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Podpis ředitele

II. Charakteristika školy
Naše škola poskytuje všeobecné vzdělání ve všech oblastech, obsah vzdělávání
považujeme za prostředek k získání dovedností nezbytných v dalším studiu i v životě a
rozumíme jím nejen racionální poznatky, ale také citové prožitky a seznamování se
s etickými, estetickými a kulturními hodnotami. Snažíme se vytvářet prostředí se vztahy
založenými na vzájemné úctě a důvěře všech, kteří se podílejí na výchovně vzdělávacím
procesu (pracovníků školy, žáků, rodičů a veřejnosti).
Přejeme si, aby naše škola byla místem aktivního a radostného poznání, kde se
respektují individuální požadavky dětí. Snažíme se o vytvoření podnětného a tvůrčího
prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje
žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené
individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání.
Podporujeme osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich sebedůvěru a smysl pro úctu, slušnost
a toleranci.
Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou, příspěvková organizace
je málotřídní základní škola, která poskytuje základní vzdělávání žákům 1.stupně
(1.-5.ročník). Její kapacita je v rejstříku stanovena na 60 žáků. Součástí školy je mateřská
škola a školní kuchyně s jídelnou. Škola je umístěna v obci s 300 obyvateli v chráněné
krajinné oblasti Žďárské vrchy, v těsném propojení s přírodou.
Do školy kromě dětí místních dojíždí i děti z okolních obcí (Tři Studně, Kadov,
Sklené), autobusová zastávka je v blízkosti školy.
Výuka je realizována ve dvou kmenových třídách (rozdělení na další školní rok dle
aktuálních podmínek na závěrečné pedagogické radě). Vyučování dále probíhá v informačním
centru a učebně tělesné výchovy.
Po ukončení 5.ročníku přechází žáci na druhý stupeň ZŠ (případně víceleté
gymnázium) obvykle do Nového Města na Moravě nebo Žďáru nad Sázavou. V průběhu 5.
ročníku mají možnost navštěvovat přípravku k přijímacím zkouškám.
Budova školy je dvoupodlažní. V přízemí školy se nachází šatna, učebna pro výuku
tělesné výchovy a školní kuchyň s jídelnou, v patře pak dvě třídy pro žáky 1.-5.ročníku,
kancelář školy a informační centrum s knihovnou. Chodby jsou prostorné a maximálně
využívané pro estetickou výzdobu školy.
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Budova ZŠ je propojena s přístavbou mateřské školy, která je jednotřídní. Toto
propojení přináší mnohé výhody. Děti se již od útlého věku seznamují s prostředím základní
školy - učí se pracovat na počítačích s využitím vhodných výukových programů, navštěvují
kroužky vedené pedagogy ZŠ, účastní se společných programů se staršími dětmi, svými
budoucími spolužáky.
Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor je určujícím faktorem pro kvalitu školy. Tvoří ho pedagogičtí
pracovníci základní školy, mateřské školy a školní družiny a dle aktuální organizace školního
roku externí vyučující.
Snahou je vytvářet spolupracují tým s kladným vztahem k dětem a pedagogické práci,
s osobnostními

předpoklady

(smysl

pro

spravedlnost,

odpovědnost,

spolehlivost,

kvalifikovanost, nápaditost …) a pozitivním přístupem k dalšímu vzdělávání. Osvědčení o
absolvovaných kurzech a seminářích jsou založeny v osobní dokumentaci.

III. Charakteristika ŠVP
Cílem školy je postupně naučit žáky základním znalostem, dovednostem a postojům
v rozsahu očekávaných výstupů a směřovat tak k utváření a rozvoji klíčových kompetencí
žáků daných RVP ZV. Školní vzdělávací program „Barevná škola“ je tvořen tak, aby
umožňoval výuku pěti ročníků ve dvou třídách a současně splňoval požadavky kladené RVP
ZV. Měl by být také zárukou pro náročné požadavky zákonných zástupců na vzdělávání jejich
dětí v podmínkách vesnické školy.
Našim přáním je, aby žáci chodili do školy rádi, mohli otevřeně vyjadřovat své názory,
uměli spolupracovat a byli vedeni k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení. Spoluprací
s MŠ se snažíme o usnadnění přechodu žáků z předškolního do povinného, pravidelného
a systematického vzdělávání.
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Cíle ŠVP
Umožnit žákům osvojit si strategii
učení

a

motivovat

je

 Poznávat různé učební metody, pracovní postupy a

pro

techniky a tvořivě je využívat při individuálním
učení

celoživotní učení

 Vyhledávat a objevovat nové poznatky, využívat a
aplikovat v praxi
 Posuzovat práci z hlediska úplnosti a správnosti
 Rozvíjet svou schopnost pracovat soustředěně,
vytrvale, samostatně a tvořivě

Podněcovat

žáky

k

 Uplatňovat

tvořivému

základní

myšlení, logickému uvažování a k

(srovnávání,

řešení problémů

zobecňování, abstrakci)

myšlenkové

operace

analýzu,

syntézu,

třídění,

 Učit se řešit problémy z různých oblastí
 Rozvíjet svou schopnost zapamatovat si podstatná
(důležitá) fakta, pojmy a vědomosti

Vést žáky k všestranné a účinné

 Seznamovat se základními prostředky účinné
komunikace

komunikaci

 Učit se srozumitelně a kultivovaně vyjadřovat v
písemném i ústním projevu

 Učit

se

naslouchat

druhým,

reagovat

odpovídajícím způsobem,formulovat otázky

 Získat schopnost vystupovat na veřejnosti
Rozvíjet

u

žáků

schopnost

spolupracovat a respektovat práci a

 Učit se pracovat ve skupině i týmu, osvojovat si
základy spolupráce

 Rozvíjet při spolupráci

úspěchy vlastní i druhých

schopnost radit se ,

rozhodovat, organizovat práci a kontrolovat

Připravovat žáky k tomu, aby se
projevovali

jako

svobodné

a

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá
práva a naplňovali své povinnosti

 Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky
svého rozhodování

 Postupně si osvojovat zdvořilé a kultivované
vystupování a jednání, učit se přiznat chybu,
poučit se z ní a pokusit se o nápravu , omluvit se

 Učit se orientovat v základních mravních
hodnotách, rozlišovat mezi dobrem a zlem
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Vytvářet u žáků potřebu projevovat
pozitivní city v chování, jednání a v

 S pomocí dospělých se učit řešit své citové
problémy a životní situace

prožívání životních situací, vnímavost
a citlivé vztahy k lidem, svému
prostředí i k přírodě
Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své

 Učit se vážit si svého i cizího života

fyzické, duševní a sociální zdraví

 Učit se chápat význam jednotlivých složek
zdravého

životního

stylu

a

aktivně

je

využívat(zdravá výživa, dostatečné pohybové
aktivity, hygiena práce a odpočinku, vhodné
meziosobní vztahy, osobní bezpečí)

 Seznamovat se s různými činnostmi podporujícími
zdraví

Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k
jiným

lidem,

jejich

kulturám

a

duchovním hodnotám, učit je žít

 Učit se být otevřený a citlivý k lidem, projevovat
toleranci, úctu a lásku k člověku a solidaritu s
druhými

společně s ostatními lidmi
Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet

 Osvojovat si základní pracovní dovednosti a

své schopnosti i reálné možnosti a

návyky, jednoduché pracovní postupy potřebné

uplatňovat je spolu s osvojenými

pro každodenní život

vědomostmi

a

rozhodování

o

dovednostmi
vlastní

životní

při
a

 Získávat orientaci v různých oborech lidské
činnosti

profesní orientaci
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Výchovné a vzdělávací strategie

Klíčové kompetence
Základní strategií výchovně vzdělávací práce školy je vycházet z osobních předpokladů žáka.

Kompetence

Žák :

Kompetence k učení

-

-

se seznamuje s vhodnými způsoby,

-

učivo je probíráno různými způsoby a

metodami a strategiemi učení, plánování a

metodami tak, aby si mohl žák postupně

organizace vlastního učení

uvědomovat jaký styl mu vyhovuje
-

individuální přístup ke všem žákům

-

pracuje s výukovými programy na PC

-

…

v jednoduchém textu vyhledává informace

-

škola žáky postupně učí vyhledávat informace

a třídí informace na základě pochopení

-

…

-

snažíme se smysluplně prolínat učivo

třídících kriterií
-

operuje se základními termíny probíranými
v rámci nabízeného učiva

jednotlivých předmětů tak, aby základní
vědomosti získané v jedné oblasti pomohly
k nabytí nové vědomosti v jiné oblasti

-

pozoruje a získané výsledky porovnává a

-

…

-

pozornost žáků usměrňována na důležité
základní jevy

zapisuje

-

-

…

na základě vlastních schopností a

-

žáci jsou postupně vedení k samostatnosti

dovedností má vztah k učení, posuzuje

-

žákům je umožňována realizace vlastních

vlastní pokrok a plánuje si zdokonalení
svého učiní

nápadů
-

žáci jsou postupně vedeni k využívání vlastních
vědomostí k pomoci spolužákům

-

výuka je postupně doplňována motivačními
úkoly

-
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…

Kompetence

-

za pomoci dospělého vnímá nejrůznější

k řešení

problémové situace ve škole i mimo ni,

problémů

rozpozná a seznámí se s problémem

-

žáci jsou vedeni k otevřenému upozorňování na
problémy

-

vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na
věk, řešit se žáky.

-

vyhledává informace vhodné k řešení

-

…

-

do výuky se snažíme postupně zapojovat úkoly

problémů

-

z praxe

s ohledem na věk a schopnosti samostatně

-

…

-

…

-

při samostatné práci žákům není bráněno při

řeší problémy, ve kterých volí vhodné
způsoby řešení
-

s ohledem na věk a schopnosti činí
rozhodnutí, která je schopen obhájit a nést
za ně zodpovědnost

vlastní volbě pořadí vypracování úkolů
-

žákům jsou zadávána dobrovolná témata a
úkoly k vypracování

Kompetence

-

komunikativní

s ohledem na věk a schopnosti formuluje a

-

…

-

žákům je umožňováno denně prezentovat své

vyjadřuje své myšlenky a názory
v písemném i ústním projevu

názory při ranním kruhu
-

ve výuce jsou využívány metody obsahující
prvek prezentace výsledků před žáky

-

naslouchá promluvám druhých lidí a má na
ně názor

-

-

seznamuje se s různými typy textů a

-

…

-

žáci se účastní besed na různá témata

-

při ranním kruhu jsou vyslechnuti všichni žáci

-

…

-

učivo je prezentováno využíváním různých

záznamů, obrazových materiálů, běžně

textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně

užívaných gest, zvuků a jiných

užívaných gest, zvuků a jiných informačních a

informačních a komunikačních prostředků

komunikačních prostředků

s ohledem na věk a schopnosti využívá

-

…

-

své dovednosti a znalosti získané v hodinách

informační a komunikační prostředky a

informatiky využívají při dotváření školních

technologie

výukových textů
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-

učí se pracovat s vyhledávačem na internetu

-

…

Kompetence sociální

-

a personální

spolupracuje ve skupině, podílí se společně

-

s pedagogy na vytváření pravidel práce v

-

škola využívá skupinové práce a
kooperativního učení

týmu

-

…

poskytne pomoc nebo o ni požádá

-

žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci

-

při ranním kruhu je žákům poskytována
možnost, dle svého uvážení, projevit své pocity
a nálady a požádat o pomoc

-

Kompetence

-

přispívá k diskusi v malé skupině

se seznamuje s přesvědčením druhých lidí,

-

…

-

zadávání skupinové práce

-

…

-

pravidla chování ve škole jsou diskutována

odmítá útlak a hrubé zacházení, upozorní

občanské

na fyzické i psychické násilí

se žáky
-

při ranním kruhu je žákům poskytnuta možnost,
dle svého uvážení, upozornit na fyzické i
psychické násilí, se kterým se setkává

-

s ohledem na věk se seznamuje s zákony,

-

…

-

žáci jsou seznamováni se základními právy

které se ho přímo dotýkají

-

-

dítěte

je schopen rozhodnout se v jednoduché

-

…

-

v rámci výuky OSV je používána metoda hraní

životní situaci, v případě ohrožení zná

v roli pro přiblížení různých životních situací a

základní postupy řešení této situace

jejich řešení

seznamuje se s našimi lidovými tradicemi ,

-

žáci znají důležitá telefonní čísla

-

…

-

škola pořádá akce připomínající lidové tradice

kulturně-historickým dědictvím,

(Vánoční noc ve škole, Velikonoční dílny,

uměleckými díly a sportovními aktivitami.

Martinské posezení,…)

Dle svého zájmu se aktivně zapojuje do

-

kulturního dění a sportovních aktivit

škola pořádá besídky pro širokou veřejnost
(Vánoční besídka, …)

-

škola v rámci možností pořádá sportovní
soutěže

-

-

…

seznamuje se se základními ekologickými

-

žáci dle svých možností udržují školní pozemek

a environmentálními problémy, je schopen

-

jednotlivé problémy environmentální výchovy

je ve svém okolí objevovat

jsou zařazovány do výuky
-
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…

-

Kompetence

ve vyučovacích hodinách používá

-

bezpečně a účinně materiály, nástroje a

pracovní

vybavení, dodržuje vymezená pravidla,

žáci jsou v rámci výuky seznamováni se
základy bezpečnosti

-

…

-

škola se snaží žáky postupně vést k

plní povinnosti a závazky
-

hodnotí výsledky své práce z hlediska
kvality a hospodárnosti

sebehodnocení své práce
-

žáci jsou vedeni k šetření materiálem

-

…

Metody a formy práce

Ve výuce není preferována žádná vyučovací metoda nebo forma práce. Učitel
zodpovědně volí takovou vyučovací metodu a formu práce, která vede žáky k dosažení cílů
základního vzdělávání a k utváření klíčových kompetencí . Odpovídá vlastnímu stylu práce a
stupni pedagogických zkušeností. Použité metody jsou pro žáky zajímavé a motivující
s důrazem na propojování výuky s praktickými zkušenostmi.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola zabezpečuje výuku žáků:


se zdravotním postižením



zdravotním znevýhodněním



sociálním znevýhodněním

Žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním škola zajišťuje
zohlednění a individuální přístup.
Zvýšená péče a podpora je zajištěna žákům se sociálním znevýhodněním z důvodu
nedostatečné podpory rodinného zázemí. Individuální přístup je i k žákům znevýhodněným
z důvodu příslušnosti k etnické nebo národnostní skupině či specifickému sociálnímu
prostředí.
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Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se
souhlasem jejich zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny.
Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče.
V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum
diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován
individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje.
V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci
zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín
reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí
přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí.
Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném
postupném ročníku.

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Mimořádně nadaní žáci mají specifické vzdělávací potřeby. Ze strany školy je jim
ve spolupráci s rodinou zajištěna péče a pomoc při vytváření vhodných podmínek
ke vzdělávání.
Při identifikaci mimořádného nadání jsou uplatňovány nejrůznější metody. Jedná se
především o pozorování žáků při školní práci, rozbor výsledků práce žáka, hodnocení testů
a úloh, rozhovory se žákem a jeho zákonnými zástupci.
Při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka mohou učitelům
se souhlasem zákonných zástupců žáka poskytnout pomoc psychologové v síti poradenských
zařízení.
Při vzdělávání těchto žáků vycházíme z principů individualizace a vnitřní diferenciace.
Žákům jsou zadávány specifické úkoly, jsou zapojováni do samostatných prací a projektů,
mohou plnit úkoly s vyšším ročníkem, mají možnost pracovat s výukovými programy.
Na žádost zákonných zástupců žáka může ředitel školy mimořádně nadaného žáka
přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti je
vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti
a dorost.
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Průřezová témata
A. Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopnosti

-

pozitivní chování žáků

poznávání, sebepoznání a

-

negativní chování žáků

sebepojetí

-

vcítění se do nálady spolužáků

-

vyjádření vlastních pocitů a nálad

-

vyjádření vlastních názorů

Seberegulace a

-

využití volného času žáků

sebeorganizace

-

volba mimoškolní činnosti

-

informace o činnosti jednotlivých žáků
v minulém dnu

Psychohygiena

-

informace o plánovaných aktivitách žáků

-

pozitivní naladění před zahájením
vyučování

Kreativita

-

pomoc při negativních zážitcích žáků

-

informace o zajímavých realizovaných a
zamýšlených aktivitách žáků

-

pomoc ve formě rozvíjejících nápadů při
realizaci vlastních žákovských nápadů

Poznávání lidí

-

informace o zážitcích žáků ze setkání
s různými lidmi

Sociální rozvoj
-

preventivní debaty upozorňující na
jedince, kteří dětem ubližují

Mezilidské vztahy

-

žákovské informace o vzájemném
kamarádství

Komunikace

-

žákovské informace o rodinných vztazích

-

nácvik základního komunikačního gesta,
podání ruky

Kooperace a kompetice
Morální rozvoj

Řešení problémů a

-

komunikace ve skupině

-

vzájemné naslouchání

-

sdílení společných nápadů

-

informace o vzájemné pomoci

-

reakce na pozitivní události odehrávající
se ve třídě

rozhodovací dovednosti
-

reakce na negativní událost odehrávající
se ve třídě

Hodnoty, postoje,
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-

návrhy řešení problémů

-

vyzdvihování kladných hodnot, postojů

praktická etika

-

informace z učitelova života, které
dokreslují vhodnost volby daných hodnot
a postojů

Integrace v jednotlivých předmětech
Je součástí výuky ve všech předmětech. V hodinách (OSV) jsou probírána témata:


řízení hlasitosti



volný výběr místa



sebepoznání (v oblasti vztahu k vlastnímu tělu, vlastností, prožívání, učebních stylů, mezilidských
vztahů)



naslouchání



představivost a fantazie



způsoby myšlení



časová organizace



tvořivost



komunikace



kooperace



hraní v roli

B. Výchova demokratického občana
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a

-

bezprostřední reakce na události odehrávající se ve škole a v obci

-

vyučující zaujme jasný a jednoznačný postoj k událostem

-

bezprostřední reakce na kulturní, sportovní a společenskopolitické události odehrávající se v České republice (dle zájmu

stát

žáků)

Formy participace občanů

-

vyučující zaujme jasný a jednoznačný postoj k událostem

-

upozornění na praktické činnosti vedoucí k participaci občanů
v politickém

v politickém životě, principy
demokracie jako formy vlády a

-

jednoduchá seznámení s principy demokracie

způsobu rozhodování
Integrace v jednotlivých předmětech
 účast žáků na akcích pořádaných ve spolupráci s obcí
 vlastivěda 4.a 5.ročník

17

C. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá

-

bezprostřední reakce na kulturní, sportovní a společensko-politické
události odehrávající se ve světě (dle zájmu žáků)

Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

-

vyučující zaujme jasný a jednoznačný postoj k událostem

-

informace o cestách žáků do různých zemí světa

-

informace o zážitcích ze setkání s občany rázných zemí světa

-

vyzvednutí národní hrdosti na základě dosažených výsledků našich
spoluobčanů na sportovním a kulturním poli

Integrace v jednotlivých předmětech
 prvouka
 vlastivěda
 anglický jazyk
(poznávání různých zemí světa, různých národů světa, zvyků a tradic různých národů světa
(besedy…), základních historických etap lidstva)

D. Multikulturní výchova
Kulturní diference

-

všichni žáci bez rozdílu ras a pohlaví mají možnost vždy svobodně
vyjádřit své pocity, nálady i názory

Lidské vztahy

-

informace o pozitivní mezilidské vztahy

-

informace o negativních mezilidských vztazích

-

otevření debaty na téma řešení konkrétní situace špatných
mezilidských vztahů

Etnický původ

-

informace o pozitivních zkušenostech s lidmi různého etnického
původu

-

informace o negativních zkušenostech s lidmi různého etnického
původu

-

otevření debaty na téma řešení konkrétní situace soužití s lidmi
odlišného etnického původu

Multikulturalita

-

na základě odehrávajících se událostí upozorňovat žáky na
multikulturní budoucnost světa

-

žákovské informace o využití znalosti cizího jazyka v zahranič

-

princip sociálního smíru a solidarity

-

vyzdvihnutí jakéhokoli pozitivního činu žáka
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Integrace v jednotlivých předmětech
Je součástí výuky ve všech předmětech.
 multikulturalita – anglický jazyk, vlastivěda

E. Enviromentální výchova
Ekosystémy

-

a žitního prostřed odehrávající se ve škole, v obci,

Základní podmínky života
Lidské

aktivity

a

bezprostřední reakce na události týkající se života

problémy

v České republice i ve světě (dle zájmu žáků)

životního

-

prostředí

vyučující zaujme jasný a jednoznačný postoj
k událostem

Vztah člověka k prostředí

-

vyzdvihnutí jakéhokoliv pozitivního činu žáka
spojeného s přírodou a životním prostředím

-

žákovské

informace

upozorňující

na

stav

životního prostředí v obci

Integrace v jednotlivých předmětech

 prvouka, přírodověda
F. Mediální výchova
Tematické okruhy

Kritické čtení a vnímání

receptivních činností

mediálních sdělení
Interpretace vztahu sdělení a
reality

-

-

o

bezprostřední

reakce

na

mediální zprávy

Stavba mediálních sdělení

otevření

debaty

na

téma

pravdivosti mediální zprávy
-

reakce

na

reklamy

prezentované v médiích

Fungování a vliv medií ve
-

společnosti

informace

mediálních zprávách

-

Vnímání mediálních sdělení

žákovské

reakce na vliv reklamy na
žáky

Tematické okruhy

Tvorba mediálních sdělení

produktivních činností

Práce v realizačním týmu

-

snaha, aby výsledkem byli
žáci, kteří v rámci třídy tvoří
tým

Integrace v jednotlivých předmětech
 český jazyk, informatika (tvorba plakátu, tvorba titulních stran učebních textů,
pozvánky; narozeninová party, tvorba diplomu…)
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 všechny aktivity v hodinách OSV jsou koncipovány tak, aby žáky připravovali na
práci v týmu
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IV. Učební plán pro 1.stupeň
Vzdělávací
oblast

Vyučovací
předmět

1.

2.

3.

4.

5.

