne�  pohýbový�čh her z MS)
- pí�sne�

Poslech
- voka� lní� húdba
- hlas múz�ský� , z�enský� , de� tský�

Hudební nauka
- hlúboko, výsoko, slabe� , silne� , pomalú, rýčhle, vesele, 
smútne�
- 2/4, ¾ takt
- húdba voka� lní� a instrúmenta� lní�
- húdební� na� stroje – fle� tna, klaví�r, hoúsle, kýtara
- úkole�bavka, počhod

- ovla�da�  slova pí�sní�
- zí�ska�va�  spra�vne�  pe�večke�  na� výký:
  spra�vne�  výslovúje, dý�čha� , to� ný tvor�í� lehče, úvolne�ne�
- osvojúje si de� tske�  pope�vký, r�í�kadla, rozpoč�itadla
- pozna�  pí�sen�  podle rýtmičke�ho ú� rývkú
- úmí� pračovat nejme�ne�  s 10 pí�sne�mi
- dle svý�čh moz�ností� zpí�va�  intonač�ne�  č�iste�  a rýtmičký 
pr�esne�

- rozlis�úje hlasý, zvúký, to� ný kolem sebe
- pozna�  jednotlive�  hlasý a doka� z�e je rozlis� it
- úmí� pračovat s nejme�ne�  se 4 poslečhový�mi skladbami
- výtva� r� í� si vztah k húdbe�  (soúč�a� st kúltúrý)

- pozna�  to� ný hlúboke� , výsoke� , dloúhe� , kra� tke�
- úmí� zpí�vat pomalú, rýčhle, potičhú, silne�
- pozna�  stoúpají�čí� a klesají�čí� melodii
- pozna�  húdební� na� stroje
- rozpozna�  takt 2/4 a ¾
- rozezna�  rozdí�l mezi voka� lní� a instrúmenta� lní� húdboú
- v poslečhú rozpozna�  ne�ktere�  húdební� na� stroje

Ú6 NOR - C)ERVEN
Instrumentální doprovod - úmí� výtleskat rýtmús
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- hra jednodúčhý�čh doprovodú:  na Orffový na� stroje
- hra na te� lo

Rytmické a hudebně pohybové hry
- pohýbove�  výja�dr�ení� emočia� lní�ho za� z� itkú z húdbý
- výja�dr�it pohýbem metrúm, tempo, dýnamikú a sme�r 
melodie
- voka� lní� a instrúmenta� lní� hrý s rýtmičkoú a melodičkoú 
ozve�noú
- húdební� ha�danký, soúte�z�e
- malovane�  pí�snič�ký, pantomimička�  pí�sen�

- úmí� zahra� t na Orffový na� stroje
- napodobí� rýtmús deklamačí� rú: zný�čh slabik, slov

- úmí� počhodovat a tanč�it podle rýtmú poslečhove�  skladbý
- doka�z�e melodizovat a rýtmizovat r�í�kadla, jednodúčhe�  
textý
- úmí� pohýbem reagovat na húdbú
- prova�dí� húdebne�  pohýbove�  hrý
- úmí� pračovat s nejme�ne�  2 húdebne�  pohýbový�mi
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Hudební výchova 2. ročník

C)asova�  dotače 1 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý

ZA6 R) I6 - LEDEN

Zpěv
- melodie – stoúpa� , klesa�
- lidova�  pí�sen�
- zesilova�ní� – zeslabova�ní�
- zrýčhlova�ní� – zpomalova�ní�
- ka�non
- sjednočova�ní� hlasove�ho rozsahú
- hlavový�  to� n
- me�kke�  nasazení�
- opakova�ní� pí�sní� a húdebne�  pohýbový�čh her z 1. roč�ní�kú
  roč�ní�kú

Poslech
- húdba k tanči
- pí�sen�  úme� la�  - lidova�

- zna�  slova pí�sní�
- zí�ska�va�  spra�vne�  pe�večke�  na� výký:
  spra�vne�  sezení�, drz�ení� te� la, spra�vne�  výslovúje a dý�čha� ,
  to� ný tvor�í� lehče a úvolne�ne�
- osvojúje si de� tske�  pope�vký, r�í�kadla, rozpoč�itadla
- pozna�  pí�sen�  podle rýtmičke�ho ú� rývkú
- úmí� pračovat nejme�ne�  s 10 pí�sne�mi
- pozna�  stoúpají�čí� a klesají�čí� melodii

- úmí� pračovat s nejme�ne�  se 4 poslečhový�mi skladbami

Ú6 NOR - C)ERVEN
Hudební nauka
- p – mf – f
- 2/4, ¾ takt
- nota pú: lova� , č�tvrťova� , pomlka č�tvrťova�
- húdební� na� stroje:
  trúbka, klarinet, pozoún, kontrabas, baskýtara, velký�  a 
malý�  búben

- zna�  vý�znam p-mf-f
- doka�z�e pr�i rýtmizači textú:  pračovat
  se č�tvrťový�mi a osminový�mi notami ve 2/4 a ¾ taktú
- pozna�  húdební� na� stroje
- rozpozna�  takt 2/4 a ¾
- rozezna�  voka� lní� a instrúmenta� lní� húdbú
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Instrumentální doprovod
- hra rýtmičký�čh doprovodú:  na Orffový na� stroje
- instrúmenta� lní� hrý s výúz� ití�m pentatoniký a kvintakordú

Rytmické a hudebně-pohybové hry
- poskoč�ný�  krok
- drz�ení� rúkoú pr�i taneč�ní�m pohýbú
- pohýbove�  výja�dr�ení� melodie (její�ho stoúpa�ní�, klesa�ní� a   
úkonč�enosti), tempa, dýnamiký a emočia� lní�ho za�z� itkú 
z húdbý

- úmí� výtleskat rýtmús
- úmí� zahra� t na Orffový na� stroje

- úmí� počhodovat a tanč�it podle rýtmú poslečhove�  skladbý
- doka�z�e melodizovat r�í�kadla
- prova�dí� húdebne�  pohýbove�  hrý
- zna�  alespon�  3 húdebne� -pohýbove�  hrý
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Hudební výchova 3. ročník

C)asova�  dotače 1 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý

ZA6 R) I6 - LEDEN

Zpěv
- dý�čha�ní� v paúze, mezi fa� zemi                                                       
- pe�večke�  de� lení� slov                                                                          
- sjednočova�ní� hlasove�ho rozsahú č1 – č2                                  
- poč�a� tký jednodúčhe�ho dvojhlasú                                                
- jednodúčhý�  ka�non

Poslech
- húdba k tanči

Hudební nauka
- rozva� z�ne�  – z� ive�                                                                                 
- melodie postúpújí�čí� v kročí�čh a skočí�čh, melodie lomena�    
- motiv (dvojtaktí�)                                                                              
- pr�edve�tí�, za� ve� tí�  (č�týr�taktova� )                                                      
- notý – č1, d1, e1, f,  g1, a1                                                               
- notova�  osnova                                                                                  
- taktova�  č�a� ra                                                                                      
- nota čela� , pú: lova�  pomlka                                                               
- 4/4 takt                                                                                              
- menúet, polone�za, ročkova�  húdba                                              
- húdební� na� stroje:  túba, čembalo, sýntetiza� tor, 
violončello,  akordeon, lesní� roh, č�inelý

- spra�vna�  tvorba to� nú:  a dý�čha�ní� pr�i zpe�vú                                 
- zpí�va�  intonač�ne�  č�iste�                                                                        
- úmí� intonovat podle hrane�ho a zpí�vane�ho vzorú                   
- zpí�va�  rýtmičký pr�esne�                                                                     
- útvor�í� hlavový�  to� n                                                                            
- úmí� pračovat nejme�ne�  s 10 pí�sne�mi                                           
- pozna�  stoúpají�čí� a klesají�čí� melodii                                            
- úmí� volne�  nastoúpit na 3. stúpen�  v dúr                                     
- zvla�da�  poč�a� tký jednodúčhe�ho dvojhlasú

- úmí� poúz� í�t mlúvený�  a zpí�vaný�  ka�non                                        
- úmí� pračovat s nejme�ne�  4 poslečhový�mi skladbami

- rozpozna�  a taktúje 2/4, ¾, 4/4 takt                                            
- úrč�í� notý a jejičh hodnotý, pomlký                                              
- orientúje se v notove�m za�pise                                                      
- rozpozna�  to� ný v C-dúr                                                                    
- rozpozna�  v notove�m za�pisú pr�edve� tí�, za� ve� tí�                            
- doka�z�e rozpoznat menúet, polone�za, rokovoú húdbú          
- pozna�  húdební� na� stroje
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Ú6 NOR - C)ERVEN

Instrumentální doprovod
- hra doprovodú:  s poúz� ití�m soúzvúkú dvoú to� nú:                      
- rýtmičke�  doprovodý ve 2/4 a ¾ taktú                                       
- hra dvoútaktový�čh meziher pr�i zpe�vú spolúz�a� kú:

Rytmické a hudebně pohybové hry
- ročk a taneč�ní� pohýb - dvoúdoba�  čhú: ze a taneč – prú: plet, 
pr�í�súvný�  krok, pohýb podle húdbý na mí�ste� , vpr�ed i vzad 
ve ¾ taktú
- pohýbove�  výja�dr�ení� melodie, její�ho tempa, dýnamiký a
  emočiona� lní�ho za�z� itkú z húdbý
- voka� lní� a instrúmenta� lní� hrý s dopln� ova�ní�m a
obme�n� ova�ní�m č�týr�taktove�  fra� ze

- výúz� í�va�  jednodúčhe�  húdební� na� stroje k doprovodne�  hr�e

- tleska�  rýtmičký pr�esne�
- výja�dr�í� pohýbem tempo
- reagúje pohýbem na húdbú

Školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Valdice       125



Hudební výchova 4. ročník

C)asova�  dotače 1 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý

ZA6 R) I6 - LEDEN

Hlasová výuka
- dvojhlas 
- pra� če s dečhem

Poslech
- vztahý pr�edve� tí� a za� ve� tí�
- te�ma
- húdební� forma mala� , rondo, polka
- epizodý ze z� ivota skladatelú:  posloúčhane�  
húdbý

Hudební nauka
- repetiče
- legato – staččato
- stúpniče dúr, moll
- to� nika
- osminove�  notý, osminove�  pomlký
- notý h1, č2, d2
- pr�edznamena�ní� – be� , kr�í�z�ek

- zvla�da�  spra�vne�  dý�čha�ní� pr�i zpe�vú                                                                  
– zpí�va�  intonač�ne�  č�iste�                                                                                          
-  intonúje pí�sen�  podle pr�edlohý                                                                       
- zpí�va�  dvojhlasý�  ka�non                                                                                       
- úpevn� úje voka� lní� dovednosti                                                                          
-  sjednočúje hlasový�  rozsah
- improvizúje melodii na text

- poslečhem rozlis� í� húdební� na� stroje                                                              
- pozna�  stoúpavoú a klesavoú melodii                                                            
- rozpozna�  poslečhem takt 2/4,3/4                                                                 
- porovna�  húdbú voka� lní�,instrúmenta� lní�,počhodovoú, ročkovoú,         
lidovoú,jazzovoú                                                                                                   
- výsve� tlí� obsah húdební� úka� zký
- seznamúje se s húdební�mi skladateli

- pí�sen�  zataktúje ve 2/4, ¾ taktú                                                                      
- orientúje se v notove�m za�pisú, zna�  de� lkú not                                            
-  ví�, čo znamena�  repetiče, pomlka a dýnamička�  zname�nka f, mf, p       
- pozna�  stoúpavoú a klesavoú melodii                                                            
- úrč�í� to� ninú dúrovoú i mollovoú                                                                      
- pozna�  húdební� na� stroje

Ú6 NOR - C)ERVEN
Instrumentální činnost
- hra lidový�čh pí�sní� na orffovske�  húdební� 
na� stroje

- výtvor�í� doprovod na orffovske�  na� stroje
- zna� zorní� rýtmús pohýbem
- rýtmizúje podle grafičke�ho za�znamú
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Hudebně pohybová činnost

- pohýbove�  výja�dr�ení� melodie, její�ho tempa, 
dýnamiký a
  emočiona� lní�ho za�z� itkú z húdbý
- ročk a taneč�ní� pohýb - dvoúdoba�  čhú: ze a taneč

- pohýbem výja�dr�í� sve�  počitý
- výja�dr�í� pohýbem tempo pí�sne�
- zatančúje jednodúčhe�  taneč�ní� kroký
- zvla�da�  taneč�ní� hrý
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Hudební výchova 5. ročník

C)asova�  dotače 1 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý

ZA6 R) I6 - LEDEN

Hlasová výuka
- húdební� vý�raz
- dvojhlas

Poslech
- vztahý pr�edve� tí� a za� ve� tí�
- te�ma
- húdební� forma mala� , rondo, polka
- epizodý ze z� ivota skladatelú:  posloúčhane�  
húdbý

Hudební nauka
- notový�  za�pis, de� lka not a pomlk
- repetiče
- to� niný dúr a moll
- sýmfoničký�  orčhestr
- dirigent, sbormistr, kapelní�k

- zvla�da�  spra�vne�  dý�čha�ní�                                                                                     
- zpí�va�  intonač�ne�  č�iste�                                                                                          
- intonúje pí�sen�  podle pr�edlohý                                                                        
- zpí�va�  dvojhlasý�  ka�non                                                                                       
- úpevn� úje voka� lní� dovednosti                                                                          
- sjednočúje hlasový�  rozsah
- improvizúje melodii na text

- poslečhem rozlis� í� húdební� na� stroje                                                              
- pozna�  stoúpavoú a klesavoú melodii                                                            
- rozpozna�  poslečhem takt 2/4,3/4                                                                 
- porovna�  húdbú voka� lní�, instrúmenta� lní�, počhodovoú, ročkovoú,       
lidovoú, jazzovoú                                                                                                   
- výsve� tlí� obsah húdební� úka� zký (vlastní� počitý z úka� zký)
- seznamúje se s húdební�mi skladateli

- pí�sen�  zataktúje ve 2/4, ¾ taktú                                                                      
- orientúje se v notove�m za�pisú, zna�  de� lkú not                                            
-  ví�, čo znamena�  repetiče, pomlka a dýnamička�  zname�nka f, mf, p       
- pozna�  stoúpavoú a klesavoú melodii                                                            
- úrč�í� to� ninú dúrovoú i mollovoú                                                                      
- pozna�  húdební� na� stroje

Ú6 NOR - C)ERVEN Instrumentální činnost
- hra lidový�čh pí�sní� na orffovske�  húdební� 
na� stroje

- výtvor�í� doprovod na orffovske�  na� stroje
- zna� zorní� rýtmús pohýbem
- rýtmizúje podle grafičke�ho za�znamú
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Hudebně pohybová činnost
- pohýbove�  výja�dr�ení� melodie, její�ho tempa, 
dýnamiký a
  emočiona� lní�ho za�z� itkú z húdbý
- ročk a taneč�ní� pohýb - dvoúdoba�  čhú: ze a taneč
- poskoč�ný�  krok
- drz�ení� rúkoú pr�i taneč�ní�m pohýbú

- pohýbem výja�dr�í� sve�  počitý
- výja�dr�í� pohýbem tempo pí�sne�
- zatančúje jednodúčhe�  taneč�ní� kroký
- zvla�da�  taneč�ní� hrý
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5.8 Výtvarné činnosti

Poč�et výúč�ovačí�čh hodin za tý�den Celkem 
hodin1. roč�ní�k 2. roč�ní�k 3. roč�ní�k 4. roč�ní�k 5. roč�ní�k

2 2 2 3 3
12

Povinný� Povinný� Povinný� Povinný� Povinný�

Na� zev pr�edme�tú Výtvarné činnosti

Oblast Umění a kultura, Člověk a svět práce

Charakteristika pr�edme�tú V etape�  za�kladní�ho vzde� la� va�ní�  je  oblast Úme�ní�  a  kúltúra zastoúpena vzde� la� vačí�mi oborý Húdební�  vý�čhova a 
Vý� tvarna�  vý�čhova.

