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Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – úprava očekávaných výstupů stanovených ŠVP 

 
     V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu 

IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV 

pro 3., 5. a 9. ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka 

s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být 

během roku  upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a metodická 

podpora na Metodickém portále RVP.CZ. 
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1. Český jazyk, literární výchova 

 

Ročník: 1. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

dokáže pojmenovat písmena abecedy velké i malé, tiskací i psací 

umí jednotlivá písmena správně přečíst, vyslovit a napsat  

odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

 

umí rozlišit psací a tiskací písmena 

umí opsat a přepsat písmena, slabiky, krátký text 

umí napsat písmena velké a malé abecedy 

dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět 

zvládá správné sezení při psaní 

 

umí skládat slabiky, slova 

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací 

čte slabiky, slova 

tvoří jednoduché věty 

dokáže reprodukovat krátký text 

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova 

 

dokáže dramatizovat jednoduchý text 

dokáže vyprávět podle obrázkové osnovy 

dokáže recitovat krátké básničky 

vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

- zvuková stránka jazyka 

- písmena a hlásky 

 

 

- psaní 

 

 

 

 

 

 

- čtení 

- zážitkové čtení a 

naslouchání 

 

- návštěva knihovny a 

výchovně vzdělávacích 

programů 

 

 

 

- komunikační a slohová 

výchova 

 

 

VV –  veselá písmena 

 

 

 

ETV – mezilidské vztahy  

            a komunikace 

 

ETV – pozitivní hodnocení                

druhých 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – reálné a zobrazované               

vzory 

OSV - rozvoj schopnosti 

           poznávání 

         - sebepoznání,  

           sebepojetí 

         - psychohygiena 

         - mezilidské vztahy 

         - komunikace 

 

VDO - občan, občanská 

            spol. a stát 

 

MDV - kritické čtení 

             a vnímání 

             mediálních sdělení 
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Ročník: 2. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých 

souhláskách, ú/ů, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

umí rozdělit slova na slabiky 

umí rozdělit slova na konci řádku 
 

porovnává význam slov, zvláště slova opačného významu, slova 

významem souřadná 

vyhledává v textu slova příbuzná 

rozlišuje vlastní jména osob a zvířat 

pozná párové souhlásky - spodoba na konci slov 
 

rozlišuje druhy vět, umí seřadit věty v textu, pozná začátek 

a konec věty 
 

zvládne správné tvary písmen abecedy 

zvládne opis a přepis jednoduchých textů 

správně spojuje písmena i slabiky 

kontroluje vlastní písemný projev 

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním  

zvládá správné tvary číslic a písmen 
 

hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací 

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

čte a přednáší ve vhodném frázování a tempu literární texty 

přiměřené věku 

vyjadřuje své pocity z přečteného textu, vyjadřuje názor 

rozlišuje poezii a prózu  

při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární 

literární pojmy 

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle 

svých schopností, vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku 
 

rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk v krátkých mluvených 

projevech 

dokáže podle osnovy vyprávět děj 

umí naslouchat druhému 

- hlásky a slabiky 

 

 

 
 

- slova 

 

 

 

 
 

- věty 
 

 

- psaní 

 

 

 

 

 
 

- čtení 

 

 

 

- návštěva knihovny a 

výchovně vzdělávacích 

programů 
 

 

- komunikace a slohová 

výchova 

 

 

 

ETV – mezilidské vztahy  

            a komunikace 

 

 

 

ETV – interpersonální  

            a sociální empatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV 

OSV - sebepojetí, 

sebepoznání 

 - mezilidské vztahy                   

- komunikace 

 

MKV - lidské vztahy 

 

MDV - vnímání autora  

             mediálnch sdělení  
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Ročník: 3. 

 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

pozná párové souhlásky uprostřed slov a odůvodňuje pravopis 

porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného 

významu a slova vícevýznamová 

rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

vyhledává v textu slova příbuzná 

 

zná vyjmenovaná slova 

odůvodňuje psaní i/y po obojetných souhláskách 

 

umí abecedu 

umí řadit slova podle abecedy 

 

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu 

jednoduchou v souvětí 

užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je 

obměňuje 

 

 

 

porovnává a třídí slova podle zobecněného významu-děj, věc, 

vlastnost, okolnost 

určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v 

gramaticky správných tvarech 

 

 

pozná podstatné jméno 

umí určit rod, číslo a pád 

rozlišuje názvy obcí a ulic, správně je píše 

 

pozná sloveso 

umí určit osobu, číslo, čas 

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

- slova 

 

 

 

 

 

- vyjmenovaná slova 

 

 

- abeceda 

 

 

- věty 

 

 

 

 

 

 

- slovní druhy 

 

 

 

 

 

 

 

- podstatná jména 

 

- slovesa 

 

- čtení 

- poslech 

ETV – mezilidské vztahy 

            a komunikace 

 

ETV – pozitivní hodnocení 

druhých 

 

 

VV 

 

 

ČSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV 

 

 

 

 

 

 

OSV - 

sebepojetí,                                

sebepoznání  

- mezilidské vztahy                  

- komunikace 
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pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynu učitele 

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

žák vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku 

orientuje se v textu 

žák vypíše požadovanou informaci z textu 

čte s porozuměním 

žák posuzuje úplnost, či neúplnost jednoduchého sdělení 

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si   

z něj podstatná fakta 

Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární 

literární pojmy (pohádka, bajka, pověst) 

 

dbá na úpravu v sešitě 

 

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na 

záznamníku 

sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký 

mluvený projev s dodržením časové posloupnosti 

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 

komunikační žánry 

umí věrohodně popsat předmět 

umí napsat adresu, přání, pozdrav, krátký dopis 

- návštěva knihovny a 

výchovně vzdělávacích 

programů 

 

 

 

 

 

 

 

 

- psaní 

 

- komunikační a slohová 

výchova 

 

 

 

Pr 
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Ročník:   4. – 5. 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- 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 
 

  

 

 

 

 

- Čtení - plynulé, pozorné 

 

 

- Věcné čtení (čtení jako 

zdroj informací) 

 

- Orientace v textu 

 

- Naslouchání věcné  

(soustředěné, aktivní)  

- Naslouchání praktické  

(zdvořilost, vyjádření  

kontaktu s partnerem) 

 

- Mluvený projev a jeho 

technika, vystižení jádra 

sdělení 

 

 

 

 

- Mluvený projev, 

vyjadřování v různých 

komunikačních situacích 

 

- Komunikační žánry 
(pozdrav, omluva, prosba, vzkaz, 

zpráva, oznámení, vypravování, 

dialog, základní komunikační 

pravidla -  oslovení, zahájení  

a  ukončení dialogu, střídání rolí, 

zdvořilé vystupování), 

mimojazykové prostředky  

 

- Naslouchání, mluvený 

V, P - získávání nových 

informací 

 

Naukové předměty - 

získávání nových informací 

 

 

 

ETV - interpersonální 

            a sociální empatie  

 

Naukové předměty - 

získávání nových informací 

 

ETV - mezilidské vztahy  

          a komunikace 

ETV  

- důstojnost lidské osoby,  

   pozitivní hodnocení sebe 

   a druhých  

 

- Naukové předměty -  

  debaty, besedy, dialog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - sebepojetí,                 

sebepoznání  

 - mezilidské vztahy  

a komunikace 

- poznávání lidí 

- řešení problémů  

 a rozhodovací dovednosti                         

MDV - kritické čtení  

            a vnímání  

            mediálních sdělení  

            (jen 4. r.) 

           - interpretace vztahu 

             med. sdělení a reality       

 

 

 

 

 

 

 

 

     

- fungování a vliv médií  

  ve společnosti 
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- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji  

   užívá podle komunikační situace 

 

 

 

 

 - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

 

 

 

 - píše správně po stránce obsahové i formální, jednoduché  

   komunikační žánry 

 

 

 

 -  sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký  

    mluvený či písemný projev s dodržením časové posloupnosti 

 

 

 - 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 

 

 

 

- vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné skladební  

   dvojici označuje základ věty 

 

 - odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu  

   jednoduchou v souvětí 

projev, řešení 

konfliktních situací 

- Členění vět, frázování, 

síla a barva hlasu 

 

- Mluvený projev - 

spisovná, hovorová, 

nespisovná mluva 

 

- Písemný projev, 

orientace ve stavbě 

textu, úprava textu, 

žánry písemného projevu 

 

- Pravidla sestavování 

osnovy, členění příběhu 

 
- Slovní zásoba a tvoření 

slov  

 

 

- Stavba slova 

 

- Tvarosloví - druhy   

slov, mluvnické 

kategorie sloves a 

podstatných jmen 

 

- Skladba - práce s větou 

 

 

- Rozmanité spojovací 

výrazy 

 

- Pravopis - vyjmenovaná 

slova, koncovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naukové předměty - vlastní                                     

zápisy 
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Volitelný předmět literární výchova využívá disponibilní hodinovou dotaci pro prohloubení učiva učebních osnov předmětu český jazyk s důrazem na rozvoj 

čtenářských dovedností a čtenářskou gramotnost. 

