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5 Učební osnovy 

5.1 Učební osnovy – 1. stupeň 

5.1.1 Vzdělávací oblast: 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

ČESKÝ JAZYK  

Cíl 

Jazyková výuka vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu 

umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat 

a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznání. Cílem je zejména podpora 

rozvoje komunikačních kompetencí. 

Jazyk a jazykové komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím 

procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné 

vyspělosti absolventa základního vzdělání. Dovednosti získané ve vzdělávacím 

oboru český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale 

jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. 

Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje 

žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj společnosti. 

Obsahové vymezení  

Vzdělávací obsah českého jazyka a literatury má komplexní charakter, ale pro 

přehlednost je rozdělen do tří složek: slohová výchova, jazyková výchova a literární 

výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 

Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech 

vzdělávacích oblastí. 

Komunikační a slohová výchova učí žáky vnímat a chápat různá jazyková sdělení, 

číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného 

nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, 

analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. 

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování 

spisovné podoby českého jazyka. Osvojují si techniku čtení a psaní, učí se souvisle 

vyjadřovat a správně používat mateřský jazyk v běžných situacích. Poznávají 

bohatost českého jazyka, jeho slovní zásobu.  Prakticky se učí používat základy 

českého pravopisu.  

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí 

se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat 
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vlastní názory o přečteném díle. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské 

návyky. Na základě četby se utváří jejich čtenářský vkus a trvalý zájem o četbu.  

Realizace průřezových témat 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj:  

- Rozvoj schopností poznávání (1., 4., 5. ročník) 

- Sebepoznání a sebepojetí (2., 3. ročník) 

- Seberegulace a sebeorganizace (2., 3. ročník) 

- Kreativita (1., 3., 5. ročník) 

Sociální rozvoj:  

- Poznávání lidí (4. ročník) 

- Mezilidské vztahy (5. ročník) 

- Komunikace (1., 3. ročník) 

Výchova demokratického občana:  

- Občanská společnost a škola (4. ročník) 

- Občan, občanská společnost a stát (4. ročník) 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  

- Evropa a svět nás zajímá (4. ročník) 

- Jsme Evropané (4. ročník) 

Multikulturní výchova:  

- Kulturní diference (3., 4. ročník) 

- Lidské vztahy (4., 5. ročník) 

- Environmentální výchova: Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

(4. ročník) 

- Vztah člověka k prostředí (3., 4. ročník) 

Mediální výchova 

Produktivní činnosti:  

- Tvorba mediálních sdělení (1., 2., 3. ročník) 

Receptivní činnosti:  

- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (1. – 5. ročník) 

- Stavba mediálních sdělení (2. ročník)                                             

Prolínání předmětů  

Anglický jazyk, prvouka, pracovní činnosti, estetická výchova, hudební výchova  
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Prostorové vymezení 

Výuka probíhá zpravidla v kmenové třídě popř. v učebně informatiky, několikrát 

v roce i v knihovně. 

Žáci s individuálním plánem z důvodu poruch učení v oblasti českého budou 1 x 

týdně v rámci výuky českého jazyka vyučováni dle svých potřeb podle svého 

individuálního plánu. 

Časové vymezení 

V 1., 3., 4., 5. ročníku 8 hodin týdně, ve 2. ročníku 9 hodin týdně. Výuka je posílena 

třemi disponibilními hodinami. 

Upřednostňované formy 

Do vyučovacích hodin jsou začleňovány skupinové práce, samostatné práce, besedy 

Výchovné a vzdělávací strategie  

Kompetence k učení  

- klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem 

- rozvíjíme schopnost samostatně vyhledávat, třídit a využívat informace 

- vedeme žáky k aplikování znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a 

v reálném životě 

- podporujeme účast žáků v soutěžích, kde mají možnost srovnávat své 

vědomosti s jinými žáky 

Kompetence komunikativní 

- využíváme různé metody učení 

- vedeme žáky k výstižnému a souvislému vyjadřování v písemném i ústním 

projevu 

Kompetence sociální a personální 

- vhodnou motivací dbáme, aby se všichni aktivně zapojovali do výchovně 

vzdělávacího procesu 

- dbáme na účinnou spolupráci ve skupině, aby měl každý prostor 

k sebevyjádření 

- vytváříme příznivou atmosféru ve třídě a žákům dodáváme sebedůvěru 

Kompetence pracovní 

- dbáme na dodržování plnění závazků a povinností 

- vedeme žáky ke správným způsobům užití různých materiálů k učení 

Pravidla pro hodnocení žáků  

Způsoby 

Při klasifikaci využíváme klasifikačních stupňů, popřípadě na základě žádosti 

zákonného zástupce slovní hodnocení. Hodnocení žáků probíhá pravidelně, je 
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hodnocen písemný a ústní projev, pracovní morálka, aktivita. Uplatňujeme rovnost 

výsledků ze všech složek předmětu. 

Východiska  

Při hodnocení vycházíme z celé škály žákovských znalostí a dovedností 

- průběžné sledování žáka ve vyučovací hodině 

- individuální pokrok 

- zadávání dobrovolných domácích úkolů a jejich plnění  

- hodnocení estetické a grafické úpravy sešitů 

- povinné čtvrtletní písemné práce, které jsou bodově hodnoceny (kromě 1. 

ročníku) 

- vedení čtenářského deníku. 

- vedení portfolia 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

5.1.1.2 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

ANGLICKÝ JAZYK  

Cíl 

Cílem je osvojení si základů anglického jazyka jako prostředku k dorozumění a 

orientaci v jednodušších, konkrétních tématech a situacích, na které navazuje výuka 

na 2. stupni. Dále pak podpora rozvoje komunikačních kompetencí a kultivace 

jazykových dovedností. Cílem je pomocí her, soutěží, básniček, říkanek a písní a pro 

děti zajímavých a pestrých činností naučit se s lehkostí a samozřejmostí 

přecházet z komunikace v českém jazyce do komunikace v jazyce anglickém.  

Tomu je uzpůsoben systém výuky, kdy se již od 1. ročníku vyučuje AJ (1 hodina 

týdně), dále matematika v anglickém jazyce (2 hodiny týdně), pracovní činnosti a 

výtvarná výchova (2 hodiny týdně), ve 4. a 5. ročníku pak se připojuje ještě výuka 

hudební výchovy.  