Min. časová
dotace

Český jazyk

8

7+1

7+1

7

6+1

35

+3

Anglický
jazyk

+1

+2

3

3+1

3+1

9

+5

Matematika

4

4+1

4+1

4+1

4+1

20

+4

Informatika

-

-

1

-

-

1

Prvouka

2

2

2

-

-

6

Přírodověda

-

-

-

1+1

2

Vlastivěda

-

-

-

2

1+1

Hudební
výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná
výchova

1

1

1

2

2

7

Člověk a zdraví

Tělesná
výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět
práce

Praktické
činnosti

1

1

1

1

1

5

P

P

104

Jazyk a
jazyková
komunikace

Matematika a
její aplikace
Informační a
komunikační
technologie

Člověk a jeho
svět

Ročník

6

Umění a kultura

Průřezová témata

Týdenní hodinová dotace +
disponibilní hodiny
Celkový týdenní počet hodinmaximum týdně

P

P

P

19+1

18+4

22+2

23+3

22+4

20

22

24

26

26

21

Z toho
DČD

+2

+14

118

Poznámky k učebnímu plánu
V učebním plánu ŠVP jsou dodrženy podmínky:
 je dodržena povinná časová dotace na prvním stupni (118 hodin)
 není překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky
základního vzdělávání školským zákonem (1. a 2.ročník 22 hodin, 3. až 5. ročník 26
hodin)
Výuka probíhá ve spojených ročnících. Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina
(45min.), ale vyučující mají možnost aktuálně upravit délku vyučovací jednotky podle potřeb
žáků a obsahu výuky. Průřezová témata prolínají všemi vyučovacími předměty.
Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti
(vzdělávací obory) a disponibilní časovou dotací. Disponibilní časová dotace je využita k
posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec
závazného minima (viz. tabulace učebního plánu).
Poznámky ke vzdělávacím oblastem
Jazyk a jazyková komunikace
▪ vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní
charakter a je členěn do složek: Komunikační a slohová výchova,
Jazyková výchova
Literární výchova
▪ vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je realizován ve
všech ročnících v předmětech Český jazyk, čtení, psaní a sloh
▪ řečová výchova a psaní je součástí Komunikační a slohové výchovy
▪ součástí oboru Český jazyk a literatura je péče o rozvoj čtenářské gramotnosti
Cizí jazyk – Anglický jazyk
▪ vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Anglický jazyk je realizován od 1.ročníku
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Matematika a její aplikace
▪ Matematika a její aplikace je realizována ve všech ročnících, geometrie je součástí
matematiky
Informační a komunikační technologie
▪ vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie je realizován
ve 3. ročníku.
Člověk a jeho svět
▪ vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je realizován v 1. až 3.ročníku jako
vyučovací předmět Prvouka, ve 4. a 5.ročníku jako vyučovací

předmět Vlastivěda a

Přírodověda
▪ součástí obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je dopravní výchova, výchova ke
zdraví – zdravému životnímu stylu, prevence úrazů a první pomoc, ochrana člověka za
mimořádných událostí, prevence sociálně patologických jevů
Umění a kultura
▪ vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Hudební výchova a Výtvarná výchova je realizován
ve všech ročnících.
Člověk a zdraví
▪ vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova je realizován ve všech ročnících;
časová dotace pro tělesnou výchovu je 2 hodiny týdně, škola maximálně využívá okolních
podmínek – hřiště, školní zahradu, okolní krajinu
▪ zdravotní tělesná výchova je součástí vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Tělesná
výchova, jejíž prvky jsou preventivně využívány v hodinách tělesné výchovy pro všechny
žáky
▪ vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je zařazen do vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět
Člověk a svět práce
▪ vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je realizován ve všech ročnících
jako vyučovací předmět Praktické činnosti
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Prevence sociálně patologických jevů
▪ škola má zpracovaný Minimální preventivní program
Doplněk vzdělávací činnosti
Nepovinné předměty
Součástí výuky je zařazení nepovinného předmětu Náboženství. ( dle platných předpisů).
Zájmové útvary
Ve škole každoročně funguje řada zájmových útvarů, určených zejména pro žáky ZŠ
a MŠ. Jejich nabídka je přizpůsobena zájmu žáků dle aktuální organizace školního roku. V
nabídce se objevují zájmové útvary z oblasti jazykové, hudební, hudebně pohybové,
sportovní, výtvarné a práce s informačními technologiemi.

24

V. Učební osnovy
Vzdělávací obsah : Vzdělávací obsah, ze kterého je vyučovací předmět tvořen
Organizace výuky : Formy realizace předmětu. Čerpání hodin z disponibilní dotace
Časová dotace : Počty hodin v jednotlivých ročnících
Výchovné a vzdělávací strategie : Metody a formy práce učitele, kterými utváří a rozvíjí
klíčové kompetence žáků
Vzdělávací obsah
Očekávané výstupy : Očekávané výstupy doplněné z RVP ZV.
Dílčí výstupy : Dílčí výstupy stanovené školou tak, aby vedly k naplnění očekávaných výstupů.
Učivo : Učivo vedoucí k naplnění dílčích výstupů
Ročníky : Předpokládaný ročník, ve které by mělo dojít k naplnění dílčích výstupů
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST „JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE“
Učební osnovy předmětu Český jazyk
Vzdělávací obsah :
Základem vzdělávacího obsahu předmětu český jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
Český jazyk a literatura pro 1.stupeň

Organizace výuky :
Výuka

českého

jazyka

je

realizována

formou

vyučovací

hodiny

(45 minut). Ve 2., 3. a 5. ročníku posílena o 1 hodinu týdně z disponibilní dotace.
Časová dotace :
1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

8

7+1

7+1

7

6+1

Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel se při veškerých činnostech cíleně zaměřuje také na rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí žáků.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
•

prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných textů vede žáky k porozumění
jejich významu a smyslu;

•

využívá práci s chybou v různých jazykových projevech k tomu, aby si žáci lépe uvědomili, na co se mají
při učení zaměřit;

•

podněcuje zájem žáků o jazyk a jazykovou kulturu tím, že je motivuje k účasti v jazykových, literárních a
recitačních soutěžích i soutěžích, které si uspořádají sami.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
• zadáváním vhodných úloh zaměřených na řešení jazykových problémů vede žáky k tomu, aby si
zaznamenávali důvody řešení a postup jednotlivých kroků a své záznamy využili při argumentaci
a obhajobě řešení;
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• cíleně zapojuje žáky do řešení školních projektů, ve kterých využívají své jazykové znalosti, a to ve
všech fázích projektu (plánování, přípravy, propagace, realizace a vyhodnocení výsledků); žáky
zapojuje tak, aby byly využity co nejvíce jejich individuální dovednosti a schopnosti.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
•

navozuje různé modelové komunikační situace (komunikace se spolužákem, učitelem, ostatními
dospělými), a tím vytváří příležitosti pro to, aby žáci volili vzhledem k situaci vhodné verbální i
neverbální prostředky;

•

zařazuje do výuky diskusi, žáci si zformulují pravidla pro diskusi, kterými se budou řídit, a
vyhodnocují, jak se jim je daří dodržovat;

•

vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z četby, a tím
podporuje zájem žáků o četbu;

•

žáky učí interpretovat texty, trénuje s nimi typové úlohy zaměřené na čtení s porozuměním;

•

vede žáky k tomu, aby vnímali média jako jeden z prostředků komunikace a rozlišovali
objektivitu a účel jejich sdělení (časopisy, letáky, televize).

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
•

využívá čtenářských zkušeností žáků pro utváření jejich hodnotového systému;

•

vytvářením vhodných příležitostí k veřejným vystoupením před spolužáky a rodiči vede žáky k
získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti;

•

organizuje pro žáky návštěvy divadelních představení, výstav, exkurze do nejrůznějších kulturních
institucí (knihovny, galerie, muzea, divadla, kina), tím rozvíjí jejich estetické cítění a vytváří
prostor pro diskusi, analýzu a formování závěrů.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
•

využívá osobní zkušenosti žáků a jejich zkušenosti z četby k přiblížení chování a jednání lidí rozdílných
sociálních skupin a odlišných kultur;

•

výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů vede žáky k pochopení významu českého jazyka jako prvku
národní identity.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
•

zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce.
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Vzdělávací obsah
1.ročník
Jazyková výchova
Očekávané výstupy / dílčí výstupy
•

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky
o

sluchově a zrakově rozliší jednotlivé hlásky

o

dle svých artikulačních možností vyslovuje všechny hlásky (samohlásky, souhlásky, souhláskové
skupiny)

•

o

člení slova po slabikách

o

člení slova po hláskách

o

znázorní dlouhou a krátkou slabiku

o

v dlouhé slabice vyhledá dlouhou samohlásku

o

sluchově pozná dlouhou slabiku a dlouhou samohlásku

o

doplňuje dlouhé a krátké samohlásky

o

píše dlouhé a krátké samohlásky

porovnává významy slov, zvláště slova opačného a podobného významu, slova
významem souřadná, nadřazená a podřazená

•

o

jednoduše se seznámí s pojmem význam slova

o

ke známým slovům kreslí obrázky

o

zeptá se, pokud nerozumí významu slova

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
o

pozná větu

o

píše na začátku věty velké písmeno a na konci většinou tečku

o

správně čte skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

• napíše správně velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních
jmen osob, zvířat a místních pojmenování
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Učivo :


Věta, slovo, slabika, hláska.



Písmeno malé, velké, tištěné, psané.



Tečka, čárka, středník, dvojtečka, otazník, vykřičník, pomlčka, uvozovky.



Rozlišení věty, slova, slabiky a hlásky z hlediska potřeb čtení a psaní.



Poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám

Komunikační a slohová výchova

Očekávané výstupy / dílčí výstupy

•

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

o

poznává, čte a zapisuje velká tiskací písmena

o

poznává, čte a zapisuje slabiky pomocí velkých tiskacích písmen

o

poznává, čte a zapisuje slova pomocí velkých tiskacích písmen

o

poznává, čte a zapisuje věty pomocí velkých tiskacích písmen

o

poznává, čte a zapisuje malá a velká psací písmena

o

poznává, čte a zapisuje slabiky pomocí psacího písma

o

poznává, čte a zapisuje věty pomocí psacího písma

o

poznává a čte malá tiskací písmena

o

poznává a čte slabiky psané malými tiskacími písmeny

o

poznává a čte věty psané malým a velkým tiskacím písmem

o

čte text odpovídající 1.ročníku a schopnostem žáka

o

dle schopností žáka:

o

čte správně ( čte slova tak, jak jsou napsána)

o

čte tiše

o

čte plynule

o

čte s porozuměním

o

čte šeptem

o

rozumí textu

o

čte čárky

o

čte spojku „a“

o

rozliší přímou řeč

o

používá významové pomlky

o

čte pozorně

o

po přečtení textu, vybere správnou odpověď na otázku k přečtenému textu
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o

po přečtení textu, odpoví na otázku k přečtenému textu

o

po přečtení textu, vytvoří otázku k přečtenému textu

o

po přečtení textu, vlastními slovy vypravuje text

•

porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
o

porozumí krátkému mluvenému pokynu a vykoná jej

o

porozumí delšímu mluvenému pokynu a vykoná jej

o

porozumí krátkému písemnému pokynu a vykoná jej

o

porozumí delšímu písemnému pokynu a vykoná jej

•

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
o

seznamuje se se základními komunikačními pravidly v rozhovoru

o

používá základní komunikační pravidla v modelových příkladech

•

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
o

seznamuje se s principy správné výslovnosti

o

zná vlastní nedostatky ve výslovnosti

o

uvědoměle odstraňuje nedostatky ve výslovnosti

•

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

•

o

seznamuje se s pravidly správného dýchání a volby tempa

o

používá správné dýchání a správné tempo řeči v modelových příkladech

o

čte slova

o

dává přízvuk na první slabice

o

rozlišuje přízvučné a nepřízvučné předložky

o

čte správně konce vět

o

dělá pomlky u čárky

o

dělá pomlky před spojkou a

o

dělá správně významové pomlky

volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích
o

seznamuje se s vhodnými verbálními i nonverbálními prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích

•

na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev
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•

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
o

seznamuje se se základními hygienickými návyky, které jsou spojeny se psaním

o

reaguje na opravu nedostatků spojených se základními hygienickými návyky

o

aplikuje správné návyky při psaní

•

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje
vlastní písemný projev
o

vhodnými cviky si uvolňuje jednotlivé partie částí těla, které jsou využívány při psaní

o

píše velké psací písmo

o

píše uvolňovací cviky

o

píše jednotlivé tvarové prvky písma

o

píše jednotlivá písmena malé a velké psací abecedy

o

spojuje písmena do slabik a slov

•

napíše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
o

seznamuje s druhy jednotlivých jednoduchých sdělení (adresa)

o

seznamuje se s věcnými a formálními pravidly jednoduchých sdělení

o

píše jednoduchá sdělení na modelové situace

•

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
o

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

Učivo :
 Článek, nadpis, řádek, odstavec.
 Prosba, poděkování, omluva, blahopřání
 Rozvíjení znělého hlasu, artikulování, srozumitelné mluvení
 Sdělování krátkých zpráv.
 Krátké mluvené projevy.
 Výcvik čtení - přípravná cvičení sluchová a zraková, správné čtení slabik a uvědomělé čtení snadných
slov a krátkých vět se zřetelnou spisovnou výslovností.
 Hlasité čtení ukázek ze Slabikáře, čítanek a časopisů.
 Činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní a kresebné cviky velkých tvarů.
 Základní hygienické návyky: sezení, držení tužky, umístění sešitu a jeho sklon, hygiena zraku.
 Zacházení s grafickým materiálem.
 Psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (čáry, oblouky, zátrhy, ovály, kličky, vlnovky).
 Orientace v liniatuře. Individuální použití pomocné liniatury.
 Kvalitativní znaky písma.
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 Poznávání psaní a osvojování písmen, slabik, slov.
 Psaní krátkých slov a jednoduchých vět.
 Opisování podle předlohy, přepisování, diktát, autodiktát.
 Psaní velkých počátečních písmen vlastních jmen a prvního slova věty.

 Vytváření základů rukopisu: čitelnost, úhlednost a celková úprava písemného projevu.
Literární výchova
Očekávané výstupy / dílčí výstupy


čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

o

říká zpaměti krátké literární texty, které se naučil v MŠ

o

průběžně se seznamuje s pravidly správného frázování literárního textu

o

učí se a reprodukuje stále náročnější literární texty

o

přednáší vhodné literární texty při vystoupeních organizovaných školou



rozliší vyjadřování v próze a ve verších, odliší pohádku od ostatních vyprávění

o

rozpoznává základními znaky poezie

o

v literárním textu rozpozná znaky poezie

o

označí text psaný ve verších

o

rozpozná základními znaky prózy

o

v literárním textu rozpozná znaky prózy

o

označí prozaický text

o

rozpozná základními znaky pohádky

o

označí pohádkový text



pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

o čte s porozuměním literární text
o v textu vyhledá požadované slovo
o v textu podtrhne odpověď na otázku
o z textu opíše odpověď na otázku
o vlastními slovy odpoví na otázku k textu
o vyhledává informace z textu
o vytvoří otázku k textu
o text vlastními slovy vypravuje
o text jednoduše dramatizuje
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o nakreslí jednoduchou výstižnou ilustraci k textu
o vytvoří obrázkovou osnovu k textu
Učivo :


Hlasité a tiché čtení



Uvědomělé čtení, plynulé spojování slabik a slova, výslovnost délky hlásek.



Vyprávění pohádek a povídek, přednes básní, řešení hádanek, účast na dramatizaci pohádky nebo
povídky



Poslech literárních textů pro děti a mládež.



Rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví.



Básně pro děti a o dětech.



Přednes říkadel, krátkých básní.



Vyprávění, pohádka.



Co rádi posloucháme. Co rádi čteme.



Poznáváme postavy pohádky a seznamujeme se s postavami povídky ze života dětí.



Hodnotíme vlastnosti postav.



Vyjadřujeme své pocity z četby.



Učíme se porozumět pojmům a výrazům při praktické činnosti: říkadla, rozpočítadla, hádanka,
pohádka, báseň, loutkové divadlo, maňáskové divadlo, spisovatel, kniha, časopis, ilustrace.

2.ročník
Jazyková výchova
Očekávané výstupy / dílčí výstupy
•

porovnává významy slov, zvláště slova opačného a podobného významu, slova
významem souřadná, nadřazená a podřazená

o

pozná slova opačného významu

o

tvoří dvojice slov opačného významu

o

pozná slova podobného významu

o

tvoří dvojice slov podobného významu

o

seznámí se se slovy souřadnými, nadřazenými a podřazenými

o

ke slovům podřazeným přiřadí slovo nadřazené a opačně

o

vytváří významové okruhy
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•

porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost;
třídí ohebná slova na slovní druhy

•

o

rozlišuje věc, děj,vlastnost

o

zná řadu slovních druhů

o

k jednotlivým slovním druhům dokáže přiřadit jednoduchý příklad

užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných
jmen a sloves

o

pozná osobu, zvíře, věc, vlastnost, děj

o

ukáže na slovo ten, ta, to

o

pozná podstatné jméno

o

určí dějovost slova

o

pozná sloveso

•

rozliší v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření zvolí vhodné
jazykové i zvukové prostředky

o

pozná větu

o

podle postoje mluvčího rozeznává oznámení, otázku, rozkaz, přání

o

podle společných znaků jednotlivých druhů vět rozlišuje větu oznamovací, tázací, rozkazovací a přací

o

v psané podobě volí správné zakončení věty

o

volí správnou melodii hlasu



odůvodní a napíše správně i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách ve
známých vyjmenovaných slovech, dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo
morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v typických případech
vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

o

správně čte skupiny hlásek dy,ty,ny

o

vyjmenuje řadu tvrdých souhlásek

o

doplňuje y,ý po tvrdých souhláskách

o

píše y,ý po tvrdých souhláskách

o

správně čte skupiny hlásek di,ti,ni

o

vyjmenuje řadu měkkých souhlásek

o

doplňuje i.í po měkkých souhláskách

o

píše i,í po měkkých souhláskách

o

doplňuje skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě

o

píše skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě

o

sluchově správně analyzuje délku samohlásky na začátku slova
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o

rozlišuje délku samohlásky u

o

doplňuje u,ú,ů do slov

o

píše u,ú,ů

o

pozná začátek a konec věty

o

zná pravidlo o psaní velkého písmene na začátku věty

o

píše velká písmena na začátku věty

Učivo :
•

Věta a souvětí.

•

Čeština - abeceda a písmo.

•

Věta - jednotka jazykového (řečového) projevu.

•

Grafická podoba věty a souvětí.

•

Spojení dvou nebo více vět.

•

Spojky a jejich funkce.

•

Pořádek vět.

•

Druhy vět podle postoje mluvčího.

•

Věta, slovo.

•

Slovní význam - slovo nadřazené, podřazené, souřadné.

•

Pořádek slov ve větě.

•

Slovo, slabika, hláska, písmeno.

•

Rozdělení hlásek.

•

Samohlásky, souhlásky, dvojhlásky.

•

Souhlásky znělé a neznělé.

•

Slabikotvorné r, l.

•

Písmeno ě.

•

Význam slabiky pro dělení slov.

•

Slovní druhy: podstatná jména a slovesa, předložky.

•

Vlastní jména.

•

Vyjadřování ústní a písemné.

•

Krátké souvislé projevy.

•

Rozlišování české věty od jiných jazyků.

•

Procvičování v mluveném a čteném projevu; psaní jednoduchých vět.

•

Spojování a oddělování vět.

•

Procvičování v užití nejfrekventovanějších spojek.

•

Sled vět v řeči mluvené a psané.

•

Odlišování a zdůvodňování druhů vět, psaní vět s náležitými znaménky.

•

Tvoření vět ze slov.

•

Rozlišování vět podle postoje mluvčího.

•

Sestavování slov ve věty.

•

Třídění slov.
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•

Rozlišování nadřazenosti a podřazenosti slov.

•

Určování pořádku slov ve větě.

•

Rozlišování hlásek; výslovnost dlouhých a krátkých samohlásek; psaní i/y po měkkých a tvrdých
souhláskách.

•

Vyslovování a psaní souhlásek na konci a uvnitř slova.

•

Výslovnost a psaní slov se skupině dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

•

Dělení slov na konci řádku.

•

Seznámení s názvy slovních druhů.

•

Poznávání podstatných jmen, sloves a předložek v textu.

•

Rozlišování obecných a vlastních jmen.

•

Procvičování pravopisu jmen místních.

Komunikační a slohová výchova

Očekávané výstupy / dílčí výstupy

•

plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

•

porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

•

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

•

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

•

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

•

volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích

•

na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev

o

vyjádří vlastní zážitek kresbou

o

vytvoří krátký mluvený projev ke kresbě

o

doplní vhodné písemné projevy k jednotlivým obrázkům existující kreslené osnovy

o

k již sestavené kreslené osnově vytvoří krátký mluvený projev

o

vytvoří kreslenou osnovu vlastního zážitku

o

vytvoří mluvený projev k vlastní kreslené osnově

o

vytvoří mluvený projev k vlastnímu zážitku

•

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
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•

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje
vlastní písemný projev
se zdokonaluje ve správném psaní písemného projevu

o

•

•

napíše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

o

seznamuje s druhy jednotlivých jednoduchých sdělení

o

seznamuje se s věcnými a formálními pravidly jednoduchých sdělení

o

píše jednoduchá sdělení na modelové situace

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

Učivo :
•

Základní formy společenského styku.

•

Děj - základ vypravování.

•

Jednoduchý popis.

•

Oslovení, pozdrav, poděkování.

•

Dodržování posloupnosti dějů na základě pozorování.

•

Pojmenovávání předmětů a jejich vlastností

•

Nácvik psaní velkých tiskacích písmen pro výuku geometrie.

•

Psaní psacích písmen podle tvarových skupin s důrazem na štíhlost písmen, zvláště oválných s oblouky
a kličkami, na dodržování stejnoměrné výšky písmen tvarově si podobných (e, l, v, V, c, C, č, Č, ch,
Ch, o, O, z, Z, ž, Ž) a na rozestupy písmen ve slovech.

•

Procvičování spojování písmen o, v, b s ostatními písmeny, zvláště s písmeny e, r, z, prohloubením a
protažením háčku.

•

Spojování písmen vratným tahem.

•

Umísťování diakritických znamének.

•

Dodržování jednotlivých tvarů písmen.

•

Aplikační cvičení: psaní adres, dopisu.

•

Úprava písemnosti - nadpis, odstavec.

Literární výchova
Očekávané výstupy / dílčí výstupy
•

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
o

průběžně se seznamuje s pravidly správného frázování literárního textu

o

učí se a reprodukuje stále náročnější literární texty
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o

•

•

•

přednáší vhodné literární texty při vystoupeních organizovaných školou

rozliší vyjadřování v próze a ve verších, odliší pohádku od ostatních vyprávění
o

rozpoznává základními znaky poezie

o

v literárním textu rozpozná znaky poezie

o

označí text psaný ve verších

o

rozpozná základními znaky prózy

o

v literárním textu rozpozná znaky prózy

o

označí prozaický text

o

rozpozná základními znaky pohádky

o

označí pohádkový text

užívá s porozuměním základní literární pojmy
o

seznámí se základními literárními pojmy

o

vlastními slovy vyjádří základní literární pojmy

o

v textu nalezne základní literární pojmy

o

v prohlubování znalostí pokračuje i v druhém období

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
o

čte s porozuměním literární text

o

v textu vyhledá požadované slovo

o

v textu podtrhne odpověď na otázku

o

z textu opíše odpověď na otázku

o

vlastními slovy odpoví na otázku k textu

o

vyhledává informace z textu

o

vytvoří otázku k textu

o

text vlastními slovy vypravuje

o

text jednoduše dramatizuje

o

nakreslí jednoduchou výstižnou ilustraci k textu

o

vytvoří obrázkovou osnovu k textu

Učivo :
•

Plynulé čtení jednoduchých vět.

•

Užívání správného slovního přízvuku.

•

Uplatnění přirozené intonace.

•

Hlasité a tiché čtení s porozuměním.

•

Poslech četby poezie a prózy.

•

Spojování obsahu textu s ilustrací.

•

Vyprávění pohádek a povídek o dětech.
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•

Přednes básní.

•

Řešení hádanek a slovních hříček.

•

Dramatizace pohádky nebo povídky.

•

Co rádi čteme. Orientujeme se v pohádkách.

•

Seznamujeme se s knihami o přírodě a věcech.