  

 

 - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je  

   obměňuje 

 

 - píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

 

 

 - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

 

 

 - 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 
 

podstatných  

      a přídavných jmen  

 

 

- Shoda přísudku 

s podmětem  

 

- Zážitkové čtení, 

naslouchání 

 

- Tvořivé činnosti  

       s  textem - volná  

       reprodukce, dramatizace 

 

- Základní literární pojmy 

- druhy a žánry dětské 

literatury 

 

- Literární pojmy - verš, 

rým, přirovnávání 

 

-      Návštěvy knihoven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV 

komunikace citů,  

kreativita, iniciativa,      

pozitivní hodnocení, 

komunikace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

2. Anglický jazyk 

Ročník: 1. - 3. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního 

spojení. 

 

Osvojí si základní slovní zásobu ze základních tematických 

celků. 

  

Rozumí krátkým pokynům v textu a základním číselným 

údajům.  

 

Rozumí pokynům 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 setkali. 

 

Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního 

spojení. 

 

Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. 

 

Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty 

obsahující známou slovní zásobu. 

 

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. 

 

Na základě reálné situace jednoduše reaguje v zadané roli, 

pozdraví, zeptá se a odpoví na otázky, rozloučí se. 

 

zvuková a grafická podoba jazyka 

- základní pravidla výslovnosti 

slov, pravopis osvojených slov a 

tvarů 
 

mluvnice 

- abeceda 

- osobní a přivlastňovací zájmena 

- člen určitý a neurčitý 

- množné číslo podstatných jmen 

- sloveso to be v přítomném čase – 

věta kladná, záporná, otázka; 

krátká odpověď 
    

slovní zásoba 

- rozvíjení slovní zásoby mluvené i 

psané v daných tematických 

celcích 
 

tematické celky 

- číslovky základní do 12 

- rodina, zvířata, barvy 

- třída, pokoj 

- slova opačného významu 

- jednoduchý popis osoby a zvířete 

- povolání, dopravní prostředky 
 

typy textů 

- říkanka, básnička, písnička 
 

komunikační situace 

- pozdravy, představování  

- poděkování a reakce na 

poděkování, omluva 

 

      V – poznávání lidí 

      ČJ – komunikace, 

  mezilidské vztahy 

 

ETV – prosociální 

chování v osobních 

vztazích, pomoc, 

darování, dělení se, 

spolupráce, přátelství 

ETV – interpersonální 

a sociální empatie  

 ETV – mezilidské 

vztahy a komunikace 

 
 
 
 

OSV – sociální rozvoj 

– komunikace 
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Ročník: 4. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové 
vztahy 

Průřezová témata 

Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty 

obsahující známou slovní zásobu. 

 

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností. 

 

Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny 

pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu. 

 

Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen 

pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. 

 

Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů  

(časopisy, poslechové materiály, obrázky), využívá je při své 

práci. 

 

Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se 

vztahuje k osvojovaným tématům. Vytvoří stručnou odpověď na 

otázku. 

 

Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, 

zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. 

 

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 

 

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat. 

 

Používá dvojjazyčný slovník, vyhledá neznámé slovo 

v anglicko-české i česko-anglické části slovníku 

 

zvuková a grafická podoba 

jazyka 

- zvuková a grafická podoba 

slova - fonetické znaky, 

základní pravidla výslovnosti 

slov 

- pravopis osvojených slov a 

tvarů  
 

mluvnice 

- pořádek slov ve větě, 

oznamovací věta a otázka 

- přídavná jména základní a 

přivlastňovací 

- číslovky základní do 100 

- sloveso have v přítomném 

čase prostém – věta kladná, 

záporná, otázka; krátká 

odpověď 

- rozkazovací způsob v kladu i 

záporu  

- zájmena osobní, 

přivlastňovací, tázací, 

ukazovací 

- předložky místa a času 

- vazba there is/there are 

 

slovní zásoba 

- práce se slovníkem 

- rozvíjení slovní zásoby 

mluvené i psané v daných 

tematických celcích 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ- význam užívání 

cizího jazyka jako 

nástroje 

dorozumívání 

 

 

 

 

 

V - Evropa a svět nás 

zajímá- zvyky a 

tradice anglicky 

mluvících národů ve 

srovnání s našimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních souvislostech 
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Odpovídá na jednoduché otázky, týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a 

podobné otázky pokládá. 

 

Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné 

sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní 

údaje do formulářů. 

 

Na základě reálné situace jednoduše reaguje v zadané roli, 

pozdraví, zeptá se a odpoví na otázky, rozloučí se. 

 

 

 

 

tematické celky 

- porovnání zvyků a tradic u 

nás a v anglicky mluvících 

zemích (Vánoce, 

Velikonoce) 

- nákupy, jídlo a potraviny 

- dny v týdnu, hodiny  

- domov a rodina, domácí 

mazlíčci 

- základní důležité zeměpisné 

údaje, děti a mládež v jiných 

zemích Evropy 

 

typy textů 

- pozvánka, SMS, vzkaz, 

email, krátký neformální 

dopis, formulář, komiks 

 

komunikační situace 

- omluva, žádost 

- představení sebe i svého 

kamaráda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV – mezilidské vztahy 

a komunikace 
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Ročník: 5. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Čte nahlas plynule a foneticky správně texty obsahující známou 

slovní zásobu. 

 

Žák vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu a vytvoří 

odpověď na otázku. 

 

Vyhledá informace k tématu v časopise nebo na webové stránce 

a tyto informace využije. 

 

Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu 

s pomocí obrázků nebo osnovy. 

 

Shrne ústně obsah krátké slyšené konverzace. 

 
Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, 

zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. 

 

Rozumí obsahu a smyslu ústních sdělení a otázek, které se 

vztahují k rodině, škole, volnému času a dalším známým 

tématům, v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně. 

 

Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních 

spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých 

zájmů a každodenního života. 

 

Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné 

sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní 

údaje do formulářů. 

 

Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu. 

 

Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a 

rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou 

zvuková a grafická podoba 

jazyka 

- rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a 

schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky 

fonologického systému 

jazyka 

- vázání slov 

- pravopis osvojených slov a 

tvarů 

 

mluvnice 

- pořádek slov ve větě 

- sloveso can a jeho použití – 

slovosled, zápor, otázka 

- plnovýznamová slovesa v 

přítomném čase prostém a 

průběhovém – věta kladná, 

záporná, otázka; krátká 

odpověď  

- číslovky řadové 

- další předložky místa a 

času 

- typy vět - oznamovací, 

tázací, rozkazovací, přací 

- otázky s who, what, when, 

where, how, why 

 

slovní zásoba 

- rozvíjení slovní zásoby 

mluvené i psané v daných 

tematických celcích 
 

V - poznávání lidí 

 

ČJ – komunikace 

lidské vztahy 

ETV – mezilidské 

vztahy a komunikace 

 

P- vztah k životnímu 

prostředí 

ETV – prosociální 

chování v osobních 

vztazích, pomoc, 

darování, dělení se, 

spolupráce, přátelství 

 

 

 

ETV – reálné a 

zobrazované vzory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních souvislostech 

 

 

 

Multikulturalita 
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informaci. 

 

Mluví o tom, co má a nemá rád, co se mu líbí a nelíbí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tematické celky 
- popis místa, třída, domov, 

město a venkov 

- škola, vyučovací předměty 

- volný čas, zájmová činnost 

- kalendářní rok, roční 

období, počasí, měsíce v 

roce, hodiny 

- dům a jeho vybavení 

- popis osoby, oblečení 

 

typy textů  

- komiks 

- plakát, nápis 

- jízdní řád  

- pohádka 

- návod 

- leták 

- pohlednice 

- blahopřání 

 

komunikační situace 

- žádost 

- oslovení, pozdrav, reakce 

na oslovení 

- přivítání, představování 

- omluva, reakce na omluvu 

 



 16 

3. Matematika 

 

Ročník: 1. 
Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

Používá přirozená čísla do 20 k modelování reálných situací, počítá předměty 

v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků  

Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 

Zobrazuje přirozená čísla do 20 na číselnou osu 

Řadí čísla podle velikosti 

Užívá a zapisuje méně, více, první, poslední, větší, menší apod. 

Používá matematické symboly +,-,= ,<,> 

 

Zapisuje a řeší i zpaměti příklady na sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 

desítku 

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace  

Rozlišuje a pojmenovává jednoduché geometrické útvary; nachází v realitě 

jejich reprezentaci  

Modeluje jednoduché geometrické útvary v rovině 

 

 

 

 

 

Poznává geometrická tělesa – krychle, koule 

Orientuje se v prostoru – nahoře, dole, před, za apod. 