Vý� tvarna�  vý�čhova  pračúje  s  vizúa� lne�  obrazný�mi  znakový�mi  sýste�mý,  ktere�  jsoú  nezastúpitelný�m  na� strojem 
pozna�va�ní� a proz� í�va�ní� lidske�  existenče. Tvor�ivý�  pr�í�stúp k pra� či s nimi pr�i tvorbe� , vní�ma�ní� a interpretači výčha� zí� 
zejme�na z porovna�va�ní� dosavadní� a aktúa� lní� zkús�enosti z�a� ka a úmoz�n� úje mú úplatn� ovat osobne�  jedineč�ne�  počitý 
a proz� itký.

Vý� tvarna�  vý�čhova pr�istúpúje k vizúa� lne�  obrazne�mú výja�dr�ení� (a to jak samostatne�  výtvor�ene�mú, tak pr�ejate�mú) 
nikoliv  jako k poúhe�mú pr�enosú realitý,  ale jako k prostr�edkú, který�  se podí�lí�  na zpú: sobú její�ho pr�ijí�ma�ní�  a 
zapojova�ní� do pročesú komúnikače.

V  etape�  za�kladní�ho  vzde� la� va�ní�  je  vý� tvarna�  vý�čhova  postavena  na  tvú: rč�í�čh  č�innostečh  –  tvorbe� ,  vní�ma�ní�  a 
interpretači. Týto č�innosti úmoz�n� újí� rozví�jet a úplatnit vlastní� vní�ma�ní�, čí�te�ní�, mýs�lení�, proz� í�va�ní�, pr�edstavivost, 
fantazii,  intúiči  a  invenči.  K  jejičh  realizači  nabí�zí�  vý� tvarna�  vý�čhova  vizúa� lne�  obrazne�  prostr�edký  (da� le  jen 
prostr�edký)  nejen  tradič�ní�  a  ove�r�ene� ,  ale  i  nove�  vznikají�čí�  v  soúč�asne�m  vý� tvarne�m  úme�ní�  a  v  obrazový�čh 
me�dií�čh.  Tvú: rč�í�mi  č�innostmi  (rozví�jení�m  smýslove�  čitlivosti,  úplatn� ova�ní�m  súbjektivitý  a  ove�r�ova�ní�m 
komúnikač�ní�čh ú� č�inkú: ) zaloz�ený�mi na experimentova�ní� je z�a� k veden k odvaze a čhúti úplatnit osobne�  jedineč�ne�  
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počitý a proz� itký a zapojit se na sve�  odpoví�dají�čí� ú� rovni do pročesú tvorbý a komúnikače.

Obsahem Rozví�jení� smýslove�  čitlivosti jsoú č�innosti, ktere�  z�a� kovi úmoz�n� újí� rozví�jet sčhopnost rozezna�vat podí�l 
jednotlivý�čh smýslú:  na vní�ma�ní�  realitý a  úve�domovat si  vliv  te� to  zkús�enosti  na vý�be�r  a úplatne�ní�  vhodný�čh 
prostr�edkú:  pro její� výja�dr�ení�.

Obsahem Úplatn� ova�ní�  súbjektivitý  jsoú č�innosti,  ktere�  z�a� ka vedoú k úve�domova�ní�  si  a úplatn� ova�ní�  vlastní�čh 
zkús�eností� pr�i tvorbe� , vní�ma�ní� a interpretači vizúa� lne�  obrazný�čh výja�dr�ení�.

Pr�edme�t  Vý� tvarne�  č�innosti  spojúje  oblasti  vý� tvarne�  vý�čhova  a  pračovní�čh  č�inností�.  V  ZS)  Valdiče  toto 
nerozde� lújeme, protoz�e volí�me takove�  č�innosti, ve který�čh jde o vý� tvarne�  – tvor�ive�  výja�dr�ení�  dí�te� te v podobe�  
tvor�ive�  pra� če. Ve vý� tvarný�čh č�innostečh jde nejen o osvojení� si vý� tvarný�čh postúpú:  a dovedností�, ale i o podporú 
vlastní�ho osobní� výja�dr�ení� individúa� lní� tvorboú. Dú: raz je kladen i na slovní� výja�dr�ení�

Obsahove� , č�asove�  a organizač�ní� 
výmezení� pr�edme�tú

Vý� tvarne�  č�innosti jsoú zar�azene�  jako povinna�  soúč�a� st za�kladní�ho vzde� la� va�ní� na 1. stúpni ZS)  a to v rozsahú 2 
výúč�ovačí�čh hodin tý�dne�  v 1., 2., 3. roč�ní�kú a 3 výúč�ovačí�čh hodin tý�dne�  ve 4. a 5. roč�ní�kú.

Integrače pr�edme�tú: Vý� tvarne�  č�innosti

Mezipr�edme�tove�  vztahý C)eský�  jazýk, Húdební� vý�čhova

Vý�čhovne�  a vzde� la� vačí� strategie: 
společ�ne�  postúpý úplatn� ovane�  na 
ú� rovni pr�edme�tú, jimiz�  úč�itele�  
čí�lene�  útva� r�ejí� a rozví�její� klí�č�ove�  
kompetenče z�a�kú:

Kompetence k učení

- podpora samostatnosti a tvor�ivosti

Kompetence k řešení problémů

- sledova�ní� vlastní�čh pokrokú:  pr�i r�es�ení� proble�mú:

- úč�í�me se neba� t se proble�mú: , nový�čh metod a vý� tvarný�čh aktivit

Kompetence komunikativní
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- pozitivní� prezentače a hodnočení� vlastní� pra� če

Kompetence sociální a personální

- výtva� r�ení� pozitivní� pr�edstavý o sobe�  same�m a podpora samostatne�ho rozvoje

Kompetence občanské

- potr�eba k zí�ska�va�ní� informačí� o kúltúr�e a úme�ní� nas� í� i sve�tove�  minúlosti

- výtva� r�ení� pr�a� telske�  pračovní� atmosfe�rý

Kompetence pracovní

- va� z� í�me si kaz�de�  neodbýte�  pra� če

- osvojova�ní� si rú: zný�čh vý� tvarný�čh tečhnik

Kompetence digitální

- vhodna�  motivače k úz� í�va�ní� rú: znorodý�čh vizúa� lne�  obrazný�čh prostr�edkú:  vč�etne�  digita� lní�čh tečhnologií� pr�i 
vlastní� tvorbe� , k nale�za�ní� neobvýklý�čh postúpú:  a rú: zný�čh variant r�es�ení�

Zpú: sob hodnočení� z�a� kú: Hodnočení� se prova�dí� na za�klade�  klasifikač�ní�ho r�a� dú s�kolý, který�  je soúč�a� stí� S)kolní�ho r�a�dú ZS)  Valdiče.

Hodnočení�  je  zaloz�eno  na  posoúzení�  dosaz�ený�čh  individúa� lní�čh  znalostí�,  dovedností�  a  na�výkú: .  Hodnočení� 
probí�ha�  tradič�ní�mi zpú: sobý: očene�ní� pra� če pr�i výúč�ovačí� hodine� , očene�ní� doma� čí� pr�í�pravý, pr�ezkoús�ení� znalostí� 
atpod.
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Výtvarné činnosti 1. ročník

C)asova�  dotače 2 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 - LEDEN

Úvodem

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Užité práce dekorativní a prostorové

- zna�  za�kladní� postúpý pr�i pra� či s barvami
- úmí� si zorganizovat svoú pra� či
- rozezna�  vý� tvarný�  materia� l, se který�m pračúje, zna�  jeho vlastnosti
- dodrz�úje pr�i pra� či za�kladý bezpeč�nosti

- rozlis�úje tvarý, barvý a strúktúrý
- vý� tvarne�  výja�dr�í� vjemý a postoje ke skúteč�nosti
- ma�  rozvinúte�  vlastní� pozorova�ní�, výjadr�ovačí� sčhopnosti a vý� tvarne�  
výpra�ve�ní�
- úč�í� se pozorovat pr�í�rodú a její� za�konitosti
- výhleda�va�  a vý� tvarne�  dotva� r� í� pr�í�rodniný
- pozna�va�  a zobrazúje tvarý a fúnkče rú: zný�čh ve�čí�
- pozorúje tvarý rú: zný�čh úz� itkový�čh pr�edme�tú:  (vč�etne�  materia� lú)
- sledúje a srovna�va�  tvarý pr�edme�tú:  stejne�ho čharakterú a fúnkče
- zkoús�í� začhýtit postavú v pohýbú (zatí�m bez proporč�ní�čh vztahú: )

- hra s barvoú (za�kladní� barvý, mí�čha�ní� barev, jejičh vlastnosti)
- hra s linií�
- praktičký rozlis�úje pojem kresba a malba
- rozví�jí� svú: j smýsl pro vý� tvarný�  rýtmús a rýtmičke�  r�es�ení� pločhý
- zjis�ťúje vlastnosti plastičký�čh materia� lú:
- rozví�jí� svú: j čit pro prostor a kompoziči pločhý
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Výtvarné umění a životní prostředí

- aktivne�  pračúje s ilústračí�
- zna�  fúnkči ilústračí� a jejičh vý�razove�  prostr�edký
- pozna�  obra�zký zna�mý�čh de�tský�čh ilústra� torú:
- hrač�ka, loútka, man� a� sek v z� ivote�  dí�te� te
- rú: zne�  drúhý vý� tvarne�ho úme�ní�
- rozvoj smýslú pro kra� sú pr�í�rodý a vztahú k z� ivotní�mú prostr�edí�
- na�vs�te�vý galerií� a vý�stav

Ú6 NOR - C)ERVEN
Člověk a svět práce
- pra� če s drobný�m materia� lem

- pra� če s modelovačí� hmotoú

- pra� če s papí�rem a kartonem

- úmí� str�í�hat, ohý�bat, spojovat, propičhovat, navle�kat, svazovat, slepovat, 
lisovat
- úmí� rozlis� it pr�í�rodní� a tečhničký�  materia� l a jeho vlastnosti
- sezna�mí� se se za�kladní�mi na� stroji a pomú: čkami
- výtva� r� í� si na�výk pla�nova�ní� a organizače pra� če
- osvojúje si za�kladý bezpeč�nosti a hýgiený pra� če

- úmí� va� let, stlač�ovat, pr�ida� vat, úbí�rat, ohý�bat, ohr�í�vat, sús� it, var�it, de� lit na 
č�a� sti
- pozna�va�  vlastnosti materia� lú
- ovla�da�  a poúz� í�va�  pračovní� na� stroje a pomú: čký
- úplatn� úje poz�adavký bezpeč�nosti a hýgiený pra� če

- úmí� pr�ekla�dat, skla�dat, str�í�hat, trhat, výstr�ihovat, nalepovat, slepovat, 
rozr�eza�vat,
  odme�r�ovat, ses� í�vat
- zvla�dne výstr�ihnoút jednodúčhý�  sýmetričký�  tvar z pr�eloz�ene�ho papí�rú
- úmí� obkreslit s�ablonú
- zvla�da�  jednodúčhe�  kartona� z�ní� pra� če, skla�danký a výstr�ihova�nký
- rozlis� í� a pojmenúje drúh papí�rú, úrč�í� jeho vlastnosti, tvarý a forma� tý
- poúz� í�va�  pračovní� na� stroje a pomú: čký
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- pra� če s textilem

- pra� če monta�z�ní� a demonta�z�ní�

- lidove�  zvýký, tradiče, r�emesla

- pra� če pe�stitelske�

- ú na� s doma

- úplatn� úje za� sadý bezpeč�nosti a hýgiený pra� če

- úmí� odme�r�it a navle�knoút nit, úde� lat úzlí�k
- úmí� s� í�t stehem - pr�ední�m, zadní�m, kr�í�z�kový�m
- pr�is� ije knoflí�k
- poúz� í�va�  vhodne�  na� č�iní� a pomú: čký
- zvla�dne la� tkú str�í�hat
- úpevn� úje na�výký organizače a pla�nova�ní� pra� če, te�z�  hýgiený a bezpeč�nosti 
pra� če

- sezna�mí� se s na�vodem a pr�edlohami stavebniče, jednotlivý�mi č�a� stmi a
  moz�nostmi úz� ití�
- úmí� sestavit jednodúčhý�  model dle pr�edlohý i podle fantazie
- pračúje se stavebničemi z kartonový�čh prvkú:
- osvojúje si spra�vne�  pračovní� dovednosti a na�výký pr�i organizači, 
pla�nova�ní� a
  vlastní� pračovní� č�innosti pr�i začhova�ní� bezpeč�nosti a hýgiený pra� če

- pozna�  na za�klade�  úka�zek jednotlive�  zvýký, tradiče a r�emesla
- sezna�mí� se s ne�který�mi tečhnikami zpračova�ní� a úmí� je poúz� í�t
- úmí� poúz� í�t pr�í�rodniný a pr�í�rodní� materia� l pro jednodúčhoú ozdobú, 
vý�zdobú

- úmí� se postarat o nena� roč�ne�  pokojove�  rostliný
  (zale�va�ní�, otí�ra�ní� listú: , kýpr�ení� pú: dý)
- pozna�  jednodúčhe�  pe�stitelske�  č�innosti a spra�vne�  s nimi pračúje

- zvla�da�  za� sadý slús�ne�ho stolova�ní� a sebeobslúhú ve s�kolní� jí�delne�
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- úmí� si pr�ipravit jednodúčhoú svač�inú, sní�dani
- rozlis�úje kaz�dodenní� a slavnostní� stolova�ní�
- zna�  za�kladní� výbavení� kúčhýne�
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Výtvarné činnosti 2. ročník

C)asova�  dotače 2 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 - LEDEN

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Užité dekorativní a prostorové práce

- doka�z�e vý� tvarne�  výja�dr�it vlastní� proz� itký
- zna�  za�kladní� barvý, čha�pe vý�razove�  vlastnosti barvý
- pozna�va�  kra� sý nez� ive�  a z� ive�  pr�í�rodý, její� za�konitosti
- výtva� r� í� prostorova�  vý� tvarna�  dí�la seskúpova�ní�m a 
kombinova�ní�m
  pr�í�rodní�čh materia� lú:
- sledúje a vý� tvarne�  výjadr�úje formoú hrý za�kladní� pr�í�rodní� 
za�konitosti
- grafičký zaznamena�va�  pohýb
- pozna�va�  a zobrazúje tvar a fúnkči ve�čí�
- pozorúje tvar úz� itkový�čh pr�edme�tú:  z hlediska jejičh fúnkče a 
materia� lú
  (výja�dr�ení� v plos�e i prostorú)
- výstihúje proporč�ní� vztahý zobrazovaný�čh prvkú:
- vý� tvarne�  výjadr�úje proporče lidske�  postavý, hlavú poha�dkove�  
býtosti

- pozna�va�  vlastnosti barev a jejičh vý�razove�  moz�nosti
- vý� tvarne�  výúz� í�va�  vznikle�  na�hodnosti a pr�edstavý-
organizúje vlastní� vý� tvarnoú pra� či
- pozna�va�  rú: zne�  drúhý linií� a jejičh vý�razove�  moz�nosti
- rozví�jí� čit pro prostor, smýsl pro vý� tvarný�  rýtmús
- pozna�va�  za�kladní� vlastnosti plastičký�čh materia� lú:
- r�es� í� pločhú rýtmičký s výúz� ití�m rú: zný�čh prvkú:  ve sve� tlý�čh
  a tmavý�čh barva� čh
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Výtvarné umění a životní prostředí - tvor�í� kompoziče pločhý s poúz� ití�m libovolný�čh prvkú:
- praktičký rozlis�úje pojem kresba a malba

- pračúje aktivne�  s ilústračí� (Lada,Trnka,C)apek,Zmatlí�kova� ,
  Janeč�ek, Mra� zkova� , Smetana, Born)
- seznamúje se s fúnkčí� ilústrače a jejičh vý�razový�čh prostr�edkú:
- pozna�va�  aspektý kúltúrý odí�va�ní� a kúltúrý býdlení�
- seznamúje se s rú: zný�mi drúhý vý� tvarne�ho úme�ní�
- rozví�jí� si prú: be�z�ne�  smýsl pro kra� sú pr�í�rodý a vztah 
k z� ivotní�mú prostr�edí�
- navs�te�vúje galerie a vý�stavý

Školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Valdice       138



Ú6 NOR - C)ERVEN
Práce s drobným materiálem, modelovací 
hmotou, s papírem a kartonem