•

Doporučujeme knihu spolužákovi.

•

Poezie: báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk, přednes (recitace).

•

Próza: vyprávění , vypravěč, příběh, děj.

•

Divadlo: jeviště, herec, divák, maňásky, loutky.

•

Výtvarný doprovod - ilustrace, ilustrátor.

3.ročník
Jazyková výchova

Očekávané výstupy / dílčí výstupy

•

porovnává významy slov, zvláště slova opačného a podobného významu, slova
významem souřadná, nadřazená a podřazená

•

o

pozná slova opačného významu

o

tvoří dvojice slov opačného významu

o

pozná slova podobného významu

o

tvoří dvojice slov podobného významu

o

seznámí se se slovy souřadnými, nadřazenými a podřazenými

o

ke slovům podřazeným přiřadí slovo nadřazené a opačně

o

vytváří významové okruhy

porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost;
třídí ohebná slova na slovní druhy
o

rozlišuje věc, děj,vlastnost

o

zná řadu slovních druhů

o

k jednotlivým slovním druhům dokáže přiřadit jednoduchý příklad

o

zná jednoduchou definici ohebných slovních druhů

o v textu rozliší ohebné druhy slov
•

užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných
jmen a sloves
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o

pozná osobu, zvíře, věc, vlastnost, děj

o

ukáže na slovo ten, ta, to

o

pozná podstatné jméno

o

ukáže na podstatné jméno ten, ta, to

o

přiřadí podstatné jméno k rodu střednímu, ženskému a mužskému

o

určí množství

o

přiřadí podstatné jméno k číslu jednotnému nebo množnému

o

vytvoří krátkou otázku na podstatné jméno ve větě

o

zná řadu pádových otázek

o

přiřadí otázky k jednotlivým pádům

o

určí pád podstatného jména

o

určí dějovost slova

o

pozná sloveso

o

přiřadí ke slovesu zájmena já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona

o

přiřadí slovesu 1.,2. nebo 3. osobu

o

určí množství vztahující se ke slovesu

o

sloveso přiřadí k jednotnému nebo množnému číslu

o

zná pojmy minulost, přítomnost, budoucnost

o

orientuje se v čase (řekne, kdy se co stalo)

o

sloveso zařadí do minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti

o

sloveso přiřadí k času minulému, přítomnému nebo budoucímu

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy

o

podle počtu sloves v textu rozezná větu jednoduchou od souvětí

o

zná spojky a jiné spojovací výrazy

o

spojuje jednoduché věty v souvětí



odůvodní a napíše správně i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách ve
známých vyjmenovaných slovech, dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo
morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v typických případech
vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

o

pozná obecná podstatná jména

o

dá osobám, zvířatům a věcem jména

o

zná pravidlo o psaní velkých písmen

o

píše velká písmena ve vlastních jménech

o

vyjmenuje řady vyjmenovaných slov

o

vybaví si význam vyjmenovaných slov

o

řeší problémy mezi vyjmenovanými slovy a slovy podobně vypadajícími
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o

odůvodňuje pravopis vyjmenovaných slov

o

doplňuje i/y do doplňovacích cvičení

o

doplňuje a opisuje cvičení s vyjmenovanými slovy

o

pracuje s výukovými programy na vyjmenovaná slova

o

píše podle diktátu cvičení s vyjmenovanými slovy

Učivo :
•

Věta souvětí.

•

Věta jednoduchá – její stavba.

•

Skladební dvojice.

•

Nauka o slově.

•

Slovo a skutečnost.

•

Slova významem podobná, příbuzná a protikladná.

•

Hláskosloví.

•

Stavba slov.

•

Slovní přízvuk.

•

Vyjmenovaná slova.

•

Druhy slov.

•

Ohebné a neohebné slovní druhy.

•

Vlastní jména.

•

Slovesa - pojmenování děje.

•

Tvary sloves - časování.

•

Určování vět a souvětí.

•

Spojování vět, doplňování souvětí.

•

Třídění slov podle významu.

•

Vyhledávání slov podobných a protikladných.

•

Rozlišování slabik, hlásek.

•

Určování počtu slabik.

•

Správné kladení slovního přízvuku.

•

Pamětní zvládnutí vyjmenovaných slov, jejich použití v textu.

•

Pravopis i/y po obojetných souhláskách.

•

Poznávání a rozlišování slovních druhů.

•

Skloňování podstatných jmen.

•

Rozlišování čísla jednotného a množného rodu mužského, ženského a středního.

•

Uvědomělé zvládnutí jmen osob, vyhledávání jmen zvířat, měst, vesnic, hor, řek (výcvik pravopisu).

•

Určování osoby, čísla a času.

•

Časování sloves v čase přítomném, budoucím i minulém.

•

Procvičování slovosledu
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Komunikační a slohová výchova

- žák prohlubuje a upevňuje vědomosti získané v předchozích ročnících
Literární výchova

- žák prohlubuje a upevňuje vědomosti získané v předchozích ročnících
Učivo :
•

Plynulé čtení souvětí a vět, členění textu a větného přízvuku.

•

Rychlé čtení tiché. Hlasité čtení, předčítání.

•

Četba uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a
návyků.

•

Vyprávění pohádky nebo povídky.

•

Přednes básně nebo úryvku prózy.

•

Dramatizace pohádky, povídky nebo básně s dějem.

•

Pověsti místní, regionální.

•

Knížka, kterou máme rádi.

•

Hledáme podstatu příběhu a jeho smysl.

•

Charakterizujeme literární postavy.

•

Líčíme atmosféru příběhu.

•

Vyjadřujeme své postoje ke knize.

•

Myšlenky, které se nám líbí.

•

Knihy do knihovničky.

•

Poezie: báseň s dějem; přirovnání, zosobnění.

•

Próza: pověst, povídka, postava, děj, prostředí.

•

Divadlo: dějství (jednání), herec.

•

Literatura umělecká a věcná.

•

Skutečnost a její umělecké vyjádření, autor a jeho fantazie.

•

Výtvarný doprovod: ilustrace, ilustrátor.
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4.ročník
Jazyková výchova
Očekávané výstupy / dílčí výstupy
•

•

porovnává významy slov, vyhledá v textu slova příbuzná
o

pozná pojem význam slov

o

vysvětlí význam často používaných slov

o

zná pojem kořen (základ) slova

o

na základě stejného kořenu a podobnosti významu určuje příbuzná slova

o

vyhledává příbuzná slova

rozliší základní části slova, slovo základové a odvozené
o

•

na jednoduchém slově ukáže předponu, příponu a kořen slova

určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných
tvarech ve svém projevu

•

•

o

přiřadí podstatná jména k jednotlivým vzorům na základě rozlišovacích znaků

o

vyskloňuje jednotlivé vzory

o

podstatnému jménu přiřadí správný tvar vzoru

o

užívá správné tvary v písemném a ústním projevu

vyhledá základní skladební dvojici
o

pozná větný celek

o

najde ve větném celku jedno nebo více sloves

o

přiřadí slovesu vhodné slovo

o

určí základní skladební dvojice

píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách a v koncovkách ohebných
slov, naváže na znalosti z 1. období

•

o

určí příbuzná slova

o

řeší problémy s příbuznými slovy slov vyjmenovaných

zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
o

zná pravidla shody podmětu s přísudkem

o

užívá pravidla shody podmětu s přísudkem
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Učivo :
•

slova a pojmy

•

význam slov

•

stavba slova

•

stavba slova

•

slovní druhy

•

spisovná a nespisovná slova

•

základní skladební dvojice

•

věta jednoduchá a souvětí

•

vyjmenovaná slova

•

shoda podmětu s přísudkem

Komunikační a slohová výchova – navazuje se na výstupy z 1.období, dochází k jejich
prohlubování
Očekávané výstupy
•

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

•

rozliší podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné
informace zaznamená

•

posoudí úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

•

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

•

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

•

rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích, zejména v reklamě

•

zvolí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru

•

rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace

•

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

•

sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný
projev s dodržením časové posloupnosti

Literární výchova
Očekávané výstupy / dílčí výstupy
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•

•

vyjádří své dojmy z četby a zaznamená je
o

má vlastní názor na literární text

o

vyhledá v textu základní informace (autor, název,…)

o

vypíše základní informace

volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané
téma
o

naváže na dovednosti z 1.období, které dále prohlubuje

o

nachází téma, o kterém je schopný psát

•

rozliší různé typy uměleckých a neuměleckých textů

•

při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
o

seznámí se s základními literárními pojmy

o

vyhledá v textu základní literární pojmy

o

z nalezených literárních pojmů vytvoří jednoduchý rozbor literárního díla

Učivo :
•

báseň, verš, rým, pohádka, bajka, povídka, spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní představení,
herec, režisér, dramatizace textu

5.ročník

Jazyková výchova
Očekávané výstupy
•

porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová,

•

rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku,

•

určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných
tvarech ve svém mluveném

•

projevu,

•

rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary,
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•

vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici
označuje základ věty,

•

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí,

•

užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje,

•

píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách,

•

zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.

Dílčí výstupy :
o

Bezpečně určí základní části slova, rozliší slovo základové a odvozené

o

Tvoří slova pomocí předpon, přípon i koncovek

o

Tvoří slova se samohláskovými a souhláskovými změnami

o

Odliší předponu a předložku, příponu a koncovku

o

V textu přiměřené náročnosti určuje všechna slova ohebná i neohebná

o

Podstatná jména skloňuje podle vzorů (nově předseda a soudce), odůvodňuje psaní y/i
v koncovkách

o

U podstatných jmen v textu přiřazuje rod i životnost, číslo, pád a vzor

o

U sloves určuje nebo tvoří osobu, číslo, čas a způsob (i podmiňovací)

o

Slovesa časuje v čase přítomném, budoucím i minulém, kde správně odůvodní psaní koncovek
podle syntaktických pravidel

o

Samostatně určí přídavná jména, určí jejich druh, skloňuje přídavná jména podle vzoru mladý a
jarní, odůvodní pravopis koncovek

o

Pozná zájmena a určuje druh (neskloňuje)

o

Pozná číslovky a určuje druh (neskloňuje)

o

Tvoří a v textu vyhledá větu jednoduchou a souvětí

o

V jednoduché větě rozliší podmět vyjádřený – holý, rozvitý, všeobecný, několikanásobný a podmět
nevyjádřený, který dohledá

o

Pozná nebo tvoří přísudek holý, rozvitý, slovesný, jmenný a několikanásobný

o

V souvětí určí počet vět, spojovací výrazy a odůvodní psaní znamének v textu

o

Rozšiřuje zásobu spojovacích výrazů o další spojky, vztažná zájmena a příslovce

o

Píše větné vzorce u delších souvětí nebo podle vzorců tvoří složitější souvětí

o

V textu vyhledává přímou řeč a různé druhy uvozovacích vět, upraví přímou řeč na nepřímou a
naopak, ovládá grafický zápis přímé řeči

o

Píše správně předpony nad - , pod -, před -, od -, roz -, bez -

o

Ovládá psaní ě a je, mě a mně v kořeni slov

o

Poznává a správně píše přípony –il, -it, -ivý, -itý

o

Ovládá psaní koncovek podstatných jmen, přídavných jmen tvrdých a měkkých i osobní koncovky
sloves v přítomném čase

o

Ovládá pravopis slov vyjmenovaných a příbuzných
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o

Zvládá základy syntaktického pravopisu

Učivo :
•

Národní jazyk (mateřský jazyk) nejdůležitější prostředek dorozumívání.

•

Stavba slova.

•

Odvozování příponami a předponami.

•

Části slova.

•

Kořen - společný pro všechna příbuzná slova.

•

Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene.

•

Přídavná jména odvozená od jmen zakončených na - s/ - ský, - ští.

•

Zdvojené souhlásky.

•

Předpony s - , z - , vz - .

•

Předložky s, z.

•

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně (bje, vje, tam, kde se setká předpona ob - a v - s kořenem na je - ).

•

Dělení slov na konci řádku.

•

Pravopis i/y po obojetných souhláskách (mimo koncovku).

•

Tvarosloví - slovní druhy.

•

Mluvnické kategorie podstatných jmen.

•

Druhy přídavných jmen.

•

Slovesa - mluvnické kategorie.

•

Podmiňovací způsob.

•

Zájmena - seznámení s jejich druhy.

•

Zájmena osobní.

•

Číslovky.

•

Druhy číslovek.

•

Skladba - základní větné členy.

•

Podmět vyjádřený i nevyjádřený.

•

Podmět několikanásobný.

•

Přísudek slovesný.

•

Shoda přísudku s podmětem.

•

Věta jednoduchá.

•

Souvětí.

•

Interpunkce u řeči přímé.

•

Reprodukce jednoduchých textů.

•

Vypravování.

•

Popis předmětu, děje, pracovního postupu.

•

Dopis.

•

Telegram.

•

Tiskopisy - poštovní poukázka, průvodka, podací lístek.

•

Průběžné osvojování jazyka jako nástroje dorozumívání.

47

•

Vytváření vztahu k jazyku.

•

Určování kořene, předpon, přípon.

•

Vyznačování slovotvorných základů, jak byla slova odvozena.

•

Výcvik v pravopise – užití správných koncovek.

•

Doplňování předpon podle smyslu.

•

Odůvodňování pravopisu s přihlédnutím ke způsobu tvoření slov

•

Osvojování spisovné výslovnosti a pravopisu souhláskových skupin.

•

Osvojování si základního významu předpon.

•

Používání předložek s, z.

•

Procvičování učiva (neukončené) skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně.

•

Procvičování dělení slov po slabikách.

•

Užívání vyjmenovaných slov (i u frekventovaných slov příbuzných).

•

Osvojování slovních druhů, jejich užívání.

•

Určování pádů, čísla, rodu, vzoru, skloňování jmen podle vzorů.

•

Rozlišování druhů přídavných jmen pravopis.

•

Určování mluvnických kategorií sloves.

•

Prvotní procvičování tvarů podmiňovacího způsobu.

•

Nahrazování podstatných a přídavných jmen zájmeny.

•

Určování zájmen osobních.

•

Rozlišování číslovek v textu.

•

Skloňování číslovek základních.

•

Určování základních větných členů.

•

Vyhledávání různých podmětů.

•

Užívání podmětu několikanásobného ve větách.

•

Osvojování shody přísudku s podmětem.

•

Určování věty jednoduché.

•

Spojování vět v souvětí.

•

Využívání interpunkce ve slohovém výcviku (s pomocí Pravidel českého jazyka a Stručné mluvnice
české).

•

Sestavování osnovy textů.

•

Odlišování tvrzení od mínění.

•

Procvičování vypravování.

•

Vlastní popis.

•

Psaní dopisu - jeho částí.

•

Podávání telegramu.

•

Vyplňování tiskopisů.
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Komunikační a slohová výchova

Očekávané výstupy
•

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas,

•

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné
informace zaznamenává,

•

posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení,

•

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná
fakta,

•

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku,

•

rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě,

•

volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru,

•

rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace,

•

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry,

•

sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný
projev s dodržením časové

•

posloupnosti.

Dílčí výstupy :
o

při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči – tempo, intonace, přízvuk, snaží se
používat různá zabarvení hlasu podle textu

o

samostatně reprodukuje text pro tichém čtení

o

při tichém čtení odliší podstatné a okrajové informace, vybere hlavní body a slova, podstatné
informace zaznamená

o

posoudí úplnost či neúplnost sdělení písemného i ústního

o

zapamatuje si podstatná fakta z přiměřeného ústního sdělení a reprodukuje jeho obsah

o

vede správně dialog, střídá roli mluvčího a posluchače, zdvořile vystupuje

o

zanechá vzkaz na záznamníku

o

učí se rozpoznat manipulativní komunikaci – zejména v reklamě

o

rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji používá

o

používá při řeči přiměřená gesta a mimiku

o

zlepšuje techniku psaní, snaží se o úhledný, čitelný a přehledný písemný projev
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o

učí se rozvrhnout text na ploše

o

píše správně po stránce obsahové a formální další žánry písemného projevu

o

omluvenka, vzkaz, inzerát

o

dopis, zpráva

o

referát

o

výpisek (z vlastivědy, přírodovědy)

o

jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník)

o

sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří písemný projev a text rozdělí na odstavce

o

aktivně používá své znalosti z pravopisu lexikálního i syntaktického

Literární výchova

Očekávané výstupy

•

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je,

•

volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané
téma,

•

rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů při jednoduchém rozboru
literárních textů používá

•

elementární literární pojmy

Dílčí výstupy
o

vyjádří své dojmy z četby, zaznamená je a seznamuje s nimi ostatní žáky pomocí referátu o knize

o

tvoří vlastní literární text na dané téma, verše, rýmy

o

rozlišuje různé typy uměleckých i neuměleckých textů

o

seznamuje se s dalšími základními pojmy literární teorie

o

komedie, tragédie, drama

o

bajka, povídka, báje, pověst

o

cestopis

o

humor v literatuře (situační a slovní)

o

řeč autora a řeč postav

o

čas a prostředí děje

o

s pomocí tyto pojmy používá při jednoduchém rozboru literárního díla
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Učební osnovy předmětu Anglický jazyk
Vzdělávací obsah :
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk je vzdělávací obsah
vzdělávacího oboru Cizí jazyk pro 1.stupeň ZŠ.
Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace
při kontaktu s lidmi z různých částí světa a pro práci s počítačem a internetem. Je kladen
důraz na rozvoj komunikačních jazykových dovedností a jejich praktickou využitelnost doma
i v zahraničí, také má za cíl rozšířit možnosti žáků v používání informačních a komunikačních
technologií, jejichž pracovním jazykem je nejčastěji jazyk anglický. Žáci jsou vedeni
k samostatnému učení a sebehodnocením, plánováním a sledováním pokroku v cizím jazyce
se stávají spoluodpovědnými za výsledky vlastního učení.
Na 1. stupni se jedná především o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku a
vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Věnuje se pozornost všem řečovým
dovednostem a využívají se aktivizující metody.
Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni vede k dosažení úrovně A1 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky a lze jej shrnout následovně:
Žák se dovede zúčastnit velmi jednoduché interakce, klást a zodpovídat velmi
jednoduché dotazy o něm samém, o tom, kde žije a co má, o lidech, které zná; dovede
zformulovat velmi jednoduché výpovědi/tvrzení

o bezprostředních skutečnostech a na

podobné výpovědi/tvrzení reagovat. Ve vzdělávací oblasti žák rozumí a vhodně odpovídá na
jazyk používaný učitelem v rámci výuky (např. pozdravy, pokyny, opravování nedostatků,
povzbuzování apod.). Umí pojmenovat nebo popsat předměty a vybavení související
s výukou, klást dotazy související s bezprostředními potřebami (např. požádat o pero, knihu,
odskočit si...) a porozumět odpovědím, které jsou formulovány pomalu a zřetelně, případně i
zopakovány. Dovede číst zprávy a nápisy a opsat věty související s výukou a vykonat pokyny
související se školními aktivitami.
Na konci 1. stupně žák:
•

Účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů a používá při tom jednoduchá
slovní spojení a otázky o osobních a blízkých tématech a činnostech.
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•

Sdělí ústně základní informace o sobě, dalších osobách pomocí slovních spojení a
jednoduchých vět.

•

Popíše ústně sebe, další osoby, zvířata, předměty a činnosti pomocí slovních spojení a
jednoduchých vět.

•

Rozumí známým slovům, základním frázím, smyslu jednoduchých vět a krátkých
textů týkajících se témat z jeho života pokud jsou vyslovovány pomalu a zřetelně.

•

Rozumí písemné podobě známých slov, základních frází, smyslu jednoduchých vět a
textů týkajících se témat z jeho života zvláště mají-li vizuální podporu.

•

Píše jednoduchá slovních spojení a věty týkající se jeho života.

Zařazení doporučeného rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika třídy a
individuální potřeby žáků.
Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a
problémy současného světa. Jedná se o následující průřezová témata:
•

Osobnostní a sociální výchova (OSV): Sociální rozvoj – Komunikace;

•

Multikulturní výchova (MKV): Lidské vztahy; Kulturní diference;

•

Výchova demokratického občana (VDO): Občan, občanská společnost a stát;

•

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět
nás zajímá; Jsme Evropané; Objevujeme Evropu a svět.

Organizace výuky
Výuka anglického jazyka je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut).
Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem
(např. skupinová práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce,
individuální výuka, projekty, frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a
volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se mohou podílet i žáci.
Časová dotace:
Vyučovací předmět Anglický jazyk se realizuje v 1. až 5. ročníku v této hodinové
dotaci:
1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

+1

+2

3

3 +1

3 +1
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Výchovné a vzdělávací strategie
Rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce je přirozeným procesem. Žáci rozvíjejí nejen komunikativní
kompetenci, která je podstatná při učení se cizímu jazyku, nýbrž také používají vhodné strategie učení. Jsou
vedeni k praktickému propojení jazykových dovedností s pracovním a společenským životem. Pro utváření a
rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají rozmanité postupy, metody a formy práce vycházející
z principů výuky anglického jazyka.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
• pracuje s žáky různými metodami a organizačními formami, aby lépe pochopili a propojili nové informace;
• učí žáky plánovat a hodnotit vlastní učení;
• využívá audio-produkci anglofonních zemí, aby motivoval žáky rozšířit si slovní zásobu a zdokonalit
správnou výslovnost;
• zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využívat ICT pro získávání informací a řešení úkolů a pro
komunikaci.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
•

navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat s pomocí cizího jazyka
(metoda hraní rolí, simulace);

•

zadáváním vhodných úloh na porovnávání psaného a mluveného slova vede žáky k tomu, aby si rozdíly
zaznamenali a dále s nimi pracovali.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
•

používá audio a videonahrávky, aby s žáky procvičil porozumění (recepci) mluvenému slovu;

•

využívá písně, říkadla a básně pro žákovu řízenou produkci;

•

využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
•

zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu;

•

při neporozumění cizojazyčnému výrazu motivuje žáky k tomu, aby si navzájem ve skupině pomáhali.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
•

využíváním autentických obrázků motivuje žáky k poznávání kultury, zvyků a tradic anglofonních a
jiných zemí;
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•

využíváním zkušenosti žáků z cizojazyčného prostředí jim přibližuje chování a jednání lidí různých
sociokulturních skupin.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
•

zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce;

•

zařazuje úkoly na rozšíření slovní zásoby tak, aby současně rozvíjely jemnou motoriku žáků.