 

 

Používá značku pro litr, kilogram, metr, korunu 

 

 

- Přirozená čísla 

do 20 

 

 

 

 

 

 

- Základní 

vlastnosti 

početních 

operací 

- Základní útvary 

v rovině – 

čtverec, 

obdélník, 

trojúhelník, 

kruh 

 

- Základní útvary 

v prostoru –  

             krychle, koule 

 

- Základní 

jednotky délky, 

hmotnosti a 

objemu 

Vv – obrázky stejného 

druhu podle počtu 

 

Vv, ČSP – znázornění 

slovní úlohy 

 

Vv, ČSP – užití barev, 

vystřihování, 

modelování 

 

Pr - měření  

 

ETV – řešení 

problémů a úkolů, 

přijetí vlastního a 

společného rozhodnutí 

 

ETV – pozitivní 

hodnocení druhých 

 

ETV – pozitivní 

hodnocení sebe 

 

VDO-Občanská 

společnost a škola, 

občan, občanská 

společnost a stát – 

výchova 

k samostatnosti, 

k sebekontrole, smyslu 

pro odpovědnost, 

ohleduplnost a přesnost 

 

ENV – Vztah člověka 

k prostředí – výchova 

k životnímu prostředí 

 

OSV - Řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti  

 

 

 

 

  



 17 

Ročník: 2. 
Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy   

Průřezová témata 

Zapisuje a řeší i zpaměti příklady na sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 

dvacítku 

Používá přirozená čísla do 100 k modelování reálných situací, počítá předměty 

v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků  

Zapisuje a čte čísla do sta 

Znázorňuje čísla do sta na číselnou osu 

Porovnává čísla do sta, řadí je vzestupně i sestupně 

 

Sčítá a odčítá i zpaměti čísla do sta 

Seznamuje se s principem operace násobení a dělení v oboru do 50 

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

Provádí zápis slovní úlohy 

Řeší slovní úlohy s výpočty do sta 

 

 

 

 

 

Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

Doplňuje tabulky, posloupnosti čísel 

Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 

Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci  

Rýsuje přímky, lomené čáry, úsečky dané délky 

Pozná rozdíl mezi přímkou, přímou a křivou čárou 

Porovná úsečky podle velikosti 

Změří úsečky 

Pozná geometrická tělesa: krychli, kvádr, kouli, válec 

- Přirozená čísla 

do 100 

 

 

 

 

- Vlastnosti 

početních 

operací 

s přirozenými 

čísly do 100 

- Písemné 

algoritmy 

početních 

operací 

s přirozenými 

čísly do 100 

 

- Tabulky 

 

- Základní útvary 

v rovině – 

lomená čára, 

přímka, úsečka, 

čtverec, 

obdélník, 

trojúhelník, kruh 

- Základní útvary 

v prostoru – 

krychle, kvádr 

koule, válec 

Vv – výroba 

papírových mincí, 

bankovek 

 

Vv, ČSP –

znázorňování, 

modelování 

 

ETV – prosociální 

chování v osobních 

vztazích, pomoc, 

darování, dělení se, 

spolupráce, přátelství 

 

ETV – řešení 

problémů a úkolů, 

přijetí vlastního a 

společného 

rozhodnutí 

 

VDO-Občanská 

společnost a škola 

Občan, občanská 

společnost a stát – 

výchova 

k samostatnosti, 

k sebekontrole, smyslu 

pro odpovědnost, 

ohleduplnost a přesnost 

 

ENV – Vztah člověka 

k prostředí – výchova 

k životnímu prostředí 

 

OSV - Řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti  
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Ročník: 3. 
Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy  

Průřezová témata 

Používá symboly pro násobení a dělení, násobí a dělí v oboru malé násobilky 

Řeší slovní úlohy s pomocí malé násobilky 
 

Sčítá a odčítá dvojciferná čísla zpaměti (typ příkladů 34+25, 67-56) 

Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost 

sčítání a odčítání 

Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

Sčítá a odčítá dvojciferná čísla písemně 

Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném 

souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků  

Řeší slovní úlohy v oboru do sta 
 

Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti 

Užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 

Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

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

Řeší slovní úlohy v oboru do tisíce 

Seznamuje se se zaokrouhlováním na desítky 

Orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 
 

Popisuje jednoduché závislosti z praktického života 
 

Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 
 

Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá 

tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci 

Seznamuje se s jednotkami délky mm, cm, dm, m 

Porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 

Používá základní jednotky hmotnosti a objemu 

Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary 

Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 

Rýsuje a vyznačuje bod, přímku, polopřímku, úsečku, trojúhelník, obdélník, 

čtverec, rozeznává rozdíl mezi kružnicí a kruhem 

Pozná krychli, kvádr, kouli, válec, jehlan a kužel 

- Malá násobilka 

 

 
 

- Počítání v oboru do sta 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Přirozená čísla do 1000 

- Vlastnosti početních 

operací s přirozenými 

čísly do 1000 

- Písemné algoritmy 

početních operací 

s přirozenými čísly do 

1000 
 

- Závislosti a jejich 

vlastnosti 

- Diagramy, grafy, 

tabulky 

 

- Délka úsečky, jednotky 

délky a jejich převody 

- Základní útvary v rovině  

+ kruh x kružnice 

 

- Základní útvary 

v prostoru + jehlan a 

kužel 

Pr - měření, 

aplikace slovních 

úkolů na 

každodenní život, 

práce se zdroji 

informací. 

  

ETV – řešení 

problémů a úkolů, 

přijetí vlastního a 

společného 

rozhodnutí 

 

ETV – prosociální 

chování v osobních 

vztazích, pomoc, 

darování, dělení se, 

spolupráce, 

přátelství 

 

ETV – prosociální 

chování ve 

veřejném životě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – Objevujeme 

Evropu  a svět – 

porovnávání 

lidnatosti evropských 

států 

 

OSV - Řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti  
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Ročník: 4 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy  

Průřezová témata 

Zapisuje a čte čísla do 10000, seznamuje se s čísly většími než desetitisíce 

Sčítá a odčítá zpaměti i písemně do 10000 

Zaokrouhluje na tisíce a desetitisíce 

Orientuje se na číselné ose do 10000 
 

Hbitě se orientuje v pamětném dělení se zbytkem v oboru malé násobilky 

Násobí písemně jednociferným a dvouciferným činitelem 

Dělí písemně jednociferným dělitelem 

Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost 

sčítání a násobení 

Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 
 

Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomků,  

sčítá zlomky se stejným jmenovatelem 
 

Sčítá, odčítá, násobí a dělí na kalkulátoru, používá kalkulátor ke kontrole 

Orientuje se v hodnotách diagramu 
 

Rozlišuje jednotky hmotnosti, délky, objemu a času 

Převádí jednotky hmotnosti a délky 
 

Řeší jednoduché a složené slovní úlohy, provádí zkrácený zápis s neznámou 

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém 

oboru 
 

Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a 

kruh); užívá jednoduché konstrukce   
Pracuje s kružítkem, rýsuje trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnici 

Sestrojuje trojúhelník z daných stran, rýsuje pravoúhlý trojúhelník 

Sestrojí kolmice, rovnoběžky, různoběžky 

Určuje vzájemnou polohu přímek v rovině 

Využívá a určuje souřadnice bodů ve čtvercové síti 

Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 
 

Určuje povrch krychle a kvádru 

- Počítání do 10000 v oboru 

přirozených čísel, 

zaokrouhlování 

 

- Násobení a dělení, dělení se 

zbytkem, písemné dělení 

jednociferným dělitelem, 

násobení jednociferným a 

dvouciferným činitelem 

 

 

- Zlomky 
 

- Práce s kalkulátorem 

- Přímá úměra 
 

- Jednotky, převod jednotek 

hmotnosti, délky, objemu a 

času 
 

- Slovní úlohy 

 

 

- Základní útvary v rovině 

(čtverec, obdélník, 

trojúhelník a kruh) 

- Rýsování kružnice, kolmice, 

rovnoběžky, různoběžky 

 

- Obsah obrazce, základní 

jednotky obsahu 
 

- Základní útvary v prostoru – 

krychle a kvádr, povrch 

ČJ - tvorba úloh, 

zadání, otázek  

 

P, V - řešení 

problémových 

situací  

a úloh z běžného 

života, 

analyzování 

problémů, třídění 

údajů, aplikace na 

běžné životní 

situace 

 

VV, ČSP  - 

využití geometrie 

ve výtvarných  

činnostech 

 

ETV - pozitivní 

hodnocení  

druhých 

 

ETV - řešení 

problémů  

a úkolů, přijetí 

vlastního  

a společného 

rozhodnutí 

 

ETV - kreativita a 

iniciativa 

  

OSV - rozvoj 

schopností  

poznávání, řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti  

 

ENV - vztah 

člověka k prostředí    

- lidské aktivity  

  a problémy 

životního  

  prostředí 
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Ročník: 5. 