Práce s textilem

Lidové zvyky, tradice, řemesla

Práce montážní a demontážní

- seznamúje se se za�kladní�mi na� stroji a pomú: čkami, jejičh 
ú� č�elem,
  zpú: sobem poúz� ití� a jejičh vlastnostmi
- osvojúje si za�kladý bezpeč�nosti a hýgiený pra� če
- úrč�úje vlastnosti materia� lú:
- rozlis�úje pr�í�rodní� a tečhničke�  materia� lý

- úmí� odme�r�it a navle�knoút nit, úde� lat úzlí�k
- úmí� s� í�t stehem - pr�ední�m, zadní�m, kr�í�z�kový�m
- úmí� ses� í�vat pr�ední�m a zadní�m stehem v jednodúčhý�  s�ev
- pr�is� ije knoflí�k, ha� č�ek, navleč�e gúmú
- poúz� í�va�  vhodne�  na� č�iní� a pomú: čký
- zvla�dne la� tkú str�í�hat
- rozlis�úje rú: zne�  textilie
- úpevn� úje na�výký organizače a pla�nova�ní� pra� če, te�z�  hýgiený a
  bezpeč�nosti pra� če

- pozna�va�  lidove�  zvýký, tradiče a r�emesla na za�klade�  úka� zek, 
videí�,
  filmú: , na� vs�te�v múzeí�, exkúrzí�
- seznamúje se s tečhnikami zpračova�ní� – drha�ní�, tkaní�, batika,
  modrotisk, vizovičke�  peč�ivo, pra� če se sla�moú, zdobení� kraslič

- seznamúje se s na�vodý a pr�edlohami stavebnič, její�mi č�a� stmi a
  moz�nostmi výúz� ití�
- sestavúje modelý podle pr�edlohý i vlastní� pr�edstavý
- výtva� r� í� plos�ne�  i prostorove�  kompoziče
- sestavúje jednodúčhe�  pohýblive�  modelý
- pozna�va�  vlastnosti materia� lú: , porovna�va�
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U nás doma

Pěstitelské práce

- organizúje a pla�núje vlastní� pračovní� č�innosti.
- montúje a demontúje jednodúčhe�  pr�edme�tý

- bezpeč�ne�  obslúhúje za�kladní� spotr�ebič�e, samostatne�  pr�ipraví�
  jednodúčhe�  pohos�te�ní�
- úpraví� stú: l pro kaz�dodenní� stolova�ní� i pro rodinnoú oslavú
- úmí� se ú stolú čhovat společ�enský
- prova�dí� za�kladní� ú� klid pračovní�čh pločh a na�dobí�

- pozna�va�  pe�stitelský�  materia� l, na� r�adí� a pomú: čký, spra�vne�  
s nimi pračúje
- prova�dí� jednodúčhe�  pe�stitelske�  č�innosti
- prova�dí� pozorova�ní� a pokúsý v koútkú pr�í�rodý
- os�etr�úje pokojove�  rostliný
- pe�stúje ne�ktere�  plodiný
- pozna�va�  semena, rostliný, plodý, plevele

Výtvarné činnosti 3. ročník

C)asova�  dotače 2 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
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ZA6 R) I6 - LEDEN
Výtvarné vyjádření skutečnosti

Užité dekorativní a prostorové práce

Výtvarné umění a životní prostředí

- doka�z�e vý� tvarne�  výja�dr�it vlastní� proz� itký
- zna�  za�kladní� barvý, čha�pe vý�razove�  vlastnosti barvý
- pozna�va�  kra� sý nez� ive�  a z� ive�  pr�í�rodý, její� za�konitosti
- výtva� r� í� prostorova�  vý� tvarna�  dí�la seskúpova�ní�m a 
kombinova�ní�m
  pr�í�rodní�čh materia� lú:
- sledúje a vý� tvarne�  výjadr�úje formoú hrý za�kladní� pr�í�rodní� 
za�konitosti
- grafičký zaznamena�va�  pohýb
- pozna�va�  a zobrazúje tvar a fúnkči ve�čí�
- pozorúje tvar úz� itkový�čh pr�edme�tú:  z hlediska jejičh fúnkče a 
materia� lú
  (výja�dr�ení� v plos�e i prostorú)
- výstihúje proporč�ní� vztahý zobrazovaný�čh prvkú:
- vý� tvarne�  výjadr�úje proporče lidske�  postavý, hlavú poha�dkove�  
býtosti

- pozna�va�  vlastnosti barev a jejičh vý�razove�  moz�nosti
- vý� tvarne�  výúz� í�va�  vznikle�  na�hodnosti a pr�edstavý-
  organizúje vlastní� vý� tvarnoú pra� či
- pozna�va�  rú: zne�  drúhý linií� a jejičh vý�razove�  moz�nosti
- rozví�jí� čit pro prostor, smýsl pro vý� tvarný�  rýtmús
- pozna�va�  za�kladní� vlastnosti plastičký�čh materia� lú:
- r�es� í� pločhú rýtmičký s výúz� ití�m rú: zný�čh prvkú:  ve sve� tlý�čh
  a tmavý�čh barva� čh
- tvor�í� kompoziče pločhý s poúz� ití�m libovolný�čh prvkú:
- praktičký rozlis�úje pojem kresba a malba

- pračúje aktivne�  s ilústračí� (Lada, Trnka, C)apek, Zmatlí�kova� ,
  Janeč�ek, Mra� zkova� , Smetana, Born)
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- seznamúje se s fúnkčí� ilústrače a jejičh vý�razový�čh prostr�edkú:
- pozna�va�  aspektý kúltúrý odí�va�ní� a kúltúrý býdlení�
- seznamúje se s rú: zný�mi drúhý vý� tvarne�ho úme�ní�
- rozví�jí� si prú: be�z�ne�  smýsl pro kra� sú pr�í�rodý a vztah 
k z� ivotní�mú prostr�edí�
- navs�te�vúje galerie a vý�stavý

Ú6 NOR - C)ERVEN
Práce s drobným materiálem, modelovací 
hmotou, s papírem a kartonem

Práce s textilem

Lidové zvyky, tradice, řemesla

Práce montážní a demontážní

- seznamúje se se za�kladní�mi na� stroji a pomú: čkami, jejičh 
ú� č�elem,
  zpú: sobem poúz� ití� a jejičh vlastnostmi
- osvojúje si za�kladý bezpeč�nosti a hýgiený pra� če
- úrč�úje vlastnosti materia� lú:
- rozlis�úje pr�í�rodní� a tečhničke�  materia� lý

- úmí� odme�r�it a navle�knoút nit, úde� lat úzlí�k
- úmí� s� í�t stehem - pr�ední�m, zadní�m, kr�í�z�kový�m
- úmí� ses� í�vat pr�ední�m a zadní�m stehem v jednodúčhý�  s�ev
- pr�is� ije knoflí�k, ha� č�ek, navleč�e gúmú
- poúz� í�va�  vhodne�  na� č�iní� a pomú: čký
- zvla�dne la� tkú str�í�hat
- rozlis�úje rú: zne�  textilie
- úpevn� úje na�výký organizače a pla�nova�ní� pra� če, te�z�  hýgiený a
  bezpeč�nosti pra� če

- pozna�va�  lidove�  zvýký, tradiče a r�emesla na za�klade�  úka� zek, 
videí�,
  filmú: , na� vs�te�v múzeí�, exkúrzí�
- seznamúje se s tečhnikami zpračova�ní� – drha�ní�, tkaní�, batika,
  modrotisk, vizovičke�  peč�ivo, pra� če se sla�moú, zdobení� kraslič
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U nás doma

Pěstitelské práce

- seznamúje se s na�vodý a pr�edlohami stavebnič, její�mi č�a� stmi a
  moz�nostmi výúz� ití�
- sestavúje modelý podle pr�edlohý i vlastní� pr�edstavý
- výtva� r� í� plos�ne�  i prostorove�  kompoziče
- sestavúje jednodúčhe�  pohýblive�  modelý
- pozna�va�  vlastnosti materia� lú: , porovna�va�
- organizúje a pla�núje vlastní� pračovní� č�innosti.
- montúje a demontúje jednodúčhe�  pr�edme�tý

- bezpeč�ne�  obslúhúje za�kladní� spotr�ebič�e, samostatne�  pr�ipraví�
  jednodúčhe�  pohos�te�ní�
- úpraví� stú: l pro kaz�dodenní� stolova�ní� i pro rodinnoú oslavú
- úmí� se ú stolú čhovat společ�enský
- prova�dí� za�kladní� ú� klid pračovní�čh pločh a na�dobí�

- pozna�va�  pe�stitelský�  materia� l, na� r�adí� a pomú: čký, spra�vne�  
s nimi pračúje
- prova�dí� jednodúčhe�  pe�stitelske�  č�innosti
- prova�dí� pozorova�ní� a pokúsý v koútkú pr�í�rodý
- os�etr�úje pokojove�  rostliný
- pe�stúje ne�ktere�  plodiný
- pozna�va�  semena, rostliný, plodý, plevele

Výtvarné činnosti 4. ročník

C)asova�  dotače 3 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
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ZA6 R) I6 - LEDEN

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Užité dekorativní a prostorové práce

Výtvarné umění a životní prostředí

- doka�z�e vý� tvarne�  ztva� rnit sve�  proz� itký, za� z� itký z filmú: , z knih     
- rozví�jí� svoú fantazii a pr�edstavivost                                                     
- pozna�  za�kladní� a podvojne�  barvý                                                           
- doka�z�e výja�dr�it proporče lidske�  postavý                                             
- pokoús�í� se vý� tvarne�  výja�dr�it úz� itkove�  pr�edme�tý                              
- rozví�jí� sve�  prostorove�  vide�ní�, čí�te�ní� na za�klade�   pozorova�ní�

- pozna�va�  vý�razove�  prostr�edký linie, drúhý linií�                                 
- modelova�ní�m výtva� r� í� prostorove�  objektý                                           
- doka�z�e r�es� it ú� kolý dekorativní�ho čharakterú v plos�e                     
- seznamúje se s fúnkčí� pí�sma                                                                    
- doka�z�e rýtmičký r�adit rú: zne�  prvký

- podle vý�razový�čh prostr�edkú:  pozna�  dí�la ne�který�čh  ilústra� torú:  
- seznamúje se s dí�lý malí�r�ú: , sočhar�ú:                                                       
- pozna�va�  estetičkoú ú� roven�  pr�edme�tú:  denní� potr�ebý

Ú6 NOR - C)ERVEN
Práce s drobným materiálem - seznamúje se s prvký lidový�čh tradič                                                   

- výtva� r� í� vý�robký z dane�ho materia� lú                                                     
- pračúje samostatne�  podle pr�edlohý                                                      
- dodrz�úje za� sadý hýgiený a bezpeč�nosti pra� če                                   
- zna�  za� sadý první� pomoči

- prova�dí� monta� z�  a demonta� z�  stavebniče podle pr�edlohý                
- výúz� í�va�  vlastní� fantazie
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Práce montážní a demontážní

Příprava pokrmů

Pěstitelské práce

- pr�ipraví� samostatne�  jednodúčhý�  stúdený�  pokrm,  pračúje 
podle  na�vodú/ rečeptú/                                                                             
- zna�  za� sadý spra�vne�  vý�z� ivý                                                                       
- dodrz�úje pravidla stolova�ní� a společ�enske�ho čhova�ní�                    
- údrz�úje por�a�dek pračovní�čh pločh                                                        
- dodrz�úje za� sadý hýgiený a    bezpeč�nosti pra� če

- samostatne�  vede pe�stitelske�  pokúsý a pozorova�ní�                          
- os�etr�úje pokojove�  rostliný                                                                       
- zna�  za�kladní� podmí�nký pro pe�stova�ní� rostlin
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Výtvarné činnosti 5. ročník

C)asova�  dotače 3 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý

ZA6 R) I6 - LEDEN

Výtvarné vyjádření skutečnosti

Užité dekorativní a prostorové práce

Výtvarné umění a životní prostředí

- doka�z�e vý� tvarne�  ztva� rnit sve�  proz� itký, za� z� itký z filmú: , z knih     
- rozví�jí� svoú fantazii a pr�edstavivost                                                     
- pozna�  za�kladní� a podvojne�  barvý                                                           
- doka�z�e výja�dr�it proporče lidske�  postavý                                             
- pokoús�í� se vý� tvarne�  výja�dr�it úz� itkove�  pr�edme�tý                              
- rozví�jí� sve�  prostorove�  vide�ní�, čí�te�ní� na za�klade�   pozorova�ní�

- pozna�va�  vý�razove�  prostr�edký linie, drúhý linií�                                 
- modelova�ní�m výtva� r� í� prostorove�  objektý                                           
- doka�z�e r�es� it ú� kolý dekorativní�ho čharakterú v plos�e                     
- seznamúje se s fúnkčí� pí�sma                                                                    
- doka�z�e rýtmičký r�adit rú: zne�  prvký

- podle vý�razový�čh prostr�edkú:  pozna�  dí�la ne�který�čh ilústra� torú:   
- seznamúje se s dí�lý malí�r�ú: , sočhar�ú:                                                       
- pozna�va�  estetičkoú ú� roven�  pr�edme�tú:  denní� potr�ebý

Ú6 NOR - C)ERVEN
Práce s drobným materiálem - seznamúje se s prvký lidový�čh tradič                                                   

- výtva� r� í� vý�robký z dane�ho materia� lú                                                     
- pračúje samostatne�  podle pr�edlohý                                                      
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Práce montážní a demontážní

Příprava pokrmů

Pěstitelské práce

- dodrz�úje za� sadý hýgiený a bezpeč�nosti pra� če                                   
- zna�  za� sadý první� pomoči

- prova�dí� monta� z�  a demonta� z�  stavebniče podle pr�edlohý                
- výúz� í�va�  vlastní� fantazie

- pr�ipraví� samostatne�  jednodúčhý�  stúdený�  pokrm,  pračúje 
podle  na�vodú/ rečeptú/                                                                             
- zna�  za� sadý spra�vne�  vý�z� ivý                                                                       
- dodrz�úje pravidla stolova�ní� a společ�enske�ho čhova�ní�                    
- údrz�úje por�a�dek pračovní�čh pločh                                                        
- dodrz�úje za� sadý hýgiený a    bezpeč�nosti pra� če

- samostatne�  vede pe�stitelske�  pokúsý a pozorova�ní�                          
- os�etr�úje pokojove�  rostliný                                                                       
- zna�  za�kladní� podmí�nký pro pe�stova�ní� rostlin
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5.8 Tělesná výchova

Poč�et výúč�ovačí�čh hodin za tý�den Celkem 
hodin1. roč�ní�k 2. roč�ní�k 3. roč�ní�k 4. roč�ní�k 5. roč�ní�k

2 2 2 2 2
10

Povinný� Povinný� Povinný� Povinný� Povinný�

Na� zev pr�edme�tú Tělesná výchova

Oblast Člověka a zdraví

Charakteristika pr�edme�tú Te� lesna�  vý�čhova pr�edstavúje nejdú: lez� ite� js� í�  formú pohýbove�ho úč�ení�  a pohýbove�  kúltivače z�a� kú:  a je hlavní�m 
zdrojem poznatkú:  a  na�me�tú:  pro  rekreač�ní�  a  sportovní�  výúz� ití�  pohýbú  v  rez� imú s�kolý  i  mimo  ní�.  V  te� lesne�  
vý�čhove�  z�a� či načha� zejí�  prostor k osvojova�ní�  nový�čh pohýbový�čh dovedností�,  k ovla�dnútí�  a výúz� í�va�ní�  rú: zne�ho 
sportovní�ho na� č�iní� a na� r�adí�, k sezna�mení� s na�vodý pro pohýbovoú prevenči č�i korekči jednostranne�ho zatí�z�ení� 
nebo  zdravotní�ho  oslabení�,  stejne�  jako  pro  zdravý�  rozvoj  te� lesne�  zdatnosti  a  vý�konnosti.  Úč�í�  se  úplatn� ovat 
osvojene�  pohýbove�  dovednosti v rú: zne�m prostr�edí� a s rú: zný�mi ú� č�inký, zvýkají� si na rozdí�lne�  sočia� lní� role, ktere�  
výz�adújí�  spolúpra� či,  tvor�ivost,  pr�ekona�ní�  za�bran,  objektivnost,  rýčhle�  rozhodova�ní�,  organizač�ní�  sčhopnosti  i 
nútnoú  mí�rú  odpove�dnosti  za  zdraví�  sve�  i  svý�čh  spolúz�a� kú: .  Hlavne�  vs�ak  úmoz�n� úje  z�a�kú: m  poznat  vlastní� 
pohýbove�  moz�nosti a pr�ednosti i zdravotní� a pohýbove�  omezení�, rozúme�t jim, respektovat je ú sebe i jiný�čh a 
aktivne�  je výúz� í�vat nebo je ovlivn� ovat. Vede z�a� ký od sponta�nní�ho pohýbú k r�í�zene�  pohýbove�  č�innosti a zpe� t k 
vlastní� pravidelne�  seberealizači v oblí�bene�m sportú nebo jine�  pohýbove�  aktivite� .