Vzdělávací obsah
Očekávané výstupy – 1. období
Řečové dovednosti
•

rozumí jednoduchým pokynům, otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a
s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

•

zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal

•

rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu

•

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

•

přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení

•

píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy

Dílčí výstupy – 1. období
Poslech s porozuměním
o

porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele souvisejícími s činnostmi ve třídě a/nebo
s osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností

o

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

o

porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu,
který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu

o

zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech) v krátkém jednoduchém
poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo
zvukovou oporu

54

o

porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového textu, který se vztahuje
k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu

Mluvení
o

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

o

se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, vlastní, má rád/nerad za použití jednoduchých slovních
spojení

o

sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích (např. jméno, věk, kde bydlí,
vlastní) za použití jednoduchých slovních spojení

o

popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává (např. předměty, zvířata), za použití jednoduchých
slovních spojení

o

reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení na otázky týkající se jeho samotného (např.
sdělí jméno, věk, kde bydlí, vlastní, má rád/nerad)

o

odpoví a poskytne konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech), které se vztahují k
osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení

Čtení s porozuměním
o

najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech) v krátkém jednoduchém textu,
který se vztahuje k osvojovaným tématům

o

rozpozná známá slova a slovní spojení a jednoduché věty (např. předměty, osoby, zvířata) v
krátkém textu vztahujícím se k osvojovaným tématům

o

porozumí významu slov, slovních spojení, které se vztahují k osvojovaným tématům, má-li
k dispozici vizuální oporu

Psaní
o

napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí, uvede svůj věk, kde bydlí, vlastní,
má rád/nerad

o

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

o

porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu,
který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu

o

porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který je
pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu

o

zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových
údajích) v krátkém jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům,
má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu
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o

porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového textu, který se vztahuje
k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu

o

doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova, slovní spojení), které se týkají
osvojovaných témat

UČIVO
1. ročník
Zvuková (a grafická) podoba jazyka
• výslovnost jednotlivých hlásek, slabik a slov

Gramatika
•

osobní zájmeno „já“

•

přivlastňovací zájmeno „můj, moje“

•

sloveso být (be), mít (have got) a mít rád (like) v 1. os. č. j. přítomného času

•

otázka „What´s this?“ a „Who is this?“

•

odpověď na výše uvedené otázky (This is . . .)

Slovní zásoba
•

pozdravy (setkání, rozloučení)

•

barvy – základní

•

čísla 0 – 10

•

rodina

•

škola – školní potřeby

•

jídlo – ovoce

•

narozeniny

•

svátky – Vánoce

•

zvířata (domácí mazlíčci, ZOO)

Tematické okruhy
•

domov, rodina, škola, jídlo, kalendářní rok (svátky), zvířata

2. ročník
Zvuková (a grafická) podoba jazyka
• výslovnost jednotlivých hlásek, slabik a slov
• vztah mezi psanou a zvukovou podobou hlásek, slabik a slov
• intonace „ano/ne“ otázek
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Gramatika
•

neurčitý člen a, an

•

osobní zájmena v 1. a 2. os. č. j. (I, you)

•

přivlastňovací zájmena v 1. a 2. os. č. j. (my, your)

•

sloveso být v 1. a 2. os. č. j. přítomného času

•

sloveso mít v 1. a 2. os. č. j. přítomného času

•

sloveso mít rád v 1. a 2. os. č. j. přítomného času

•

vazba „I would like“

•

otázka „Would you like . . .?“

•

otázka „How many . . . ?“

Slovní zásoba
•

pozdravy

•

barvy, tvary

•

čísla 0 – 20

•

domov, rodina

•

škola, třída, jednoduché pokyny ve třídě

•

školní potřeby

•

volný čas (koníčky, prázdniny)

•

lidské tělo

•

jídlo

•

bydliště (jsem z ...)

•

kalendářní rok (svátky – Vánoce, Velikonoce, oslava narozenin)

•

zvířata

Tematické okruhy
•

domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, jídlo, bydliště, kalendářní rok (svátky), zvířata

3. ročník
Zvuková (a grafická) podoba jazyka
• výslovnost jednotlivých hlásek, slabik a slov
• vztah mezi psanou a zvukovou podobou hlásek, slabik a slov
• intonace „ano/ne“ otázek
• práce se slovníkem učebnice (fonetické znaky) a na internetu

Gramatika
•

člen určitý a neurčitý (the, a, an)

•

podstatná jména – číslo množné (tvoření pomocí koncovky –s)
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•

slovo „some“ ve významu „nějaký, několik“

•

osobní zájmena ve 3. os. č. j. (he, she, it)

•

přivlastňovací zájmena ve 3. os. č. j. (his, her, its)

•

sloveso být ve 3. os. č. j. přítomného času, otázka, odpověď, zápor

•

sloveso mít ve 3. os. č. j. přítomného času, otázka, odpověď, zápor

•

sloveso mít rád v 1. a 2. os. č. j. přítomného času – otázka, odpověď, zápor (pomocné sloveso „do“)

•

slovesa – rozkazovací způsob

•

slovosled v anglické oznamovací větě

•

slovosled v anglické tázací větě

•

vazba „there is, there are“

•

základní předložky – určení místa (in, on, under, next to, between)

Slovní zásoba
•

domov – dům, místnosti

•

rodina (členové širší rodiny)

•

seznamování – jak se jmenuji (hláskování), odkud jsem, kolik je mi let

•

jaký kdo je – přídavná jména

•

škola – školní potřeby, pokyny učitele

•

volný čas - hračky

•

můj obličej, moje tělo

•

části těla zvířat

•

jídlo – ovoce, zelenina, oblíbené jídlo

•

oblékání – moje oblečení

•

nakupování potravin

•

moje město – co se kde nachází

•

svátky – Halloween, Vánoce, Velikonoce

•

zvířata – naši mazlíčci, zvířata na farmě a v ZOO

Tematické okruhy
•

domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, kalendářní rok (svátky),
zvířata

Očekávané výstupy – 2. období
Poslech s porozuměním
•

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovnost

•

rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
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•

rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně
a má k dispozici vizuální oporu

Mluvení
•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů

•

sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných témat

•

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

Čtení s porozuměním
•

vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům

•

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu

Produktivní řečové dovednosti
•

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu

Psaní
•

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

•

vyplní osobní údaje do formuláře

Dílčí výstupy – 2. období
Poslech s porozuměním
o

porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a spolužáka souvisejícím s osvojovanými
tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností

o

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

porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu,
který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu

o

porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který je
pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu

o

zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových
údajích) v krátkém jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům,
má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu

o

porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého poslechového textu, který se vztahuje
k osvojovaným tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu

Mluvení
o

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

o

účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní informace o
sobě, dalších osobách, zvířatech, předmětech, činnostech, nebo se na podobné informace zeptá

o

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

o

sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích, zvířatech, o místě, kde bydlí,
(např. co dělají, co mají na sobě, co umí, kde, bydlí, co mají rádi/neradi) za použití jednoduchých
slovních spojení a vět kde bydlí, (např. co dělají, co mají na sobě, co umí, kde, bydlí, co mají
rádi/neradi) za použití jednoduchých slovních spojení a vět

o

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

o

popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává (např. předměty, zvířata, činnosti), za použití
jednoduchých slovních spojení a vět

o

reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se jeho samotného,
členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí jméno, věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, má
rád/nerad)

o

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

o

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

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

o

rozpozná známá slova a slovní spojení (např. zvířata, činnosti, bydlení, město, nakupování,
oblečení nebo číselné a časové údaje) v krátkém textu vztahujícím se k osvojeným tématům z
běžného života

o

porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, které se vztahují k osvojovaným
tématům, má-li k dispozici vizuální oporu

o

porozumí tématu krátkého textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům a je podpořen obrazem

o

napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých představí sebe i členy své rodiny, kamarády a

Psaní
spolužáky, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi
o

sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět krátký pozdrav,dotaz či vzkaz, ve
kterém sdělí konkrétní informace nebo se na ně zeptá

o

doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova, slovní spojení), které se týkají
jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat, předmětů nebo prostředí, které ho bezprostředně obklopuje,
a činností, které běžně vykonává

UČIVO

4. ročník
Zvuková (a grafická) podoba jazyka
•

výslovnost jednotlivých hlásek, slabik a slov

•

vztah mezi psanou a zvukovou podobou hlásek, slabik a slov

•

intonace „ano/ne“ otázek

•

fonetická abeceda

Gramatika:
•

osobní zájmena

•

přivlastňovací zájmena

•

přivlastňování věcí (přivlastňovací pád) a slovo „whose“

•

zájmena ukazovací (this, that, these, those)

•

číslovky 0 – 100

•

sloveso být (be), mít (have), umět (can) a mít rád (like)

•

přítomný čas prostý a průběhový
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•

zákaz

•

předložky (budovy, místnosti, dopravní prostředky - at, in, on)

•

spojka „because“

Slovní zásoba


čísla 0 - 100



domov, rodina – můj pokoj, vybavení



škola – místnosti v škole, vybavení třídy



volný čas – záliby, sport, domácí mazlíčci (zvířata), prázdniny



povolání



jídlo – denní jídla (snídaně, svačina . . ., zdravá a nezdravá strava, jídlo v restauraci, vyjádření
chutná x nechutná



oblékání – oděv a doplňky



nákupy – obchody, obchodní centrum



bydliště - adresa



kalendářní rok (čas – celé hodiny, denní program, dny v týdnu, roční období)



příroda, venkov



počasí

Tematické okruhy:
domov, rodina, škola, volný čas, povolání, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, kalendářní rok (roční období, dny v
týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí

5. ročník
Zvuková (a grafická) podoba jazyka
•

Souhlásky a samohlásky

•

Přízvuk slov

•

Intonace ve větě

•

Fonetická abeceda

Gramatika
•

sloveso být, mít, umět

•

přítomný čas prostý a průběhový: oznamovací věta, otázka, záporná věta

•

vazba there is/there are

•

osobní a přivlastňovací zájmena

•

předložky místa, pohybu, času
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•

tázací zájmena a příslovce

•

otázky na množství a cenu

Slovní zásoba
•

já, moje rodina a moji kamarádi

•

zájmové činnosti a sporty, režim dne

•

domov, dům, pokoje

•

škola, předměty ve škole, vyučovací předměty

•

město, budovy, obchody

•

části lidského a zvířecího těla

•

počasí

•

jídlo a pití

•

kalendářní rok a časové údaje

•

oblečení

•

volný čas a zábava

Tematické okruhy:
já, moje rodina, můj den, každodenní činnosti, zájmy, domov, škola, město, volný čas, lidské tělo, jídlo a pití,
oblékání, kalendářní rok (roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST „ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE“
Učební osnovy předmětu Matematika
Vzdělávací obsah :
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah
vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace pro 1.stupeň

Organizace výuky :
Výuka matematiky je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut). Ve 2. a 4.
ročníku je posílena o 1 hodinu týdně z disponibilní dotace.
Časová dotace :
1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

4

4+1

4+1

4+1

4+1

Výchovné a vzdělávací strategie
Matematickým vzděláváním lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků.
Učitelé matematiky k tomu používají následující postupy, metody a formy práce:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
•

prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem a
správností výpočtu;

•

zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání
matematických poznatků a dovedností v praxi;

•

pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného experimentu pro
budování pojmů v mysli žáků;

•

vede žáky k modelování a znázorňování.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
•

nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti rozvíjí logické myšlení a úsudek
žáků;
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•

kladením jednoduchých problémových otázek vede žáky k hledání různých způsobů řešení a k tomu,
aby si uvědomili, které z nich jsou efektivní a které nikoliv;

•

vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej a svá
řešení zaznamenali;

•

klade důraz na mezipředmětové vztahy.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
•

důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou matematizaci
problémů a interpretaci výsledků;

•

cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci prezentovali ostatním postupy řešení úloh a srozumitelně
vysvětlili, proč daný postup zvolili;

•

klade důraz na správnost formulací, logickou strukturu, posloupnost argumentací, jak v písemném, tak v
mluveném projevu.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
•

organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou matematickou úlohu žáci rychle vyřeší,
nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
•

povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o matematiku a snahu zlepšovat
své výsledky.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
•

důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke správnému a bezpečnému užívání
rýsovacích potřeb;

•

vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně
naplánovali plnění úkolů.
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Vzdělávací obsah
1.ročník

Číslo a početní operace
Očekávané výstupy / dílčí výstupy
•

používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném
souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
o

odříká řadu čísel 1-5 vzestupně ( po čase i sestupně)

o

řadu čísel rozšiřuje o další probíraná čísla až do 10

o

v oboru 1-5 přiřazuje číslům počet prvků

o

obor rozšiřuje o další čísla až do 10

o

v oboru 1-5 přiřazuje počtu prvků číslo

o

počet prvků rozšiřuje až do 10

o

na základě získaných znalostí počítá předměty od 1 do 5 ;postupně až do 10

o

na základě získaných znalostí vytváří soubory s daným počtem prvků od 1 do 5 ; postupně
až do 10

•

o

odříká řadu čísel 10-20 vzestupně ( po čase i sestupně)

o

v oboru 10-20 přiřazuje číslům počet prvků

o

v oboru 10-20 přiřazuje počtu prvků číslo

o

na základě získaných znalostí počítá předměty od 10 do 20

o

na základě získaných znalostí vytváří soubory s daným počtem prvků od 10 do 20

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti
a nerovnosti
o

čte přirozené číslo 1; obor postupně rozšiřuje až do 10

o

zapíše přirozené číslo 1; obor postupně rozšiřuje až do 10

o

čte přirozená čísla do 20

o

zapíše přirozená čísla do 20

o

pozná větší a menší počet prvků a dvou množinách, které jsou počtem prvků velice
rozdílné

o

seznámí se s pojmy větší, menší, rovná se

o

graficky zaznamená pojmy větší, menší, rovná se, za pomocí značek < , = , >

o

užije a zapíše vztah rovnosti a nerovnosti v oboru do 5;postupně rozšiřuje obor až do 10

o

užije a zapíše vztah rovnosti a nerovnosti v oboru do 20
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•

•

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
o

najde číslo o oboru 0-10 na číselné ose

o

znázorní číslo z oboru 0-10 na číselné ose

o

najde číslo o oboru 0-20 na číselné ose

o

znázorní číslo z oboru 0-20 na číselné ose

provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
o

seznámí se s pojmem sčítání, pro sčítání používá znaménko +, které nazývá „a“ (podle
matematické zralosti nahrazuje pojmem „plus“)

o

seznámí se s pojmem odčítání, pro odčítání používá znaménko -, které nazývá „bez“
(podle matematické zralosti nahrazuje pojmem „mínus“)

•

o

sčítá v oboru 1-3; obor rozšiřuje až do oboru 0-10

o

příklad na sčítání v oboru 1-3 znázorní; obor rozšiřuje až do oboru 0-10

o

k znázornění sčítání v probíraném oboru vytvoří příklad

o

celou desítku znázorní pomocí desítkového rámečku

o

odčítá v oboru 1-3; obor rozšiřuje až do oboru 0-10

o

příklad na odčítání v oboru 1-3 znázorní; obor rozšiřuje až do oboru 0-10

o

k znázornění odčítání v probíraném oboru vytvoří příklad

o

celou desítku znázorní pomocí desítkového rámečku

o

sčítá v oboru 11-20

o

příklad na sčítání v oboru 11-20 znázorní

o

k znázornění sčítání v probíraném oboru vytvoří příklad

o

celé desítky znázorní pomocí desítkových rámečků

o

odčítá v oboru 11-20

o

příklad na odčítání v oboru 11-20 znázorní

o

k znázornění odčítání v probíraném oboru vytvoří příklad

o

celé desítky znázorní pomocí desítkových rámečků

o

řeší příklady typu 1 +_ = 4(jedna a kolik chybí do)dle probíraného oboru

o

rozkládá čísla za pomocí znázornění

o

znázorní stejný počet

o

pomocí symbolu + a čísla zaznamená, co znamená o více

o

počet o více znázorní za čáru stejně plnými tvary (jednotky kolečka, atd.)

o

vytvoří příklad na sčítání

o

znázorní stejný počet, který označí tzv. čárou stejně

o

pomocí symbolu – a čísla znázorní, co znamená o méně

o

vytvoří příklad na odčítání

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
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o

řeší úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v rámci probíraného číselného
oboru

o

dle svého nadání tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v rámci
probíraného číselného oboru

o

čte zadání slovní úlohy

o

znázorní zadání slovní úlohy

o

ke znázornění vytvoří příklad

o

znázorněním vyjádří odpověď

o

podtržením označí otázku v zadání slovní úlohy

o

vypočítaný výsledek dosadí do předepsané odpovědi

o

odpověď zapíše velkým tiskací a posléze psacím písmem

o

rozumí pojmu o více, o méně

o

podtržením označí nejdůležitější matematické skutečnosti v zadání slovní úlohy

o

podtržením označí otázku

o

zjištěné údaje zapíše do zápisu

o

vytvoří příklad

o

zapíše odpověď

o

aplikuje dovednosti na jednotlivé praktické úlohy odpovídající probíranému číselnému
oboru

Učivo:
•

přirozená čísla 1 – 20, číslo 0

•

sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

Závislost, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy / dílčí výstupy
•

orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
o

používá základní časové pojmy (dnes, zítra, včera, ráno, dopoledne, poledne, odpoledne,
večer)

o

správně užívá pojmy den, hodina

o

seznámí se se základní jednotkou času (hodina)

o

z příkladů vybere to, co se měří na hodiny

Geometrie v rovině a v prostoru
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Očekávané výstupy / dílčí výstupy


rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci



roztřídí základní rovinné útvary podle kriterií (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)

o

vybarví základní útvary podle kritérií

o

najde příklady základních rovinných útvarů v okolí

porovnává velikost útvarů
o



o

třídí rovinné útvary podle velikosti

rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

 za pomocí čtverečkovaného papíru dokreslí obrázek podle osy souměrnosti
Učivo:
•

Orientovat se v prostoru (vpravo, vlevo, před, za).

•

Rozeznávat geometrické útvary: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, krychle, kvádr, válec

2. ročník
Číslo a početní operace
Očekávané výstupy/ dílčí výstupy
•

používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném
souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
o

odříká řadu čísel do 100 vzestupně (po čase i sestupně) po desítkách

o

odříká řadu čísel do 100 vzestupně (po čase i sestupně) po jednotkách

o

v oboru do 100 přiřazuje číslům počet prvků; celým desítkám

o

v oboru do 100 přiřazuje číslům počet prvků; jednotkám

o

v oboru do 100 přiřazuje počtu prvků číslo; celým desítkám

o

v oboru do 100 přiřazuje počtu prvků číslo; jednotkám

o

na základě získaných znalostí počítá předměty do 100

o

na základě získaných znalostí vytváří soubory s daným počtem prvků do 100
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•

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti
a nerovnosti

•

•

o

čte přirozená čísla do 100; po desítkách

o

čte přirozená čísla do 100; po jednotkách

o

zapíše přirozená čísla do 100; po desítkách

o

zapíše přirozená čísla do 100; po jednotkách

o

užije a zapíše vztah rovnosti a nerovnosti v oboru do 100; pouze desítky

o

užije a zapíše vztah rovnosti a nerovnosti v oboru do 100; celý obor

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
o

najde číslo o oboru 0-100 na číselné ose; pouze desítky

o

najde číslo o oboru 0-100 na číselné ose; celý obor

o

znázorní číslo z oboru 0-100 na číselné ose; pouze desítky

o

znázorní číslo z oboru 0-100 na číselné ose; celý obor

provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

o

sčítá v oboru do 20 s přechodem přes 10

o

příklad na sčítání v oboru do 20 s přechodem přes 10 znázorní

o

k znázornění sčítání v probíraném oboru vytvoří příklad

o

příklad rozloží ve tvaru 9+6=9+1+5

o

odčítá v oboru do 20 s přechodem 10

o

příklad na odčítání v oboru do 20 s přechodem 10 znázorní

o

k znázornění odčítání v probíraném oboru vytvoří příklad

o

celé desítky znázorní pomocí desítkových rámečků

o

příklad rozloží ve tvaru 11-2=11-1-1

o

s uplatněním získaných poznatků sčítá a odčítá celé desítky do 100

o

s uplatněním získaných poznatků sčítá a odčítá desítky a jednotky bez přechodu desítky do 100

o

s uplatněním získaných poznatků sčítá a odčítá desítky a jednotky s přechodem desítky do 100

o

sčítá přes desítku do 100; dle svého nadání i s pomocí číselné osy

o

znázorní násobení jako opakované sčítání daného čísla

o

pomocí opakovaného sčítání stejného sčítance vyvodí řadu dané násobilky

o

zpaměti vyjmenuje řadu násobků dané násobilky

o

k znázornění vytvoří příklad na násobení a naopak

o

pamětně počítá příklady na násobení dané násobilky

o

odčítá přes desítku do 100; dle svého nadání i s pomocí číselné osy

o

znázorní dělení jako dělení celku na části nebo po částech

o

pomocí násobkových vazeb dané násobilky vyvodí vazby na dělení dané násobilky

o

k znázornění vytvoří příklad na dělení a naopak

o

pamětně počítá příklady na dělení dané násobilky

70

o

prakticky vnímá vazbu mezi jednotlivými příklady na násobení a dělení 2.4=8 protože 8:4=2

o

za pomocí příkladu na dělení řeší úlohy typu 4. _ = 8 a opačně
o

pozn. 2. ročník – násobilka 2,3,4,5

•

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace

o

řeší úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v rámci probíraného číselného oboru

o

dle svého nadání tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v rámci probíraného
číselného oboru

o

dle svého nadání tvoří úlohy, ve kterých modeluje osvojené početní operace v rámci probíraného
číselného oboru

o

podtržením označí nejdůležitější matematické skutečnosti v zadání slovní úlohy

o

podtržením označí otázku

o

zjištěné údaje zapíše do připraveného zápisu

o

vytvoří příklad

o

zapíše odpověď

o

aplikuje dovednosti na jednotlivé praktické úlohy odpovídající probíranému číselnému oboru

o

rozumí pojmu krát více, krát méně

o

podtržením označí nejdůležitější matematické skutečnosti v zadání slovní úlohy

o

podtržením označí otázku

o

zjištěné údaje zapíše do zápisu

o

vytvoří příklad

o

zapíše odpověď

o

aplikuje dovednosti na jednotlivé praktické úlohy odpovídající probíranému číselnému oboru

Učivo:
•

přirozená čísla 1 – 20

•

sčítání a odčítání do 20 s přechodem

•

desítky

•

čísla v desítkové soustavě

•

číselná osa

•

násobilka

•

vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

•

přirozená čísla do 100

•

písemné sčítání a odčítání do 100

•

písemné algoritmy početních operací

Závislost, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy / dílčí výstupy
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•

orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
o

na hodinách s ručičkami určí celé hodiny

o

na hodinách s ručičkami určí půl, čtvrt, tři čtvrtě dané hodiny

o vyjmenuje další jednotky času
Učivo:
•

tabulky

•

vztahy typu „ o více“, „ o méně“,

•

n-krát více, n-krát méně

•

závislosti a jejich vlastnosti

Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy / dílčí výstupy
•

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci

•

o

seznámí se s pravidly rýsování (držení tužky, pravítka)

o

vymodeluje bod

o

narýsuje bod

o

bod označí velkým tiskacím písmenem

o

rozliší druhy čar (přímá, křivá, lomená)

o

vymodeluje nebo jinak znázorní přímku

o

narýsuje přímku

o

přímku označí malým psacím písmenem

o

narýsuje a označí body ležící na přímce

o

narýsuje a označí body neležící na přímce

o

vymodeluje nebo jinak znázorní úsečku

o

narýsuje úsečku

o

označí úsečku jako část přímky nebo pomocí krajních bodů

o

změří úsečku

o

narýsuje úsečku dané velikosti

o

vyjmenuje základní znaky trojúhelníka

porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
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•

o

měří a zapisuje délku úsečky

o

odhaduje délku úsečky

rozezná

a

modeluje

jednoduché

souměrné

útvary

v rovině

za

pomocí

čtverečkovaného papíru dokreslí obrázek podle osy souměrnosti

Učivo:
•

základní útvary v rovině - lomená čára,

•

přímka, polopřímka, úsečka, čtverec,

•

kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh,

•

základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, koule,

•

délka úsečky; jednotky délky

3. ročník
Číslo a početní operace

Očekávané výstupy / dílčí výstupy
•

používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném
souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků

•

o

odříká řadu čísel do 1000 vzestupně (po čase i sestupně) po stovkách

o

odříká řadu čísel do 1000 vzestupně ( po čase i sestupně) po desítkách;část řady

o

odříká řadu čísel do 1000 vzestupně (po čase i sestupně) po jednotkách; část řady

o

v oboru do 1000 přiřazuje číslům počet prvků; celým stovkám

o

v oboru do 1000 přiřazuje číslům počet prvků; celým desítkám

o

v oboru do 1000 přiřazuje číslům počet prvků; jednotkám

o

v oboru do 1000 přiřazuje počtu prvků číslo; celým stovkám

o

v oboru do 1000 přiřazuje počtu prvků číslo; celým desítkám

o

v oboru do 1000 přiřazuje počtu prvků číslo; jednotkám

o

na základě získaných znalostí počítá předměty do 1000

o

na základě získaných znalostí vytváří soubory s daným počtem prvků do 1000

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti
a nerovnosti
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•

•

o

čte přirozená čísla do 1000; po stovkách

o

čte přirozená čísla do 1000; po desítkách

o

čte přirozená čísla do 1000; po jednotkách

o

zapíše přirozená čísla do 1000; po stovkách

o

zapíše přirozená čísla do 1000; po desítkách

o

zapíše přirozená čísla do 1000; po desítkách

o

užije a zapíše vztah rovnosti a nerovnosti v oboru do 1000; pouze stovky

o

užije a zapíše vztah rovnosti a nerovnosti v oboru do 1000; pouze desítky

o

užije a zapíše vztah rovnosti a nerovnosti v oboru do 1000; celý obor

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
o

najde číslo o oboru 0-1000 na číselné ose; pouze stovky

o

najde číslo o oboru 0-1000 na číselné ose; pouze desítky

o

najde číslo o oboru 0-1000 na číselné ose; celý obor

o

znázorní číslo z oboru 0-1000 na číselné ose; pouze stovky

o

znázorní číslo z oboru 0-1000 na číselné ose; pouze desítky

o

znázorní číslo z oboru 0-1000 na číselné ose; celý obor

provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
o

s uplatněním získaných poznatků sčítá a odčítá celé stovky do 1000

o

s uplatněním získaných poznatků sčítá a odčítá stovky a desítky do 1000

o

s uplatněním získaných poznatků sčítá a odčítá stovky, desítky a jednotky bez přechodu stovky
nebo desítky do 1000

o

s uplatněním získaných poznatků sčítá a odčítá stovky, desítky a jednotky s přechodem stovky
a desítky do 1000

o

sčítá přes desítku do 100; dle svého nadání i s pomocí číselné osy

o

znázorní násobení jako opakované sčítání daného čísla

o

pomocí opakovaného sčítání stejného sčítance vyvodí řadu dané násobilky

o

zpaměti vyjmenuje řadu násobků dané násobilky

o

k znázornění vytvoří příklad na násobení a naopak

o

pamětně počítá příklady na násobení dané násobilky

o

odčítá přes desítku do 100; dle svého nadání i s pomocí číselné osy

o

znázorní dělení jako dělení celku na části nebo po částech

o

pomocí násobkových vazeb dané násobilky vyvodí vazby na dělení dané násobilky

o

k znázornění vytvoří příklad na dělení a naopak

o

pamětně počítá příklady na dělení dané násobilky

o

prakticky vnímá vazbu mezi jednotlivými příklady na násobení a dělení 2.4=8 protože 8:4=2

o

za pomocí příkladu na dělení řeší úlohy typu 4. _ = 8 a opačně

o

rozloží číslo do 100 na desítky a jednotky

o

rozložené číslo na desítky a jednotky, postupně vynásobí a dílčí součiny sečte
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•

o

rozloží do 1000 na stovky, desítky a jednotky

o

rozložené číslo na stovky, desítky a jednotky postupně vynásobí a dílčí součiny sečte

o

číslo rozloží na desetinásobek daného dělitele a další číslo

o

rozložené číslo postupně vydělí a dílčí podíly sečte

o

vyhledá na číselné ose nejbližší nižší násobek k danému děliteli

o

určí rozdíl mezi dělencem a nejbližším nižším násobkem jako zbytek

o

vytvoří příklad na násobení plus přičtení zbytku a používá jej jako kontrolu příkladu

o

pojmenuje výsledek sčítání jako součet

o

pojmenuje výsledek odčítání jako rozdíl

o

pojmenuje výsledek násobení jako součin

o

pojmenuje výsledek dělení jako podíl

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
o

řeší úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v rámci probíraného číselného oboru

o

dle svého nadání tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v rámci probíraného
číselného oboru

o

dle svého nadání tvoří úlohy, ve kterých modeluje osvojené početní operace v rámci probíraného
číselného oboru

Učivo:
•

přirozená čísla do 1000

•

zápis čísla v desítkové soustavě

•

číselná osa

•

vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

•

přirozená čísla do 100

•

písemné sčítání a odčítání do 100

•

písemné algoritmy početních operací

•

násobilka

Závislost, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy / dílčí výstupy
•

orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
o

na hodinách s ručičkami určí jakýkoliv čas

o

seznámí se s vzájemnými vztahy mezi jednotlivými jednotkami času

o

převádí jednotky času

o používá jednotky délky v praktických činnostech
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•

popisuje jednoduché závislosti z praktického života
o

zapisuje teplotu odečtenou z teploměru

o

zapisuje výsledky sportovních utkání

o zapisuje atletické výkony třídy
•

doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
o

zjistí potřebné údaje, které jsou požadované pro danou tabulku, schéma nebo posloupnost

o

zjištěné údaje zapíše do tabulky, schématu nebo posloupnosti

Učivo:
•

tabulky

•

vztahy typu „ o více“, „ o méně“,

•

n-krát více, n-krát méně

•

závislosti a jejich vlastnosti

Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy / dílčí výstupy
•

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa;
nachází v realitě jejich reprezentaci
o

narýsuje úsečku shodnou

o

nalezne střed úsečky pomocí proužku papíru

o

nalezne střed úsečky pomocí pravítka (vypočítá a odměří)

o

nalezne střed úsečky pomocí kružítka

o

narýsuje a označí polopřímku

o

svými slovy popíše pravidla pro určování polopřímek opačných

o

na příkladech označí, které jsou polopřímky opačné

o

narýsuje polopřímky opačné

o

narýsuje polopřímky, které nejsou opačné

o

rozliší různé vzájemné polohy přímek

o

určí přímky různoběžné, rovnoběžné, kolmé

o

narýsuje různoběžné přímky a označí průsečík

o

pomocí čtverečkovaného papíru narýsuje přímky rovnoběžné a kolmé

o

popíše vrcholy a strany trojúhelníka

o

změří a zaznamená strany trojúhelníka
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•

narýsuje trojúhelník ze tří zadaných stran

o

vyjmenuje základní znaky čtverce

o

pojmenuje sousední a protilehlé strany

o

popíše vrcholy a strany čtverce

o

změří a zaznamená strany čtverce

o

na čtverečkovaný papír narýsuje čtverec

o

vyjmenuje základní znaky obdélníka

o

pojmenuje sousední a protilehlé strany

o

popíše vrcholy a strany obdélníka

o

na čtverečkovaný papír narýsuje obdélník

o

rozezná jednotlivé druhy mnohoúhelníků

o

narýsuje kružnici ze zadaného středu a poloměru

o

určí body ležící na, vně a uvnitř kružnice

porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
o

•

o

měří a zapisuje délky stran rovinných útvarů

rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
o

za pomocí čtverečkovaného papíru dokreslí obrázek podle osy souměrnosti

Učivo:
•

základní útvary v rovině - bod, přímka, polopřímka, úsečka,

•

čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh,

•

čtyřúhelník, mnohoúhelník

•

základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, koule, jehlan, kužel, válec

•

délka úsečky; jednotky délky a jejich převody

•

obvod obrazce

Nestandardní aplikační úlohy a problémy ( 1.- 3.ročník)

•

řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
o

dle svých schopností řeší zajímavé úlohy, které jsou nad rámec základních požadavků
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4 .ročník

Číslo a početní operace
Očekávané výstupy / dílčí výstupy

•

využívá při pamětném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

•

provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel

•

o

provádí kontrolu pomocí záměny sčítanců nebo odčítáním

o

provádí kontrolu pomocí sčítání

o

násobí dvojciferným činitelem

zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací
v oboru přirozených čísel
o

•

pomocí zaokrouhlování odhadne výsledek početní operace

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel

•

o

podtržením označí nejdůležitější matematické skutečnosti v zadání slovní úlohy

o

podtržením označí otázku

o

zjištěné údaje zapíše do zápisu

o

vytvoří příklad

o

zapíše odpověď

orientuje se v situacích z každodenního života, v nichž se využívá nejjednodušších
případů kvantitativního vyjádření části celku zlomkem (desetinným číslem, procenty))
o

seznamuje se během probírání jednotlivých násobilek s pojmy poloviny, třetina, čtvrtina, atd.

o

seznamuje se s částmi na kruhových výsečích

o

za pomocí násobilky vypočítá polovinu, třetinu, atd.

o

pomocí zlomku vyjádří stejné části z celku

o

na kruhové výseči znázorní daný zlomek
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•

o

sčítá zlomky se stejným jmenovatelem

o

odčítá zlomky se stejným jmenovatelem

modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na příkladech

o

z běžného života
o

využívá názorných obrázků k určování ½, ¼, 1/3, 1/5, 1/10 celku

o

vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny

Učivo :
•

obor přirozených čísel

•

zápis v desítkové soustavě

•

číselná osa

•

vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

•

písemné algoritmy početních operací

•

násobilka

•

celek, část, zlomek – polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina

Závislost, vztahy, práce s daty
Očekávané výstupy / dílčí výstupy

•

vyhledává, sbírá a třídí data
o k sledovanému tématu vyhledá data
o vyhledaná data třídí podle předem stanovených kriterií
o utříděná data přehledně zapisuje

•

čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
o

zjistí jednoduchá data vhodná pro zápis do tabulky nebo diagramu

o

vytvoří tabulku nebo digram

o

na základě vlastních zkušeností z tvorbou tabulky a digramu čte jiné grafické záznamy

Učivo :
•

vztahy typu „ o více“, „ o méně“,
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•

n-krát více, n-krát méně

•

tabulky

Geometrie v rovině a prostoru

Očekávané výstupy / dílčí výstupy

•

narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník,
kružnice), užívá jednoduché konstrukce
o zapíše zadání
o od ruky načrtne náčrtek
o rýsuje dle předem stanoveného postupu
o pokud to úlohy vyžaduje, zapíše počet řešení nebo jinou matematickou odpověď
o svými slovy popíše sestrojitelnost trojúhelníku
o sestrojí trojúhelník
o sestrojí rovnoramenný trojúhelník
o sestrojí rovnostranný trojúhelník
o narýsuje čtverec daný jednou stranou
o narýsuje obdélník daný dvěma stranami
o narýsuje pravidelný šestiúhelník
o narýsuje kružnici danou středem a poloměrem

•

sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran
o narýsuje grafický součet úseček
o určí délku lomené čáry
o narýsuje grafický rozdíl úseček
o narýsuje grafický součin úseček
o sestrojí grafický součet stran trojúhelníka
o vyvodí vzorec pro výpočet obvodu trojúhelníka
o vypočítá obvod trojúhelníka
o prakticky aplikuje znalost výpočtu obvodu trojúhelníka
o sestrojí grafický součet stran čtverce
o vyvodí vzorec pro výpočet obvodu čtverce
o vypočítá obvod čtverce
o prakticky aplikuje znalost výpočtu obvodu čtverce
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o sestrojí grafický součet stran obdélníka
o vyvodí vzorec pro výpočet obvodu obdélníka
o vypočítá obvod obdélníka
o prakticky aplikuje znalost výpočtu obvodu obdélníka

•

sestrojí rovnoběžky a kolmice
o narýsuje a označí osu úsečky
o pomocí trojúhelníka s ryskou narýsuje a označí kolmici
o pomocí trojúhelníka a pravítka narýsuje rovnoběžné úsečky

•

určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
o

pomocí čtvercové sítě určí obsah čtverce

o vyvodí vzorec pro obsah čtverce a aplikuje ho v jednoduchých úlohách
o pomocí čtvercové sítě určí obsah obdélníka
o vyvodí vzorec pro obsah obdélníka a aplikuje ho v jednoduchých úlohách
o rozšiřující učivo

•

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
o pozná osově souměrné útvary
o dokresluje osově souměrné útvary a obrázky

Učivo :
• konstrukce
• trojúhelník
• čtverec
• obdélník
• mnohoúhelník
• kružnice
• grafické vyjádření matematických operací
• obvod trojúhelníka
• obvod čtverce
• obvod obdélníka
• osa úsečky
• kolmice
• rovnoběžky
• obsah čtverce
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• obsah obdélníka
• osová souměrnost

5. ročník
Číslo a početní operace
Očekávané výstupy / dílčí výstupy
•

využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a
násobení,

•

provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel,

•

zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel,

•

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
o

čte a zapisuje čísla větší než milión.

o

zaokrouhluje přirozená čísla s požadovanou přesností.

o

porovnává přirozená čísla a zobrazuje je na číselné ose.

o

zapisuje přirozená čísla v požadovaném tvaru v desítkové soustavě.

o

sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti ( čísla mají nejvýše dvě číslice různé od nuly)

o

písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla. Písemně odčítá dvě přirozená čísla.

o

pamětně násobí a dělí přirozená čísla v jednoduchých případech.

o

umí používat zákony distributivní., asociativní., komutativní – zná přednost v pořadí
výpočtů

o

písemně násobí až čtyřciferným činitelem.

o

písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem (včetně dělení se zbytkem)

o

samostatně provádí kontroly výpočtů.

o

řeší jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k jednomu nebo dvěma výpočtům
s přirozenými čísly.

o

•

seznámí se s aritmetickým průměrem na slovních úlohách

porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel
o

porovná zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny)
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sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny,

o

desetiny), pomocí názorných obrázků tyto početní operace zapisuje
řeší jednoduché slovní úlohy k určování poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny a desetiny z

o

celku

•

přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným číslem na

o

příkladech z běžného života
o

zapíše a přečte dané desetinné číslo řádu desetin a setin.

o

zobrazí dané desetinné číslo řádu desetin na číselné ose.

o

zapíše, přečte, znázorní desetinná čísla v řádu desetin a setin na číselné ose, ve čtvercové
síti nebo v kruhovém diagramu

•

o

převede zlomek na desetinné číslo a naopak

o

zaokrouhlí dané desetinné číslo řádu desetin na celky.

o

sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin a setin.

o

násobí a dělí desetinné číslo deseti, stem a přirozeným číslem menším než 10

o

užívá desetinné číslo v praktických situacích.

o

řeší jednoduché slovní úlohy na užití desetinných čísel

porozumí významu znaku – pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na
číselné ose
o

znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí – 100 až + 100

o

nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě

Učivo :
•

přirozená čísla do a přes 1 000 000

•

posloupnost přirozených čísel

•

číselná osa

•

zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě

•

početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnosti

•

pořadí výpočtů

•

písemné algoritmy

•

kontrola výpočtů

•

odhady výsledků

•

aritmetický průměr

•

desetinná čísla

•

zlomky se jmenovatelem 10 a 100 a jejich zápis desetinným číslem

•

desetinná čárka
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•

desetina, setina

•

čitatel, jmenovatel, zlomková čára

•

číselná osa – kladná a záporná část, vyjádření dlužné částky, měření teploty

Závislosti, vztahy, práce s daty

Očekávané výstupy / dílčí výstupy
•

vyhledává, sbírá a třídí data,

•

čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
o

doplňuje řady čísel a tabulky.

o

čte a sestrojuje sloupcový diagram.

o

sestrojuje a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic

Učivo :


tabulky, grafy, diagramy



proměnná, nezávisle proměnná, závisle proměnná.



grafy a soustava souřadnic

Geometrie v rovině a prostoru
Očekávané výstupy / dílčí výstupy
•

narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a
kružnici); užívá jednoduché konstrukce,

•

sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran
o narýsuje obdélník, čtverec a pravoúhlý trojúhelník
o vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce
o sestrojí pravidelný šestiúhelník a vypočítá jeho obvod (včetně obvodů dalších
mnohoúhelníků)
o rozezná a sestrojí různé druhy trojúhelníků (rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý)
o seznámí se s kosočtvercem a kosodélníkem (sestrojí je)
o zná a umí převádět jednotky obsahu cm2, mm2, m2, ha.
o řeší slovní úlohy na výpočty obsahů obdélníku a čtverce.
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o seznámí se se sítí hranolu, krychle, válce
o vypočítá povrch kvádru a krychle sečtením obsahů jejich podstav a stěn.
o řeší úlohy z praxe na výpočty obsahů obdélníku a čtverce, povrchu kvádru a krychle

Učivo :
•

rovinné obrazce a tělesa

•

konstrukce obdélníku a čtverce

•

konstrukce šestiúhelníku

•

druhy trojúhelníků

•

rovnoběžníky

•

další jednotky obsahu – a, ha, km2, mm2

•

sítě těles

•

povrch kvádru a krychle
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE“
Učební osnovy předmětu Informatika
Vzdělávací obsah :
Základem

vzdělávacího obsahu předmětu informatika je vzdělávací

obsah

vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie pro 1.stupeň

Organizace výuky :
Výuka informatiky je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut) ve 3.ročníku.
Žáci se s počítačem a jeho funkcemi seznamují již od MŠ (výukové programy)

Časová dotace :

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

0

0

1

0

0

Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel rozvíjí u žáků jednotlivé kompetence následujícími strategiemi:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
•

vede žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a
komunikačních technologií, k porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením do složky,
přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím;

•

učí žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů;

•

zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využívat ICT pro získávání informací a řešení úkolů a pro
komunikaci.

•

učí žáky využívat ICT pro hledání informací důležitých pro jejich další vzdělávání.
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
•

vede žáky ke schopnosti využití informačních a komunikačních technologií při řešení problému;

•

užívá metody experimentu k nalezení efektivního řešení problémů.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
•

vede k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce;

•

podporuje formy komunikace s využíváním internetové sítě (e-mail);

•

klade důraz na „kulturní úroveň“ komunikace.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
•

podporuje vzájemnou pomoc žáků; vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu;

•

důsledně vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování, tak aby se žáci vzájemně
nevyrušovali při práci;

•

vede žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu při využívání informačních a komunikačních
technologií.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
•

nabízí žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům;

•

neustále monitoruje chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímá účinná opatření;

•

v hodnocení žáků uplatňuje prvky pozitivní motivace.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
•

vede žáky k využívání výpočetní techniky i výukového softwaru, ke zvýšení efektivnosti jejich učební
činnosti a k organizaci jejich práce;

•

vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou síť a k šetrné
práci s výpočetní technikou.

Vzdělávací obsah
Základy práce s počítačem

Očekávané výstupy / dílčí výstupy
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•

využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
o

popíše základní části počítače

o

používá klik a dvojklik

o

používá základní multifunkční klávesy

o

otevře a ukončí základní program

o

vytvoří složku

o

do složky uloží vytvořený dokument

o

ze složky vybere a otevře požadovaný dokument

o

vytvoří textový dokument

o

mění nastavení písma

o

v programu malování kreslí jednoduché obrázky

o

pojmenuje základní komponety počítače

o

pojmenuje základní funkce počítače

o

používá myš a rozezná jednotlivé ukazatele myši

o

orientuje se na klávesnici

o

vždy postupuje podle dle instrukce učitele

o

nestandardní průběh činnosti počítače ihned oznámí učiteli

o

vyhledá program v počítači

o

v programu vybere požadovaný úkol

o

v rámci programu používá test

Učivo : struktura, funkce a popis počítače, multimediální využití počítače

•

respektuje pravidla bezpečného a správného zacházení s hardware i software
o

závadu hardware a software ihned nahlásí učiteli a popíše předcházející kroky

Učivo : jednoduchá údržba počítače
•

chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
o

dodržuje postupy stanovené učitelem

o

každý postup si sám vyzkouší

o

postupy využívá k tvorbě svých dokumentů

Učivo : zásady bezpečné práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využitím
výpočetní techniky
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Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy / dílčí výstupy


při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty

o

používá základní internetové vyhledávače

o

vyhledá informace potřebné pro splnění školních úkolů

o

vyhledá informace pro dle vlastního zájmu

Učivo : společenský tok informací, metody a nástroje vyhledávání informací, formulace požadavku
při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy



vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích

o

vyhledá informace potřebné pro splnění školních úkolů

o

vyhledá informace pro dle vlastního zájmu



komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

o

přijme hovor z mobilního telefonu

o

zavolá mobilním telefonem

o

otevře e-mailovou poštu

o

vytvoří zprávu a zašle e- mailovou poštou

o

příjme zprávu e- mailovou poštou

Učivo : základní způsoby komunikace (e-mail, telefonování)
Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy / dílčí výstupy
•

pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

o

kreslí složitější obrázky

o

napíše dopis

o

napíše adresu a na tiskárně ji vytiskne na obálku

o

vytvoří plakát na společenskou akci

o

vytvoří pozvánku na společenskou akci

o

vytvoří diplom

o

do textu vkládá obrázky nebo kliparty

o

vytvoří titulní stránku k výukovému textu

o

vytvoří jedno číslo časopisu

Učivo : základní funkce textového a grafického editoru
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST „ČLOVĚK A JEHO SVĚT“
Učební osnovy předmětu Prvouka
Vzdělávací obsah:
Základem vzdělávacího obsahu předmětu prvouka je vzdělávací obsah vzdělávacího
oboru Člověk a jeho svět pro 1. stupeň.

Organizace výuky:
Výuka prvouky je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut), návštěvou
ekovýchovného programu a pozorováním v přírodě.