 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy   Průřezová 

témata 

Zapisuje a čte čísla do 1 000 000 

Orientuje se v číslech větších než 1 000 000 

Orientuje se na číselné ose v oboru do milionu 

Sčítá a odčítá zpaměti i písemně do milionu 

Násobí deseti, stem, tisícem.  

Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost 

sčítání a násobení 

Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

Zaokrouhluje na tisíce, desetitisíce a statisíce přirozená čísla, provádí 

odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel 

 

Násobí písemně trojciferným činitelem 

Dělí jednociferným i dvouciferným dělitelem 

Řeší slovní úlohy v oboru do milionu 

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém 

oboru 

Řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do 

značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské 

matematiky 

 

Převádí jednotky času a objemu 

Vyhledává údaje v jízdním řádu a řeší slovní úlohy s časovými údaji 

Pracuje s údaji v cenících apod. 

Vyhledává, sbírá a třídí data 

Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

 

Používá římské číslice I až X, L, C, D, M 

Čte číslo kapitoly a letopočet 

 

Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí desetinná čísla na číselné ose  

Porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo 

vyznačí na číselné ose 
 

- Počítání do 

1 000 000 

- Přirozená čísla 

- Celá čísla 

- Znázornění čísel 

(osa, teploměr, 

model) 

   

- Zaokrouhlování na  

tisíce, desetitisíce a 

statisíce, odhady 

 

- Násobení písemně  

trojciferným 

činitelem,       

- dělení jednociferným 

i  dvouciferným 

dělitelem 

- Slovní úlohy 

 

- Jednotky času a 

objemu 

- Jednoduché tabulky 

a diagramy 

 

 

- Římské číslice 

 

 

- Desetinná čísla 

 

 

 

ČJ - tvorba úloh, zadání, 

otázek 

  

P ,V - řešení problémových 

situací a úloh z běžného 

života, analyzování 

problémů, třídění údajů, 

aplikace na běžné životní 

situace. 

 

VV, ČSP  - využití 

geometrie 

ve výtvarných činnostech 

 

ETV - řešení problémů  

 a úkolů, přijetí vlastního  

a společného rozhodnutí 

 

ETV - pozitivní hodnocení  

           druhých 

 

ETV - kreativita a iniciativa 

 

 

 

 

 

 

OSV - rozvoj 

schopností  

poznávání, řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti  

 

 

ENV - vztah 

člověka 

k prostředí 

- lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí (prolíná 

učivem v řešení 

slovních úloh) 
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Používá zlomky, čte a zapisuje, porovná, sčítá a odčítá zlomky  

se stejným základem v oboru kladných čísel 

 

Chápe pojmy rovina, polorovina, trojúhelník pravoúhlý, rovnoramenný, 

rovnostranný 

Pozná a pojmenuje čtyřúhelníky 

Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník 

a kružnice); užívá jednoduché konstrukce  
Sestrojuje obecný, pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný trojúhelník, 

čtverec, obdélník 

Žák sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

Měří a počítá obvod trojúhelníku, čtyřúhelníku, mnohoúhelníku 

Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky 

obsahu 

Počítá obsah čtverce a obdélníka 

 

Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a 

určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru 
 

Vypočte povrch krychle a kvádru 

Dbá na přesnost a čistotu rýsování 

- Zlomky 

 

 

- Základní rovinné 

útvary - čtverec, 

obdélník, trojúhelník 

kruh a kružnice 

- jednoduché 

konstrukce 

 

- Grafické sčítání a 

- odčítání úseček 

- Obvod trojúhelníku, 

čtyřúhelníku, 

mnohoúhelníku 

- Obsah čtverce a 

obdélníku 

- Osová souměrnost 

 

 

- Základní útvary  

      v prostoru- krychle a  

      kvádr 
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4. Informační a komunikační technologie 

Ročník: 5.  

 
Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy 

Průřezová témata 

Umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a 

odhlásit ze sítě. 

- Postup zapnutí a vypnutí 

počítače, přihlášení do a 

odhlášení ze sítě 

  

Vysvětlí význam pojmu HARDWARE, pojmenuje a zařadí 

nejběžnější součásti a zařízení počítače. 

- HW - HARDWARE 

- Skříň (základní jednotka) – 

procesor, pevný disk (HDD), 

operační paměť (RAM), základní 

deska, zdroj, mechaniky 

(disketová, CD, DVD) 

- Periferie – klávesnice, myš, 

monitor, tiskárna, skener, 

reproduktory, … 

ETV – pozitivní 

hodnocení druhých 

ETV – řešení 

problémů a úkolů, 

přijetí vlastního a 

společného 

rozhodnutí 

 

Vysvětlí význam pojmu SOFTWARE. - SW – SOFTWARE = programy Příklady 

výukových 

programů pro 

různé předměty. 

 

 

VDO – SW pirátství 

Orientuje se na klávesnici, zná funkce nejdůležitějších kláves 

(Enter, Esc, Delete, Shift …) 

S myší ovládá základní operace: klik - výběr, tažení se 

stisknutým levým tlačítkem, dvojklik, klik pravým tlačítkem – 

místní menu.  

Práce s klávesnicí a myší 

- části klávesnice 

- pojmy: klik, dvojklik, uchopení a 

tažení 

  

S použitím nástrojů dokáže nakreslit obrázek a uložit jej, příp. 

otevřít pro změny a změněný znovu uložit. 
Grafika 

- programy na tvorbu obrázků 

- uložení vytvořeného obrázku nebo 

změn, otevření obrázku 

- základní nástroje a možnosti 

nastavení (tvary štětce, barvy, 

základní tvary …) 

 

Matematika – 

plošné objekty. 

 

 

OSV – kreativita 
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Ve Wordu dokáže napsat krátký text včetně dodržení základních 

typografických pravidel, otevřít existující soubor, upravit 

vlastnosti písma a odstavce, příp. vložit obrázek, změnit jeho  

Textové editory 

- pojem: textové editory  (Write, 

Word …) 

- uložení, otevření souboru 

- pohyb v dokumentu (klávesnice, 

myš) 

- označení části textu do bloku 

- psaní, oprava textu (vel. pís. 

s diakritikou, další znaky) 

- základní typografická pravidla 

(psaní mezer za interpunkčními a 

dalšími znaky) 

- písmo – typ, velikost, tučné, 

kurzíva, podtržené, barva aj. 

- zarovnání odstavce (panel 

nástrojů) 

- vložení obrázku - WordArt, klipart 

– formát obrázku (velikost, barvy 

a čáry - výplň a ohraničení) 

  

vlastnosti a umístit jej v textu. 

Dokáže uložit změny na stejné místo nebo jinam, příp. pod jiným 

názvem. 

  

 

 

ETV – důstojnost 

lidské osoby, 

pozitivní 

hodnocení sebe 

 

 

 

MDV – kritický přístup 

k informacím, ověřování 

zdrojů 

EGS – vyhledávání a 

komunikace informací o 

světě 

MKV – komunikace s lidmi 

z různých kultur 

Nezaměňuje pojmy Internet a web. Internet: 

- co to je, služby Internetu 

Dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu, smazat zprávu. El. pošta = e-mail 

- vztah k Internetu 

- pojem: poštovní programy  

- spuštění poštovního programu, 

odeslání zprávy, čtení došlých 

zpráv  

ETV – reálné a 

zobrazované vzory 

 

OSV – pravidla komunikace 
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5.  Prvouka 

 

Ročník: 1. – 3. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy,  

cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nebližším okolí 

 

- začlení svou obec /město/ do příslušného kraje a obslužného 

centra, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci /městě/ 

 

 

- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádři různými 

způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 

 

- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných 

příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 

nedostatkům 

 

- odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních 

činností 

 

 

 

-  využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 

životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

 

- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, 

významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje 

spjaté s místem, v němž žije 

 

- uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech 

člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, 

- práce s plánem 

- osobní zabezpečení 

- riziková místa a situace 

 

- obec, místní krajina, 

vycházka 

 

- okolní krajina 

 

 

- rodina 

- chování lidí 

 

 

 

- kultura, dle možností 

exkurze, návštěva 

výstavy  

- soužití lidí 

 

- orientace v čase a časový 

řád 

 

- současnost a minulost 

- regionální památky 

- báje, mýty, pověsti  

 

 

 

VV – kresba 

 

ČSP– práce montážní a 

demontážní 

 

VV – malba 

 

VV – beseda 

 

ETV – kreativita a iniciativa 

 

ETV – řešení problémů a 

úkolů, přijetí vlastního a 

společného rozhodnutí 

 

ETV – přijetí vlastního a 

společného rozhodnutí 

 

ETV – komunikace citů 

 

ETV – interpersonální a 

sociální empatie  

 

ETV – prosociální chování 

v osobních vztazích, pomoc, 

darování, dělení se, 

spolupráce, přátelství 

 