V soúladú s vý�vojový�mi pr�edpokladý a individúa� lní�mi zvla� s� tnostmi z�a�kú:  sme�r�úje výúč�ovačí� ú� silí� v te� lesne�

vý�čhove�  k tomú, abý z�a� či

• si osvojili nove�  pohýbove�  dovednosti, kúltivovali svú: j pohýbový�  projev i spra�vne�  drz�ení� te� la a postúpne�
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úsilovali o optima� lní� rozvoj

zdravotne�  orientovane�  zdatnosti;

• se orientovali v za�kladní�čh ota� zka� čh vlivú pohýbove�  aktivitý na zdraví� a pra� česčhopnost č�love�ka a úme� li

sve�  poznatký výúz� í�t pr�i zač�len� ova�ní� pohýbú do denní�ho rez� imú;

• zvla�dali za�kladní� organizač�ní�, hýgieničke� , a bezpeč�nostní� za� sadý pro prova�de�ní� zdravotne�  vhodne�  a

bezpeč�ne�  sportovní� č�i jine�  pohýbove�  č�innosti ve zna�me�m i me�ne�  zna�me�m prostr�edí�;

• si úve�domovali vý�znam sočia� lní�čh vztahú:  a rolí� ve sportú a jiný�čh pohýbový�čh aktivita� čh a úme� li je výúz� í�t

pro hodnotne�  pohýbove�  výúz� ití� a pr�a� telske�  meziosobní� vztahý.

Vs�ečhný naznač�ene�  čí�le bý me� lý výú� stit do pozitivní�ho vztahú z�a� ka k pohýbový�m aktivita�m jako za�kladní�mú

prostr�edkú dloúhodobe�ho ovlivn� ova�ní� aktivní�ho zdraví� a projevit se v na�výkú pravidelne�ho výúz� í�va�ní�

pohýbový�čh č�inností� rú: zne�ho zame�r�ení� v kaz�dodenní�m z� ivote�  moderní�ho č�love�ka, v jeho z� ivotní�m stýlú.

Obsahove� , č�asove�  a organizač�ní� 
výmezení� pr�edme�tú

Te� lesna�  vý�čhova je zar�azena jako povinna�  soúč�a� st za�kladní�ho vzde� la� va�ní� na 1. stúpni ZS)  a to v rozsahú 2 
výúč�ovačí�čh hodin tý�dne�  v 1., 2., 3. a 5. roč�ní�kú.

Integrače pr�edme�tú: Te� lesna�  vý�čhova

Mezipr�edme�tove�  vztahý Vlastive�da, Prvoúka

Vý�čhovne�  a vzde� la� vačí� strategie: 
společ�ne�  postúpý úplatn� ovane�  na 
ú� rovni pr�edme�tú, jimiz�  úč�itele�  
čí�lene�  útva� r�ejí� a rozví�její� klí�č�ove�  

Kompetence k učení

- te� lo jako smýslový�  na� stroj pozna�va�ní� okolí� a pozna�va�ní� se

Kompetence k řešení problémů
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kompetenče z�a�kú:

- pohýbove�  dovednosti a česta k jejičh osvojení�

Kompetence komunikativní

- neverba� lní� komúnikače jako pr�irozena�  soúč�a� st výjadr�ova�ní� se

Kompetence sociální a personální

- hra a její� pravidla jako imitače z� ivotní�čh sitúačí�

Kompetence občanské

- soúna� lez� itost a soúdrz�nost v tý�mú, jak imitače společ�enský�čh a kúltúrní�čh norem

Kompetence pracovní

- sport jako fýzička�  pra� če

Kompetence digitální

- me�r�ení� zdatnosti, vý�konú:  a vý�sledkú:  a statistika

Zpú: sob hodnočení� z�a� kú: Hodnočení� se prova�dí� na za�klade�  klasifikač�ní�ho r�a� dú s�kolý, který�  je soúč�a� stí� S)kolní�ho r�a�dú ZS)  Valdiče.

Hodnočení� je zaloz�eno na posoúzení� dosaz�ený�čh individúa� lní�čh znalostí�, dovedností� a na�výkú: . Hodnočení� 
probí�ha�  tradič�ní�mi zpú: sobý: očene�ní� pra� če pr�i výúč�ovačí� hodine� , očene�ní� doma� čí� pr�í�pravý, pr�ezkoús�ení� znalostí� 
atpod.
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Tělesná výchova 1. ročník

C)asova�  dotače  2 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 - LEDEN Poznatky z TV a sportu

- vý�znam pohýbú pro zdraví� a vý�voj organismú
- za�kladní� pojmý (terminologie) spojene�  s osvojovaný�mi 
č�innostmi
- smlúvene�  povelý, signa� lý, znamení�, gesta
- za�kladní� za� sadý bezpeč�ne�ho pohýbú a čhova�ní�
- první� pomoč pr�i drobný�čh porane�ní�čh
- hýgieničke�  na� výký

Průpravná, kondiční, rytmická, kompenzační a 
relaxační cvičení
- za�kladní� vý�znam jednotlivý�čh drúhú:  čvič�ení� a jejičh úz� ití�
- čvič�ení� pro spra�vne�  drz�ení� te� la
- pr�í�prava organismú pro rú: zne�  pohýbove�  č�innosti
- protahovačí�, posilovačí�, rýčhlostní� a výtrvalostní� čvič�ení�
- čvič�ení� pro rozvoj kloúbní� pohýblivosti a pohýbove�  
obratnosti

Gymnastika
- pojmý: za�kladní� čvič�ební� polohý, postoje, pohýbý paz� í�, 
nohoú, trúpú na� zvý poúz� í�vane�ho na� r�adí� a na� č�iní�
- gýmnastičke�  drz�ení� te� la
- prú: pravna�  gýmnastička�  čvič�ení�
- akrobačie – kotoúl vpr�ed, vzad + prú: pravna�  čvič�ení�
- pr�eskok - prú: pravna�  čvič�ení� pro na� čvik gýmnastičke�ho 
odrazú z trampolí�ný
- hrazda – rúč�kova�ní� ve visú, prú: pravna�  čvič�ení� pro 
pr�es�vihý ze shýbú snoz�mo

- ví�, z�e pohýb je dú: lez� itý�  pro zdraví�
- úmí� reagovat na za�kladní� pokýný, signa� lý a gesta úč�itele
- zna�  za�kladní� pravidla čhova�ní� pr�i TV a sportú a r�í�dí� se 
jimi
- úmí� os�etr�it drobna�  porane�ní� a pr�ivolat pomoč
- úmí� se samostatne�  pr�evle�čt do čvič�ební�ho ú� ború a úmý�t 
se

- čha�pe, z�e rú: zna�  čvič�ení� mají� rú: zne�  ú� č�inký
- ví� o svý�čh pohýbový�čh pr�ednostečh a nedostatčí�čh
- zna�  za� sadý spra�vne�ho drz�ení� te� la a dý�čha�ní�

- zna�  za�kladní� drúhý gýmnastičký�čh čvič�ení�
- zna�  alespon�  pasivne�  za�kladní� pojmý osvojovaný�čh čvikú:  
a dovede pojmenovat za�kladní� gýmnastičke�  na� r�adí� a 
na� č�iní�
- úmí� kotoúl
- zvla�da�  za�kladý gýmnastičke�ho odrazú
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- kladina – čhú: ze s pomočí�

Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti
- za�kladní� pojmý, organizač�ní� povelý, pravidla her
- bezpeč�nost pr�i rú: zný�čh hra� čh
- lokomoče, manipúlače, kondiče, koordinače, kontakt,
  pohýbove�  dovednosti, pr�edstavivost a tvor�ivost

Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, 
tanec
- za� sadý bezpeč�nosti pr�i gýmnastičký�čh č�innostečh s 
húdboú a pr�i tanči
- rýtmičký�  a húdební� doprovod
- vní�ma�ní� a proz� í�va�ní� rýtmú, tempa, melodie
- za�kladní� estetičký�  pohýb te� la a jeho č�a� stí� – čhú: ze, be�h, 
poskoký, obratý, pohýb rú: zný�čh č�a� stí� te� la
- na�podoba pohýbem

- zna�  ne�ktere�  pohýbove�  hrý
- úve�domúje si moz�na�  nebezpeč�í� pr�i hra� čh
- čha�pe spojení� pohýbú s húdboú, rýtmem, pr�í�be�hem, 
pr�edstavoú, zkús�eností�

- úmí� pojmenovat za�kladní� postoje, pohýbý, kroký, 
konkre� tní� osvojene�  tanče
- zvla�da�  za�kladní� estetičke�  drz�ení� te� la
- úmí� výja�dr�it jednodúčhoú melodii, rýtmús a hlasitost
  doprovodú pohýbem
- úmí� 2-3 za�kladní� taneč�ký

Ú6 NOR - C)ERVEN
Atletika
- za�kladní� pojmý tý�kají�čí� se be�hú: , skokú: , hodú:
- startovačí� povelý, signa� lý
- za�kladý bezpeč�nosti pr�i atletičký�čh č�innostečh
- prú: pravna�  čvič�ení�
- be�h - rýčhlý�  na 20 - 60m
          - výtrvalostní� v tere�nú do 10 minút
- ní�zký�  a polovýsoký�  start
- skok do da� lký z rozbe�hú – odraz z pa� sma s� iroke�ho 50 čm,
                                             spojení� rozbe�hú s odrazem
- hod mí�č�kem z mí�sta, hod z čhú: ze

- zna�  za�kladní� pojmý soúvisejí�čí� s be�hem, skokem a hodem
- zna�  za�kladní� pravidla bezpeč�nosti pr�i atletičký�čh 
č�innostečh a dodrz�úje je
- zvla�da�  za�kladní� tečhnikú be�hú, skokú do da� lký a hodú 
mí�č�kem
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Sportovní hry
- za�kladní� pojmý (č�innost, na� č�iní�, obleč�ení� pro sportovní� 
hrý)
- za�kladní� sportovní� hrý
- za�kladý bezpeč�nosti a hýgiený pr�i sportovní�čh hra� čh
- drz�ení� mí�č�e jednorúč�, oboúrúč�
- manipúlače s mí�č�em na mí�ste� , v pohýbú
- za�kladní� pr�ihra�vký rúkoú

Turistika a pobyt v přírodě
- za�kladní� pojmý spojene�  s výčha� zkami, vý� letý
- zpú: sobý pohýbú v tere�nú, čhova�ní� v pr�í�rode�
- první� pomoč pr�i drobný�čh porane�ní�čh
- za�kladní� za� sadý bezpeč�nosti a hýgiený pr�i túrističe a 
pobýtú v pr�í�rode�
- čhú: ze v tere�nú
- čhú: ze, be�h po význač�ene�  trase
- aplikače pohýbový�čh her v pr�í�rodní�m prostr�edí�

- zna�  za�kladní� pojmý označ�újí�čí� poúz� í�vane�  na� č�iní�
- zvla�da�  za�kladní� zpú: sobý ha�zení� a čhýta�ní� mí�č�e

- ví�, z�e túristika a pobýt v pr�í�rode�  patr�í� k nejzdrave� js� í�m 
pohýbový�m aktivita�m
- zvla�da�  za�kladní� tečhnikú čhú: ze
- úmí� se pr�ipravit na túrističkoú akči i za pomoči 
dospe� lý�čh
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Tělesná výchova 2. ročník

Časová dotace 2 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý

ZA6 R) I6 - LEDEN Poznatky z TV a sportu, komunikace, organizace, 
hygiena a bezpečnost v TV a sportu

- vý�znam pohýbú pro zdraví� a vý�voj organismú
- za�kladní� pojmý (terminologie) spojene�  s osvojovaný�mi 
č�innostmi
- smlúvene�  povelý, signa� lý, znamení�, gesta
- za�kladní� za� sadý bezpeč�ne�ho pohýbú a čhova�ní�
- první� pomoč pr�i drobný�čh porane�ní�čh
- hýgieničke�  na� výký

Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, 
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

- za�kladní� vý�znam jednotlivý�čh drúhú:  čvič�ení� a jejičh úz� ití�
- čvič�ení� pro spra�vne�  drz�ení� te� la
- pr�í�prava organismú pro rú: zne�  pohýbove�  č�innosti
- protahovačí�, posilovačí�, rýčhlostní� a výtrvalostní� čvič�ení�
- čvič�ení� pro rozvoj kloúbní� pohýblivosti a pohýbove�  
obratnosti

Gymnastika

- pojmý: za�kladní� čvič�ební� polohý, postoje, pohýbý paz� í�, 
nohoú, trúpú na� zvý poúz� í�vane�ho na� r�adí� a na� č�iní�
- gýmnastičke�  drz�ení� te� la

- ví�, z�e pohýb je vhodný�  pro zdraví�
- úve�domúje si rú: zne�  fúnkče pohýbú
- ví�, z�e bý se me� l denne�  aktivne�  pohýbovat a samostatne�  se 
o to snaz� í�
- volí� vhodne�  obleč�ení� a obúv
- úmí� reagovat na za�kladní� pokýný, signa� lý a gesta úč�itele
- zna�  za�kladní� pravidla čhova�ní� a r�í�dí� se jimi
- zna�  za� sadý fair plaý čhova�ní� a snaz� í� se je napln� ovat

- čha�pe, z�e rú: zna�  čvič�ení� mají� rú: zne�  ú� č�inký
- zna�  za� sadý spra�vne�ho dý�čha�ní� a drz�ení� te� la pr�i sezení� i 
ve stoji
- ví�, jak odstranit čvič�ení�m ú� navú pr�i vý�úče – s pomočí� 
úč�itele
- zna�  nevhodne�  č�innosti, ktere�  ohroz�újí� zdraví�

- zna�  za�kladní� pojmý osvojovaný�čh čvikú:
- dovede pojmenovat za�kladní� gýmnastičke�  na� r�adí� a na� č�iní�
- snaz� í� se o pr�esne�  prova�de�ní� pohýbú:
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- prú: pravna�  gýmnastička�  čvič�ení�
- akrobačie – kotoúl vpr�ed, vzad + prú: pravna�  čvič�ení�
- pr�eskok - prú: pravna�  čvič�ení� pro na� čvik gýmnastičke�ho 
odrazú z trampolí�ný
- hrazda – rúč�kova�ní� ve visú, prú: pravna�  čvič�ení� pro 
pr�es�vihý ze shýbú snoz�mo
- kladina – čhú: ze s pomočí�

Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou

- za� sadý bezpeč�nosti pr�i gýmnastičký�čh č�innostečh s 
húdboú a pr�i tanči
- rýtmičký�  a húdební� doprovod
- vní�ma�ní� a proz� í�va�ní� rýtmú, tempa, melodie
- za�kladní� estetičký�  pohýb te� la a jeho č�a� stí� – čhú: ze, be�h, 
poskoký, obratý, pohýb rú: zný�čh č�a� stí� te� la
- na�podoba pohýbem

Atletika

- za�kladní� pojmý tý�kají�čí� se be�hú: , skokú: , hodú:
- startovačí� povelý, signa� lý
- za�kladý bezpeč�nosti pr�i atletičký�čh č�innostečh
- prú: pravna�  čvič�ení�
- be�h - rýčhlý�  na 20 - 60m
          - výtrvalostní� v tere�nú do 10 minút
- ní�zký�  a polovýsoký�  start
- skok do da� lký z rozbe�hú – odraz z pa� sma s� iroke�ho 50 čm,
                                             spojení� rozbe�hú s odrazem
- hod mí�č�kem z mí�sta, hod z čhú: ze

  akrobačie:
- úmí� kotoúl vpr�ed, vzad
  pr�eskok:
- zvla�da�  odraz a skoký proste�  odrazem snoz�mo 
z trampolí�ný
- výskoč�í� do vzporú dr�epmo na sní�z�enoú s�ve�dskoú bednú
  kladina:
- ovla�da�  čhú: zi bez dopomoči
  hrazda:
- rúč�kúje ve visú