Časová dotace:
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

2

2

2

0

0

Výchovné a vzdělávací strategie :
Učitel se v tomto předmětu zaměřuje také na rozvoj klíčových kompetencí žáků.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
•

vede žáky k orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických,
zeměpisných a kulturních informací;

•

chystá pro žáky aktivity, ve kterých mají sami vyhledávat informace a následně s nimi pracovat;

•

vede žáky k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech,
názorech a výtvorech;

•

umožňuje žákům objevovat a poznávat vše, co je zajímá, co se jim líbí a v čem by v budoucnu mohli
uspět.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
•

umožňuje žákům vyhledávat informace potřebné k řešení problému (tak, aby se orientovali
v encyklopediích, odborné literatuře apod.) a účelně je aplikovali;

•

cíleně zapojuje žáky do řešení různých projektů, ve kterých využívají své znalosti a zkušenosti;

•

pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům;
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•

vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej a svá
řešení zaznamenali;

•

vede žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
•

vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky a zkušenosti s probíraným
tématem;

•

prezentací jednotlivých žáků podporuje jejich samostatné a sebevědomé vystupování a jednání,
efektivní, bezproblémovou a bezkonfliktní komunikaci;

•

vede žáky k využívání své dovednosti správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky v ústním i
písemném projevu;

•

rozšiřuje slovní zásobu v osvojovaných tématech;

•

podporuje u žáků vyjadřování vlastních myšlenek a názorů a jejich zdůvodnění, kladení otázek k věci,
vzájemnému naslouchání;

•

připravuje žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
•

využívá prezentace zkušeností jednotlivých žáků pro utváření jejich hodnotového systému;

•

umožňuje žákům přirozené vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí;

•

rozvíjí u žáků schopnost pracovat ve skupině při vyhledávání informací či plnění úkolu;

•

vede žáky k respektování a objektivnímu hodnocení práce vlastní i druhých.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
•

využívá osobní zkušenosti žáků k přiblížení chování a jednání lidí rozdílných sociálních skupin a
odlišných kultur;

•

navozováním vhodných situací vede žáky k poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a
tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně
uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů;

•

cíleně vede žáky k utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností
aktivního uplatnění při jejich ochraně;

•

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

•

navozováním vhodných situací a plněním přiměřených úkolů rozvíjí u žáků vztah k nejbližšímu okolí,
regionu i vlasti;

•

ve spolupráci a na základě zkušeností žáků společně se žáky odvozuje význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností.
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
•

zařazováním různých úkolů vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce;

•

vede žáky k uplatňování základních hygienických, režimových a jiných zdravotně preventivních návyků
s využitím elementárních znalostí o lidském těle; upozorňuje a vytváří u žáků návyk vhodného chování
a činnostního vztahu ke zdraví;

•

vede žáky k dodržování pravidel, plnění svých povinností a závazků;

•

vede je k upevňování preventivního chování, účelnému rozhodování a jednání v různých situacích
ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých;

•

vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné a
týmové práci.

Vzdělávací obsah
Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy / dílčí výstupy
1. ročník
•

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
o

pojmenuje své bydliště (adresa)

o

jednoduše popíše cestu do školy

o

najde své bydliště na mapě obce

o

označí cestu do školy na mapě obce

o

upozorní na nebezpečná místa v okolí bydliště

o

nebezpečná místa v okolí bydliště vyhledá na mapě

Učivo: Domov, prostředí domova. Škola. Cesta do školy
2. ročník
•

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
o

nakreslí jednoduchý plánek své cesty do školy

o

orientuje se na mapě bydliště
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podle mapy bydliště popíše cestu z jednoho místa do druhého

o

Učivo: Orientace v místě bydliště a školy
3. ročník
•

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

•

rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její
estetické hodnoty a rozmanitost
o

na mapě regionu najde polohu svého bydliště

o

seznámí se s okolím svého bydliště

o

orientuje se na mapě svého bydliště

Učivo: Mapa – kde bydlím, okolní krajina, můj domov, poloha, místní krajina, světové strany
Lidé kolem nás
Očekávané výstupy / dílčí výstupy

1. ročník


Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy
mezi nimi

o

řekne základní údaje týkající se své osoby

o řekne základní údaje týkající se své rodiny


odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností



projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i
nedostatkům
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vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a
dodržuje pravidla pro soužití ve škole (mezi chlapci a dívkami), rodině, v obci
(městě)

o



seznámí se s pravidly školního řádu, jsou mu srozumitelná

rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své
názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se
spolužáky



rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která
porušují základní lidská práva nebo demokratické principy

Učivo: rodina, soužití lidí, chování lidí
2. ročník


Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy
mezi nimi

o orientuje se v základních pojmech vyjadřující příbuzenské vztahy v rodině


odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

o

pozná české mince a bankovky

o

uvede příklad využití platební karty

o

odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu



projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i
nedostatkům



vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a
dodržuje pravidla pro soužití ve škole (mezi chlapci a dívkami), rodině, v obci
(městě)



rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své
názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se
spolužáky



rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která
porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
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Učivo: rodina, soužití lidí, chování lidí, právo a spravedlnost
3. ročník
•

Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi
nimi

•

•

o

orientuje se v základních příbuzenských vztazích své rodiny

o

určí svůj příbuzenský vztah vzhledem k ostatním členům rodiny

o

namaluje jednoduchý rodokmen základních příbuzenských vztahů své rodiny

o

jednoduše popíše role jednotlivých členů v rodině

odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
o

řekne povolání svých rodičů

o

jednoduše popíše pracovní činnost svých rodičů

o

pojmenuje a jednoduše pracovní činnosti běžných povolání

o

jednoduše vysvětlí důležitost běžných povolání

o

rozlišuje pojmy povolání a koníček (zájem)

projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i
nedostatkům

•

o

vyjmenuje, co mají členové dané skupiny lidí společného

o

vyjmenuje, co mají členové dané skupiny lidí rozdílného

o

chápe rozdílné rysy jednotlivých členů dané skupiny lidí

o

dokáže najít důvod k pochválení svého člena skupiny lidí, ve které žije

vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje
pravidla pro soužití ve škole (mezi chlapci a dívkami), rodině, v obci (městě)

•

jednoduše popíše svůj vztah ke členům rodiny a dalším lidem ve svém okolí
o

určí povinnosti a práva jednotlivých členů rodiny

o

poznává občany obce, ve které žije
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•

rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své
názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se
spolužáky

•

o

rozliší základní rozdíly mezi jednotlivci

o

dokáže obhájit své názory při konkrétních činnostech

o

v případě omylu, se dohodne na společném postupu a řešení se spolužáky

rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která
porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
o

seznámí se s lidskými právy a demokratickými principy v jejich základní podobě

o

rozpozná jednání a chování, které porušuje lidská práva a demokratické principy

Učivo: Zaměstnání, práce fyzická, duševní, soužití lidí, vlastnictví, kultura, vlastnosti lidí, pravidla
slušného chování, principy demokracie, lidé kolem mne, měřítka hodnocení, společné soužití, moje
rodina, vztahy mezi lidmi, právo a spravedlnost, šikana a týrání

Lidé a čas
Očekávané výstupy / dílčí výstupy
1. ročník
•

využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti
o

rozlišuje pojmy vyjadřující jednotlivé části dne

o

jmenuje dny v týdnu

o

na ručičkových hodinách určí celé hodiny

o

rozlišuje čtvero ročních období

o

jednoduše popíše jednotlivá roční období

Učivo: orientace v čase, časový řád, roční období
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2. ročník
•

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

•

o

na ručičkových hodinách určí časové údaje obsahující čtvrt, půl, tři čtvrtě

o

na hodinách určí časový údaj

o

do jednotlivých časových úseků dne přiřadí odpovídající situace

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské

společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost
o

sestaví rodokmen své rodiny

o

pojmenuje historické památky svého bydliště

Učivo: určování času, průběh lidského života, regionální památky
3. ročník
•

využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti
o

chápe význam pojmů minulost, přítomnost, budoucnost

Učivo: časový řád, letopočet, kalendář
Rozmanitosti neživé a živé přírody, ochrana přírody
Očekávané výstupy / dílčí výstupy

1. a 2. ročník
•

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
o

seznámí se s pojmy jaro, léto, podzim, zima

o

přiřadí jednotlivé pojmy k právě probíhajícímu ročnímu období

o

jmenuje vlastními slovy základní znaky jednotlivých ročních období

o

k jednotlivým ročním obdobím přiřadí odpovídající oblečení, sporty, lidové tradice
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•

roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě

•

provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
Učivo: roční období a jeho specifika, orientace v ročních obdobích, látky a jejich vlastnosti, rostliny a

živočichové, ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

3. ročník
•

pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
o

jednoduše popíše změny, které probíhají v jednotlivých ročních obdobích (počasí, život
živočichů, vývoj rostlin)

o

•

k jednotlivým ročním obdobím přiřadí odpovídající data začátků období

roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě

•

o

pozoruje základní rozdíly mezi přírodninami

o

podle nejzákladnějších znaků dělí přírodniny na živé a neživé

o

jmenuje typické zástupce živé a neživé přírody

o

na základě zkušenosti jmenuje a vlastními slovy vysvětlí jednotlivé znaky živých přírodnin

o

při vycházce do okolí poznává typické zástupce organizmů v okolí svého bydliště

provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
o

čichově, chuťově, opticky a hmatově zjistitelné vlastnosti látek

o

měří délku pomocí metru

o

používá k záznamu měření základní jednotky délky

o

měří hmotnost pomocí vah

o

používá k záznamu měření základní jednotky hmotnosti

o

měří objem pomocí odměrného válce

o

používá k záznamu měření základní jednotky objemu

o

měří čas pomocí hodin

o

používá k záznamu měření základní jednotky času

98

Učivo:
život a změny v přírodě, časový řád, živá a neživá příroda, životní podmínky, smyslová ústrojí, látky a jejich
vlastnosti

Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy / dílčí výstupy

1. ročník

•

účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb
s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
o uvede své zájmy a záliby
o určí vhodná místa pro hru a trávení volného času

•

ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
o vyjmenuje pomoc volající telefonní čísla

•

uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
o uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze
školy, charakterizuje nebezpečná místa

Učivo:
péče o zdraví, zdravá výživa, lidské tělo, osobní bezpečí

2. ročník
•

uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky na základě
elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah
ke zdraví
o pojmenuje části lidského těla
o podá lékaři základní informace o své osobě a případných potížích
o respektuje základy slušného chování v ordinaci a v nemocnici
o seznámí se se základy první pomoci

•

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
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o

rozpozná možné nebezpečná místa ve svém okolí

o

rozpozná možné nebezpečné chování ve svém okolí

o

zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení volného času, uvede možná nebezpečí i způsoby,
jak jim čelit

o

v modelových situacích ohrožení bezpečí (neznámá místa, setkání s neznámými lidmi,
kontakt se zvířaty, práce s elektronickými médii atd.) označí možná nebezpečí a diskutuje
o účinných způsobech ochrany

•

o

reaguje na možná nebezpečí

o

informuje o místech potenciálního nebezpečí nebo o nebezpečném chování ve svém okolí

o

ví, kdy použít čísla tísňového volání – 112, 150, 155 a 158

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě

•

•

uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
o

rozpozná a dělí dopravní prostředky do skupin

o

uvědomuje si nebezpečí v silničním provozu

o

uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce, cíleně je používá

využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

•

rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho
narození

•

účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s
ohledem na oprávněné nároky jiných osob

•

o

jmenuje jednotlivé části dne

o

demonstruje činnosti probíhající v jednotlivých částech dne

o

popíše své činnosti, které realizuje v jednotlivých částech dne

o

uvede nežádoucí činnosti, které lze realizovat během dne

o

uvede své denní povinnosti

o

vytvoří jednoduchý osobní časový plán na jeden den

o

podílí se na přípravě plánu vyučování na příští den

uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
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o

uplatňuje základní dovednosti a návyky související s rozvojem zdraví a jeho preventivní
ochranou

•

ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

•

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

Učivo:
péče o zdraví, zdravá výživa, lidské tělo, osobní bezpečí, návykové látky a zdraví

3. ročník
•

uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky na základě
elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah
ke zdraví

•

o

rozumí základním pojmům vztahujícím se k hygieně těla a používá je

o

seznámí se se základními hygienickými návyky

o

odůvodní, proč je nutné dodržovat základní hygienické návyky

o

ve svém životě dodržuje základní hygienické návyky

o

rozpozná příznaky běžných nemocí a dokáže je popsat na vlastní osobě

o

jmenuje běžné nemoci a je seznámen s průběhem jejich léčby

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
o

vyhodnotí nebezpečí míst pro hru a trávení volného času (i konkrétních her a činností) a
volí odpovídající způsoby ochrany (jednání, organizace, ochranné pomůcky)

•

o

v modelové situaci použije správný způsob komunikace s operátory tísňové linky

o

dokáže použít krizovou linku a nezneužívá ji

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
o

demonstruje způsob chování při setkání s neznámou osobou

o

demonstruje způsob chování odmítající nesprávné chování

o demonstruje pomoc, kterou by využil pro sebe nebo pro jiné
•

uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
o

odhadne místa potenciálního nebezpečí v silničním provozu

o

chápe nutnost pravidel silničního provozu
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o

prokazuje v situaci dopravního hřiště bezpečné způsoby chování a jednání v roli cyklisty

o

uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli cyklisty, cíleně je používá

o

demonstruje pravidla silničního provozu týkající se chodce a cyklisty

o

v praxi používá pravidla silničního provozu týkající se chodce a cyklisty

o

charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné přepravy a při
akcích školy je uplatňuje

•

využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

•

o

podrobněji popíše jednotlivé části těla

o

seznámí se s jednotlivými smyslovými ústrojími

o

popíše funkci jednotlivých smyslových ústrojí

o

jednoduše popíše krevní oběh

o

pojmenuje základní nemoci smyslových ústrojí

o

jednoduše vyjádří způsob ochrany smyslových ústrojí

o

popíše vnitřní a vnější stavbu těla

o

jednoduše popíše funkci vnitřní a vnější stavby těla

o

pojmenuje základní nemoci vnitřní a vnější stavby těla

o

jednoduše vyjádří způsob ochrany vnitřní a vnější stavby těla

rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho
narození

•

o

jmenuje jednotlivé etapy lidského života

o

popíše specifika jednotlivých etap lidského života

o

sebe a osoby ze svého okolí zařadí do jednotlivých etap lidského života

o

demonstruje způsob chování k osobám, které jsou v různých etapách lidského života

účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s
ohledem na oprávněné nároky jiných osob

•

uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou

•

ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

•

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
o

reaguje na pokyny upozorňující na hromadné ohrožení

Učivo:
péče o zdraví, zdravá výživa, lidské tělo, partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy, návykové látky a
zdraví, osobní bezpečí, situace hromadného ohrožení
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Učební osnovy předmětu Přírodověda
Vzdělávací obsah :
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Přírodověda je vzdělávací obsah
vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět pro 1.stupeň.

Organizace výuky :
Výuka přírodovědy je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut). Výuka je
doplněna návštěvami přírodovědných a ekovýchovných programů, pozorováním v přírodě
atd.
Časová dotace :
1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

0

0

0

1+1

2

Výchovné a vzdělávací strategie :
Přírodovědným vzděláváním lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků.
Učitel k tomu používají následující postupy, metody a formy práce:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
•

používá různé metody a formy efektivního učení, aby žáci lépe pochopili a propojili nové informace;

•

probouzí u žáků zájem samostatně zkoumat, pozorovat a poznávat přírodu; provádět pozorování a
experimenty; porovnávat získané výsledky, kterými si ověří nabyté poznatky;

•

vede žáky k aktivnímu používání získaných poznatků, k jejich zařazení do vzájemných souvislostí.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
•
•

učí žáky vyhledávat různá řešení daných problémů, rozeznávat problémové situace a zhodnotit je;
vede žáky k zdůvodnění navrženého řešení, nenechat se odradit nezdarem, snažit se dosáhnout
úspěšného řešení.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
•

vede žáky ke správnému, výstižnému a souvislému formulování myšlenek a názorů;
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•

učí žáky účelně diskutovat, vyslechnout druhé, vhodně reagovat;

•

vede žáky k práci s různými typy textů (encyklopedie, atlasy, internet, apod.) a vybírat z nich podstatné
informace;

•

učí žáky srovnávat poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a praktického života.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
•

učí žáky pracovat ve skupině při vyhledávání informací či plnění úkolu, podílet se na stanovení pravidel
práce ve skupině a naučit se dodržovat tato pravidla;

•

vede žáky ke vhodnému zapojení do diskuse o daném tématu, obhájení svého názoru, respektování
názoru druhých, zhodnocení výsledků diskuse a využití poučení z diskuse;

•

podporuje žáky v upevňování jejich sebedůvěry, ovládání a řízení jejich jednání, chování.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
•

vede žáky k uznání a respektování přesvědčení druhých, spravedlivému posouzení jejich osobní
hodnoty, obhájení správného a odlišení špatného;

•

vede žáky k chápání základních vztahů a norem ve společnosti, vymezení nejen svých práv, ale i
povinností;
•

vede žáky k pochopení základních vztahů a souvislostí v různých oblastech;

•

vede žáky k aktivní péči o své zdraví, k ochraně zdraví svých blízkých a neohrožování zdraví svých
spoluobčanů;

•

vede žáky k zodpovědnosti za budoucnost naší Země a podílení se na péči o životní prostředí.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
•

učí žáky pracovat podle návodů, dodržovat vymezená pravidla, přizpůsobení se pracovním podmínkám
a jejich případným změnám;

•

vede žáky k poznávání pravidel bezpečného chování při práci a plnění úkolů;

•

učí žáky pracovat hospodárně a kvalitně s ohledem na své zdraví a zdraví druhých;

•

vede žáky k šetrnému přístupu k životnímu prostředí, využívání všech svých možností k ochraně
životního prostředí;

•

učí žáky tvořivě přistupovat k zadaným úkolům a uplatňovat své poznatky a nápady;

•

vede žáky k využívání získaných znalostí a zkušeností pro svůj osobní rozvoj.
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Vzdělávací obsah
Očekávané výstupy – 2.období

Rozmanitosti neživé a živé přírody, ochrana přírody


objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy
přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
člověka



vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru
souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období



zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly
v přizpůsobení organismů prostředí



porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních
organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy



zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které
mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat



založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu



stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku
mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně bránit

Člověk a jeho zdraví
•

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových
situacích simulujících mimořádné události, vnímá dopravní situaci, správně ji
vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista

•

předvede v

modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání

návykových látek
•

uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho
preventivní ochranou
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•

rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

•

uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

4.ročník
Rozmanitosti neživé a živé přírody, ochrana přírody
Dílčí výstupy :
o

podle základních znaků určí přírodniny

o

podle základních znaků rozlišuje přírodniny živé a neživé

o

podle základních znaků určí lidské výtvory

o

na základě vlastní zkušenosti popíše vliv lidských výtvorů na životní prostředí

o

rozpozná kladný a záporný vliv lidských výtvorů a lidského chování na přírodu

o

si utváří základní postoj k ekologickému myšlení

o

popíše a jednoduše demonstruje koloběh vody v přírodě

o

chápe vztah mezi střídáním dne a noci a rotací Země

o

chápe vztah mezi střídáním ročních období a oběhem Země okolo Slunce

o

na základě vlastního pozorování vyjmenuje v okolí bydliště nejčastěji se vyskytující
organizmy

o

seznámí se s základy potravinového řetězce organismů

o

pokusí se vytvořit potravinový řetězec organismů žijících v okolí bydliště

o

na základě vlastních poznatků a zkušeností pojmenuje základní znaky živočichů, kterými
si jednotlivé skupiny liší

o

třídí živočichy do základních skupin

o

třídí rostliny do základních skupin

o

v odborné literatuře přiměřené věku žáka vyhledává zástupce jednotlivých živočišných a
rostlinných skupin

o

v okolí bydliště pojmenuje a zařadí do skupin nejčastěji se vyskytující rostliny a
živočichy

o

pojmenovává základní části těla zástupců jednotlivých druhů živočichů

o

pojmenovává stavbu těla zástupců jednotlivých druhů rostlin

o

jednoduše vypravuje o základních zástupců jednotlivých druhů živočichů

o

jednoduše vypravuje o základních potřebách zástupců jednotlivých druhů rostlin

o

pozoruje různé činnosti člověka v přírodě

o

zaujme názor ke kvalitě různých činností člověka v přírodě
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o

v okolí, které může ovlivnit, si počíná tak,aby neškodil životnímu prostředí

o

formuluje pravidla správného chování v přírodě

o

založí jednoduchý pokus vysvětlující : vliv tepla a zimy na rostliny

o

založí jednoduchý pokus vysvětlující : vliv světla a tmy na rostliny

o

založí jednoduchý pokus vysvětlující : vliv vlhkosti na rostliny

o

založí jednoduchý pokus vysvětlující : vliv gravitace na rostliny

Učivo :


živá a neživá příroda



přírodniny, suroviny, lidské výrobky, ochrana přírody, životní podmínky, základy ekologie, vodakoloběh vody v přírodě, vlastnosti látek



vesmír a Země (den a noc, roční období



vzájemné vztahy, Rostlin a živočichů, Potravinový řetězec, Rovnováha v přírodě



životní potřeby, znaky, Znaky života, životní potřeby a projevy živočichů a rostlin, Rostliny (stromy,
keře, byliny), Houby, Živočichové (savci, ptáci, ryby, obojživelníci a hmyz



životní podmínky, Člověk a příroda, Ochrana tvorba životního prostředí



podmínky života rostlin

Člověk a jeho zdraví
Dílčí výstupy
o

seznámí se s druhy mimořádných událostí (havárie, požár, chemické nebezpečí, …)

o

jmenuje základní návykové látky

o

je seznámen se škodlivostí daných návykových látek

o

demonstruje odmítnutí návykové látky

o

uplatňuje základní dovednosti a návyky související s rozvojem zdraví a jeho preventivní ochranou

o

seznámí se s základy první pomoci

o

demonstruje ošetření drobných a středních poranění

o

charakterizuje na příkladech rozdíly mezi drobným, závažným a život ohrožujícím zraněním

o

vyjmenuje pomoc volající telefonní čísla

o

zná telefonní čísla první pomoci

o

je seznámen se vznikem lidského jedince

o

je seznámen se zásadami společenského chování

o

uvede přírodní jevy i jiné situace, které mohou ohrozit lidské zdraví a životy, vymezí (vybere
z příkladů) vhodný způsob ochrany

o

seznamuje se s bezpečným chováním v silničním provozu – ne dřív?!

o

uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty, cíleně je používá
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o

charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy
je uplatňuje

o

v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v silničním provozu a
v hromadné dopravě ( v méně známých místech obce, v neznámých místech mimo obec) a určuje
vhodný způsob bezpečného chování

Učivo :


krizové situace



Vlastní bezpečnost, návykové látky a zdraví



hygiena, režim dne



první pomoc, důležitá telefonní čísla



partnerství, rodičovství, kultura člověka



dopravní výchova

5.ročník
Rozmanitosti neživé a živé přírody, ochrana přírody
Dílčí výstupy
o si osvojuje principy třídění přírodnin a jeho význam pro poznávání přírody
o poznává vybrané nerosty a horniny
o poznává Slunce a jeho planety, postavení Země
o rozumí pohybům Země kolem Slunce a otáčení Země kolem osy
o sleduje změny neživé přírody (roční období, délka dne)
o pracuje s modelem Země – glóbem
o popisuje některé změny v přírodě
o rozlišuje výtrusné a semenné rostliny (stavba těla,rozmnožování, byliny, dřeviny)
o třídí živočichy podle jejich příbuznosti a podobnosti (bezobratlí a obratlovci)
o rozeznává základní oblasti Země (studené, mírné, teplé) a rozdíly v rozvoji života v těchto oblastech
o rozumí pojmům podnebí a počasí
o sleduje rozmanitost přírody v Evropě a ve světě
o vyhledává botanické a zoologické zahrady
o sleduje vliv člověka na prostředí, ochranu přírody a prostředí
o vidí potřebu energie pro život, nutnost šetření energií, příklady ekologických výrob
o hodnotí vztah člověka a přírodních zdrojů (neživé a živé zdroje a jejich využívání)
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Učivo :
•

nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné horniny a nerosty

•

vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc, roční období

•

rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy,průběh a způsob života, výživa,
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka

•

životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; podnebí a počasí

•

ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody - odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního
prostředí,ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadu, živelné pohromy a ekologické katastrofy

Člověk a jeho zdraví
Dílčí výstupy
o

pozoruje charakteristické znaky člověka

o

porovnává lidský organismus a jeho vztahy k prostředí

o

poznává povrch těla, oporu těla, pohyb, řízení těla

o

zpřesňuje znalosti o příjmu látek - soustava trávicí

o

uvědomuje si význam zdravé potravy a čisté vody

o

poznává soustavu dýchací, význam čistého vzduchu

o

všímá si soustavy vylučovací a významu čistoty a hygieny prostředí

o

seznamuje se s etikou dospívání – anatomicko-fyziologické změny v pubertě, tělesný vzhled,
menstruace

o

chápe vznik života a narození dítěte

o

rozlišuje vliv reklamy

o

trénuje duševní hygienu

o

dokáže posuzovat praktické informace na potravinářských výrobcích

o

seznamuje se s škodlivostí nezdravé stravy (fast food)

o

ovládá zásady poskytování první pomoci, základy obvazové techniky

o

v modelové situaci určí život ohrožující zranění

o

rozumí závislostem (drogy, hrací automaty, počítače)

o

hodnotí krizové situace

o

orientuje se v nabídce odborné pomoci (linka bezpečí, nadace Naše dítě, linka důvěry)

o

rozpoznává různé druhy násilí

o

trénuje chování za mimořádných situací

o

v modelových situacích ohrožení bezpečí v běžných situacích volí správné situace ochrany, přivolání
pomoci i pomoci jiným

o

v modelových situacích prokáže schopnost vhodně reagovat na pokyny dospělých a jednat v souladu
s pravidly ochrany
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o

vyhledává příklady vztahu člověk a technika-síla

o

vyjmenovává příklady jednoduchých strojů – páka, nakloněná rovina, kladka, kolo a hodnotí jejich
význam

o

seznamuje se s parním strojem a elektřinou (látky vodivé a nevodivé, ochrana před úrazy)

o

orientuje se v přijímání informací a jejich významu,

o

měří vlastnosti látek – prakticky uplatňuje a využívá poznatků a dovedností

o

rozumí působení magnetu, magnetické síle

Učivo :
 lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
 péče o zdraví, zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin,
vhodná skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi
přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první
pomoc při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena
 partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské
vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality
 návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových
látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií
 osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém
prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním dopravní značky;
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana,
týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích, přivolání pomoci v případě
ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný
způsob volání na tísňovou linku
 mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení (varovný signál,
evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru);
integrovaný záchranný systém
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Učební osnovy předmětu Vlastivěda
Vzdělávací obsah :
Základem vzdělávacího obsahu předmětu vlastivěda je vzdělávací obsah vzdělávacího
oboru Člověk a jeho svět pro 1.stupeň

Organizace výuky :
Výuka vlastivědy je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut). Výuka je
doplněna kurzem dopravní výchovy (dopravní hřiště Žďár nad Sázavou), tématickými
besedami a ukázkami činností veřejných organizací (hasiči, policie, Červený kříž) a
návštěvami regionálního muzea.