Dílčím cílem je také rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování 

kulturní rozmanitosti. Osvojení cizího jazyka prohlubuje vědomí vzájemného 

mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci školy na 

mezinárodních projektech. 

Obsahové vymezení  

Obsah předmětu je zaměřen na zvládnutí jednoduchých komunikačních dovedností, 

tematických celků, na schopnosti porozumění jednoduchému psanému a slyšenému 

textu.  
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Při výuce gramatických a lexikálních jevů vycházíme z učiva českého jazyka. 

Projektové vyučování je zaměřeno na poznávání a osvojení základních, 

jednodušších a konkrétních tematických celků. 

Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků, čemuž je podřízena i veškerá 

výuka gramatiky. Výuka směřuje k tomu, aby žáci byli schopni hovořit na jednoduchá 

témata s odpovídající slovní zásobou a gramatickými jevy. Při výuce základní 

gramatiky jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 

porozumění. Žáci by měli porozumět čtenému textu, který výběrem slov odpovídá 

jejich jazykové úrovni. 

Výuka seznamuje žáky např. s tématy: rodina, zvířata, rostliny, nábytek, oblíbené 

předměty, barvy, čísla, roční období apod. Později se přidávají témata jako je naše 

město, Česká republika. 

Znalost cizího jazyka vede žáky k pochopení jiných cizojazyčných kultur, prohlubuje 

v nich toleranci k cizojazyčným kulturám a je nedílnou součástí komunikace.  

Prolínání předmětů: 

Český jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda, hudební výchova, 

Upřednostňované formy práce:  

Do vyučovacích hodin jsou začleňovány krátkodobé projekty, básničky, písničky a 

říkadla. V tomto období je důraz kladen na ústní komunikaci a vytváření základu pro 

další osvojení jazyka.  

Upřednostňované metody 

Při výuce jsou nejvíce používané tyto metody: 

- skupinová práce 

- práce ve dvojicích 

- samostatná práce 

- kooperativní práce 

- individuální práce v učebně informatiky Pravidla pro hodnocení žáků  

Východiska 

Jednou z podmínek efektivního učení je zpětná vazba, která poskytuje žákovi 

informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku. Při poskytování zpětné vazby 

klademe důraz na vhodnou formulaci (dáváme přednost pozitivnímu vyjádření). 

Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáků, jejich snaha a schopnost posoudit 

nejen svoji práci, ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy. Hodnocení žáků 

probíhá pravidelně a průběžně, je hodnocen písemný a ústní projev, případně vedení 

sešitů, pracovní morálka, aktivita a snaha při hodinách. 

- ústní projev na určené téma; slovní zásoba, fráze;  

- projekty  
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- aktivita při vyučování  

- spolupráce  

- opakovací testy 

Způsoby 

Při klasifikaci používá učitel pěti klasifikačních stupňů. Známka je většinou doplněna 

ústním zhodnocením. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

5.1.2 Vzdělávací oblast: 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

5.1.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

MATEMATIKA 1. období 

Cíle 

Matematika rozvíjí u žáků jejich paměť, tvořivost, abstraktní myšlení, představivost a 

schopnost logického úsudku. 

Matematické poznatky a dovednosti využijí k poznávání přírodovědných oborů a ve 

výpočetní technice. 

Výuku zakládáme na činnostech: skládání, znázorňování, kreslení, modelování, 

měření, vážení, odhadování, apod. 

Obsahové vymezení 

Vzdělávací obsah předmětu matematiky je rozdělen na 4 tematické okruhy: 

1) Čísla a početní operace  

2) Závislosti, vztahy a práce s daty 

3) Geometrie v rovině a prostoru 

4) Nestandardní aplikační úlohy 

Výuku zakládáme na činnostech: skládání, znázorňování, kreslení, modelování, 

měření, vážení, odhadování, apod. 

Realizace průřezových témat 

Osobnostní a sociální výchova 

Sociální rozvoj:  

- Kooperace a kompetice (1. ročník) 

- Sebepoznání a sebepojetí (1. ročník) 

- Rozvoj schopností poznávání (2. ročník) 

- Seberegulace a sebeorganizace (3. ročník)                          
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Prolínání předmětů 

český jazyk, tělesná výchova, výtvarná výchova, prvouka 

Prostorové vymezení 

Výuka matematiky probíhá v kmenových třídách, výjimečně v terénu. 

Časové vymezení 

1. ročník 4 hodiny, 2., 3. ročník 5 hodin 

Pozn. v 1. a 2. ročníku probíhají 2 hodiny matematiky týdně v anglickém jazyce. 

Upřednostňované formy práce 

Frontální výuka, krátkodobé projekty, soutěže 

Žáci se každým rokem zapojují do celostátních matematických soutěží (Cvrček, 

Klokan) 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení: 

- vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací 

- nabízíme žákům různé způsoby a metody práce 

- podporujeme pokroky jednotlivých žáků 

Kompetence k řešení problémů: 

- vedeme žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni 

- učíme je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti 

- zařazujeme úkoly, které vycházejí z reálného života 

Kompetence komunikativní: 

- užíváme matematického jazyka, včetně matematických symbolů 

- rozvíjíme u dětí dovednost výstižně a logicky formulovat své myšlenky na 

společnost pracujeme s grafy a diagramy 

Kompetence sociální a personální: 

- vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojicích a skupinách 

- vedeme žáky k dodržování určených pravidel 

- vedeme žáky k pomoci slabšímu 

Kompetence občanské: 

- vede žáky k respektování druhých lidí, individuálních rozdílů, kulturních a 

náboženských odlišností spolužáků ve třídě 

Kompetence pracovní: 

- naučí žáky pracovat podle určeného návodu a postupu  

- umožňuje jim hledat vlastní postup 
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- vyžaduje zodpovědný přístup k zadaným úkolům 

Pravidla pro hodnocení žáků  

Východiska 

Východiskem pro klasifikaci je objektivní posouzení práce žáka, ovládnutí učiva za 

celé klasifikační období, úroveň myšlení a vyjadřování, aplikace vědomostí, píle a 

zájem o předmět. 

Jedním z východisek při hodnocení žáků je plnění výchovně vzdělávacích strategií. 

Podklady pro hodnocení získáváme různými druhy zkoušek (ústní, písemné, 

praktické), testy, projekty, plnění domácích úkolů, připravenost na vyučování, 

žákovské portfolio. 