M – vztahy před, za 

OSV – mezilidské vztahy, 

řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti, 

rozvoj schopnosti poznání, 

sebepoznání a sebepojetí, 

psychohygiena 

 

MKV – lidské vztahy 

 

ENV – vztah člověka 

k prostředí, základní 

podmínky života 
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na příkladech porovnává minulost a současnost 

 

- pozoruje, popíše a porovnává viditelné proměny v přírodě 

v jednotlivých ročních obdobích 

 

- 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 

 

- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně – 

preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o 

lidském těle, projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah 

ke zdraví 

 

- rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná 

místa pro hru a trávení volného času, uplatňuje základní 

pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, 

jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

 

- chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby 

požádá o pomoc pro sebe i pro jiné, ovládá způsoby 

komunikace s operátory tísňových linek 

 

- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných 

událostech 

 

 

 

 

 

- látky a jejich vlastnosti 

- voda a vzduch 

 

- nerosty a horniny, půda 

 

 

 

- lidské tělo 

 

 

 

 

- osobní bezpečí 

- krizové situace – vhodná 

a nevhodná místa pro hru 

 

ČJ – čtení pověstí 

 

Literární výchova – 

dramatizace  

 

M – základní měření 

 

ČJ – popis, rozhovor, scénky 

a řešení situací  
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6. Přírodověda 

 

  Ročník:  4. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

-  vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody  

 

 

 

 

 

 

- vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako    

  součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním 

  ročních období 

 

  

- objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, 

   princip rovnováhy přírody a nachází souvislost mezi  

   konečným vzhledem přírody a činností člověka 

 

 

- 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 

  

- založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, 

  vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

 

- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů  

  k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

Místo kde žijeme 

- okolní krajina, rozšíření 

půd, rostlinstva a 

živočichů, přírodní 

zajímavosti v okolí 

domu 

 

- Vesmír a Země – 

sluneční soustava, den   

      a noc, roční období 

 

Rozmanitost přírody 

- rostliny, houby a 

živočichové (znaky 

života, životní potřeby  

     a projevy, stavba těla) 

- životní podmínky 

 

 

 

 

- práce s atlasy a 

jednoduchými klíči 

 

 

 

 

Lidé a čas 

- orientace v čase – 

kalendáře, denní režim, 

ČSP- sběr přírodnin,  

                  modelování 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv - kresba, malba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M - jednotky času 

 

OSV – rozvoj schopností  

                 poznávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV - základní podmínky  

         života, ekosystémy,  

         vztah člověka  

         k prostředí 

 

 

 

 

OSV - psychohygiena,  

           sebepoznání  

           a sebepojetí  
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- využívá archivů, knihoven, sbírek, galerií jako informačních  

  zdrojů 

 

 

- uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou 

  zdraví a jeho preventivní ochranou; vnímá dopravní situaci,  

  správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své 

  chování jako chodec a cyklista 

 

 

 

 

 

 

- uplatňuje ohleduplné a bezpečné chování 

 

 

 

 

 

 

 

- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících 

zdraví a modelových situacích simulujících mimořádné 

události 

roční období 

 

 

Člověk a jeho zdraví 

- osobní bezpečí - 

bezpečné chování 

v silničním provozu, 

dopravní značky, 

předcházení rizikovým 

situacím v dopravě a 

v dopravních prostředcích 

(bezpečnostní prvky) 

 

- šikana, týrání, sexuální  

      a jiné zneužívání, násilí  

      v médiích 

 

- poskytnutí první pomoci,  

  přivolání pomoci, tísňová  

  volání a správný způsob  

  volání 

 

- mimořádné události  

a jejich rizika – postup 

v případě ohrožení, požáry, 

integrovaný záchranný 

systém 

 

 

 

 

 

Dopravní hřiště, vycházky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakování prvouka -

telefonování 

 

 

 

ETV - prosociální chování  

          ve veřejném životě,     

          solidarita 
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Ročník: 5. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- vysvětlí na  základě elementárních poznatků o Zemi jako sou-  

  části vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních  

  dob 

 

 

 

 

 

 

- porovnává na základě pozorování základní projevy života  

  na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do  

  známých skupin 

 

 

 

 

- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a  

  rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 

  podporovat nebo poškozovat 

 

 

- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich 

vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové 

situaci prokáže schopnost se účinně chránit 

 

 

 

 

- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících  

  zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné  

  události 

 

 

Rozmanitost přírody 

Země, vesmír 

- sluneční soustava, den 

a noc, roční doby, 

význam ovzduší, 

vodstva, půd, 

rostlinstva a živočišstva 

na Zemi, podnebí  

      a počasí 

- Rostliny, houby, 

živočichové - průběh,  

     způsob života, výživa,  

     stavba těla u 

      nejznámějších druhů,   

      význam pro člověka 

 

- Rovnováha v přírodě -

význam, vzájemné 

vztahy mezi organismy, 

základní společenstva 

- Ohleduplné chování 

k přírodě a ochrana 

přírody - odpovědnost 

lidí, ochrana a tvorba 

životního prostředí, 

likvidace odpadů, 

živelné pohromy 

 

- Rizika v přírodě 

spojená s ročními 

obdobími a sezónními 

činnostmi, ochrana 

před mimořádnými 

Exkurze do planetária 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv - kresba rostlin,  

        živočichů 

 

 

 

 

 

HV - písně o přírodě 

 

 

 

 

Vycházka - třídění odpadu 

ETV - důstojnost lidské  

           osoby, pozitivní  

           hodnocení sebe 

i druhých 

VV - využití ve výtvarných  

          činnostech 

 

 

 

 

 

ENV - základní podmínky  

        života 

 

 

 

 

 

 

ENV - lidské aktivity  

         a problémy  

         životního 

        prostředí 

 

 

 

ENV - vztah člověka  

        k prostředí 

 

 

 

OSV - sebepoznání  

            a sebepojetí 

 

 

 

 

 

OSV - psychohygiena, 

           rozvoj schopností  

           poznávání 
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- využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí 

  jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého 

  způsobu života 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje  

  se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci  

  a děvčaty v daném věku 

 

 

 

 

- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat 

  nemohou a která porušují základní lidská práva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

událostmi 

Člověk a jeho zdraví 

- lidské tělo, stavba těla, 

základní funkce a  

projevy, životní 

potřeby člověka, 

pohlavní rozdíly, 

základy lidské 

reprodukce, vývoj 

jedince  

- péče o zdraví, zdravý 

životní styl, denní 

režim, správná výživa, 

výběr a způsoby 

uchovávání potravin, 

pitný režim, vhodná 

skladba stravy 

 

- přenosné a nepřenosné 

nemoci, ochrana před 

infekcemi přenosnými 

krví (hepatitida, 

HIV/AIDS), prevence 

nemocí a úrazů 

 

- partnerství, manželství, 

rodičovství, základy 

sexuální výchovy - 

rodina, vztahy v rodině, 

partnerské vztahy, 

osobní vztahy, etická 

stránka vztahů, etická 

stránka sexuality 

 

- osobní bezpečí, bezpečné  

   chování v rizikovém  

ETV - komunikace citů 

 

- opakování a prohloubení  

   učiva 4. ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - seberegulace  

           a sebeorganizace,   

           psychohygiena 

 

 

 

 

 

 

OSV - mezilidské vztahy,  

            poznávání lidí 

 

 

 

 

 

OSV - hodnoty, postoje,  

            praktická etika 

 

 

 

 

 

MV - kritické čtení  

          a vnímání 

          mediálních sdělení 

OSV - mezilidské vztahy,  

            poznávání lidí,  

            hodnoty, postoje, 
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- předvede v modelových situacích osvojené jednoduché  

   způsoby odmítání návykových látek 

 

 

 

 

 

 

- rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění  

  a zajistí lékařskou pomoc 

 

 

 

 

 

 

- poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na 

  změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení 

  životního prostředí města 

 

 

 

 

 

 

- poznává jednoduché stroje a jejich praktické využití,  

- má základní poznatky o využití elektrické energie, o výrobě 

   skla, papíru, plastů, o příjmu informací a jejich významu pro 

   život 

 

 

  prostředí, krizové situace  

   (týrání, sex. zneužívání),  

    služby odborné pomoci 

 

- návykové látky a zdraví 

- odmítání návykových 

látek, hrací automaty 

      a počítače, nebezpečí  

      komunikace  

      prostřednictvím  

      elektronických médií 

 

- poskytnutí první 

pomoci, zdravotní 

osvěta 

 

Lidé kolem nás 

- základní globální 

problémy, významné 

sociální problémy, 

problémy konzumní 

společnosti, 

nesnášenlivost mezi 

lidmi 

 

Člověk a technika 

stroje ve službách člověka, 

elektrická energie, sklo, 

papír, plast, příjem 

informací a jejich význam 

pro život lidí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakování - telefonování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vycházky, exkurze 