Časová dotace :
1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

0

0

0

2

1+1

Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel přispívá k rozvoji a hodnocení klíčových kompetencí žáků využitím následujících učebních
strategií:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
•

vede žáky k orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických,
zeměpisných a kulturních informací;

•

prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných textů vede žáky k
porozumění jejich významu a smyslu;

•

předkládá žákům k práci kromě textů i různé obrazové materiály a mapy, ve kterých žáci vyhledávají
informace;

•

podněcuje zájem žáků o kulturu a naši zemi používáním různých názorných pomůcek a obrazů.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
•

zapojuje žáky do řešení různých problémových úkolů, ve kterých využívají své znalosti a zkušenosti;

•

vnímá nejrůznější problémové situace v okolním světě.
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
•

vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky a zkušenosti s probíraným
tématem;

•

prezentací zjištěných informací jednotlivých žáků podporuje jejich samostatné vystupování;

•

vede k využívání dovednosti správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky v ústním i písemném
projevu.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
•

využívá prezentace zkušeností jednotlivých žáků pro utváření jejich hodnotového systému;

•

umožňuje žákům přirozené vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k okolnímu prostředí i naší vlasti.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
•

využívá osobní zkušenosti žáků k přiblížení chování a jednání lidí rozdílných sociálních skupin a
odlišných kultur;

•

navozováním vhodných situací vede žáky k poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a
tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně
uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů;

•

cíleně vede žáky k utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností
aktivního uplatnění při jejich ochraně;

•

navozováním vhodných situací a plněním přiměřených úkolů rozvíjí u žáků vztah k nejbližšímu okolí,
regionu i vlasti;

•

umožňuje žákům zprostředkovat ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovnat
způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
•

volbou vhodných úkolů a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně naplánovali
plnění úkolů;

•

poskytuje žákům další pomůcky pro praktické využití;

•

vede žáky k využívání získaných znalostí a zkušeností pro svůj osobní rozvoj.

112

Vzdělávací obsah
Očekávané výstupy- 2.období
•

určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu

•

určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle
zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

•

rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a
polokoulí

•

zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná
způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

•

rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a
jejich význam

•

orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost
realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet
dluhy
poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé
problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)

•

využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro
pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody,
nemovitých i movitých kulturních památek

•

rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a
současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik

•

srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem
území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

•

objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
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4.ročník
Místo, kde žijeme
Dílčí výstupy :
o

orientuje se na místní, regionální i republikové mapě

o

rozlišuje typy krajiny a stručně je charakterizuje

o

podle vlastní zkušenosti sestaví zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

o

na mapě polokoulí vyhledá a pojmenuje světadíly

o

na mapě Evropy vyhledá Českou republiku

o

vyhledá a jmenuje sousední státy

o

podle mapy vyjmenuje regiony ČR

o

k danému regionu přiřadí typická lidská sídliště, přírodní podmínky, kulturní památky a
průmyslové oblasti

o

formou vyprávění zprostředkuje vlastní zážitky z cest

o

výtvarnou formou zprostředkuje vlastní zážitky z cest

o

orientuje se v hlavních orgánech státní moci

o

jmenuje hlavní představitele státní moci

o

jmenuje symboly našeho státu

o

seznámí se s významem státních symbolů

o

seznámí se s používáním státních symbolů

Učivo :


mapa



krajina



planeta Země



má vlast v srdci Evropy: domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR,
státní správa a samospráva, státní symboly, armáda ČR



regiony ČR



ČR – demokratický stát, principy demokracie

Lidé kolem nás
Dílčí výstupy
o

odhadne hodnotu hmotného a nehmotného majetku

o

vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce peněz
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o

porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi

o

sestaví jednoduchý osobní rozpočet

o

uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti (5?)

o

rozpozná nežádoucí změny ve společenském a přírodním prostředí

o

poukáže na problémy v nejbližším společenském a přírodním prostředí obce

o

navrhne a realizuje zlepšení životního prostředí obce

Učivo :


vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a
výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce
peněz, úspory, půjčky

Lidé a čas
Dílčí výstupy
o

seznámí se s regionálními pověstmi vztahujícími se ke kulturním a historickým památkám

o

seznámí se s význačnými rodáky regionu

o

pojmenuje kulturní a historické památky v bydlišti

o

pozná kulturní a historické památky na obrázcích

o

seznámí se se základními etapami historie naší vlasti

o

jednoduše popíše jednotlivé etapy české historie

o

k jednotlivým etapám přiřadí nejdůležitější historické události a osobnosti

o

hledá jednoduché souvislosti mezi historickými událostmi a současností

o

sleduje základní změny v současném vývoji světa a naší vlasti

o

seznámí se s způsobem života a práce předků v hlavních dějinných obdobích na našem
území

o

demonstruje způsob a práci předků z vybraného období

o

srovnává a hodnotí vlastní zkušenost z vybraného období se současností

o

v kalendáři najde státní svátky a význačné dny

o

státní svátky zařadí k historické etapě naší vlasti

Učivo :
• regionální památky a osobnosti
• kapitoly z našich dějin

5.ročník
Místo, kde žijeme
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Dílčí výstupy :
o

zná polohu České republiky na mapě Evropy

o

orientuje se na mapě světa,

o

orientačně se seznámí s polohou světadílů a oceánů

o

poznává sousední státy České republiky, jejich polohu, přírodní podmínky, hospodářskou a
společenskou vyspělost

o

zpracovává informace o oblastech cestovního ruchu na území sousedních států České republiky

o

všímá si vzájemných vztahů mezi Českou republikou a jejími sousedy

Učivo :
•

Evropa a svět - kontinenty, evropské státy, EU, cestování, mapy obecné zeměpisné a tematické - obsah,
grafika, vysvětlivky

Lidé kolem nás
Dílčí výstupy
o

seznamuje se s rozdíly mezi politickými stranami, zájmovými spolky, církvemi

o

chápe nutnost komunikace a trénuje různé druhy komunikace

o

poznává nutnost pomoci nemocným a sociálně slabým

o

rozumí principům demokracie

o

rozeznává protiprávní jednání,

o

orientuje se v základních lidských právech a právech dítěte,

o

podílí se na vytváření pravidel žáka školy

o

respektuje právní ochranu na soukromé vlastnictví, majetek, duševní hodnoty

o

rozlišuje různé druhy vlastnictví

o

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

o

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

o

na příkladech objasní rizika půjčování peněz

o

uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti

o

na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží

o

poznává kulturní instituce

o

hodnotí vliv médií

Učivo :


soužití lidí - mezilidské vztahy,komunikace chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování,
předcházení konfliktům
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•

zájmové spolky, politické strany, církve

•

pomoc nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“

•

chování lidí - principy demokracie, právo a spravedlnost - základní lidská práva a práva dítěte, práva a
povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku, soukromého vlastnictví,
duševních hodnot

•

vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní,společné; hmotný a nehmotný majetek; peníze

•

kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura

•

základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti,
nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí

Lidé a čas

Dílčí výstupy
o

zpracovává základní globální problémy,

o

uvědomuje si problémy konzumní společnosti

o

všímá si problému válek

o

objevuje počátky utváření novodobého českého národa, národní obrození a jeho významné
představitele

o

vytváří si názor na České země ve druhé polovině 19. století, nastiňuje hospodářský, politický,
společenský a kulturní rozvoj

o

chápe příčiny a důsledky první světové války

o

seznamuje se s vznikem První Československé republiky, poznává hospodářský, společenský,
politický a kulturní život, významné osobnosti,

o

orientuje se v dějinách druhé světové války, zániku československé republiky

o

sleduje české země v období nacistické okupace

o

hodnotí obnovení republiky Československá republika po druhé světové válce, poválečná léta

o

vytváří si názor na období totality

o

všímá si obnovy demokratického vývoje, vzniku a rozpadu České a Slovenské Federativní
republiky, vzniku České republiky

o

poznává památky ve svém okolí

Učivo :
•

současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby,

•

průběh lidského života, státní svátky a významné dny

•

regionální památky - péče o

•

památky, lidé a obory zkoumající minulost
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST „UMĚNÍ A KULTURA“
Učební osnovy předmětu Výtvarná výchova

Vzdělávací obsah :
Základem vzdělávacího obsahu předmětu výtvarná výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího
oboru Umění a kultura pro1.stupeň.
Organizace výuky :
Výuka výtvarné výchovy je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut).
Časová dotace :

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

1

1

1

2

2

Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel rozvíjí klíčové kompetence žáků prostřednictvím následujících strategií:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
•

poskytuje žákovi možnost aktivního vnímání (percepce) výtvarného umění, při níž žák poznává
výtvarná díla a učí se je analyzovat a interpretovat;

•

vede žáka k zájmu o výtvarné umění;

•

vede žáky k chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské
existence;

•

seznamuje žáky s různými výtvarnými technikami;

•

seznamuje žáky se základními termíny oboru;

•

poskytuje žákovi základní poznatky o kompozici, barevných kontrastech, tónování barev aj.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
•

předkládá žákovi námět ke zpracování a nechává ho volně tvořit;

•

vede žáky k užívání a kombinování prvků vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování;
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•

oceňuje originální přístupy v řešení výtvarných úkolů a problémů, vícero způsobů řešení, kreativitu a
originalitu a fantazii.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
•

se vědomě u žáků zaměřuje při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření na projevení jejich životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky;

•

vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z výtvarného umění i vlastní
tvorby, a tím podporuje zájem žáků o kulturu a umění;

•

vede žáky k porozumění výtvarnému umění, k aktivnímu vnímání děl a jejich tvorbě jako užívání
svébytného prostředku komunikace.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
•

vede žáky k samostatnému či skupinovému výtvarnému projevu;

•

rozvíjí estetické cítění žáků prostřednictvím vnímání uměleckých děl;

•

umožňuje žákovi uplatnit jeho individuální tvůrčí potenciál;

•

vytváří podnětné situace pro realizaci dle individuálních schopností a dovedností žáků;

•

vede žáky k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění,
prožívání a představy;

•

oceňuje vlastní podíl žáků na výtvarném zpracování a upravení společných prostor;

•

umožňuje žákům sebevyjádření prostřednictvím tvorby;

•

vede k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k
možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
• organizuje návštěvy výstav, galerií, divadelních představení podle aktuálních možností, formuje tak
vztah žáků k umění, rozvíjí jejich kulturní rozhled;
• vede žáky k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot;
• podněcuje žáky ke spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, k tolerantnímu přístupu k
různým kulturním hodnotám i projevům.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
•

umožňuje žákovi zapojit se do procesu tvorby;

•

upevňuje u žáků pracovní návyky při vlastní tvorbě – hygiena, bezpečnost práce;

•

organizuje činnosti s využitím různých výtvarných pomůcek a materiálů;

•

vede žáky k dokončení svojí práce;

119

•

rozvíjí u žáků orientaci v prostoru.

Vzdělávací obsah :
Očekávané výstupy 1. období
•

rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy,
barvy, objekty),

•

porovnává prvky vizuálně obrazného vyjádření na základě odlišností vycházejících z
jeho zkušeností, vjemů,

•

zážitků a představ,

•

v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti,

•

uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy,
objekty a další prvky a jejich

•

kombinace,

•

vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vizuálně obrazná
vyjádření volí vhodné

•

prostředky,

•

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření ,

•

porovnává odlišné interpretace se svojí dosavadní zkušeností,

•

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která

•

samostatně vytvořil, vybral či upravil.

Dílčí výstupy :

o

pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty, porovnává je,
třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ,

o

uplatňuje v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, vjemy, objekty, další prvky a jejich
kombinace

o

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření,

o

porovnává odlišné interpretace se svojí dosavadní zkušeností,

o

odlišuje uměleckou výtvarnou tvorbu, fotografii, film, tiskoviny, televizi, elektronická média, reklamu

o

manipuluje s objekty,
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o

zvládá vyjádření pohybu těla a jeho umístění v prostoru,

o

maluje a kreslí akční tvary,

o

rozlišuje ilustraci textu, volnou malbu, animovaný film, comics, otografie, elektronický obraz, reklamu,

o

vnímá obrazná vyjádření z hlediska statického, dynamického, vzuálního, fantazijního (založené na
smyslovém vnímání),

o

utváří odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci
skupin, v nichž se dítě pohybuje,

o

porovnává vizuálně obrazná vyjádření vlastní interpretace s ostatními, vysvětluje výsledky tvorby podle
vlastních schopností a zaměření,

o

zvládá na základě vlastní zkušenosti zapojit do komunikace

o

obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil.

Náměty pro práci v 1. ročníku
– námětové kreslení na základě vlastních prožitků dětí
– poznávání základních barev a jejich různé užívání
– kresby podnícené vyprávěním, četbou, vhodnou motivací ilustrující fantazii dítěte – kreslení podle
představ
– kresby a modely přírodnin vztahující se k učivu prvouky, zobrazují vše, co dětem poskytuje příroda –
kreslení podle skutečnosti, jehož hlavním účelem je vystižení tvaru a barvy
– výtvarné dotváření přírodnin na základě představ dítěte
– vytváření prostorových fantazií seskupováním a kombinováním přírodních i umělých materiálů, včetně
materiálů netradičních
– hry s barvou, poznávání vlastností barev, výtvarné využití vzniklých náhodností, které vzbuzují v dětech
rozličné představy
– hra s linií, vedení linie v různých materiálech
– jednoduché dekorativní kreslení, otisky přírodních prvků na papír a do plastických materiálů
– plastická a prostorová tvorba – spontánní hry s různými tvárnými materiály
– prostorové hry se stavebnicovými prvky
– jednoduché prvky moderní techniky ve výtvarné tvorbě
– seznamování se s významnými osobnostmi výtvarného umění jako např. Josef Lada

Náměty pro práci ve 2.–3. ročníku
– námětové kreslení na základě vlastního prožitku, rozvoj dětské představivosti a fantazie
– dětský příběh vyjádřený kresbou
– pozorování přírodnin, rozlišování tvarů, barvy, struktury, jejich kombinace a výtvarné dotváření
– využití barev základních i barev vzniklých mícháním, tvoření souladu dvou barev
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– pozorování tvarů užitkových předmětů a pokusy o výtvarné ztvárnění jejich obrysové linie
– pozorování tvarů a poznávání funkcí různých předmětů, které člověk používá k práci, grafický záznam
pohybu a zobrazení předmětu
– rytmické řešení plochy s využitím různých prvků a střídání barev – jak se dá návrhů využít
– členění plochy s použitím libovolných geometrických prvků, barevná kompozice – náměty pro využití
návrhu
– jednoduché náčrty, plány, modely podle fantazie a skutečnosti
– hračky v životě dětí, výtvarný návrh hračky, pokus o jeho výrobu
– prostorová tvorba – formování, deformování materiálů, pokus o plastické komponování;
– prostorové činnosti s dostupnými stavebními prvky (papírové krabičky)
– kombinace prvků moderní techniky, návrhy, plány, …
– seznamování se s významnými osobnostmi výtvarného umění jako např. Josef Lada, Ondřej Sekora,
Helena Zmatlíková, Adolf Born,…

Učivo :
•

malba - rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy - barvy základní a doplňkové, teplé a studené
barvy a jejich výrazové vlastnosti, kombinace barev

•

kresba -rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v ploše,
uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti

•

techniky plastického vyjádření - reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly hmatové, pohybové podněty

•

další výtvarné techniky, motivace založené na fantazii a smyslového vnímání

•

ilustrátoři dětské knihy - J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové apod.

•

utvářet osobní postoj v komunikaci v rámci skupin

spolužáků, rodinných příslušníků apod.,

vysvětlování výsledků tvorby, záměr tvorby

Očekávané výstupy 2. období
•

při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahu (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční
vztahy a jiné),

•

užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální
postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako
nezávislý model,
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•

při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních
životních zkušeností i natvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho
nejbližší sociální vztahy,

•

nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu
zrakového vnímání k vnímání

•

dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě,

•

osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci
vizuálně obrazného vyjádření; pro

•

vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje
prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění),

•

porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako
ke zdroji inspirace,

•

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

Dílčí výstupy :
o

seznámí se se základními pojmy vztahujícími se k výtvarné výchově

o

orientuje se v základních pojmech vztahujících se k výtvarné výchově

o

podle svých schopností vyjádří části těla

o

podle svých schopností vyjádří pohyb těla

o

vlastní vizuálně obrazné vyjádření věnuje rodinným příslušníkům

o

tříbí smyslové vnímání

o

interpretuje vlastní vizuální zážitek

o

chápe elementární poučení o teorii barev,

o

sleduje výtvarné vyjádření morfologických znaků, tvarů,

o

zkouší funkce barev světlých a tmavých, teplých a studených,

o

hodnotí design a estetickou úroveň předmětů denní potřeby,

o

uplatňuje výtvarný výraz linie vytvářené různými nástroji v různých materiálech,

o

orientuje se v současné oděvní kultuře, zachovává hygienu oblékání,

o

vytváří souměrné tvary,

o

orientuje se v řazení prvků v tvarové i barevné kompozici, kombinuje techniky,

o

zpřesňuje vyjádření proporcí lidské postavy a hlavy,

o

rozvíjí prostorové vidění, cítění a vyjadřování na základě pozorování prostorových jevů a
vztahů,

o

zpracovává papír – různé druhy, přehýbání, trhání, stříhání, mačkaní, posouvání,

o

všímá si výtvarné úpravy knihy,
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o

snaží se hodnotit vztahy umění a skutečnosti, malířství a sochařství,

o

seznamuje se s funkcí písma, s písmem, jeho komunikativní a estetickou funkcí,

o

expresivní volný výtvarný projev doplňuje pozorováním skutečnosti,

o

poznává některé principy a možnosti některých materiálů prostřednictvím experimentálních
činností,

o

vytváří jednoduché prostorové objekty a poznává výtvarný výraz,

o

používá malbu,

o

ovládá základní kompoziční principy,

o

poznává smysl, organizaci, funkci a výtvarně estetický účinek reliéfního řešení plochy,

o

hodnotí řešení plochy v architektuře,

o

provádí kresbu s příběhem,

o

řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše,

o

rozlišuje lidové umění, porovnává lidové umění a jeho dekor,

o

používá koláž,

o

sleduje krásu přírody a pěstuje si vztah k životnímu prostředí,

o

vyjadřuje lineárně a barevně vnitřní stavby objektu s ohledem na jeho nitro

Učivo :
•

Malba – hra s barvou, emocionální malba, míchání barev.

•

Ověřování komunikačních účinků

•

•

osobní postoj v komunikaci

•

proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vlastních děl

Kresba – výrazové vlastnosti linie,kompozice v ploše, kresba různým materiálem – dřívko a tuš, rudka,
uhel, např. kresba dle skutečnosti, kresba v plenéru.

•

Grafické techniky – otisk, vosková technika

•

Techniky plastického vyjadřování – modelování z papíru, hlíny, sádry

•

Další techniky – koláž, frotáž

•

Ilustrátoři dětské knihy -

např. J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, Z. Müllera, A.

Borna, R. Pilaře a další
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Učební osnovy předmětu Hudební výchova
Vzdělávací obsah :
Základem vzdělávacího obsahu předmětu hudební výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího
oboru Umění a kultura pro 1.stupeň

Organizace výuky :
Výuka hudební výchovy je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut).

Časová dotace :
1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

1

1

1

1

1

Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel rozvíjí klíčové kompetence žáků prostřednictvím následujících strategií:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
•

poskytuje žákovi možnost aktivního vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve
všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat;

•

vede žáka k zájmu o hudbu prostřednictvím instrumentálních, vokálních, hudebně pohybových i
poslechových činností;

•

předkládá žákům různé materiály, ve kterých mají vyhledat důležité informace (např. o hudebním
skladateli).

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
•

využívá rytmických cvičení, kde má žák navazovat v započatém rytmu vlastním rytmickým projevem;

•

pracuje s grafickým záznamem rytmu, podněcuje žáka k tvorbě záznamu v daném rytmu;

•

vede žáky k rozlišování jednotlivých tónů (jejich počtu) v souzvuku;

•

vede žáky k rozlišování durových a mollových akordů.
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
•

vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z hudby, a tím podporuje
zájem žáků o hudbu;

•

vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností
k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako
svébytného prostředku komunikace.