Způsoby 

Zásadou je, aby konečné hodnocení žáka vycházelo z celé škály žákovi činnosti a 

nebylo jednostranné. Žák bude hodnocen v průběhu školního roku i na vysvědčení 

známkou. Hodnotíme stupnicí známek 1 – 5 dle klasifikačního řádu. V případě 

potřeby doplníme slovním hodnocením. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

5.1.2.2 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

MATEMATIKA 2. období 

Cíle: 

Matematika rozvíjí paměť žáků pomocí numerických výpočtů a osvojováním si 

matematických vzorců a výpočtů. Dále rozvíjí logické a kombinatorické myšlení, 

abstraktní myšlení využíváním matematických pojmů a vztahů.  Dochází k vytváření 

zásoby matematických operací, algoritmů a metod řešení. Žák používá přesné a 

stručné matematického vyjadřování a symboliku, provádí rozbory a zápisy při řešení 

slovních úloh.  

Dochází k osvojování základních matematických pojmů na základě aktivní činnosti 

žáků, využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech, 

postupnému osvojování početních výkonů, postupů, základů jazyka matematiky a 

způsobů jejich užití, k rozvoji finanční gramotnosti. 

Obsahové vymezení  

Čtyři stěžejní okruhy:  

1) Čísla a početní operace 

2) Závislosti, vztahy a práce s dat 

3) Geometrie v rovině a prostoru  Nestandardní aplikační úlohy a problémy   
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Prolínání předmětů 

Fyzika, výtvarná výchova, pracovní činnosti, výchova k občanství 

Realizace průřezových témat    

Osobnostní a sociální výchova  

Osobnostní rozvoj: 

- Seberegulace a sebeorganizace 

- Psychohygiena 

- Kreativita 

- Sebepoznání a sebepojetí 

- Rozvoj schopností poznávání 

Sociální rozvoj:  

- Mezilidské vztahy 

- Kooperace a kompetice 

Morální rozvoj:  

- Řešení problémů a rozvoji rozhodovací dovednosti     

Environmentální výchova 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vztah člověka k prostředí 

Prostorové vymezení  

Výuka probíhá převážně v kmenové třídě, případně je možno využít počítačovou 

učebnu, multifunkční učebnu (učební programy zaměřené na matematiku) 

Časové vymezení  

3. – 5. ročníku 5 hodin týdně 

Upřednostňované formy a metody  

- frontální výuka 

- dialogická výuka 

- samostatná práce 

- skupinová práce 

- práce s počítačem a kalkulátorem 

- didaktické hry 

- práce s učebnicí, pracovním sešitem a pomůckami 

- problémové vyučování 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

Jsou vymezeny na základě upřednostňovaných postupů, metod, forem, aktivit, 

příležitostí, pravidel uplatňovaných v daném předmětu 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k vyhledávání a zpracovávání informací a jejich praktickému 

využití 

- vedeme žáky k hledání souvislostí a řešení, využíváme spolupráce ve dvojici 

či ve skupinách 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k dodržování pravidel komunikace a umění naslouchat druhým 

- vedeme žáky ke zdůvodňování výsledků své práce a jejich ověřování 

- využíváme kooperativní metody učení 

Kompetence k řešení problémů 

- motivujeme žáky problémovými úlohami i z praktického života 

- umožňujeme žákům hledat řešení, souvislosti a vyvozovat závěry  

- zařazujeme práci s chybou  

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k dodržování správných pracovních návyků, dbáme na 

dodržování stanovených pravidel a postupů 

- vedeme žáky k využívání získaných znalostí v praktickém životě 

Pravidla pro hodnocení žáků  

Východiska 

Východiskem pro klasifikaci je objektivní posouzení práce žáka, ovládnutí učiva za 

celé klasifikační období, úroveň myšlení a vyjadřování, aplikace vědomostí, píle a 

zájem o předmět. Zásadou je, aby konečné hodnocení žáka vycházelo z celé škály 

žákovi činnosti a nebylo jednostranné. 

Jedním z východisek při hodnocení žáků je plnění výchovně vzdělávacích strategií. 

Podklady pro hodnocení získáváme různými druhy zkoušek (ústní, písemné, 

praktické), testy, projekty, plnění domácích úkolů, připravenost na vyučování, 

žákovské portfolio. 

Způsoby 

Žák bude hodnocen v průběhu školního roku i na vysvědčení známkou 

Hodnotíme stupnicí známek 1 – 5 dle klasifikačního řádu. V případě potřeby 

doplníme slovním hodnocením. 
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Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

5.1.3 Vzdělávací oblast:  

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  

5.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

INFORMATIKA 

Cíl 

Cílem předmětu je, aby žáci dokázali provádět základní manipulace s PC, ovládat 

příslušenství počítače, provádět základní nastavení operačního systému, orientovat 

se ve struktuře adresářů pevného disku pracovní stanice i přístupných oblastí 

serveru, byli schopni ukládat, kopírovat, přesouvat soubory i složky, zvládali základní 

práci s textem a obrázky, vyhledávali informace na Internetu, a dovedli je přenést do 

textového editoru a dále upravovat, byli schopni založit e-mailovou schránku v ní číst 

a odesílat poštu, komunikovat v chatu chápou etické normy při komunikaci, dokázali 

sestavit jednoduchý program.  

Obsahové vymezení předmětu 

Obsah předmětu tvoří několik celků 

1) základy ovládání počítače 

2) Operační systém 

3) Práce s jednoduchým grafickým editorem 

4) Práce s internetem, úskalí práce na sociálních sítích 

5) základy programování 

6) Základy práce v textovém editoru 

7) Tvorba prezentací 

Realizace průřezových témat  

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj:  

- Kreativita 

Prolínání předmětů 

Lze prolnout se všemi předměty: práce s informacemi, referáty, projektová výuka. 

Časové a prostorové vymezení  

1 hodina týdně v 5. a 6. ročníku a na ni navazuje výuka ve volitelném předmětu 

Informatika 

Výuka probíhá v počítačové učebně, multifunkční učebně 
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Formy výuky 

Vyučovací hodina se začleňováním krátkodobých projektů, dlouhodobé projekty, 

vedle frontálního vyučování metody skupinové a samostatné práce 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení a řešení problémů 

- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností 

využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto 

poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, 

nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. 

- tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci 

učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci 

s technikou 

- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich 

řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními 

technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno 

správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

- vyučující v roli konzultanta žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také 

k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 

Kompetence komunikativní 

- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – 

některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty 

- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro 

danou technologii, náležitosti apod.) 

Kompetence pracovní 

při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí 

pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. 

žáci jsou přizváni k hodnocení prací, žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, 

při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že 

každý člověk je různě chápavý a zručný 

Kompetence občanské 

- žáci jsou seznamováni s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW 

pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla) tím, že 

je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální 

SW, žáci si chrání své heslo) 

- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy 

sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 
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Kompetence pracovní 

- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní 

technikou 

- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní 

růst 

Pravidla pro hodnocení žáků 

Způsoby 

klasifikace známkami 1 – 5, doplněno ústním hodnocením 

Východiska 

Zájem žáka o vyučovací předmět, zapojení do vyučovacích aktivit 

- Kvalita plnění zadaných postupů i při praktickém procvičování 

- Úroveň praktických dovedností 

- Úroveň zpracovávaných informací 

- Schopnost prezentace zpracovaných úkolů 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

5.1.4 Vzdělávací oblast: 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

PRVOUKA 

Cíl 

Předmět prvouka je komplexní oblastí vymezující vzdělávací oblast týkající se 

člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a 

dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem 

pro praktický život. Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si podstatných 

věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, 

přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění 

světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět 

soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situací ohrožení), 

učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při 

osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci 

učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory 

a podněty jiných. Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a 

jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a 

činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd. 

Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří povinné 

základní vzdělávání na 1. stupni. Rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, 

o živé a neživé přírodě a jejich významu pro člověka. Vychází z prvotních zkušeností, 
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znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa, kde žije. Žák se učí nově nabyté 

znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě. 

Obsahové vymezení  

Vzdělávací obor prvouky je začleněn do tematických okruhů: 

Místo, kde žijeme 

Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na 

utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly 

by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, 

postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. 

Lidé kolem nás 

Žáci poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se 

základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí 

soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh 

tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana 

demokratického státu 

Lidé a čas 

Žáci poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii 

věcí a dějů. 

Rozmanitosti přírody 

Žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. 

Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. 

Člověk a jeho zdraví 

Žáci poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se 

seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro 

člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, 

mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, 

o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování 

a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, 

které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci docházejí k poznání, že 

zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. 

Realizace průřezových témat 

Osobnostní a sociální výchova  

Osobnostní rozvoj:  

- Rozvoj schopností poznávání (1. ročník) 

- Psychohygiena (1. ročník) 

- Seberegulace a sebeorganizace (2. ročník) 
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Sociální rozvoj:  

- Mezilidské vztahy (2., 3. ročník) 

- Poznávání lidí (2., 3. ročník) 

Multikulturní výchova:  

- Lidské vztahy (1. ročník) 

Enviromentální výchova:  

- Vztah člověka k prostředí (1., 2. 3. ročník) 

- Ekosystémy (1., 2. ročník) 

- Základní podmínky života (1. ročník) 

- Lidské aktivity a životní prostředí (3. ročník)   

Výchova demokratického občana:  

- Občan a občanská společnost, stát (3. ročník) 

Prolínání předmětů 

Český jazyk, matematika, estetická výchova, dopravní výchova, pracovní činnosti, 

zdraví a bezpečí za běžných a mimořádných událostí, dopravní výchova, tělesná 

výchova, anglický jazyk  

Prostorové vymezení 

K výuce tohoto předmětu využíváme třídu, učebnu informatiky, knihovnu. Zařazujeme 

vycházky, exkurze a besedy. 

Žáci jsou dělení do skupin podle svých schopností. V několika skupinách bude 

ponechán prostor k procvičování základního učiva, další skupiny se mohou věnovat 

učivu rozvíjejícímu. 

Časové vymezení 

1. a 2. ročník 2 hodiny týdně, 3. ročník 3 hodiny týdně 

Upřednostňované formy 

Předmět prvouka vyžaduje velkou škálu forem realizace. Často začleňujeme 

krátkodobé projekty. Jednotlivé části vyučovacího předmětu se snažíme během dne 

(týdne) vhodně propojovat. Při pobytech na škole v přírodě využíváme možnosti, 

které nabízí okolní terén. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Ve vyučovacím předmětu prvouka využíváme pro utváření a rozvoj klíčových 

kompetencí zejména strategie, které mají žákům umožnit rozvíjet vědomosti, 

dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty uvedené v kompetenci – k učení, řešení 

problému, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. 
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Kompetence k učení: 

- učíme žáky orientovat se ve světě informací, vedeme žáky k aktivnímu 

vyhledávání a třídění informací historických, zeměpisných a kulturních 

- vedeme žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání 

Kompetence k řešení problémů: 

- vedeme žáky vnímat problémové situace ve škole i mimo ni, učíme je 

rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti 

- vedeme žáky jednat správně v různých situacích při ohrožení života 

- vedeme žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku 

nemocí a úrazů a jejich předcházení 

- vedeme žáky k poznávání a upevňování preventivního chování, účelného 

rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a 

bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných 

událostech. 

Kompetence komunikativní: 

- rozvíjíme u žáků dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své 

myšlenky a názory na lidskou společnost, přírodní jevy a historické události 

- rozšiřujeme žákům slovní zásobu v osvojovaných tématech, učíme žáky 

pojmenovávat pozorované skutečnosti 

Kompetence sociální a personální: 

- rozvíjíme u žáků kulturní a tolerantní chování a jednání na základě respektu a 

společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití 

- snažíme se vést žáky k přirozenému vyjadřování citů ve vztahu k sobě a o 

okolním světu 

- individuálním přístupem budujeme sebedůvěru žáka 

- vedeme žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, 

efektivní, bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné 

komunikaci prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování 

své jedinečnosti (možností a limitů) 

Kompetence občanské: 

- na základě příkladů z historie vedeme žáky k respektování názorů a práce 

ostatních 

- vedeme žáky k chápání základních vztahů v různých ekosystémech 

- vysvětlujeme žákům význam jednotlivých složek životního prostředí 

- učíme žáky orientovat se v problematice peněz a cen a vedeme je 

k odpovědnému spravování osobního rozpočtu 

Kompetence pracovní: 

- žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky různých pracovních 

oblastí 

- vedeme žáky k utváření návyků pro práci ve skupině 
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- učíme žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a 

umožňujeme žákům hledat vlastní postup 

Pravidla pro hodnocení žáků 

Východiska 

Prvouka je vyučovacím předmětem, ve kterém má učitel dostatek možností pro různé 

způsoby hodnocení žákových vědomostí, dovedností a návyků. 