- ví�, z�e čvič�ení� s húdboú ma�  zdravotní� a relaxač�ní� ú� č�inký, 
pr�ina� s� í� radost
- snaz� í� se o estetičke�  drz�ení� te� la
- rozlis� í� estetičký�  a neestetičký�  pohýb
- úmí� pojmenovat za�kladní� postoje, pohýbý, kroký, 
konkre� tní� tanče
- výjadr�úje pohýbem rýtmičký�  a melodičký�  doprovod
- úmí� 2-3 taneč�ký

- zna�  za�kladní� osvojovane�  pojmý
- dovede pojmenovat za�kladní� atletičke�  disčiplí�ný
- zna�  za�kladní� pravidla bezpeč�nosti
  be�h:
- zvla�da�  za�kladní� tečhnikú be�hú
- úmí� prove�st ní�zký�  start, zna�  startovačí� povelý
  skok:
- zvla�da�  za�kladní� tečhnikú skokú do da� lký
- spojí� rozbe�h s odrazem z s� iroke�ho pa� sma
  hod:
- ovla�da�  tečhnikú hodú mí�č�kem z mí�sta, z čhú: ze
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Ú6 NOR - C)ERVEN Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti

- za�kladní� pojmý, organizač�ní� povelý, pravidla her
- bezpeč�nost pr�i rú: zný�čh hra� čh
- lokomoče, manipúlače, kondiče, koordinače, kontakt, 
pohýbove�  dovednosti, pr�edstavivost a tvor�ivost

Sportovní hry

- za�kladní� pojmý (č�innost, na� č�iní�, obleč�ení� pro sportovní� 
hrý)
- za�kladní� sportovní� hrý
- za�kladý bezpeč�nosti a hýgiený pr�i sportovní�čh hra� čh
- drz�ení� mí�č�e jednorúč�, oboúrúč�
- manipúlače s mí�č�em na mí�ste� , v pohýbú
- za�kladní� pr�ihra�vký rúkoú

Plavání

- pojmý: osvojovane�  č�innosti, na�zvý č�a� stí� area� lú a 
výbavení� baze�nú, smlúvene�  signa� lý pro dorozúmí�va�ní� 
v prostr�edí� baze�nú
- za�kladní� hýgiena pr�i plavečke�m vý�čvikú
- za� sadý bezpeč�nosti pr�i plava�ní� ve volne�  vode�
- prú: pravna�  čvič�ení� na súčhú, na sezna�mení� s vodoú, pro 
orientači ve vode� , pod vodoú, pro osvojení� plavečký�čh 
dovedností�

Turistika a pobyt v přírodě

- za�kladní� pojmý spojene�  s výčha� zkami, vý� letý
- zpú: sobý pohýbú v tere�nú, čhova�ní� v pr�í�rode�
- první� pomoč pr�i drobný�čh porane�ní�čh

- ví�, z�e hra bý me� la pr�ina� s�et radost
- zna�  ne�ktere�  pohýbove�  hrý, je sčhopen je hra� t se 
spolúz�a� ký
- úve�domúje si moz�na�  nebezpeč�í� pr�i hra� čh
- úmí� pro pohýbovoú hrú výúz� í�t i jine�  pr�edme�tý nez�  
te� ločvič�ne�  na� č�iní�

- zna�  za�kladní� pojmý označ�újí�čí� na� č�iní�, osvojovane�  
dovednosti, č�a� sti hr�is�te�
- zvla�da�  za�kladní� zpú: sobý ha�zení� a čhýta�ní� mí�č�e dle jeho 
velikosti a hmotnosti
- zvla�da�  za�kladní� pr�ihra�vký rúkoú i nohoú

- ví�, z�e plava�ní� je jedna z nejzdrave� js� í�čh pohýbový�čh 
č�inností�
- úmí� pojmenovat za�kladní� plavečke�  zpú: sobý
- zna�  za� sadý hýgiený a bezpeč�nosti pr�i plava�ní�
- splý�va� , dý�čha�  do vodý
- zvla�da�  jeden plavečký�  zpú: sob

- ví�, z�e túristika a pobýt v pr�í�rode�  je vhodna�  pohýbova�  
aktivita
- zvla�da�  za�kladní� tečhnikú čhú: ze i se za� te�z� í�

Školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Valdice       156



- za�kladní� za� sadý bezpeč�nosti a hýgiený pr�i túrističe a 
pobýtú v pr�í�rode�
- čhú: ze v tere�nú
- čhú: ze, be�h po význač�ene�  trase
- aplikače pohýbový�čh her v pr�í�rodní�m prostr�edí�

- zvla�da�  pohýb v mí�rne�  na� roč�ne�m tere�nú
- úmí� se pr�ipravit na túrističkoú akči – oble�čt se, sbalit si 
batoh
- vhodne�  se čhova�  v dopravní�čh prostr�edčí�čh
- úmí� se ohledúplne�  čhovat v pr�í�rode�
- dovede pomoči pr�i pr�í�prave�  a likvidači ohnis�te�
- dovede se orientovat v pr�í�rode�  podle znač�ek a vý�razný�čh 
pr�í�rodní�čh jevú:
- dovede os�etr�it porane�ní�
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Tělesná výchova 3. ročník

C)asova�  dotače 2 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 - LEDEN Poznatky z TV a sportu, komunikace, 

organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu

- rú: zne�  fúnkče pohýbú ve zdrave�m z� ivotní�m stýlú 
- vý�znam pr�í�pravý organismú pr�ed čvič�ení�m
- vhodne�  a nevhodne�  prostr�edí� pro TV a sport
- - bezpeč�ný�  pohýb a čhova�ní� v me�ne�  zna�mý�čh 
prostorečh

Průpravná, kondiční, koordinační, 
kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a 
jiná cvičení
- konkre�tní� ú� č�inký jednotlivý�čh drúhú:  čvič�ení�
- vhodne�  podmí�nký pro jednotlive�  drúhý čvič�ení�
- za�kladní� zpú: sobý jednotlivý�čh čvič�ení�

Gymnastika
- pojmý: za�kladní� čvič�ební� polohý, postoje, pohýbý 
paz� í�, nohoú, trúpú na� zvý poúz� í�vane�ho na� r�adí� a 
na� č�iní�
- prú: pravna�  gýmnastička�  čvič�ení�
- akrobačie – kotoúl vpr�ed, vzad a jejičh modifikače
- prú: pravna�  čvič�ení� pro zvla�dnútí� stoje na rúkoú
- stoj na rúkoú (s dopomočí�)
- prú: pravna�  čvič�ení� pro na� čvik gýmnastičke�ho 
odrazú z mú: stkú

- ví�, z�e pohýb je vhodný�  pro zdraví�
- úve�domúje si rú: zne�  fúnkče pohýbú
- ví�, z�e bý se me� l denne�  aktivne�  pohýbovat a samostatne�  se o to 
snaz� í�
- volí� vhodne�  obleč�ení� a obúv
- úmí� reagovat na za�kladní� pokýný, signa� lý a gesta úč�itele
- zna�  za�kladní� pravidla čhova�ní� a r�í�dí� se jimi
- zna�  za� sadý fair plaý čhova�ní� a snaz� í� se je napln� ovat

- čha�pe, z�e rú: zna�  čvič�ení� mají� rú: zne�  ú� č�inký
- zna�  za� sadý spra�vne�ho dý�čha�ní� a drz�ení� te� la pr�i sezení� i ve stoji
- ví�, jak odstranit čvič�ení�m ú� navú pr�i vý�úče – s pomočí� úč�itele
- zna�  nevhodne�  č�innosti, ktere�  ohroz�újí� zdraví�

- zna�  za�kladní� pojmý osvojovaný�čh čvikú:
- dovede pojmenovat za�kladní� gýmnastičke�  na� r�adí� a na� č�iní�
- snaz� í� se o pr�esne�  prova�de�ní� pohýbú:
  akrobačie:
- úmí� kotoúl vpr�ed, vzad
  pr�eskok:
- zvla�da�  odraz a skoký proste�  odrazem snoz�mo z trampolí�ný
- výskoč�í� do vzporú dr�epmo na sní�z�enoú s�ve�dskoú bednú
  kladina:
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- pr�eskok 2 – dí�lú:  bedný s odrazem z mú: stkú, z 
trampolí�nký
- hrazda – shýb stojmo
- kladina – čhú: ze bez pomočí�

Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s 
hudbou
- na�zvý za�kladní�čh lidový�čh a úme� lý�čh tančú:
- za�kladní� húdebne�  pohýbove�  vztahý (rýtmús, 
tempo, takt, melodie)
- vza� jemne�  čhova�ní� pr�i tanči
- za�kladý estetičke�ho pohýbú te� la a jeho č�a� stí� 
v rú: zný�čh poloha� čh
- za�kladní� taneč�ní� krok 2/4, 3/4

Atletika
- za�kladý tečhniký be�hú: , skokú:  a hodú:
- sportovní� povelý
- prú: pravna�  čvič�ení� pro atletičke�  č�innosti
- be�h: be�z�ečka�  abečeda
             rýčhlý�  be�h do 60m
             výtrvalý�  be�h do 1000m na dra� ze
             be�h v tere�nú az�  do 15 minút
             výsoký�  start
- skok: skok do da� lký z rozebe�hú
              skok do vý�s�ký
- hod: hod mí�č�kem z rozebe�hú

- ovla�da�  čhú: zi bez dopomoči
  hrazda:
- rúč�kúje ve visú

- ví�, z�e čvič�ení� s húdboú ma�  zdravotní� a relaxač�ní� ú� č�inký, pr�ina� s� í� 
radost
- snaz� í� se o estetičke�  drz�ení� te� la
- rozlis� í� estetičký�  a neestetičký�  pohýb
- úmí� pojmenovat za�kladní� postoje, pohýbý, kroký, konkre� tní� 
tanče
- výjadr�úje pohýbem rýtmičký�  a melodičký�  doprovod
- úmí� 2-3 taneč�ký

- zna�  za�kladní� osvojovane�  pojmý
- dovede pojmenovat za�kladní� atletičke�  disčiplí�ný
- zna�  za�kladní� pravidla bezpeč�nosti
  be�h:
- zvla�da�  za�kladní� tečhnikú be�hú
- úmí� prove�st ní�zký�  start, zna�  startovačí� povelý
  skok:
- zvla�da�  za�kladní� tečhnikú skokú do da� lký
- spojí� rozbe�h s odrazem z s� iroke�ho pa� sma
  hod:
- ovla�da�  tečhnikú hodú mí�č�kem z mí�sta, z čhú: ze
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Ú6 NOR - C)ERVEN      
Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti
- za�kladní� pojmý, organizač�ní� povelý, pravidla her
- bezpeč�nost pr�i rú: zný�čh hra� čh
- lokomoče, manipúlače, kondiče, koordinače, 
kontakt, pohýbove�  dovednosti, pr�edstavivost a 
tvor�ivost

Sportovní hry
- za�kladní� pojmý osvojovaný�čh č�inností�
- za�kladní� spolúpra� če pr�i hr�e
- za�kladní� organizače útka�ní�
- vhodne�  obútí� a obleč�ení� pro sportovní� hrý
- prú: pravne�  sportovní� hrý
- pr�ihra�vka jednorúč�, oboúrúč�
- pohýb s mí�č�em, bez mí�č�e, zastavení�
- čhýta�ní� mí�č�e jednorúč�, oboúrúč�
- vedení� mí�č�e (driblinkem, nohoú)
- str�elba jednorúč�, oboúrúč� na kos� , str�elba jednorúč� 
ze zeme�  na brankú

Plavání
- pojmý: osvojovane�  č�innosti, na�zvý č�a� stí� area� lú a 
výbavení� baze�nú, smlúvene�  signa� lý pro 
dorozúmí�va�ní� v prostr�edí� baze�nú
- za�kladní� hýgiena pr�i plavečke�m vý�čvikú
- za� sadý bezpeč�nosti pr�i plava�ní� ve volne�  vode�
- prú: pravna�  čvič�ení� na súčhú, na sezna�mení� 
s vodoú, pro orientači ve vode� , pod vodoú, pro 
osvojení� plavečký�čh dovedností�

Turistika a pobyt v přírodě
- dals� í� pojmý spojene�  s pe�s� í� túristikoú, s orientačí� 

- ví�, z�e hra bý me� la pr�ina� s�et radost
- zna�  ne�ktere�  pohýbove�  hrý, je sčhopen je hra� t se spolúz�a� ký
- úve�domúje si moz�na�  nebezpeč�í� pr�i hra� čh
- úmí� pro pohýbovoú hrú výúz� í�t i jine�  pr�edme�tý nez�  te� ločvič�ne�  
na� č�iní�

- zna�  za�kladní� pojmý označ�újí�čí� na� č�iní�, osvojovane�  dovednosti, 
č�a� sti hr�is�te�
- zvla�da�  za�kladní� zpú: sobý ha�zení� a čhýta�ní� mí�č�e dle jeho velikosti 
a hmotnosti
- zvla�da�  za�kladní� pr�ihra�vký rúkoú i nohoú

- ví�, z�e plava�ní� je jedna z nejzdrave� js� í�čh pohýbový�čh č�inností�
- úmí� pojmenovat za�kladní� plavečke�  zpú: sobý
- zna�  za� sadý hýgiený a bezpeč�nosti pr�i plava�ní�
- splý�va� , dý�čha�  do vodý
- zvla�da�  jeden plavečký�  zpú: sob

- ví�, z�e túristika a pobýt v pr�í�rode�  je vhodna�  pohýbova�  aktivita
- zvla�da�  za�kladní� tečhnikú čhú: ze i se za� te�z� í�
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podle mapý a búzolý
- zpú: sob pohýbú v na� roč�ne� js� í�m tere�nú
- za�kladý očhraný pr�í�rodý
- pr�eprava v rú: zný�čh dopravní�čh prostr�edčí�čh
- č�tení� z mapý

- zvla�da�  pohýb v mí�rne�  na� roč�ne�m tere�nú
- úmí� se pr�ipravit na túrističkoú akči – oble�čt se, sbalit si batoh
- vhodne�  se čhova�  v dopravní�čh prostr�edčí�čh
- úmí� se ohledúplne�  čhovat v pr�í�rode�
- dovede pomoči pr�i pr�í�prave�  a likvidači ohnis�te�
- dovede se orientovat v pr�í�rode�  podle znač�ek a vý�razný�čh 
pr�í�rodní�čh jevú:
- dovede os�etr�it porane�ní�
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Tělesná výchova 4. ročník

C)asova�  dotače 2 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 - LEDEN Poznatky z TV a sportu, komunikace, 

organizace, hygiena a bezpečnost v TV a 
sportu

- rú: zne�  fúnkče pohýbú ve zdrave�m z� ivotní�m 
stýlú 
- vý�znam pr�í�pravý organismú pr�ed čvič�ení�m
- vhodne�  a nevhodne�  prostr�edí� pro TV a sport
- bezpeč�ný�  pohýb a čhova�ní� v me�ne�  zna�mý�čh 
prostorečh

Průpravná, kondiční, koordinační, 
kompenzační, relaxační, vyrovnávací, 
tvořivá a jiná cvičení
- konkre�tní� ú� č�inký jednotlivý�čh drúhú:  čvič�ení�
- vhodne�  podmí�nký pro jednotlive�  drúhý 
čvič�ení�
- za�kladní� zpú: sobý jednotlivý�čh čvič�ení�

Gymnastika
- pojmý: za�kladní� čvič�ební� polohý, postoje, 
pohýbý paz� í�, nohoú, trúpú na� zvý poúz� í�vane�ho 
na� r�adí� a na� č�iní�
- prú: pravna�  gýmnastička�  čvič�ení�
- akrobačie – kotoúl vpr�ed, vzad a jejičh 
modifikače

- ví�, z�e vhodný�  pohýb poma�ha�  ke zdrave�mú rú: stú, rozvoji srdče, plič, 
svalú: ..
- úve�domúje si rú: zne�  fúnkče pohýbú
- ví�, z�e bý se me� l denne�  aktivne�  pohýbovat a samostatne�  se o to snaz� í�
- volí� vhodne�  obleč�ení� a obúv
- úmí� reagovat na za�kladní� pokýný, signa� lý a gesta úč�itele
- zna�  za�kladní� pravidla čhova�ní� a r�í�dí� se jimi
- zna�  za� sadý fair plaý čhova�ní� a snaz� í� se je napln� ovat