 

 

 

 

MV - kritické čtení  

          a vnímání 

          mediálních sdělení 

OSV- mezilidské vztahy,  

          poznávání lidí 

 

 

 

 

OSV - praktická etika 
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7. Vlastivěda 

 

Ročník: 4.-5. 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

 

- určí polohu svého bydliště, zná svůj region, své město                  

 

       

 

 

- umí se orientovat v mapě, zná druhy map, jejich užití, 

vysvětlí význam mapy, globu, určí světové strany 

v přírodě i podle mapy 

 

-  vyhledává jednotlivé údaje o přírodních podmínkách, 

sídlištích lidí na mapách naší republiky  

     i Evropy a polokoulí 

 

-    vyhledá regionální zvláštnosti přírody, osídlení,                

hospodářství, kultury, jednoduchým způsobem posoudí 

jejich význam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -     zprostředkuje osobní zkušenosti a zážitky z vlastních  

       cest, porovná způsob života a přírodu u nás a v jiných 

       zemích  

 

- Domov - místo kde 

žijeme, orientace v okolí 

bydliště, riziková místa 

a situace 

 

- Mapy - obecně 

zeměpisné a tematické,  

obsah, grafika, 

vysvětlivky 

 

 

 

 

- Okolní krajina - zemský  

   povrch, vodstvo, půdy,  

   rostlinstvo, živočišstvo,  

   krajina a život lidí, životní 

   prostředí 

- Regiony ČR - Praha  

      a vybrané oblasti, 

     surovinové zdroje, 

     výroba, služby, obchod 

- Kultura - podoby  

     a projevy kultury,  

     kulturní instituce 

 

- Evropa a svět - 
kontinenty, evropské 

státy, města EU, 

 

IKT - získávání  různých 

          informací z internetu 

 

 

 

ČJ- vlastní jména 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ- práce s textem- zápisky 

 

P - podnebné souvislosti  

 

 

 

 

ČJ- vypravování o cestování,  

      poznatky z prázdnin 

VV, HV - zajímavosti, písně  

 

 

 

 

HV - státní hymna 

VV - kresba symbolů atd. 

 

OSV - komunikace,  

           rozvoj schopností  

           poznávání,  

           sebepoznání  

           a sebepojetí, 

           kreativita 

 

ENV - lidské aktivity  

         a problémy životního 

         prostředí, vztah člověka  

         k prostředí 
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 -     rozlišuje hlavní orgány státní moci, zná některé zástupce,      

       zná symboly našeho státu a jejich význam 

 

 

 

 

 

 - dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci  

   a dívkami, v rodině, ve městě, vyjádří základní vztahy 

   mezi lidmi na základě vlastních zkušeností 

 

 

 

 

 

 

 

- rozlišuje rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, 

připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která porušují  

   základní lidská práva nebo demokratické principy  

 

 

 

 

cestování 

 

- Naše vlast - národ 

základy státního zřízení, 

politický systém ČR, 

státní správa, 

samospráva, státní 

symboly, armáda ČR 

 

- Rodina - postavení 

jedince v rodině, role 

členů rodiny, 

příbuzenské  

      a mezigenerační vztahy, 

      zaměstnání, práce  

      fyzická a duševní  

- život a funkce rodiny 

 

- Právo a spravedlnost - 

základní lidská práva  

a práva dítěte, práva  

a povinnosti žáků školy, 

protiprávní jednání  

a korupce, právní ochrana 

občanů a majetku včetně 

nároku na reklamaci, 

ochrana soukromého 

vlastnictví, duševních 

hodnot 

 

- Soužití lidí - mezilidské 

vztahy, komunikace,  

principy demokracie, 

obchod, firmy, zájmové 

spolky, politické strany, 

církve, pomoc lidem, 

 

 

ETV - prosociální chování   

          pomoc, darování,  

          dělení se, spolupráce,     

          přátelství 

ETV - mezilidské vztahy  

           a komunikace,  

          pozitivní hodnocení          

ČJ - naslouchání  

ETV - prosociální chování  

          ve veřejném životě,  

          pomoc, darování,  

          dělení se, spolupráce,     

          přátelství, solidarita 

ČJ - sloh - seberegulace,  

                         komunikace 

 

 

ČJ - sloh - rozhodovací  

                        dovednosti 

 

 

 

 

 

 

 

ETV - prosociální chování  

            ve veřejném životě,  

            solidarita a sociální  

            problémy, pozitivní  

            hodnocení druhých,  

            interpersonální  

            a sociální empatie  

            pomoc, spolupráce,     

EGS-využití poznatků dětí, 

objevujeme  

Evropu, jsme Evropané, 

etnický původ, princip 

solidarity, sociálního smíru 

 

 

 

VDO - občana, principy  

            demokracie, občanská  

            společnost, občan 

 

 

 

OSV - mezilidské vztahy,  

            poznávání lidí,  

            hodnoty, postoje, 

            praktická etika,  

            řešení problémů  

 

 

 

 

 

OSV - komunikace,      

           sebepoznání  

           a sebepojetí 

VDO - samostatnost 

         - sebekritika 

         - odpovědnost 

 

 

 

 

MV - práce v týmu 

       - kritické čtení 
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- Finanční gramotnost: 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)  

 

 

 

 

- pracuje s časovými údaji, využívá zjištěných údajů  

  k pochopení vztahů mezi ději a jevy 

 

 

společný „evropský 

dům“, solidarita, charita 

 

- Chování lidí - pravidla 

slušného chování, 

ohleduplnost, etické 

zásady, zvládání vlastní 

emocionality, rizikové 

situace, rizikové 

chování, předcházení 

konfliktům  

 

- Vlastnictví - soukromé, 

veřejné, osobní, 

společné, hmotný   

      a nehmotný majetek,   

      rozpočet, příjmy, výdaje  

       domácnosti, hotovostní,  

       bezhotovostní forma 

       peněz, způsoby placení,      

       banka - správce peněz,   

       úspory, půjčky  
 

 

 

- Základní globální problémy         

významné sociální 

  problémy, konzumní  

  společnost, nesnášenlivost,  

  globální problémy  

  životního prostředí 

 

- Orientace v čase - 

časový řád dějiny jako 

sled událostí, letopočty, 

generace, denní režim, 

roční období 

            Přátelství 

ETV - reálné a zobrazované  

            vzory 

 

ETV - mezilidské vztahy  

            a komunikace,  

            pozitivní hodnocení 

            druhých, pomoc, 

            interpersonální  

            a sociální empatie  

 

 

 

ETV - reálné a zobrazované  

            vzory 

 

 

 

 

ČJ, P - popis činností, dějů,  

             událostí 

 

 

 

 

ČJ, HV - folklór 

 

 

 

 

 

 

P, VV - přírodní i kulturní  

               památky v okolí  

 

 

       - vliv médií 

 

MKV - lidské vztahy 

          - principy slušného        

            chování 

          - tolerance 

          - empatie 

          - vžití se do druhého 

 

   (vše i k jiným tématům) 
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- rozeznává současné a minulé, orientuje se v hlavních reáliích  

  minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních  

  specifik 

 

- objasní historické důvody pro zařazení státních svátků  

  a významných dnů 

 

- využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií  

  jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti,  

  zdůvodní význam památek  

 

- ví, co je to chráněná část přírody, kulturní památka 

 

- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života  

  a práce předků na našem území v minulosti a současnosti 

  s využitím regionálních specifik 

 

- Současnost a minulost 
v našem životě - 

proměny způsobu 

života, průběh lidského 

života, státní svátky, 

významné dny 

 

- Regionální památky, 

péče o památky, lidé  

      a obory zkoumající  

      minulost 

 

 

- Báje, mýty, pověsti - 
minulost předků, kraje, 

domov, vlast, rodný kraj  

 

 

ČJ - vypravování,  

        práce s texty 

HV - folklór, písně  
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8.  Hudební výchova 

Ročník: 1. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- zpívá na základě svých dispozic v jednohlase 

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 

 

 

 

 

 

 

-  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, vokálně instrumentál- 

ní    

 

 

 

 

Vokální činnosti 

- pěvecký a mluvní projev (pěvecké 

dovednosti, hlasová hygiena) 

- rozšiřování hlasového rozsahu   

- hudební rytmus (realizace písní ve 

2/4 a 3/4 taktu) 

- intonace – diatonické postupy 

 

Instrumentální činnosti 

- hra na hudební nástroje (reprodukce 

motivů, témat, jednoduchých 

skladbiček pomocí nástrojů z Orffova 

instrumentáře) 

- rytmizace, hudební hry (ozvěna) 

 

Hudebně pohybové činnosti 

- taktování, pohybový doprovod znějící 

hudby (2/4 a 3/4 takt) 

- taneční hry se zpěvem 

 