Známkou hodnotíme: 

- písemné práce, referáty 

- jeho zapojení v hodinách 

- aktivitu 

- domácí přípravu 

- zájem o předmět 

- vedení portfolia  

- skupinovou práci hodnotíme ústně 

Způsoby  

Na konci pololetí je žák hodnocen známkou, která odpovídá úrovní dosažených 

vědomostí, dovedností a návyků. Zařazujeme chvilky pro žákovo sebehodnocení, 

zhodnocení práce skupiny či celé třídy. Při práci ve skupinách žáci zpracovávají 

projekty. V 1. třídě upřednostňujeme slovní hodnocení. Ve 2. a 3. třídě zařazujeme 

krátké písemné prověrky. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

5.1.4.2 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

PŘÍRODOVĚDA 

Cíl  

Vzdělávací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opírá se o 

vybrané poznatky různých přírodovědných oborů a směřuje k získání dovedností a 

vědomostí, které žákům umožní aktivně poznávat vše týkající se člověka, rodiny, 

společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí. Vede žáky 

k ohleduplnému vztahu k přírodě a k hledání vlastních možností aktivní ochrany 

životního prostředí, učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si krásy lidských 

výtvorů a přírodních jevů, přemýšlet o nich a chránit je.  

Obsahové vymezení 

Vzdělávací obsah navazuje na učivo 1. – 3. ročníku a vytváří základ pro vyučování 

předmětu Přírodopis ve vyšších ročnících. Jednotlivá témata lze přeskupovat 

vzhledem k sezónnímu principu a podmínkám pro vyučování mimo školu (les, 

hvězdárna, přírodovědné centrum, Univerzita Hradec Králové, muzeum). 



 39 

Obsah je členěn do 5 tematických okruhů: 

1) tematický okruh Místo, kde žijeme – žáci se učí na základě poznávání chápat 

organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto 

každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hladat nové 

věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na dopravní 

výchovu. 

2) tematický okruh – Lidé kolem nás – žáci si osvojují a upevňují základy 

vhodného chování, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi 

lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. 

Poznávají kulturu, seznamují se se základními právy a povinnostmi, se 

světem financí, s globálními problémy. 

3) tematický okruh – Lidé a čas – žáci se učí orientovat v dějích a v čase. 

Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí 

historii věcí a dějů. Podstatou je u žáků vyvolat zájem o minulost, o kulturní 

bohatství regionu i celé země. 

4) tematický okruh – Rozmanitost přírody – žáci poznávají Zemi jako planetu 

sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i 

proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Děti si mají uvědomit, že Země a 

život na ní je jeden celek a musí být ve vzájemném souladu a rovnováze. 

Jsou vedeni k ochraně životního prostředí a jeho zlepšení. 

5) tematický okruh – Člověk a jeho zdraví – žáci poznávají sami sebe na základě 

poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické 

funkce a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy 

života. Seznamují se s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do 

dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, 

hygieny, výživy, mezilidských vztahů. Získávají základní poučení o zdraví a 

nemocech, o prevenci a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné 

chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích. Žáci docházejí 

k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. 

Prostorové vymezení 

K výuce využíváme třídu s interaktivní tabulí a náležitými programy, multifunkční 

učebnu, výstavy v muzeu, příležitostné akce v regionu  

Časové vymezení 

Ve 4. ročníku 1 hodina, v 5. ročníku 2 hodiny týdně 

Realizace průřezových témat 

Environmentální výchova:  

- Vztah člověka k prostředí (4., 5. ročník) 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí (4., 5. ročník) 

- Ekosystémy (4., 5. ročník)   

Osobnostní a sociální výchova 
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Osobnostní rozvoj:  

- Kreativita (4., 5. ročník) 

Morální rozvoj:  

- Hodnoty, postoje, praktická etika (4., 5. ročník) 

Mediální výchova:  

- Tvorba mediálního sdělení (4., 5. ročník) 

Prolínání předmětů 

prvouka, vlastivěda, tělesná výchova, estetická výchova, pracovní činnosti, dějepis, 

matematika, český jazyk a informatika. 

Upřednostňované formy práce 

Do vyučování jsou začleňovány krátkodobé projekty, samostatná a skupinová práce, 

frontální vyučování, exkurze a besedy s odborníky. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací v odborných knihách, 

encyklopediích i na internetu, jejich roztřídění a uspořádání 

- umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady vhodné k doplnění učiva 

- zadáváme žákům zajímavé splnitelné úkoly a umožňujeme tím žákům prožít 

vlastní úspěch 

Kompetence k řešení problémů 

- vedeme žáky k samostatnému rozhodování, umožňujeme jim hledat více 

možností řešení 

- vedeme žáky k aktivnímu přístupu při zpracování projektů a jiné skupinové 

práci 

- žáci připravují tematické úkoly pro své spolužáky 

Kompetence komunikativní 

- žáci pracují ve skupinách, kde jsou vedeni ke vhodné komunikaci se 

spolužáky 

- umožňujeme žákům obhajovat vhodnou formou svůj názor, k vyslechnutí 

názorů druhých při řízené diskuzi 

Kompetence personální 

- vedeme žáky k respektování společně stanovených pravidel chování 

- používáme skupinovou práci, kde žáci uplatňují vzájemnou pomoc při učení 

Kompetence občanská 

- vedeme žáky k odpovědnosti za své chování ve školním kolektivu i ve 

společnosti 
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- vedeme žáky k ekologickému myšlení a třídění odpadů 

- vedeme žáky k odmítání nevhodných projevů chování a užívání návykových 

látek  

- vedeme žáky k poznávání a upevňování preventivního chování, účelného 

rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a 

bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných 

událostech 

Kompetence pracovní 

- výuku doplňujeme praktickými pokusy, měřením a exkurzemi 

- žáky motivujeme k aktivnímu zapojování do výuky, vytváření referátů, projektů 

Pravidla pro hodnocení žáků  

Způsoby 

K hodnocení využíváme známky klasifikační stupnice 1 – 5. Dílčí hodnocení 

známkou doplněné ústním slovním hodnocením 

Východiska 

- ústní zkoušení 

- praktické úkoly a krátkodobé projekty  

- prezentace  

- písemné práce a testy 

- práce v hodinách (materiály pro výuku, referáty, vlastní nápady, spolupráce se  

spolužáky) 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

5.1.4.3 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

VLASTIVĚDA 

Cíl 

Žáci získávají základní poznatky o významných přírodních, hospodářských, 

společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí, poznávají významné 

osobnosti regionálních a národních dějin. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací 

obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, kultury, bezpečí a dalších témat. 