•
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
•

vede žáky k samostatnému či sborovému projevu při vystoupení na veřejnosti;

•

rozvíjí estetické cítění žáků, prohlubuje jejich vztah k hudebnímu umění;

•

umožňuje žákovi uplatnit jeho individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém
zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové
dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost
„interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření;

•

rozvíjí hudebnost žáků – jejich hudební schopnosti, jež se následně projevují individuálními hudebními
dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně
pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými;

•

vytváří podnětné situace pro realizaci dle individuálních schopností a dovedností žáků (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou);

•

vede k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k
možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života;

•

vede k pochopení emociálního působení hudby.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
•

formuje vztah žáků k hudbě, rozvíjí jejich kulturní rozhled;

•

vede žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich hudebním projevům;

•

výběrem hodnotných písní upevňuje u žáků vědomí národní identity.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
•

umožňuje žákovi hru na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci;

•

umožňuje žákovi zpívat na základě svých dispozic a při zpěvu využívat získané pěvecké dovednosti;

•

umožňuje žákovi ztvárňovat hudbu pohybem s využitím tanečních kroků;

•

vede žáky k pozitivnímu vztahu k aktivním hudebním činnostem;

•

při výuce hudební výchovy vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí;
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•

rozvíjí u žáků orientaci v prostoru – utváření pohybové paměti, reprodukce pohybů prováděných při
tanci či pohybových hrách.

Vzdělávací obsah
Očekávané výstupy 1.období
•

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

•

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem

•

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

•

reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku,
směr melodie

•

rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v
proudu znějící hudby

•

rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální

1.ročník
Dílčí výstupy
o

při zpěvu správně dýchá

o

poslechem opakuje a učí se písně

o

zpívá písně s jednoduchým textem

o

zpívá písně s pravidelným rytmem

o

zpívá písně se zapamatovatelnou melodií

o

vytleská rytmus písně

o

rytmizuje jméno, známá slova, říkadla

o

zpívá jméno, činnosti, atd.

o

opakuje různé druhy rytmů

o

opakuje jednoduchou melodii (ozvěna)

o

zhudební říkanku

o

určí vysoký a nízký tón

o

rozliší slabý a silný tón
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o

odstupňuje sílu tónu jako prostředek hudebního výrazu

o

chůzí vyjádří rychlost tempa

o

určí stoupající a klesající melodii

o

podle sluchu určí čistý a falešný akord

o

rozlišuje dlouhý a krátký tón

o

rozlišuje vysoký a nízký tón

o

rozlišuje slabý a silný tón

o

poslechem opakuje a učí se písně

o

zpívá písně s jednoduchým textem

o

zpívá písně s pravidelným rytmem

o

zpívá písně se zapamatovatelnou melodií

o

vytleská rytmus písně

o

rozlišuje veselou a smutnou melodii

o

hraje na Orfovy hudební nástroje

o

pozná těžkou dobu

o

seznámí se s základy hry na čtyřotvorovou ( C dur) foukací harmoniku

2.ročník
Dílčí výstupy

3.ročník
Dílčí výstupy

Učivo :
Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
-dvojhlas (lidový dvojhlas)
Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova
instrumentáře, zobcových fléten)
-rytmizace, hudební hry(ozvěna)
Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)
-pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)
Poslechové činnosti
-kvality tónů
-hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj

128

-hudební styly(hudba pochodová, taneční, ukolébavka, …)

Očekávané výstupy – 2. období
•

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase,
popřípadě ve dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané
pěvecké dovednosti

•

orientuje se v notovém zápise jednoduché jednohlasé písně, tu na základě svých
dispozic imituje podle hraného nebo zpívaného vzoru, popřípadě intonuje

•

orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních
schopností a dovedností ji realizuje

•

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

•

rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

•

vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry
a provádí elementární hudební improvizace

•

ztvárňuje hudbu pomocí pohybu a tanečních kroků a na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace, vyjadřuje pohybem ve spojení
s hudbou své vlastní pocity a představy

4.+ 5.ročník
(něco už v dřívějších ročnících)
Dílčí výstupy
o

ve spolupráci s učitelem určí svůj individuální hlasový rozsah

o

zná melodie a texty písní vyučovaných v hodinách hudební výchovy

o

při zpěvu vytleskává rytmus písně

o

na základě poslechu se seznámí s dvojhlasem

o

učí se zpívat jednoduchý dvojhlas

o

seznámí se s notovou osnovou

o

orientuje se v notové osnově

o

seznámí se s základními notovými značkami (noty, pomlky)
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o

orientuje se v základních notových značkách

o

pozná, zda se jedná o rychlejší nebo pomalejší tempo

o

pozná stoupavou či klesavou melodii

o

podle sluchu opakuje nápěv písně

o

píseň zpívá za doprovodu hudebního nástroje

o

procvičuje správnou dechovou techniku při zpěvu

o

podle svých schopností a dovedností zpívá intonační cvičení

o

pozná předehru, mezihru a dohru

o

při zpěvu dodržuje správné držení těla

o

rozvíjí znalosti o notové osnově

o

rozvíjí znalosti o hudebních značkách

o

orientuje se ve stupnici C dur

o

rozeznává druhy rytmů

o

dle svých možností individuálně hraje na hudební nástroj


seznámí se s základními hudebními formami

o

orientuje se v základních hudebních stylech a žánrech

o

z písně vyčlení takty vhodné pro předehru, mezihru, dohru

o

hudebně improvizuje známý text , nálady, prožitky

o

učí se jednoduché taneční hry a pohybové etudy

o

pokouší se tancem vyjádřit pocity a nálady

Učivo :
Vokální činnosti
-pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
-dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas)
(rozvíjení činností z 1. období)
- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu)
-dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé písně)
-intonace a vokální improvizace (durové a mollové tóniny)
-grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace v notovém záznamu)
Instrumentální činnosti
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova
instrumentáře, zobcových
fléten)
-rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba hudebního doprovodu, hudební hry)
-grafický záznam melodie (rytmické schéma jednoduché skladby)
Hudebně pohybové činnosti
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)
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-pohybové vyjádření hudby ( pantomima a pohybová improvizace)
-orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních pohybů)
Poslechové činnosti
-kvality tónů, vztahy mezi tóny, hudební výrazové prostředky a hudební prvky
-hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj
(rozvíjení činností z 1. období)
-hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, ukolébavka, …)
-hudební formy (malá a velká písňová, rondo, variace), interpretace hudby (slovní vyjádření)
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST "ČLOVĚK A ZDRAVÍ"
Učební osnovy předmětu Tělesná výchova
Vzdělávací obsah :
Základem vzdělávacího obsahu předmětu tělesná výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího
oboru Člověk a zdraví pro 1.stupeň
Organizace výuky :
Výuka tělesné výchovy je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut).
Časová dotace :
1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

2

2

2

2

2

Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel rozvíjí klíčových kompetencí žáků prostřednictvím následujících strategií:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
 požaduje po žácích při pohybové činnosti užívání základního osvojovaného tělocvičného názvosloví;
 vede k poznávání vlastních pohybových schopností a jejich rozvíjení.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:


umožňuje žákům zorganizovat nenáročné pohybové činnosti a soutěže;



požaduje po žácích změření základních pohybových výkonů a porovnání je s předchozími výsledky;



seznamuje žáky s taktikami v individuálních i kolektivních sportech;



vede k přemýšlení o problémech při zvládnutí cviku, sportovního prvku a k hledání tréninkové cesty k
jeho zvládnutí;



učí žáky pracovat s chybou jako příležitostí, jak ukázat cestu ke zvládnutí prvku.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:


zařazuje činnosti, které vyžadují efektivní komunikaci mezi spolužáky;
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učí žáky týmové spolupráci a účinné komunikaci ve skupině;



vyžaduje dodržování pravidel slušného chování; pravidel sportovních her a všech sportovních činností;



zapojuje žáky do sportovních činností, při kterých si mohou pomáhat a spolupracovat.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:


předává žákům informace o nutnosti pohybu, vede je k začleňování pohybu do režimu dne;



klade důraz na individuální přístup k žákům a tím rozvíjí jejich osobní schopnosti;



organizuje ve výuce soutěže jednotlivců, tím rozvíjí morálně volní vlastnosti žáků a učí je přijímat
neúspěch;



klade důraz na hodnocení, individuální zlepšení výkonu každého žáka a tím jej motivuje k práci na
vlastním zlepšení;



zařazuje činnosti, které slouží jak k sebepoznání, tak k poznání spolužáků a navázání bližšího kontaktu
mezi sebou;



poskytuje možnost každému žákovi zažít úspěch;



zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat a rozvíjet činnost ve skupinách, týmech;



vede žáky ke vztahu ke sportu a každodenního pohybu.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:


organizuje ve výuce kolektivní hry a soutěže, tím rozvíjí zodpovědnost jednotlivce za výsledek práce
kolektivu;

 vede žáky k jednání v duchu fair play: dodržování pravidel her a soutěží, poznávání a označení
zjevných přestupků proti pravidlům a učí je adekvátně na ně reagovat;
 s důrazem na dodržování stanovených pravidel rozvíjí morálně volní vlastnosti a respekt před danými
pravidly a předpisy.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:
 motivuje žáky k pravidelnému pohybovému režimu; k uplatňování kondičně zaměřené činnosti; k
projevování přiměřené samostatnosti a vůle po zlepšení úrovně své zdatnosti;
 připravuje činnosti pro rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace
pohybu žáků;
 vede žáky k uplatňování pravidel hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí a k
adekvátnímu reagování v situaci úrazu;
 učí žáky chránit své zdraví při pohybových aktivitách;
 zařazuje pestré činnosti s používáním nejrůznějších pomůcek, náčiní i nářadí;
 směruje žáky k reakci na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti;
 upevňuje u žáků návyky při cvičení – hygiena, bezpečnost při používání náčiní a nářadí;

 rozvíjí u žáků orientaci v prostoru.
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Vzdělávací obsah
Očekávané výstupy 1. období


spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené
příležitosti



zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení,



spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích,



uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve
známých prostorech školy



reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci

Dílčí výstupy :
o

reaguje na jednoduché povely a signály

o

používá vhodné oblečení a obuv na sport

o

respektuje význam přípravy organismu před cvičením

o

respektuje zásady fair play

o

dodržuje pokyny pro bezpečnost při pohybových činnostech

o

snaží se o správné provádění cviků pod vedením učitele

o

předvede jednoduchý taneční krok s hudbou

o

dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových činnostech

o

předvede v souladu se svými individuálními schopnostmi pády, kotoul vpřed, přeskok, chůzi po kladině
bez dopomoci, vybrané cvičení s náčiním

o

opakuje po učiteli běžeckou abecedu

o

předvede v souladu s individuálními předpoklady základní pohybové výkony

o

usiluje o jejich zlepšení

o

ovládá a dodržuje základní pravidla

o

snaží se spolupracovat s ostatními hráči

o

dodržuje pravidla fair play

o

respektuje ochranu životního prostředí

o

dokáže překonat přírodní překážky

o

správně reaguje na jednoduché povely a signály

o

dokáže nastoupit s ostatními do řadu, dvojřadu, do družstev

o

používá vhodné oblečení a obuv na sport

o

dokáže vysvětlit, proč se rozcvičuje
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o

dodržuje zásady fair play a pozná přestupek

o

dodržuje pokyny pro bezpečnost při pohybových činnostech

o

správně provádí cviky pod vedením učitele

o

předvede 2 jednoduché taneční kroky s hudbou

o

dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových činnostech

o

předvede v souladu se svými individuálními schopnostmi pády vzad a stranou, kotoul vpřed, přeskok
přes lavičku, chůzi po kladině bez dopomoci, sestavu se zvoleným náčiním

o

Provede rozběh a odraz z můstku snožmo

o

Předvede průvlek přes 2-3 díly švéd. Bedny

o

Po předvedení opakuje:krok přísunný, poskočný, přeměnný, cval.

o

Na povely odstartuje z polovysokého a nízkého startu

o

Skočí do dálky po rozběhu a odrazu z jedné nohy

o

Chytá míč "do košíčku",odhazuje míč jednou rukou

o

Přihrává obouruč i jednoruč trčením a o zem

o

Dribluje na místě a za pohybu

o

Zatancuje mazurku

Očekávané výstupy – 2.období



podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti



zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením



zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených pohybových her



uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí;
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka



jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k
vlastnímu provedení pohybové činnosti



jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné
přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových
činnostech opačné pohlaví



užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení



zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
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změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky



orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích
ve škole i v místě bydliště;



samostatně získá potřebné informace

Dílčí výstupy :
o

zná správný pohybový režim, jeho délku a intenzitu,

o

zvládá přípravné cviky před pohybovou činností, cviky na uklidnění po zátěži, napínací a
protahovací cvičení, správné držení těla

o

orientuje se v průpravných, kompenzačních, relaxačních a jiných zdravotně zaměřených cvičení a
jejich praktickém využití

o

zvládá správné držení těla

o

rozvíjí různé formy rychlosti, vytrvalosti, pohyblivosti, koordinace pohybu

o

volí vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity

o

dodržuje osobní hygienu při pohybových činnostech a hygienu cvičebního prostředí,

o

dodržuje bezpečnost při pohybových činnostech,

o

zvládá pohybové hry s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a aktivity,

o

využívá netradičního náčiní při cvičení, při pohybové tvořivosti

o

zná základní pojmy – základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy
používaného nářadí a náčiní

o

orientuje se v základních lidových a umělých tancích

o

zvládá cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu,

o

zvládá kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou (s dopomocí), průpravná cvičení pro nácvik
gymnastického odrazu z můstku, trampolíny

o

orientuje se v základní technice běhu, skoku, hodu

o

zvládá běžeckou abecedu, rychlý běh na 60m, nízký start (napovel), polovysoký start, vytrvalý běh
na 10 minut

o

ovládá skok do dálky z rozběhu

o

spojuje hod kriketovým míčkem s rozběhem

o

ovládá manipulaci s míčem – jednoruč, obouruč (vrchní,

o

trčením), přihrávky, pohyb s míčem, střelbu na koš

o

spolupracuje ve hře,

o

zná pravidla sportovních her – vybíjená, kopaná, košíková

o

zvládá chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůzi v terénu,

o

chrání přírodu

o

pohyb a hry na sněhu

o

ovládá základní organizační názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály
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o

orientuje se v prostoru a činnostech ve známém (běžném) prostředí

o

rozumí základnímu tělocvičnému názvosloví

o

reaguje na smluvené signály, povely, dbá pokynu vyučujícího, dodržuje zásady bezpečnosti

o

zná zásady jednání a chování fair play, olympijské ideály a symboly

o

ovládá pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, soutěží, závodů

o

je schopen změřit výkon spolužáka (délku hodu, čas běhu apod.)

o

umí vyhledat důležité (zajímavé) informace o sportu – encyklopedie, noviny, internet

o

dodržuje správné držení těla v různých polohách a při pracovních činnostech

Učivo :
Činnosti ovlivňující zdraví
o

význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu

o

příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a
protahovací cvičení

o

zdravotně zaměřené činnosti - správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná,
kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití

o

rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu

o

hygiena při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí
pro pohybové aktivity

o

bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a bezpečnost cvičebního prostoru,
bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek,
první pomoc v podmínkách TV

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
o

pohybové hry - s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a
netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost

o

základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající
velikosti a hmotnosti

o

rytmické a kondiční formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým
doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché
tance

o

průpravné úpoly –přetahy a přetlaky

o

základy atletiky - rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod
míčkem

o

základy sportovních her - manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající
velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání
podle zjednodušených pravidel minisportů

o

turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při přesunu,
chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
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o

lyžování (podle podmínek) - hry na sněhu, základní techniky pohybu na lyžích

Činnosti podporující pohybové učení
o

povely, signály

o

organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí

o

zásady jednání a chování - fair play,olympijské ideály a symboly

o

pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností her, závodů, soutěží

o

měření a posuzování pohybových dovedností - měření výkonů, základní pohybové testy

o

zdroje informací o pohybových činnostech

o

činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení

o komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST "ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE"
Učební osnovy vyučovacího Pracovní vyučování
Vzdělávací obsah :
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Pracovní činnosti je vzdělávací obsah
vzdělávacího oboru Člověk a svět práce pro 1.stupeň

Organizace výuky :
Výuka pracovních činností je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut). Výuka
je doplněna návštěvami keramické dílny v Horácké galerii v Novém Městě

na Moravě.

Časová dotace :
1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

1

1

1

1

1

Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel rozvíjí klíčové kompetence žáků prostřednictvím následujících strategií:
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení
Učitel:
•

vede žáky k zájmu o vlastní tvorbu;

•

učí žáky trpělivosti, povzbuzuje;

•

pomáhá poznávat smysl a cíl učení, výhody pořizování náčrtu při nejrůznějších činnostech;

•

učí posoudit vlastní pokrok, naplánovat si, jakým způsobem svoji práci zdokonalit, kriticky zhodnotit
výsledky své práce a diskutovat o nich;

•

učí žáky využívat informační zdroje k získání nových poznatků.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů
Učitel:
•

učí žáky aplikovat řešení při obdobných zadáních a hledat nové způsoby využití dovedností při práci;

•

vede k vytrvalému hledání konečného řešení problému, vede žáky k tomu, aby se nenechali odradit
případným nezdarem;

•

učí promýšlet pracovní postupy praktických cvičení.
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní
Učitel:
•

se vědomě u žáků zaměřuje při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření na projevení jejich životních
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky;

•

vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z tvorby;

•

vede žáky k tvořivým činnostem jako užívání svébytného prostředku komunikace;

•

klade důraz na užívání správného technického názvosloví.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální
Učitel:
•

vede žáky k samostatnému či skupinovému tvůrčímu projevu;

•

zařazuje činnosti vyžadující spolupráci žáků ve dvojici a v malé skupině;

•

umožňuje žákovi uplatnit jeho individuální tvůrčí potenciál;

•

vytváří podnětné situace pro realizaci dle individuálních schopností a dovedností žáků;

•

vede žáky k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění,
prožívání a představy;

•

poskytuje zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a
vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě;

•

vede k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k
možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života;

•

učí žáky spolupracovat při řešení problémů, v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ní požádat.

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské
Učitel:
• vede žáky k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot;
• podněcuje žáky ke spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu;
• vyžaduje respektování pravidel při práci.
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní
Učitel:


umožňuje žákovi zapojit se do procesu tvorby;



upevňuje u žáků pracovní návyky při vlastní tvorbě – klade důraz na dodržování bezpečnostních a
hygienických pravidel při práci, bezpečné a účinné používání nástrojů, vybavení a materiálů;



vede žáky k dokončení jejich práce;



vyžaduje od žáků provádění práce v kvalitě přiměřené jejich možnostem;



vyžaduje užívání správných technologických postupů;



rozvíjí u žáků orientaci v prostoru;



vede k využití znalostí a dovedností v běžné praxi;



rozvíjí praktické dovednosti žáků při práci s různým materiálem;



seznamuje žáky s různými technikami tvorby.

140

Vzdělávací obsah
Očekávané výstupy – 1. období
•

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

•

pracuje podle slovního návodu a předlohy

•

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

•

provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování

•

pečuje o nenáročné rostliny

•

připraví tabuli pro jednoduché stolování

•

chová se vhodně při stolování

Dílčí výstupy
o

umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat a skládat papír,

o

vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru

o

dovede navlékat, aranžovat, třídit při sběru přírodní materiál

o

pracuje podle slovního návodu nebo předlohy

o

umí stříhat textil a nalepit textilii

o

dovede sestavovat stavebnicové prvky

o

umí montovat a demontovat stavebnici

o

při práci s plastelínou využívá základních dovedností

o

zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů, zalévání

o

zná základy správného stolování a společenského chování

o

umí navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil

o

umí přišít knoflíky

o

umí slepit textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek

o

zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů, zalévání, kypření,

o

umí zasít semena

o

provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování

o

chová se vhodně při stolování

o

připraví tabuli pro jednoduché stolování

o

připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně)

Učivo
•

práce s drobným materiálem - papír, karton
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•

práce s drobným materiálem - přírodniny

•

práce s drobným materiálem – textil

•

hnětení, modelování předmětů

•

konstrukční činnosti

•

pěstitelské práce

•

příprava pokrmů

Očekávané výstupy – 2.období
•

vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu

•

využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic

•

volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu

•

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu

•

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž

•

pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu

•

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

•

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a
pozorování

•

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny

•

volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní

•

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

•

orientuje se v základním vybavení kuchyně

•

připraví samostatně jednoduchý pokrm

•

dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování

Dílčí výstupy
o

dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, vytváří prostorové konstrukce

o

seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky lidových tradic

o

udržuje pořádek na pracovním místě

o

udržuje pořádek na svém pracovním místě

o

zásady hygieny a bezpečnosti práce,poskytne první pomoc při úraze

o

montuje a demontuje stavebnici

o

dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky-pracuje podle slovního návodu,předlohy

o

zná základy péče o pokojové květiny
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o

umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky,nástroje a nářadí

o

orientuje se v základním vybavení kuchyně

o

seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené kuchyně

o

zná pravidla správného stolování a společenského chování

o

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

Učivo
•

Práce s drobným materiálem- vlastnosti materiálu,funkce a využití pracovních pomůcek a
nástrojů,jednoduché pracovní postupy,využití tradic a lidových zvyků

•

práce s papírem a kartonem

•

práce s přírodninami

•

práce s textilem

•

Konstrukční činnosti, práce se stavebnicí (plošnými,konstrukčními,prostorovými)

•

práce s návodem, práce s předlohou a s jednoduchým náčrtem

•

základní podmínky pro pěstování rostlin,pěstování pokojových rostlin,pěstování rostlin ze semen v
místnosti

•

základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla správného
stolování

143

VI. Hodnocení žáků
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro
jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky
zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků
a doporučení školského poradenského zařízení.
Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména:
a) zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně
získávání podkladů pro hodnocení,
b) kritéria pro hodnocení.
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VII. Zásady dodržované při zpracování ŠVP ZV
Školní vzdělávací program :
Je zpracováván v souladu s RVP ZV pro celé období 1. stupně základního vzdělávání,
(tj. pro ročníky, ve kterých škola realizuje základní vzdělávání), zajišťuje rovnoprávný přístup
k základnímu vzdělávání pro všechny žáky s povinností školní docházky a přihlíží k jejich
vzdělávacím

potřebám

a

možnostem,

umožňuje

realizaci

diferencovaného

a

individualizovaného vyučování pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vytváří
předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, a tím
pro postupné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, vede k naplňování cílů základního
vzdělávání stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni školy a k naplňování
cílového zaměření vzdělávacích oblastí stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na
úrovni vyučovacích předmětů.
Je zpracován tak, aby umožňoval učitelům rozvíjet tvořivý styl práce a neomezoval je
při uplatnění případných časových i metodických odlišností, které vycházejí ze zkušeností
učitelů s efektivními způsoby výuky a z konkrétních potřeb žáků. Jedná se o relativně stálý
materiál, jehož případné změny v učebním plánu a v učebních osnovách nezasáhnou
negativně do vzdělávání žáků v určitém započatém „cyklu“. Byla dodržena stanovená
struktura.
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Školská rada projednala dne : _____________________________
Pedagogická rada projednala dne : _____________________________
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