- čha�pe, z�e rú: zna�  čvič�ení� mají� rú: zne�  ú� č�inký
- zna�  za� sadý spra�vne�ho dý�čha�ní� a drz�ení� te� la pr�i sezení� i ve stoji
- zna�  za�kladní� zpú: sobý rozvoje kondič�ní�čh a koordinač�ní�čh 
pr�edpokladú:  a snaz� í� se o zvýs�ova�ní� jejičh ú� rovne�
- dovede tvor�ive�  začha�zet s pohýbový�mi dovednostmi a výtva� r�et 
vlastní� pohýbove�  pr�edstavý
- zna�  nevhodne�  č�innosti, ktere�  ohroz�újí� zdraví�

- aktivne�  zna�  za�kladní� pojmý osvojovaný�čh čvikú:
- úmí� poskýtnoút za�kladní� dopomoč a za� čhranú pr�i čvič�ení�
- snaz� í� se o pr�esne�  prova�de�ní� pohýbú:  akrobačie:
- úmí� kotoúl vpr�ed, vzad, stoj na rúkoú i v akrobatičký�čh vazba� čh
  pr�eskok:
- úmí� roznoz�kú a skrč�kú pr�es na� r�adí� odpoví�dají�čí� vý�s�ký kladina:
- ovla�da�  za�kladní� čvič�ební� prvký: čhú: zi bez dopomoči, doprovodne�  
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- prú: pravna�  čvič�ení� pro zvla�dnútí� stoje na 
rúkoú
- stoj na rúkoú (s dopomočí�)
- prú: pravna�  čvič�ení� pro na� čvik gýmnastičke�ho 
odrazú z mú: stkú
- pr�eskok 2 – dí�lú:  bedný s odrazem z mú: stkú, z 
trampolí�nký
- hrazda – shýb stojmo
- kladina – čhú: ze bez pomočí�

Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s 
hudbou
- na�zvý za�kladní�čh lidový�čh a úme� lý�čh tančú:
- za�kladní� húdebne�  pohýbove�  vztahý (rýtmús, 
tempo, takt, melodie)
- vza� jemne�  čhova�ní� pr�i tanči
- za�kladý estetičke�ho pohýbú te� la a jeho č�a� stí� 
v rú: zný�čh poloha� čh
- za�kladní� taneč�ní� krok 2/4, 3/4

Atletika
- za�kladý tečhniký be�hú: , skokú:  a hodú:
- sportovní� povelý
- prú: pravna�  čvič�ení� pro atletičke�  č�innosti
- be�h: be�z�ečka�  abečeda
             rýčhlý�  be�h do 60m
             výtrvalý�  be�h do 1000m na dra� ze
             be�h v tere�nú az�  do 15 minút
             výsoký�  start
- skok: skok do da� lký z rozebe�hú
              skok do vý�s�ký
- hod: hod mí�č�kem z rozebe�hú

pohýbý paz� í�, obrat, rovnova� z�ne�  polohý
  hrazda:
- kombinúje čviký: shýb stojmo –odrazem pr�es�vih do vzporú vzadú 
stojmo – stoj, shýb stojmo – pr�es�vihý do visú str�emhlav – stoj, z visú 
stojmo – na� skok do vzporú - ses� in

- ví�, z�e čvič�ení� s húdboú ma�  zdravotní� a relaxač�ní� ú� č�inký, pr�ina� s� í� 
radost
- snaz� í� se o estetičke�  drz�ení� te� la
- rozlis� í� estetičký�  a neestetičký�  pohýb
- úmí� pojmenovat osvojovane�  č�innosti a čvič�ební� na� č�iní�
- zna�  za�kladní� lidove�  a úme� le�  tanče
- výjadr�úje pohýbem rýtmičký�  a melodičký�  doprovodem
- úmí� ne�kolik lidový�čh tančú: , valč�í�kový�  a polkový�  krok

- aktivne�  zna�  za�kladní� osvojovane�  pojmý
- úmí� zme�r�it a zapsat vý�koný v osvojovaný�čh disčiplí�na� čh
  be�h:
- čha�pe vý�znam výtrvalostní�ho be�hú pro rozvoj zdatnosti
- úmí� pr�ipravit start (č�a� ra, bloký) a výdat povelý pro start
  skok:
- zvla�da�  skok do da� lký z rozbe�hú s odrazem z br�evna
- úmí� rozme�r�it rozbe�h
- zvla�da�  za�kladní� tečhnikú skokú do vý�s�ký
  hod:
- ovla�da�  spojení� rozbe�hú s odhodem
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Ú6 NOR - C)ERVEN Pohybové hry a netradiční pohybové 
činnosti
- za�kladní� pojmý, organizač�ní� povelý, pravidla 
her
- bezpeč�nost pr�i rú: zný�čh hra� čh
- lokomoče, manipúlače, kondiče, koordinače, 
kontakt, pohýbove�  dovednosti, pr�edstavivost a 
tvor�ivost

Sportovní hry
- za�kladní� pojmý osvojovaný�čh č�inností�
- za�kladní� spolúpra� če pr�i hr�e
- za�kladní� organizače útka�ní�
- vhodne�  obútí� a obleč�ení� pro sportovní� hrý
- prú: pravne�  sportovní� hrý
- pr�ihra�vka jednorúč�, oboúrúč�
- pohýb s mí�č�em, bez mí�č�e, zastavení�
- čhýta�ní� mí�č�e jednorúč�, oboúrúč�
- vedení� mí�č�e (driblinkem, nohoú)
- str�elba jednorúč�, oboúrúč� na kos� , str�elba 
jednorúč� ze zeme�  na brankú

- čha�pe rú: zne�  zame�r�ení� a ú� č�el pohýbový�čh her, hra = radost
- zna�  ne�ktere�  pohýbove�  hrý, je sčhopen je hra� t se spolúz�a� ký
- úve�domúje si moz�na�  nebezpeč�í� pr�i hra� čh
- úmí� si pro pohýbovoú hrú výtvor�it nove�  na� č�iní�

- úve�domúje si vý�znam sportovní�čh her pro rozvoj herní�čh 
dovedností� a herní�ho mýs�lení�                                                                              
- ovla�da�  pojmý osvojovaný�čh č�inností�                                                               
- konkre�tní� hrý zvla�da�  se zjednodús�ený�mi pravidlý, dovede je 
poúz� í�vat                    
- čha�pe za�kladní� role a hra� č�ske�  fúnkče, dodrz�úje je v útka�ní�                      
- úplatn� úje za� sadý fair plaý jedna�ní� ve hr�e
Minifotbal:                                                                                                          - 
vede mí�č� nohoú, pr�ihraje vnitr�ní� stranoú nohý, tlúmí� mí�č� vnitr�ní� 
stranoú nohý    - pohýbúje s mí�č�em, bez mí�č�e, ovla�da�  zastavení�               
- str�í�lí� vnitr�ní�m na� rtem na brankú z mí�sta i z pohýbú

Miniha� zena� :                                                                                                - 
pr�ihraje jednorúč�, oboúrúč�                                                                                   
- čhýta�  mí�č� jednorúč�, oboúrúč�                                                                              
- pohýbúje s mí�č�em, bez mí�č�e, ovla�da�  zastavení�                                             
- str�í�lí� jednorúč� na brankú
Minibasketbal
- pohýbúje s mí�č�em, bez mí�č�e, ovla�da�  zastavení�                                             
- vede mí�č� driblingem                                                                                             
- čhýta�  mí�č� jednorúč�, oboúrúč�                                                                              
- pr�ihraje jednorúč�, oboúrúč�                                                                                 
- str�í�lí� jednorúč�, oboúrúč� na kos�
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Plavání
- pojmý: osvojovane�  č�innosti, na�zvý č�a� stí� area� lú 
a výbavení� baze�nú, smlúvene�  signa� lý pro 
dorozúmí�va�ní� v prostr�edí� baze�nú
- za�kladní� hýgiena pr�i plavečke�m vý�čvikú
- za� sadý bezpeč�nosti pr�i plava�ní� ve volne�  vode�
- prú: pravna�  čvič�ení� na súčhú, na sezna�mení� 
s vodoú, pro orientači ve vode� , pod vodoú, pro 
osvojení� plavečký�čh dovedností�

Turistika a pobyt v přírodě
- dals� í� pojmý spojene�  s pe�s� í� túristikoú, 
s orientačí� podle mapý a búzolý
- zpú: sob pohýbú v na� roč�ne� js� í�m tere�nú
- za�kladý očhraný pr�í�rodý
- pr�eprava v rú: zný�čh dopravní�čh prostr�edčí�čh
- č�tení� z mapý
- jí�zda na kole: naseda�ní�, seseda�ní�, jí�zda 
v pr�í�me�m sme�rú, zata� č�ení�, odboč�ova�ní�, 
brzde�ní�, zastavení�

- ví�, z�e plava�ní� je jedna z nejzdrave� js� í�čh pohýbový�čh č�inností�
- úmí� pojmenovat za�kladní� plavečke�  zpú: sobý
- zna�  za� sadý hýgiený a bezpeč�nosti pr�i plava�ní�
- splý�va� , dý�čha�  do vodý
- zvla�da�  jeden plavečký�  zpú: sob

- ví�, z�e túristika a pobýt v pr�í�rode�  je vhodna�  pohýbova�  č�innost                
- samostatne�  se pr�ipraví� na túrističkoú akči, úmí� napla�novat trasú, 
zvolit vhodne�  obleč�ení� a obútí�                                                                              
- vhodne�  se čhova�  v dopravní�čh prostr�edčí�čh                                                 
- orientúje se podle mapý                                                                                      
- úmí� se ohledúplne�  čhovat v pr�í�rode�                                                                  
- zvla�da�  pohýb v mí�rne�  na� roč�ne�m tere�nú                                                         
- dovede os�etr�it porane�ní�                                                                                       
- zvla�da�  za�kladý jí�zdý na kole a čhova�ní� v silnič�ní�m provozú
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Tělesná výchova 5. ročník

C)asova�  dotače 2 hod.

Období� Úč�ivo Vý�stúpý
ZA6 R) I6 - LEDEN Poznatky z TV a sportu, komunikace, 

organizace, hygiena a bezpečnost v TV a 
sportu

- rú: zne�  fúnkče pohýbú ve zdrave�m z� ivotní�m 
stýlú 
- vý�znam pr�í�pravý organismú pr�ed čvič�ení�m
- vhodne�  a nevhodne�  prostr�edí� pro TV a sport
- bezpeč�ný�  pohýb a čhova�ní� v me�ne�  zna�mý�čh 
prostorečh

Průpravná, kondiční, koordinační, 
kompenzační, relaxační, vyrovnávací, 
tvořivá a jiná cvičení
- konkre�tní� ú� č�inký jednotlivý�čh drúhú:  čvič�ení�
- vhodne�  podmí�nký pro jednotlive�  drúhý 
čvič�ení�
- za�kladní� zpú: sobý jednotlivý�čh čvič�ení�

Gymnastika
- pojmý: za�kladní� čvič�ební� polohý, postoje, 
pohýbý paz� í�, nohoú, trúpú na� zvý poúz� í�vane�ho 
na� r�adí� a na� č�iní�
- prú: pravna�  gýmnastička�  čvič�ení�
- akrobačie – kotoúl vpr�ed, vzad a jejičh 
modifikače

- ví�, z�e vhodný�  pohýb poma�ha�  ke zdrave�mú rú: stú, rozvoji srdče, plič, 
svalú: .
- úve�domúje si rú: zne�  fúnkče pohýbú
- ví�, z�e bý se me� l denne�  aktivne�  pohýbovat a samostatne�  se o to snaz� í�
- volí� vhodne�  obleč�ení� a obúv
- úmí� reagovat na za�kladní� pokýný, signa� lý a gesta úč�itele
- zna�  za�kladní� pravidla čhova�ní� a r�í�dí� se jimi
- zna�  za� sadý fair plaý čhova�ní� a snaz� í� se je napln� ovat

- čha�pe, z�e rú: zna�  čvič�ení� mají� rú: zne�  ú� č�inký
- zna�  za� sadý spra�vne�ho dý�čha�ní� a drz�ení� te� la pr�i sezení� i ve stoji
- zna�  za�kladní� zpú: sobý rozvoje kondič�ní�čh a koordinač�ní�čh 
pr�edpokladú:  a snaz� í� se o zvýs�ova�ní� jejičh ú� rovne�
- dovede tvor�ive�  začha�zet s pohýbový�mi dovednostmi a výtva� r�et 
vlastní� pohýbove�  pr�edstavý
- zna�  nevhodne�  č�innosti, ktere�  ohroz�újí� zdraví�

- aktivne�  zna�  za�kladní� pojmý
- úmí� poskýtnoút za�kladní� dopomoč a za� čhranú pr�i čvič�ení�
- snaz� í� se o pr�esne�  prova�de�ní� pohýbú:
  akrobačie:
- úmí� kotoúl vpr�ed, vzad, stoj na rúkoú i v akrobatičký�čh vazba� čh
  pr�eskok:
- úmí� roznoz�kú a skrč�kú pr�es na� r�adí� odpoví�dají�čí� vý�s�ký
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- prú: pravna�  čvič�ení� pro zvla�dnútí� stoje na 
rúkoú
- stoj na rúkoú (s dopomočí�)
- prú: pravna�  čvič�ení� pro na� čvik gýmnastičke�ho 
odrazú z mú: stkú
- pr�eskok 2 – dí�lú:  bedný s odrazem z mú: stkú, z 
trampolí�nký
- hrazda – shýb stojmo
- kladina – čhú: ze bez pomočí�

Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s 
hudbou
- na�zvý za�kladní�čh lidový�čh a úme� lý�čh tančú:
- za�kladní� húdebne�  pohýbove�  vztahý (rýtmús, 
tempo, takt, melodie)
- vza� jemne�  čhova�ní� pr�i tanči
- za�kladý estetičke�ho pohýbú te� la a jeho č�a� stí� 
v rú: zný�čh poloha� čh
- za�kladní� taneč�ní� krok 2/4, 3/4

Atletika
- za�kladý tečhniký be�hú: , skokú:  a hodú:
- sportovní� povelý
- prú: pravna�  čvič�ení� pro atletičke�  č�innosti
- be�h: be�z�ečka�  abečeda
             rýčhlý�  be�h do 60m
             výtrvalý�  be�h do 1000m na dra� ze
             be�h v tere�nú az�  do 15 minút
             výsoký�  start
- skok: skok do da� lký z rozebe�hú
              skok do vý�s�ký
- hod: hod mí�č�kem z rozebe�hú

  kladina:
- ovla�da�  za�kladní� čvič�ební� prvký: čhú: zi bez dopomoči, doprovodne�  
pohýbý paz� í�,  obrat, rovnova� z�ne�  polohý
  hrazda:
- kombinúje čviký: shýb stojmo –odrazem pr�es�vih do vzporú vzadú 
stojmo – stoj, shýb stojmo – pr�es�vihý do visú str�emhlav – stoj, z visú 
stojmo – na� skok do vzporú - ses� in

- ví�, z�e čvič�ení� s húdboú ma�  zdravotní� a relaxač�ní� ú� č�inký, pr�ina� s� í� 
radost
- snaz� í� se o estetičke�  drz�ení� te� la
- rozlis� í� estetičký�  a neestetičký�  pohýb
- úmí� pojmenovat osvojovane�  č�innosti a čvič�ební� na� č�iní�
- zna�  za�kladní� lidove�  a úme� le�  tanče
- výjadr�úje pohýbem rýtmičký�  a melodičký�  doprovodem
- úmí� ne�kolik lidový�čh tančú: , valč�í�kový�  a polkový�  krok

- aktivne�  zna�  za�kladní� osvojovane�  pojmý
- úmí� zme�r�it a zapsat vý�koný v osvojovaný�čh disčiplí�na� čh
  be�h:
- čha�pe vý�znam výtrvalostní�ho be�hú pro rozvoj zdatnosti
- úmí� pr�ipravit start (č�a� ra, bloký) a výdat povelý pro start
  skok:
- zvla�da�  skok do da� lký z rozbe�hú s odrazem z br�evna
- úmí� rozme�r�it rozbe�h
- zvla�da�  za�kladní� tečhnikú skokú do vý�s�ký
- úmí� úpravit doskoč�is�te�
  hod:
- ovla�da�  spojení� rozbe�hú s odhodem

Školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Valdice       167



Ú6 NOR - C)ERVEN      
Pohybové hry a netradiční pohybové 
činnosti
- za�kladní� pojmý, organizač�ní� povelý, pravidla 
her
- bezpeč�nost pr�i rú: zný�čh hra� čh
- lokomoče, manipúlače, kondiče, koordinače, 
kontakt, pohýbove�  dovednosti, pr�edstavivost a 
tvor�ivost

Sportovní hry
- za�kladní� pojmý osvojovaný�čh č�inností�
- za�kladní� spolúpra� če pr�i hr�e
- za�kladní� organizače útka�ní�
- vhodne�  obútí� a obleč�ení� pro sportovní� hrý
- prú: pravne�  sportovní� hrý
- pr�ihra�vka jednorúč�, oboúrúč�
- pohýb s mí�č�em, bez mí�č�e, zastavení�
- čhýta�ní� mí�č�e jednorúč�, oboúrúč�
- vedení� mí�č�e (driblinkem, nohoú)
- str�elba jednorúč�, oboúrúč� na kos� , str�elba 
jednorúč� ze zeme�  na brankú

- čha�pe rú: zne�  zame�r�ení� a ú� č�el pohýbový�čh her, hra = radost
- zna�  ne�ktere�  pohýbove�  hrý, je sčhopen je hra� t se spolúz�a� ký
- úve�domúje si moz�na�  nebezpeč�í� pr�i hra� čh
- úmí� si pro pohýbovoú hrú výtvor�it nove�  na� č�iní�

- úve�domúje si vý�znam sportovní�čh her pro rozvoj herní�čh 
dovedností� a herní�ho mýs�lení�                                                                              
- ovla�da�  pojmý osvojovaný�čh č�inností�                                                               
- konkre�tní� hrý zvla�da�  se zjednodús�ený�mi pravidlý, dovede je 
poúz� í�vat                    
- čha�pe za�kladní� role a hra� č�ske�  fúnkče, dodrz�úje je v útka�ní�                      
- úplatn� úje za� sadý fair plaý jedna�ní� ve hr�e
Minifotbal:                                                                                                               - 
vede mí�č� nohoú, pr�ihraje vnitr�ní� stranoú nohý, tlúmí� mí�č� vnitr�ní� 
stranoú nohý    - pohýbúje s mí�č�em, bez mí�č�e, ovla�da�  zastavení�               
- str�í�lí� vnitr�ní�m na� rtem na brankú z mí�sta i z pohýbú

Miniha� zena� :                                                                                                            - 
pr�ihraje jednorúč�, oboúrúč�                                                                                   
- čhýta�  mí�č� jednorúč�, oboúrúč�                                                                              
- pohýbúje s mí�č�em, bez mí�č�e, ovla�da�  zastavení�                                             
- str�í�lí� jednorúč� na brankú
Minibasketbal
- pohýbúje s mí�č�em, bez mí�č�e, ovla�da�  zastavení�                                             
- vede mí�č� driblingem                                                                                             
- čhýta�  mí�č� jednorúč�, oboúrúč�                                                                              

Školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Valdice       168



Plavání
- pojmý: osvojovane�  č�innosti, na�zvý č�a� stí� area� lú 
a výbavení� baze�nú, smlúvene�  signa� lý pro 
dorozúmí�va�ní� v prostr�edí� baze�nú
- za�kladní� hýgiena pr�i plavečke�m vý�čvikú
- za� sadý bezpeč�nosti pr�i plava�ní� ve volne�  vode�
- prú: pravna�  čvič�ení� na súčhú, na sezna�mení� 
s vodoú, pro orientači ve vode� , pod vodoú, pro 
osvojení� plavečký�čh dovedností�

Turistika a pobyt v přírodě
- dals� í� pojmý spojene�  s pe�s� í� túristikoú, 
s orientačí� podle mapý a búzolý
- zpú: sob pohýbú v na� roč�ne� js� í�m tere�nú
- za�kladý očhraný pr�í�rodý
- pr�eprava v rú: zný�čh dopravní�čh prostr�edčí�čh
- č�tení� z mapý

- pr�ihraje jednorúč�, oboúrúč�                                                                                 
- str�í�lí� jednorúč�, oboúrúč� na kos�

- ví�, z�e plava�ní� je jedna z nejzdrave� js� í�čh pohýbový�čh č�inností�
- úmí� pojmenovat za�kladní� plavečke�  zpú: sobý
- zna�  za� sadý hýgiený a bezpeč�nosti pr�i plava�ní�
- splý�va� , dý�čha�  do vodý
- zvla�da�  jeden plavečký�  zpú: sob

- ví�, z�e túristika a pobýt v pr�í�rode�  je vhodna�  pohýbova�  č�innost                
- samostatne�  se pr�ipraví� na túrističkoú akči, úmí� napla�novat 
trasú,zvolit vhodne�  obleč�ení� a obútí�                                                                   
- vhodne�  se čhova�  v dopravní�čh prostr�edčí�čh                                                 
- orientúje se podle mapý                                                                                      
- úmí� se ohledúplne�  čhovat v pr�í�rode�                                                                  
- zvla�da�  pohýb v mí�rne�  na� roč�ne�m tere�nú                                                         
- dovede os�etr�it porane�ní�                                                                                       
- zvla�da�  za�kladý jí�zdý na kole a čhova�ní� v silnič�ní�m provozú
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5 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnočení� je nedí�lnoú soúč�a� stí� s�kolní�ho vzde� la� va�ní�. Výčha� zí�me z Komenske�ho ne z každého dřeva může býti fládr, tedý pr�i hodnočení� zohledn� újeme 
dispoziče a z� ivotní� moz�nosti de� tí�. Hodnočení� je vs�ak pr�edevs�í�m na� strojem pro pra� či s čhýboú.

5.1 Způsoby hodnocení

Z) a� či jsoú hodnočeni klasifikačí�, tj. zna�mkami. Hodnočení� ma�  vs�ak vz�dý slovní� doprovod, který�  zohledn� úje prinčipý pra� če s čhýboú. Hodnočení� se takte�z�  
odví�jí� od individúa� lní�čh moz�ností� z�a� kú: . V pr�í�pade�  edúkač�ní�čh obtí�z� í� pr�ihlí�z� í�me k moz�nostem, resp. k defičitú: m, ktere�  mohoú me�nit dosaz� itelnost 
znalostí�, dovedností� a na�výkú:  z�a�kú: . 

5.2 Kritéria hodnocení

Zpú: sobý hodnočení� jsoú popsa�ný v klasifikač�ní�m r�a�dú s�kolý, který�  je soúč�a� stí� S)kolní�ho r�a� dú s�kolý.

6 RVP výstupy pro 5.ročník
Český jazyk a literatura

Komunikační a slohová výchova

RVP výstupy žák
C)JL-5-1-01 č�te s porozúme�ní�m pr�ime�r�ene�  na� roč�ne�  textý potičhú i nahlas
C)JL-5-1-02 rozlis�úje podstatne�  a okrajove�  informače v textú vhodne�m pro daný�  ve�k, podstatne�  informače zaznamena�va�
C) JL-5-1-03 posúzúje ú� plnost č�i neú� plnost jednodúčhe�ho sde� lení�
C) JL-5-1-04 reprodúkúje obsah pr�ime�r�ene�  sloz� ite�ho sde� lení� a zapamatúje si z ne� j podstatna�  fakta
C)JL-5-1-05 vede spra�vne�  dialog, telefoničký�  rozhovor, zanečha�va�  vzkaz na za� znamní�kú
C)JL-5-1-06 rozpozna�va�  manipúlativní� komúnikači v reklame�
C) JL-5-1-07 volí� na� lez� itoú intonači, pr�í�zvúk, paúzý a tempo podle sve�ho komúnikač�ní�ho za�me�rú
C)JL-5-1-08 rozlis�úje spisovnoú a nespisovnoú vý�slovnost a vhodne�  ji úz� í�va�  podle komúnikač�ní� sitúače
C)JL-5-1-09 pí�s�e spra�vne�  po stra�nče obsahove�  i forma� lní� jednodúčhe�  komúnikač�ní� z�a� nrý
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C)JL-5-1-10 sestaví� osnovú výpra�ve�ní� a na její�m za�klade�  výtva� r�í� kra� tký�  mlúvený�  pí�semný�  projev s dodrz�ení�m č�asove�  posloúpnosti
Jazyková výchova

RVP výstupy žák
C)JL-5-2-01 porovna�va�  vý�znamý slov, zvla� s�te�  slova stejne�ho nebo podobne�ho vý�znamú a slova ví�čevý�znamova�
C) JL-5-2-02 rozlis�úje ve slove�  kor�en, č�a� st pr�í�ponovoú, pr�edponovoú a končovkú
C)JL-5-2-03 úrč�úje slovní� drúhý plnový�znamový�čh slov a úz� í�va�  je v gramatičký spra�vný�čh tvarečh a ve sve�m mlúvene�m projevú
C)JL-5-2-04 rozlis�úje slova spisovna�  a jejičh nespisovne�  tvarý
C)JL-5-2-05 výhleda�va�  za�kladní� skladební� dvojiči a v neú� plne�  za�kladní� skladební� dvojiči označ�úje za�klad ve� tý
C)JL-5-2-06 odlis�úje ve� tú jednodúčhoú a soúve� tí�, vhodne�  zme�ní� ve� tú jednodúčhoú v soúve� tí�
C) JL-5-2-07 úz� í�va�  vhodný�čh spojovačí�čh vý�razú: , podle potr�ebý projevú je obme�n� úje
C)JL-5-2-08 pí�s�e spra�vne�  i/ý ve slovečh po obojetný�čh soúhla� ska� čh
C)JL-5-2-09 zvla�da�  za�kladní� pr�í�kladý sýntaktičke�ho pravopisú

Literární výchova

RVP výstupy žák
C)JL-5-3-01 výjadr�úje sve�  dojmý z č�etbý a zaznamena�va�  je
C) JL-5-3-02 volne�  reprodúkúje text podle svý�čh sčhopností�, tvor�í� vlastní� litera� rní� text na dane�  te�ma
C)JL-5-3-03 rozlis�úje rú: zne�  týpý úme� lečký�čh a neúme� lečký�čh textú:
C) JL-5-3-04 pr�i jednodúčhe�m rozború litera� rní�čh textú:  poúz� í�va�  elementa� rní� litera� rní� pojmý

Cizí jazyk: Anglický jazyk
Poslech s porozuměním

RVP výstupy žák
CJ-5-1-01 rozúmí� jednodúčhý�m pokýnú: m a ota� zka�m úč�itele, ktere�  jsoú sde� lova�ný pomalú a s peč�livoú vý�slovností�

CJ-5-1-02 rozúmí� slovú: m a jednodúčhý�m ve� ta�m, pokúd jsoú prona� s�ený pomalú a zr�etelne�  a tý�kají� se osvojovaný�čh te�mat, zejme�na pokúd ma�  k dispoziči 
vizúa� lní� oporú

CJ-5-1-03 rozúmí� jednodúčhe�mú poslečhove�mú textú, pokúd je prona� s�en pomalú a zr�etelne�  a ma�  k dispoziči vizúa� lní� oporú
Mluvení

RVP výstupy žák
CJ-5-2-01 se zapojí� do jednodúčhý�čh rozhovorú:
CJ-5-2-02 sde� lí� jednodúčhý�m zpú: sobem za�kladní� informače tý�kají�čí� se jeho samotne�ho, rodiný, s�kolý, volne�ho č�asú a dals� í�čh osvojovaný�čh te�mat
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CJ-5-2-03 odpoví�da�  na jednodúčhe�  ota� zký tý�kají�čí� se jeho samotne�ho, rodiný, s�kolý, volne�ho č�asú a dals� í�čh osvojovaný�čh te�mat a podobne�  ota� zký 
pokla�da�

Čtení s porozuměním
RVP výstupy žák
CJ-5-3-01 výhleda�  potr�ebnoú informači v jednodúčhe�m textú, který�  se vztahúje k osvojovaný�m te�matú: m
CJ-5-3-02 rozúmí� jednodúčhý�m kra� tký�m textú: m z be�z�ne�ho z� ivota, zejme�na pokúd ma�  k dispoziči vizúa� lní� oporú

Psaní
RVP výstupy žák

CJ-5-4-01 napí�s�e kra� tký�  text s poúz� ití�m jednodúčhý�čh ve� t a slovní�čh spojení� o sobe� , rodine� , č�innostečh a úda� lostečh z oblasti svý�čh za� jmú:  a 
kaz�dodenní�ho z� ivota

CJ-5-4-02 výplní� osobní� ú� daje do formúla� r�e

Matematika a její aplikace
Číslo a početní operace

RVP výstupy žák
M-5-1-01 výúz� í�va�  pr�i pame�tne�m i pí�semne�m poč�í�ta�ní� komútativnost a asočiativnost sč�í�ta�ní� a na� sobení�
M-5-1-02 prova�dí� pí�semne�  poč�etní� operače v oború pr�irozený�čh č�í�sel
M-5-1-03 zaokroúhlúje pr�irozena�  č�í�sla, prova�dí� odhadý a kontrolúje vý�sledký poč�etní�čh operačí� v oború pr�irozený�čh č�í�sel
M-5-1-04 r�es� í� a tvor�í� ú� lohý, ve který�čh aplikúje osvojene�  poč�etní� operače v čele�m oború pr�irozený�čh č�í�sel
M-5-1-05 modelúje a úrč�í� č�a� st čelkú, poúz� í�va�  za�pis ve forme�  zlomkú
M-5-1-06 porovna� , sč�í�ta�  a odč�í�ta�  zlomký se stejný�m jmenovatelem v oború kladný�čh č�í�sel
M-5-1-07 pr�eč�te za�pis desetinne�ho č�í�sla a význač�í� na č�í�selne�  ose desetinne�  č�í�slo dane�  hodnotý
M-5-1-08 porozúmí� vý�znamú znakú „-“ pro za�pis čele�ho za�porne�ho č�í�sla a toto č�í�slo význač�í� na č�í�selne�  ose

Závislosti, vztahy a práce s daty
RVP výstupy žák
M-5-2-01 výhleda� , sbí�ra�  a tr�í�dí� data
M-5-2-02 č�te a sestavúje jednodúčhe�  tabúlký a diagramý

Geometrie v rovině a prostoru
RVP výstupy žák
M-5-3-01 narý�súje a zna� zorní� za�kladní� rovinne�  ú� tvarý (č�tvereč, obde� lní�k, trojú� helní�k a krúz�niči); úz� í�va�  jednodúčhe�  konstrúkče
M-5-3-02 sč�í�ta�  a odč�í�ta�  grafičký ú� seč�ký; úrč�í� de� lkú lomene�  č�a� rý, obvod mnohoú� helní�kú seč�tení�m de� lek jeho stran
M-5-3-03 sestrojí� rovnobe�z�ký a kolmiče
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M-5-3-04 úrč�í� obsah obrazče pomočí� č�tverčove�  sí�te�  a úz� í�va�  za�kladní� jednotký obsahú
M-5-3-05 rozpozna�  a zna� zorní� ve č�tverčove�  sí�ti jednodúčhe�  osove�  soúme�rne�  ú� tvarý a úrč�í� osú soúme�rnosti ú� tvarú pr�ekla�da�ní�m papí�rú

Nestandartní aplikační úlohy a problémy
RVP výstupy žák

M-5-4-01 r�es� í� jednodúčhe�  praktičke�  slovní� ú� lohý a proble�mý, jejičhz�  r�es�ení� je do znač�ne�  mí�rý neza�visle�  na obvýklý�čh postúpečh a algoritmečh s�kolske�  
matematiký

Informatika
Data, informace a modelování

RVP výstupy žák
I-5-1-01 úvede pr�í�kladý dat, ktera�  ho obklopújí� a ktera�  mú mohoú pomoči le�pe se rozhodnoút; výslovúje odpove�di na za�klade�  dat
I-5-1-02 popí�s�e konkre� tní� sitúači, úrč�í�, čo k ní� jiz�  ví�, a zna� zorní� ji
I-5-1-03 výč�te informače z dane�ho modelú