V předmětu se uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem 

pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem 

spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. 

Žáci integrují poznatky, dovednosti a zkušenosti z vyučování a osobního života 

s dalšími informacemi (z tisku, televize, internetu, ze zájmových oblastí), uvádějí je 

do souvislostí a v potřebné míře zobecňují. Žáci se učí vnímat základní vztahy ve 

společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem 

i problémům,(včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek 
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minulosti a východisko do budoucnosti. Vlastivěda formuje u žáků vědomí 

příslušnosti k vlastnímu národu, pěstuje žádoucí hodnotové orientace, rozvíjí zájem 

žáků o poznávání života, tradic, zvyklostí i odlišností v různých historických obdobích 

a v různých kulturních oblastech Evropy a světa. 

Obsahové vymezení 

Obsah vlastivědy upevňuje a rozšiřuje elementární dovednosti a vědomosti získané 

v prvouce, na 2. stupni navazuje učivo dějepisu, zeměpisu, občanské nauky. 

Obsah předmětu je členěn do tematických celků: 

1. Naše vlast 

Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na 

utváření přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným 

způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet 

jejich národní cítění a vztah k naší zemi. 

2. Česká republika 

Celý tematický okruh směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího 

občana demokratického státu. Žák porozumí pojmu domov, krajina, národ; 

vyjmenuje, popisuje státní symboly České republiky, snaží se o elementární 

pochopení základů státního zřízení a politického systému České republiky. Výuku 

stavíme na schopnosti orientace na vlastivědné mapě České republiky a Evropy. 

3. Evropa, svět 

Žáci popisují polohu České republiky v Evropě, určují sousední státy ČR. Stručně 

posuzují přírodní podmínky, hospodářskou a společenskou vyspělost České 

republiky a evropských států. Vyhledávají na mapách a vyjmenovávají jednotlivé 

světadíly, oceány na Zemi, významná evropská města a střediska cestovního ruchu. 

Získávají základní poznatky o procesu sjednocování Evropy – Evropská unie. 

V průběhu zeměpisné výuky zařazujeme téma Ochrana a chování člověka za 

mimořádných událostí. 

4. Obrazy z českých dějin 

Žáci se seznamují s obdobím pravěku, se životem starých Slovanů, vyjadřují rozdíl 

mezi pověstí a historickou skutečností, charakterizují hospodářský a kulturní život 

českého státu za vlády Přemyslovců, Lucemburků až po vládu prvních Habsburků. 

Snaží se posoudit změny ve způsobu života v novověku, seznamují se s významem 

vědy a techniky pro rozvoj výroby. Charakterizují svými slovy politický a kulturní život 

českých zemí koncem 19. a počátkem 20. století.  

Realizace průřezových témat 

Výchova demokratického člověka:  

- Občan, občanská společnost, stát (4., 5. ročník) 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  

- Objevujeme Evropu a svět (5. ročník) 

- Evropa a svět nás zajímá (5. ročník) 

- Jsme Evropané (5. ročník) 

Multikulturní výchova:  

- Multikulturalita (5. ročník) 

- Kulturní diference (5. ročník) 

- Lidské vztahy (5. ročník) 

- Etnický původ (5. ročník) 

Environmentální výchova:  

- Vztah člověka k prostředí (5. ročník)   

Mediální výchova 

Receptivní činnosti:  

- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (4. ročník) 

Produktivní činnosti:  

- Práce v realizačním týmu (4. ročník) 

Prolínání předmětů  

Estetická výchova, přírodověda, hudební  

Prostorové vymezení 

Třída s interaktivní tabulí, multifunkční učebna, výstavy v muzeu, příležitostné akce v 

regionu  

Časové vymezení 

4. a 5. ročník 2 hodiny  

Upřednostňované formy 

Vyučovací hodina, krátkodobé projekty zařazeny po ukončení tematického celku, 

besedy (např. s poslanci, senátorem, příslušníky Městské policie), exkurze, návštěvy 

muzeí a knihoven, výlety se zaměřením na poznávání krajiny, života obyvatel apod. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k vyhledávání, třídění a zpracovávání informací z různých zdrojů 

– internet, knihovny, muzea. Takto získané informace slouží ke zpracování 

referátů na určené téma, projektů, při rozšiřování učiva v rámci samostatné 

přípravy na vyučování. 
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Kompetence občanské 

- ukazujeme na konkrétních příkladech z regionu i z Evropy kulturní a přírodní 

památky, jejich ničení a vedeme žáky k úctě k hodnotám především při 

projektovém vyučování, besedách a exkurzích. 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, 

k efektivní, bezkonfliktní komunikaci v méně běžných situacích 

- k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií  

Pravidla pro hodnocení žáků 

Zásady  

- otevřenost k dětem i rodičům, stanovení jasných pravidel 

- umožnit žákům vyjádřit se ke svému hodnocení (vhodnou formou) 

- hodnotit individuální pokrok žáka, nesrovnávat s ostatními 

- ve vlastivědě je nutno přihlížet k aktuální úrovni poznávacích schopností žáků 

a k jejich dosavadní životní zkušenosti, rovněž ke konkrétním místním 

podmínkám a zájmům žáků 

- klasifikovat jen probrané a procvičené učivo 

- do klasifikace se promítne hodnocení vědomostí, dovedností, práce 

s informacemi, úroveň komunikace, tvořivost žáka 

- větší písemné práce včas oznámit, aby se žáci mohli připravit písemné práce 

žáků zakládat (možnost práce s chybou, předložit rodičům apod.) 