Poslechové činnosti 

- kvality tónů – délka, síla 

- hudba vokální, instrumentální, 

vokálně instrumentální, lidský hlas, 

hudební nástroj 

- hudební styly (hudba pochodová, 

taneční, ukolébavka,…) 

- návštěvy koncertů, hudebně 

vzdělávacích pořadů 

ETV – prosociální chování  

            ve veřejném životě 

   

  ETV – důstojnost lidské 

osoby,               pozitivní 

hodnocení                     sebe 

 

OSV - seberegulace, 

         sebeorganizace 

- kreativita 

 

EGS - Evropa  

          a svět nás 

          zajímá 

 

MKV - kulturní 

            diference 

          - etnický  

            původ 

 

ENV - základní 

            podmínky 

            života 

 

MDV - vnímání                    

autora med.              

sdělení 
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Ročník: 2. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy  Průřezová témata 

- zpívá na základě svých dispozic v jednohlase 

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  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, vokálně instrumentál- 

ní    

Vokální činnosti 

- pěvecký a mluvní projev (pěvecké 

dovednosti, hlasová hygiena, 

dynamicky odlišený zpěv, 

rozšiřování hlasového rozsahu) 

- hudební rytmus (realizace písní ve 

2/4 a 3/4  a 4/4 taktu) 

- dvojhlas (kánon) 

- nota jako grafický znak pro tón, 

notový zápis jako opora při realizaci 

písně 

  

Instrumentální činnosti 

- hra na hudební nástroje (reprodukce 

motivů, témat, jednoduchých                

skladbiček pomocí nástrojů 

z Orffova instrumentáře)  

- rytmizace, hudební hry (otázka – 

odpověď), hudební improvizace 

- čtení jednoduchého rytmického 

schématu 

     

Hudebně pohybové činnosti 

- taktování, pohybový doprovod 

znějící hudby (2/4 a 3/4 takt) 

- pohybové vyjádření hudby 

(pohybová improvizace) 

 

Poslechové činnosti 

- kvality tónů-délka, síla, výška,                    

vztahy mezi tóny (akord) 

- hudební výrazové prostředky, 

hudební prvky (pohyb melodie, 

 

VV – ilustrace 

  TV – pochod, taneční krok 

 

  ČJ – říkadla 

 

  VV – ilustrace 

 

  VV – Vánoce 

 

  ČSP – vánoční výzdoba 

 

  ČJ – vypravování 

 

  Pr – lidové zvyky a tradice 

   

  ETV – prosociální chování                 

ve veřejném životě 

   

  ETV – důstojnost lidské                     

osoby, pozitivní                       

hodnocení   sebe 

 

 

   OSV - seberegulace,  

            

sebeorganizace 

 

MKV - lidské vztahy 

 

MDV - vnímání 

autora 

             med. sdělení 

  



 37 

 

 

 

 

rytmus) 

 

- hudba vokální, instrumentální, 

vokálně instrumentální, lidský hlas, 

hudební nástroj 

- hudební styly (hudba pochodová, 

taneční, ukolébavka,…) 
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Ročník: 3. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata  

Zpívá na základě svých dispozic čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. 

Doprovází na rytmické hud. nástroje 

 

 

 

 

 

 

Pohybově vyjadřuje hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku, směr melodie. 

 

 

 

 

Rozlišuje umělou a lidovou hudbu 

 

 

Vokální činnosti 

- pěvecký a mluvní projev (pěvecké 

dovednosti, hlasová hygiena, 

dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování 

hlasového rozsahu) 

- hudební rytmus (realizace písní ve 

2/4 a 3/4 taktu) 

- dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon) 

- učí se pojmenovat notovou osnovu, 

notu celou, půlovou, čtvrťovou 

- pozná stoupavou a klesavou melodii 

- učí se zpívat hymnu ČR 

 

 

Instrumentální činnosti 

- hra na hudební nástroje (reprodukce 

motivů, témat, jednoduchých 

skladbiček pomocí nástrojů z Orffova 

instrumentáře, zobcových fléten)   

- rytmizace, hudební hry (otázka – 

odpověď), hudební improvizace 

 

Hudebně pohybové činnosti 

- taktování, pohybový doprovod znějící 

hudby (2/4 takt) 

- pohybové vyjádření hudby (pohybová 

improvizace) 

 

Poslechové činnosti 

- kvality tónů, vztahy mezi tóny  

- hudební výrazové prostředky, 

hudební prvky (pohyb melodie, 

rytmus) 

          

  VV – ilustrace 

 

  TV – pochod, taneční krok 

 

  VV – Vánoce 

 

  ČSP – vánoční výzdoba 

 

  ČJ – vypravování 

 

  Pr – lidové zvyky a tradice 

   

 

 

  ETV – prosociální chování                 

ve veřejném životě 

         – kreativita, iniciativa             

–  komunikace citů 

 

OSV - seberegulace,  

           sebeorganizace 

 

EGS - Evropa  

          a svět nás 

          zajímá 
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- hudba vokální, instrumentální, 

vokálně instrumentální, lidský hlas, 

hudební nástroj 

- seznamuje se s hudebními skladateli 

(např.B.Smetanou,,A.Dvořákem)a 

jejich díly 

- návštěva koncertů a hudebně 

vzdělávacích pořadů 
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Ročník: 4. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 

přesně  

Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností 

(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodií 

či píseň zapsanou pomocí not 

Zapisuje houslový klíč 

Rozlišuje dynamická znaménka p, mf, f a používá je v písních 

Seznamuje se se stupnicí C dur (názvy not) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Určuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, drnkací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností 

jednoduché popř, složitější hudební nástroje k doprovodné hře i 

k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

Znázorňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na 

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 Orffova 

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 4/4 takt, valčík, menuet) 

- pohybové vyjádření hudby 

  VV – ilustrace 

 

  TV – pochod, taneční 

krok 

 

  VV – Vánoce 

 

  ČSP– vánoční výzdoba 

 

  ČJ – vypravování 

 

  P – lidové zvyky a tradice 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ETV – komunikace citů 

OSV - seberegulace, 

           sebeorganizace 

 

 

MKV - kulturní 

             diference 

          - etnický  

             původ 

          - lidské vztahy 
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základě individuálních schopností a dovedností vytváří 

pohybové improvizace 

 

 

Poslouchá vybrané skladby a písně 

(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) 

- poslech B. Smetana: Má vlast – 

Vltava 

- návštěva koncertů 

- návštěva výchovně vzdělávacích 

programů 
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Ročník: 5. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy  Průřezová témata 

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase či dvojhlase v durových a mollových 

tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytváří na základě svých individuálních dispozic jednoduché 

předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební 

improvizace. 

Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností 

jednoduché příp. složitější hudební nástroje k doprovodné hře. 

 

 

 

 

 

 

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků. 

 

 

 

 

 

Vokální činnosti 

- pěvecký a mluvní projev (pěvecké 

dovednosti, hlasová hygiena) 

- dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový 

dvojhlas) 

- -hudební rytmus (realizace písní ve 

2/4, 3/4 a 4/4 taktu) 

- intonace a vokální improvizace 

(durové a mollové tóniny) 

- grafický záznam vokální hudby (čtení 

a zápis rytmického schématu písně, 

orientace v notovém záznamu) 

- zná pojmy stupnice C dur, repetice, 

zesílení, zeslabení, houslový klíč, 

noty v rozsahu g-g2 

 

Instrumentální činnosti 

- hra na hudební nástroje (reprodukce 

motivů, témat, jednoduchých 

skladbiček pomocí nástrojů z Orffova 

instrumentáře, zobcových fléten) 

- rytmizace, melodizace, hudební 

improvizace (tvorba hudebního 

doprovodu, hudební hry) 

- grafický záznam melodie (rytmické 

schéma jednoduché skladby) 

 

Hudebně pohybové činnosti 

- taktování, pohybový doprovod znějící 

hudby (3/4, 4/4 takt) 

- pohybové vyjádření hudby 

(pantomima a pohybová improvizace) 

- Orientace v prostoru (pamětné 

  VV – ilustrace 

 

  TV – pochod, taneční krok 

 

  VV – Vánoce 

 

  ČSP – vánoční výzdoba 

 

  ČJ – vypravování 

  

  P – lidové zvyky a tradice 

 

 

  Koncert ván. hudby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ETV – komunikace citů 

ETV – pozitivní hodnocení              

druhých 

 

OSV - seberegulace, 

           

sebeorganizace 

 

EGS - Evropa             

           a svět nás 

           zajímá 

 

MKV - lidské vztahy 

 

MDV  

- vnímání                        

autora med. sdělení 

- kritické čtení  

  a vnímání 

  mediálních 

  sdělení 
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Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních 

výrazových prostředků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, interpretace hudby 

(slovní vyjádření) 

- sluchem rozezná vybrané hudební 

nástroje 

- návštěva koncertů a hudebně 

vzdělávacích pořadů 
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9. Hudební výchova (rozšířený hudební program), sborový zpěv 

 

Ročník: 1 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

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. 