Algoritmizace a programování
RVP výstupy žák
I-5-2-01 sestavúje a testúje sýmboličke�  za�pisý postúpú:
I-5-2-02 popí�s�e jednodúčhý�  proble�m, navrhne a popí�s�e jednotlive�  kroký jeho r�es�ení�
I-5-2-03 v blokove�  orientovane�m programovačí�m jazýče sestaví� program; rozpozna�  opakújí�čí� se vzorý, poúz� í�va�  opakova�ní� a pr�ipravene�  podprogramý
I-5-2-04 ove�r�í� spra�vnost jí�m navrz�ene�ho postúpú č�i programú, najde a opraví� v ne�m pr�í�padnoú čhýbú

Informační systémy
RVP výstupy žák
I-5-3-01 v sýste�mečh, ktere�  ho obklopújí�, rozezna�va�  jednotlive�  prvký a vztahý mezi nimi
I-5-3-02 pro výmezený�  proble�m zaznamena�va�  do existújí�čí� tabúlký nebo seznamú č�í�selna�  i neč�í�selna�  data

Digitální technologie
RVP výstupy žák
I-5-4-01 najde a spústí� aplikači, pračúje s datý rú: zne�ho týpú
I-5-4-02 propojí� digita� lní� zar�í�zení�, úvede moz�na�  rizika, ktera�  s takový�m propojení�m soúvisí�
I-5-4-03 dodrz�úje bezpeč�nostní� a jina�  pravidla pro pra� či s digita� lní�mi tečhnologiemi
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Člověk a jeho svět
Místo, kde žijeme

RVP výstupy žák
C)JS-5-1-01 úrč�í� a výsve� tlí� polohú sve�ho býdlis�te�  nebo pobýtú vzhledem ke krajine�  a sta� tú
C)JS-5-1-02 úrč�í� sve� tove�  straný v pr�í�rode�  i podle mapý, orientúje se podle ničh a r�í�dí� se podle za� sad bezpeč�ne�ho pobýtú a pobýtú v pr�í�rode�

C) JS-5-1-03 rozlis�úje mezi na� č�rtý, pla�ný a za�kladní�mi týpý map; výhleda�va�  jednodúčhe�  ú� daje o pr�í�rodní�čh podmí�nka� čh a sí�dlis�tí�čh lidí� na mapa� čh nas�í� 
repúbliký, Evropý

C)JS-5-1-04 výhleda�  týpičke�  regiona� lní� zvla� s�tnosti pr�í�rodý, osí�dlení�, hospoda� r�ství� a kúltúrý, jednodúčhý�m zpú: sobem posoúdí� jejičh vý�znam
C)JS-5-1-05 porovna�  zpú: sob z� ivota a pr�í�rodú v nas�í� vlasti i v jiný�čh zemí�čh
C)JS-5-1-06 rozlis�úje hlavní� orga�ný sta� tní� moči a ne�ktere�  jejičh za� stúpče, sýmbolý nas�eho sta� tú a jejičh vý�znam

Lidé kolem nás
RVP výstupy žák

C)JS-5-2-01 výja�dr�í� na za�klade�  vlastní�čh zkús�eností� za�kladní� vztahý mezi lidmi, vývodí� a dodrz�úje pravidla pro soúz� ití� ve s�kole, mezi čhlapči a dí�vkami, 
v rodine� , v obči (me�ste� )

C) JS-5-2-02 rozpozna�  ve sve�m okolí� jedna�ní� a čhova�ní�, ktera�  se úz�  nemohoú tolerovat

C)JS-5-2-03 orientúje se v za�kladní�čh forma� čh vlastničtví�; poúz� í�va�  pení�ze v be�z�ný�čh sitúačí�čh, odhadne a zkontrolúje čenú na�kúpú a vra� čene�  pení�ze, na 
pr�í�kladú úka� z�e nemoz�nost realizače vs�ečh čhte�ný�čh vý�dajú: , výsve� tlí�, proč� spor�it, kdý si pú: jč�ovat a jak vračet dlúhý

Lidé a čas
RVP výstupy žák
C)JS-5-3-01 pračúje s č�asový�mi ú� daji a výúz� í�va�  zjis�te�ný�čh ú� dajú:  k počhopení� vztahú:  mezi de� ji a mezi jevý
C)JS-5-3-02 výúz� í�va�  knihovný, sbí�rký múzeí� a galerii jako informač�ní� zdroje pro počhopení� minúlosti

C) JS-5-3-03 srovna�va�  a hodnotí� na výbraný�čh úka� zka�čh zpú: sob z� ivota a pra� če pr�edkú:  na nas�em ú� zemí� v minúlosti a soúč�asnosti s výúz� ití�m regiona� lní�čh 
spečifik

Rozmanitost přírody
RVP výstupy žák

C)JS-5-4-01 objevúje a zjis�ťúje propojenost prvkú:  z� ive�  a nez� ive�  pr�í�rodý, prinčip rovnova�hý pr�í�rodý a načha� zí� soúvislosti mezi koneč�ný�m vzhledem 
pr�í�rodý a č�inností� č�love�ka

C)JS-5-4-02 výsve� tlí� na za�klade�  elementa� rní�čh poznatkú:  o Zemi jako soúč�a� sti vesmí�rú soúvislost s rozde� lení�m č�asú a str�í�da�ní�m roč�ní�čh období�
C) JS-5-4-03 zkoúma�  za�kladní� společ�enstva ve výbraný�čh lokalita� čh regionú: , zdú: vodní� podstatne�  vza� jemne�  vztahý mezi organismý

C)JS-5-4-04 porovna�va�  na za�klade�  pozorova� ní� za�kladní� projevý z� ivota na konkre� tní�čh organismečh, praktičký tr�í�dí� organismý do zna�mý�čh skúpin, výúz� í�va�  
k tomú jednodúčhe�  klí�č�e a atlasý

C)JS-5-4-05 zhodnotí� ne�ktere�  konkre� tní� č�innosti č�love�ka v pr�í�rode�  a rozlis�úje aktivitý, ktere�  mohoú prostr�edí� i zdraví� č�love�ka podporovat nebo 
pos�kozovat
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C)JS-5-4-06 zaloz� í� jednodúčhý�  pokús, napla�núje a zdú: vodní� postúp, výhodnotí� a výsve� tlí� vý�sledký pokúsú
Člověk a jeho zdraví

RVP výstupy žák
C)JS-5-5-01 výúz� í�va�  poznatký o lidske�m te� le k podpor�e vlastní�ho zdrave�ho zpú: sobú z� ivota
C)JS-5-5-02 rozlis�úje jednotlive�  etapý lidske�ho z� ivota a orientúje se ve vý�voji dí�te� te pr�ed a po jeho narození�m
C)JS-5-5-03 ú� č�elne�  pla�núje svú: j č�as pro úč�ení�, pra� či, za�bavú a odpoč�inek podle vlastní�čh potr�eb s ohledem na opra�vne�ne�  na� roký jiný�čh osob

C)JS-5-5-04 úplatn� úje ú� č�elne�  zpú: sobý čhova�ní� v sitúačí�čh ohroz�újí�čí�čh zdraví� a v modelový�čh sitúačí�čh simúlújí�čí�čh mimor�a�dne�  úda� losti; vní�ma�  dopravní� 
sitúači, spra�vne�  ji výhodnotí� a vývodí� odpoví�dají�čí� za� ve�rý pro sve�  čhova�ní� jako čhodeč a čýklista

C)JS-5-5-05 pr�edvede v modelový�čh sitúačí�čh osvojene�  jednodúčhe�  zpú: sobý odmí�ta�ní� na� výkový�čh la� tek
C)JS-5-5-06 úplatn� úje za�kladní� dovednosti a na�výký soúvisejí�čí� s podporoú zdraví� a jeho preventivní� očhranoú
C)JS-5-5-07 rozpozna�  z� ivot ohroz�újí�čí� zrane�ní�; os�etr�í� drobna�  porane�ní� a zajistí� le�kar�skoú pomoč

Hudební výchova
RVP výstupy žák
HV-5-1-01 zpí�va�  v jednohlase č�i dvojhlase v dúrový�čh i mollový�čh to� nina� čh a pr�i zpe�vú výúz� í�va�  zí�skane�  pe�večke�  dovednosti

HV-5-1-02 realizúje podle svý�čh individúa� lní�čh sčhopností� a dovedností� (zpe�vem, hroú, tančem, doprovodnoú hroú) jednodúčhoú melodii č�i pí�sen�  
zapsanoú pomočí� not

HV-5-1-03 výúz� í�va�  húdební� na� stroje k doprovodne�  hr�e i k reprodúkči jednodúčhý�čh motivú:  skladeb a pí�sní�
HV-5-1-04 rozpozna�  húdební� formú jednodúčhe�  pí�sne�  č�i skladbý
HV-5-1-05 výtva� r�í� jednodúčhe�  pr�edehrý, mezihrý a dohrý a prova�dí� elementa� rní� húdební� improvizače
HV-5-1-06 rozpozna�  v proúdú zne� jí�čí� húdbý ne�ktere�  z úrč�itý�čh húdební�čh vý�razový�čh prostr�edkú:
HV-5-1-07 ztva� rn� úje húdbú pohýbem s výúz� ití�m taneč�ní�čh krokú: , na za�klade�  individúa� lní�čh sčhopností� a dovedností� výtva� r�í� pohýbove�  improvizače

Výtvarná výchova
RVP výstupy žák
VV-5-1-01 pr�i vlastní�čh tvú: rč�í�čh č�innostečh úz� í�va�  prvký vizúa� lne�  obrazove�ho výja�dr�ení�; porovna�va�  je na za�klade�  vztahú:
VV-5-1-02 pr�i tvorbe�  vizúa� lne�  obrazný�čh výja�dr�ení� se zame�r�úje na projevení� vlastní�čh zkús�eností�
VV-5-1-03 nale�za�  vhodne�  prostr�edký pro vizúa� lne�  obrazna�  výja�dr�ení� vznikla�  na za�klade�  vztahú zrakove�ho vní�ma�ní� k vní�ma�ní� dals� í�mi smýslý; úplatn� úje 
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je v plos�ne� , objemove�  i prostorove�  tvorbe�

VV-5-1-04 osobitost sve�ho vní�ma�ní� úplatn� úje v pr�í�stúpú k realite� , k tvorbe�  a interpretači vizúa� lne�  obrazne�ho výja�dr�ení�; pro výja�dr�ení� nový�čh i 
neobvýklý�čh počitú:  a proz� itkú:  svobodne�  volí� a kombinúje prostr�edký

VV-5-1-05 porovna�  rú: zne�  interpretače vizúa� lne�  obrazne�ho výja�dr�ení� a pr�istúpúje k nim jako ke zdroji inspirače
VV-5-1-06 nale�za�  a do komúnikače zapojúje obsah vizúa� lne�  obrazný�čh výja�dr�ení�, ktera�  samostatne�  výtvor�il, výbral č�i úpravil

Člověk a svět práce
Práce s drobným materiálem

RVP výstupy žák
C)SP-5-1-01 výtva� r�í� pr�ime�r�ený�mi pračovní�mi operačemi a postúpý na za�klade�  sve�  vlastní� pr�edstavivosti rú: zne�  vý�robký z dane�ho materia� lú
C)SP-5-1-02 výúz� í�va�  pr�i tvor�ivý�čh č�innostečh s rú: zný�m materia� lem prvký lidový�čh tradič
C)SP-5-1-03 volí� vhodne�  pračovní� pomú: čký, na� stroje a na� č�iní� vzhledem k poúz� ite�mú materia� lú
C)SP-5-1-04 údrz�úje por�a�dek na pračovní�m mí�ste�  a dodrz�úje za� sadý hýgiený a bezpeč�nosti pra� če; poskýtne první� pomoč pr�i ú� razú

Konstrukční činnosti
RVP výstupy žák
C)SP-5-2-01 prova�dí� pr�i pra� či se stavebničemi jednodúčhoú monta� z�  a demonta� z�
C)SP-5-2-02 pračúje podle slovní�ho na�vodú, pr�edlohý, jednodúčhe�ho na� č�rtú
C)SP-5-2-03 dodrz�úje za� sadý hýgiený a bezpeč�nosti pra� če, poskýtne první� pomoč pr�i ú� razú

Pěstitelské práce
RVP výstupy žák
C)SP-5-3-01 prova�dí� jednodúčhe�  pe�stitelske�  č�innosti, samostatne�  vede pe�stitelske�  pokúsý a pozorova�ní�
C)SP-5-3-02 os�etr�úje a pe�stúje podle daný�čh za� sad pokojove�  i jine�  rostliný
C)SP-5-3-03 volí� podle drúhú pe�stitelský�čh č�inností� spra�vne�  pomú: čký, na� stroje a na� č�iní�
C)SP-5-3-04 dodrz�úje za� sadý hýgiený a bezpeč�nosti pra� če, poskýtne první� pomoč pr�i ú� razú

Příprava pokrmů
RVP výstupy žák
C)SP-5-4-01 orientúje se v za�kladní�m výbavení� kúčhýne�
C)SP-5-4-02 pr�ipraví� samostatne�  jednodúčhý�  pokrm
C)SP-5-4-03 dodrz�úje pravidla spra�vne�ho stolova� ní� a společ�enske�ho čhova�ní�
C)SP-5-4-04 údrz�úje por�a�dek a č�istotú pračovní�čh pločh, dodrz�úje za�kladý hýgiený a bezpeč�nosti pra� če; poskýtne první� pomoč i pr�i ú� razú v kúčhýni
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Tělesná výchova
RVP výstupy žák

Tv-5-1-01  podí�lí� se na realizači pravidelne�ho pohýbove�ho rez� imú; úplatn� úje kondič�ne�  zame�r�ene�  č�innosti; projevúje pr�ime�r�enoú samostatnost a vú: li pro 
zleps�ení� ú� rovne�  sve�  zdatnosti

Tv-5-1-02 zar�azúje do pohýbove�ho rez� imú korektivní� čvič�ení�, pr�edevs�í�m v soúvislosti s jednostrannoú za� te�z� í� nebo vlastní�m svalový�m oslabení�m
Tv-5-1-03 zvla�da�  v soúladú s individúa� lní�mi pr�edpokladý osvojovane�  pohýbove�  dovednosti; výtva� r�í� variantý osvojený�čh pohýbový�čh her
Tv-5-1-04 úplatn� úje pravidla hýgiený a bezpeč�ne�ho čhova�ní� v be�z�ne�m sportovní�m prostr�edí�; adekva� tne�  reagúje v sitúači ú� razú spolúz�a� ka
Tv-5-1-05 jednodús�e zhodnotí� kvalitú pohýbove�  č�innosti spolúz�a� ka a reagúje na pokýný k vlastní�mú provedení� pohýbove�  č�innosti

Tv-5-1-06 jedna�  v dúčh fair plaý: dodrz�úje pravidla her a soúte�z� í�, pozna�  a označ�í� zjevne�  pr�estúpký proti pravidlú: m a adekva� tne�  na ne�  reagúje; respektúje 
pr�i pohýbový�čh č�innostečh opač�ne�  pohlaví�

Tv-5-1-07 úz� í�va�  pr�i pohýbove�  č�innosti za�kladní� osvojene�  te� ločvič�ne�  na� zvosloví�; čvič�í� podle jednodúčhe�ho na�kresú, popisú čvič�ení�
Tv-5-1-08 zorganizúje nena� roč�ne�  pohýbove�  č�innosti a soúte�z�e na ú� rovni tr�í�dý
Tv-5-1-09 zme�r�í� za� kladní� pohýbove�  vý�koný a porovna�  je s pr�edčhozí�mi vý�sledký

Tv-5-1-10 orientúje se v informač�ní�čh zdrojí�čh o pohýbový�čh aktivita� čh a sportovní�čh akčí�čh ve s�kole i v mí�ste�  býdlis�te� ; samostatne�  zí�ska�  potr�ebne�  
informače 

Tv-5-1-11 adaptúje se na vodní� prostr�edí�, dodrz�úje hýgienú plava�ní�, zvla�da�  v soúladú s individúa� lní�mi pr�edpokladý plavečke�  dovednosti
Tv-5-1-12 zvla�da�  s individúa� lní�mi pr�edpokladý výbranoú plavečkoú tečhnikú, prvký sebeza�čhraný a bezpeč�nosti
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