Východiska 

Při hodnocení vycházíme z celé škály žákovských znalostí a dovedností 

- ústní zkoušení u tabule 

- hodnocení úpravy sešitů (přihlédnutí ke specifickým vývojovým poruchám) 

- hodnocení skupinové práce (podíl na práci, vlastní nápady, schopnost 

diskutovat,  

  schopnost vyjádřit se) 

- hodnocení projektů 

- hodnocení ústní prezentace (jasnost a srozumitelnost, schopnost zaujmout, 

úroveň znalostí a vědomostí) 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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5.1.5 Vzdělávací oblast: 

UMĚNÍ A KULTURA 

5.1.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Cíl 

Hudební výchova dává žákům příležitost, aby uspokojovali potřebu setkávání 

s hudbou. Kultivuje a rozvíjí je v hudebně výchovných činnostech, obohacuje jejich 

estetické vnímání prožívání světa. Pro přirozený rozvoj žáků hudební výchova 

směřuje zvláště k tomu, aby žáci kultivovali svou hudebnost v oblasti hudebního 

sluchu, zpěvného hlasu, smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, 

hudební paměti, představivosti a fantazie. Rozvíjeli své receptivní a reprodukční 

schopnosti a dovednosti, a to aktivitami vokálními, instrumentálními, poslechovými a 

hudebně pohybovými. Porozuměli hudebně vyjadřovacím prostředkům a 

společenským funkcím hudby. Získávali základní pohled do hudební kultury české i 

jiných národů, poznali schopnost umění emocionálně působit a sbližovat lidi různých 

národů i kultur. 

Obsahové vymezení  

Hudební výchova se uskutečňuje prostřednictvím pěveckých, instrumentálních, 

poslechových a hudebně pohybových činností. Ty jsou vzájemně provázány a 

navzájem se doplňují. 

Jejich obsahem je: 

1) hlasová výchova 

2) rozvoj rytmických a intonačních dovednost 

3) jednohlasý a vícehlasí zpěv s doprovodem i bez doprovodu 

4) osvojování hry na různé hudební nástroje 

5) hudebně pohybový projev 

Realizace průřezových témat  

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj:  

- Rozvoj schopností poznání (1., 2., 3., 5. ročník) 

- Sebepoznání a sebepojetí (1., 2., 3., 5. ročník) 

- Psychohygiena (1., 2., 3., 5. ročník) 

- Kreativita (1., 2., 3., 5. ročník) 

- Mezilidské vztahy (1., 2., 3., 5. ročník) 

Výchova demokratického občana:  

- Občanská společnost a škola (1., 2., 3. ročník) 
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Multikulturní výchova:  

- Lidské vztahy (1., 2., 3. ročník) 

- Kulturní diference (4., 5 ročník) 

- Etnický původ (4., 5. ročník) 

Environmentální výchova:  

- Vztah člověka k prostředí (1., 2., 3. ročník) 

- Základní podmínky života (3. ročník)   

Mediální výchova:  

- Vnímání autora mediálních sdělení (3., 4. ročník) 

- Fungování a vliv médií na společnost (4., 5. ročník) 

- Tvorba mediálního sdělení (4., 5. ročník) 

Výchova v evropských a globálních souvislostech:  

- Jsme Evropané (2., 3. ročník) 

Prolínání předmětů 

Matematika, prvouka, výtvarná výchova, tělesná výchova, český jazyk, anglický jazyk  

Ke zkvalitnění výuky napomáhá i zapojení moderní techniky, kdy žáci prostřednictvím 

interaktivní tabule mají možnost využít internet. Zejména v 5. ročníku, kdy jsou 

hodiny upraveny pro výuku v anglickém jazyce a žáci se seznamují i se zahraničními 

interprety a hudebními žánry. 

Časové vymezení 

1. 5. ročník 1 hodina týdně 

Upřednostňované formy práce 

Hudba je osvojována při vyučovací hodině HV, při hudebních činnostech v ostatních 

předmětech, návštěvou výchovných koncertů, v besedách o hudbě i samostatně 

v mimoškolních hudebních aktivitách. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

- vedeme žáky k vyhledávání, třídění a zpracovávání informací z různých 

zdrojů. 

- sledujeme úspěšnost jednotlivých žáků, podle individuálních schopností 

zadáváme úkoly 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky k vlastnímu sebehodnocení a hodnocení práce ostatních 

Kompetence občanské 

- dbáme na dodržování pravidel komunikace a umění naslouchat druhým  
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- umožňujeme žákům vyvozovat závěry 

- vedeme žáky k respektování základních práv a dodržování povinností 

Hodnocení 

Způsoby 

Známkou, doplněno ústním hodnocením 

Východiska 

- písemné práce a testy, znalost textů písní 

- referáty 

- znalost hudební nauky 

- zpěv nacvičených písní 

- zájem o předmět, snaha, píle 

Zásady 

V žádném případě by se do hodnocení neměla zahrnovat míra talentu pro určitou 

oblast.  

Měly by být hodnoceny vědomosti a dovednosti, které měl žák možnost získat ve 

škole.  

Do hodnocení určitě zahrnout zájem o předmět, snahu a píli. Hodnocení vždy 

doprovodit slovním ohodnocením, povzbuzením, pochvalou nebo ukázat žákovi 

cestu ke zlepšení. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

5.1.5.2 Charakteristika vyučovacího předmětu: 

ESTETICKÁ VÝCHOVA 

Cíl  

Estetická výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní 

prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. 

Obsahové vymezení  

Pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy. 

Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech, tvorbě, vnímání a 

interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, 

prožívání, představivost a fantazii. 

Stěžejní témata, tematické celky: 
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Výtvarné vyjádření skutečnostivýtvarné vyjádření vjemů a postojů ke skutečnosti na 

základě vlastního prožitku, případně podle vyprávění četby, filmu apod. 

- pozorování přírody, přírodních útvarů, dotváření a kombinace přírodních 

materiálů,  poznávání živé a neživé přírody, sledování přírodních zákonitostí 

- pozorování různých užitkových předmětů a věcí 

- pozorování činnosti lidí a proporcí lidské postavy 

Užité práce dekorativní a prostorové 

- při hře s barvou poznávání vlastností barev, vyvozování poznatků o 

vlastnostech barev a jejich výrazových možnostech 

- poznávání různých druhů linií a jejich užití při grafickém projevu 

- rozvíjení pro prostor (poznávání základních prostorových útvarů)  

- rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus 

- pozorování elementární tvarů a jejich užití při grafickém záznamu 

Výtvarné umění a životní prostředí 

- aktivní práce s ilustrací  

- seznamování s různými druhy výtvarného umění  

- průběžné rozvíjení smyslu pro krásu přírody a vztahu k životnímu prostředí 

- návštěvy galerií a výstav 

- práce s interaktivní tabulí 

- využití počítačů a internetu 

Realizace průřezových témat 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj:  

- Sebepoznání a sebepojetí 

- Kreativita 

Sociální rozvoj:  

- Mezilidské vztahy 

- Komunikace 

- Poznávání lidí 

Environmentální výchova:  

- Vztah člověka k prostředí 

Mediální výchova 

Receptivní činnosti:  

- Vnímání autora mediálních sdělení 
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Prolínání předmětů 

Matematika, český jazyk, prvouka, přírodověda, vlastivěda, pracovní činnosti, 

hudební výchova, tělesná výchova 

Prostorové vymezení  

Výuka na prvním stupni probíhá v kmenových třídách nebo mimo budovu školy  

Časové vymezení 

v 1., 2. a 5. ročníku 1 hodina týdně, ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně 

Výuka estetické výchovy v anglickém jazyce: od 1. do 5. ročníku  se vyučuje 

estetická výchova v anglickém jazyce. 

Upřednostňované formy 

Vyučovací hodina ve třídě, popř. vycházky do přírody nebo práce na projektech. 

Přímého kontaktu s uměním využíváme i návštěvy výstav 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – samostatná 

práce, skupinové vyučování, kolektivní práce. Zařazujeme i problémové úkoly, 

experimentování, práci na projektech, jejich prezentaci, dobrovolné referáty. 

Ve výtvarné výchově klademe důraz na následující kompetence: 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů a 

nechává žákovi volnost ve způsobu svoji zpracování 

Kompetence komunikativní 

- učitel dohlíží nad dodržováním zásad etiky komunikace 

Kompetence sociální a personální 

- učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

- učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

Kompetence občanská 

- žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží 

Kompetence pracovní 

- učitel vede žáky ke správným způsobům užití různých materiálů, nástrojů 

- učitel vede žáky k dodržování vymezených pravidel a postupů práce 
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Pravidla pro hodnocení žáků 

Způsoby 

Při klasifikaci používá učitel 5 klasifikačních stupňů. Známka je doplněna i slovním 

zhodnocením. 

Východiska 

- aktivní přístup žáka k práci 

- materiální příprava na hodinu 

- plnění zadaných kritérií 

- samostatnost při práci 

- rozvíjení výtvarných schopností, dovedností a originality 

- respektování příkazů učitele 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

5.1.6 Vzdělávací oblast: 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

5.1.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu:  

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Cíl 

Tělesná výchova svým pojetím napomáhá rozvoji zdravého životního stylu a 

podporuje tělesnou a duševní pohodu. Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu 

k pohybovým aktivitám a sportu. Osvojují si nové pohybové dovednosti, učí se jednat 

v duchu fair-play. V rámci svých individuálních možností jsou žáci postupně vedeni 

k rozvoji vlastní tělesné i duševní zdatnosti. Velký důraz je přitom kladen na zdravotní 

TV a koordinační a regenerační cvičení. 

Obsahové vymezení 

Činnosti, které ovlivní pohybové dovednosti 

-  pohybové hry 

-  základy gymnastiky 

-  rytmické a kondiční cvičení pro děti 

-  průpravné úpoly 

-  základy sportovních her 

-  turistika a pobyt v přírodě 

-  plavání 

-  další pohybové činnosti  

Realizace průřezových témat 

Osobnostní a sociální výchova 
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Osobnostní rozvoj:  

- Sebepoznání a sebepojetí 

- Seberegulace a sebeorganizace 

- Psychohygiena  

Sociální rozvoj:  

- Mezilidské vztahy 

- Komunikace 

- Kooperace a kompetice  

Morální rozvoj:  

- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

Prolínání předmětů 

Prvouka, český jazyk, výtvarná výchova, hudební výchova, matematika, vlastivěda 

Prostorové vymezení 

Výuka probíhá ve školní tělocvičně, na školním hřišti, v plaveckém areálu nebo 

v přírodě. Nedílnou součástí TV jsou projektové dny. V zimních měsících se pak 

jednotlivé ročníky účastní bruslení pro školy. 

Časové vymezení  

1. – 5. ročník 2 hodiny týdně, ve 2., 3., 4. ročníku je součástí výuky plavecký výcvik 

10 hodin v každém ročníku. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Metody práce jsou založeny převážně na spolupráci žáků, činnosti ve dvojicích, 

malých či větších týmech, vzájemném učení, prezentací vlastních pohybových 

dovedností. 

Kompetence k učení 

- úkoly žákům dáváme podle individuálních schopností 

- vedeme žáky k poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších 

životních hodnot 

- učíme žáky získávat základní orientaci v názorech na to, co je zdravé a co 

může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

- vedeme žáky k ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i 

mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených 

s řešením jednotlivých mimořádných událostí 

Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k sebehodnocení a hodnocení ostatních 

- propojujeme činnosti a jednání související se zdravím a zdravými mezilidskými 

vztahy, se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím apod. 
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Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k dodržování správných pracovních návyků, dodržování pravidel 

a postupů, k důsledné kontrole 

Pravidla pro hodnocení žáků 

Východiska 

Při hodnocení žáků vycházíme z individuálních schopností, chuti a úsilí, vytrvalosti, 

růstových a genetických předpokladů a aktuálního zdravotního stavu žáka. 

Hodnotíme osobní výkony každého jednotlivce. Neporovnáváme je s ostatními žáky 

ani s výkonnostními tabulkami. Hodnotíme žákovy pokroky v:  

- jednotlivé cviky a techniky 

- aktivita 

- účast v soutěžích 

Způsoby 

Známka podle klasifikační stupnice 1 – 5, známka je doplněna ústním slovním 

hodnocením. 

Kritéria hodnocení pro jednotlivé klasifikační stupně jsou v souladu s kritérii 

obsaženými v kapitole 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 