Vokální činnosti 

- nácvik držení těla při 

zpěvu ve stoje i v sedě 

- příprava a nácvik 

hlavového tónu 

- rozšiřování hlasového 

rozsahu, sluchová 

cvičení, reprodukce 

tónů 

- diatonické postupy, 

volný nástup prvního 

stupně 

- veřejná vystoupení 

Rytmus a improvizace 

- rytmus písní, metrum 

- rytm. cvičení ve 2/4 

a3/4 taktu, takt celý 

- hra na ozvěnu 

rytmická a melodická 

Instrumentální činnosti 

- hra na flétnu 

- hra na rytmické a 

melodické nástroje 

- jednoduché doprovody 

k písním 

Hudební nauka, 

pohybové a poslechové 

činnosti 

- rozlišuje tón, zvuk 

- noty podle délky, 

ČJ – rytmizace říkadel 

 

TV – lidové tance 

 

VV – ilustrace k písním,                 

vyjádření hudby                   

výtvarným projevem 

 

Pr – lidové zvyky a tradice 

 

ETV – prosociální chování               

ve veřejném životě 

ETV – důstojnost lidské                   

osoby, pozitivní                     

hodnocení sebe 

OSV - seberegulace, 

           sebeorganizace 

         - kreativita 

 

EGS - Evropa  

          a svět nás 

          zajímá 

 

MKV - kulturní 

            diference 

          - etnický  

            původ 

 

ENV - základní 

            podmínky 

            života 

 

MDV - vnímání                               

autora med.                         

sdělení 
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hudební abeceda, noty 

c1-d2 

- dynamická znaménka 

- taneční hry se zpěvem, 

jednoduché lidové 

tance 

- poznává hudbu 

vokální a 

instrumentální 

- navštěvuje koncerty 

 a hudebně vzdělávací 

pořady 

- rozlišuje lidský hlas a 

hudební nástroj 

- učí se rozlišovat 

pochod, tanec, 

ukolébavku 
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Ročník: 2 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná tempové a 

dynamické změny v proudu znějící hudby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 a směr melodie. 

Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 

nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 

instrumentální. 

Vokální činnosti 

- hlavový tón 

- rozšiřování hlas. 

rozsahu 

- diatonické postupy 

- 5.,3.,8.,spodní 5.stupeň 

- durový trojzvuk 

- nácvik dvojhlasu – 

kánon, lidový dvojhlas 

- veřejná vystoupení 

Rytmus a improvizace 

- taktování 2/4 a ¾ taktu 

- rytmický diktát 

- jednodílná písňová 

forma  

- a-a1 rytmicky a 

melodicky 

Instrumentální činnosti 

- hra na flétnu 

- hra na rytmické a 

melodické nástroje 

- doprovody 

z kombinací rytmu, 

metra, taktu a ostinát 

Hudební nauka, 

pohybové a poslechové 

činnosti 

- dynamická znaménka 

- rozlišování tempa 

- noty a – g2 

- prvotní seznámení se 

stupnicemi C,G,F Dur 

– křížek, béčko 

VV - ilustrace 

 

TV – pochod, taneční krok 

 

ČJ – říkadla, rozšiřování               

slovní zásoby 

 

Pr – lidové zvyky a tradice  

 

ETV – prosociální chování              

ve veřejném životě 

 

ETV – kreativita  

           a iniciativa 

  OSV - seberegulace,  

            sebeorganizace 

 

MKV -lidské vztahy 

 

MDV - vnímání autora 

             med. sdělení 
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- taneční hry se zpěvem, 

jednoduché lidové 

tance 

- rozlišuje umělou a 

lidovou píseň, hudbu 

vokální, 

instrumentální, 

vokálně instrumentální 

- navštěvuje koncerty a 

hudebně vzdělávací 

pořady 

- hudební styly – 

pochod, tanec, 

ukolébavka 

- rozlišuje hudební 

nástroje 
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Ročník: 3 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Zpívá písně v durových a mollových tóninách v jednohlase a 

jednoduchém dvojhlase. 

Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná tempové a dynamické 

změny v proudu znějící hudby. 

 

 

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 a směr melodie. 

 

 

 

 

 

 

 

Vokální činnosti 

- frázování 

- rozšiřování hlas. rozsahu 

- volný nástup  

- lidový dvojhlas 

- veřejná vystoupení 

Rytmus a improvizace 

- taktování  3/4, 4/4 taktu 

- rytmický diktát 

- základní intervaly 

- nástrojová improvizace 

Instrumentální činnosti 

- hra na flétnu 

- hra na rytmické a 

melodické nástroje, 

Orffův instrumentář 

- jednoduché doprovody 

na klasické nástroje – 

jednohlas a zpěv 

Hudební nauka, pohybové a 

poslechové činnosti 

- tempová a dynamická 

znaménka 

- pořadí křížků a béček 

- rozlišování tempa 

- noty, klaviatura, zvýšené 

tóny 

- stupnice s křížky a béčky  

VV  

- ilustrace k písním 

- obrázky hudebních     

skladatelů 

- vyjádření dojmu při   

poslechu skladby  

 

TV – pochodová cvičení,                  

taneční kroky 

 

ČJ – epizody ze života                     

skladatelů, vyprávění,             

čtení 

 

Pr – lidové zvyky a tradice  

 

M – rytmická cvičení, takty 

 

ETV  

– komunikace citů 

– prosociální chování ve 

veřejném životě 

- solidarita a sociální   

problémy 

– kreativita a iniciativa 

– řešení problémů a úkolů 

– přijetí vlastního společného    

rozhodnutí 

OSV - seberegulace,  

           sebeorganizace 

 

EGS - Evropa  

          a svět nás 

          zajímá 
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Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší 

hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální. 

- rozlišuje umělou a 

lidovou píseň, hudbu 

vokální, 

- rozlišuje další hudební 

nástroje podle vzhledu i 

zvuku 

- seznámení s 

poslechovými skladbami 

našich i zahraničních 

skladatelů a 

zajímavostmi z jejich 

životopisu 

- návštěva koncertů a 

hudebně vzdělávacích 

programů 
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Ročník: 4 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Zpívá složitější písně, písně jednohlasé i dvojhlasé 

v durových a mollových tóninách.  

Při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti. 

 

 

 

Orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby  

a podle svých individuálních schopností a dovedností  

ji realizuje. 

 

 

 

Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby. 

 

 

 

 

 

 

 

Využívá na základě svých hudebních schopností  

a dovedností jednoduché, popřípadě složitější hudební 

nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých 

motivů skladeb a písní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokální činnosti 

- Dynamika, frázování, 

měkké nasazení tónu, 

prodlužování výdechu 

- Veřejná vystoupení  

 

Hudební nauka 

 - Noty v houslovém  

    a basovém klíči 

- Interval, tvoření a 

poznávání intervalů 

čistých a velkých 

- Jednoduché hudební 

formy 

- Hudební názvosloví 

průběžně podle 

potřeby 

- Stupnice dur 7# a 7Ь 

- Tvoření mollových 

stupnic a, e, d 

Instrumentální činnost 

- Hra na zobcovou 

flétnu 

- Reprodukce motivu - 

zapojování klasických 

hudebních nástrojů  

      do doprovodů písní 

- Základy improvizace 

 

 

Rytmus a improvizace 

- Ostinato, předtaktí, 

 

VV - ilustrace 

 

 

ETV  

- komunikace citů 

- pozitivní hodnocení  

  druhých 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV - řešení problémů  

           a úkolů,  

           přijetí vlastního  

           a společného 

           rozhodnutí 

 

ETV - kreativita 

           a iniciativa 

 

 

 

 

OSV - seberegulace, 

           sebeorganizace 

 

 

MKV - kulturní 

             diference 

          - etnický  

             původ 

          - lidské vztahy 
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Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 

hudebních výrazových prostředků. 

 

 

 

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků.  

 

 

 

prodleva 

- Noty a pomlky 

šestnáctinové 

- Noty a pomlky 

osminové 

- Rytmická cvičení 

- Orientace v taktech, 

synkopy 

 

Poslechové činnosti 

- Skladby významných 

skladatelů             

- Hudební skladby, 

žánry současné i 

minulé 

 

 

 

 

- Návštěvy koncertů  

      a hudebně  

      vzdělávacích pořadů 

 

 

 

 

 

 

 

ETV - komunikace citů, 

           pozitivní hodnocení  

          

 ČJ - seznámení 

s životopisy         

skladatelů 

 

V - hudba a tance  

      v regionu 

 

TV - znázornění hudby   

         pohybem 
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Ročník: 5 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

Zpívá složitější písně, písně jednohlasé, dvojhlasé  

a trojhlasé v durových a mollových tóninách.  

Při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti. 

 

 

 

 

Orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých 

individuálních schopností a dovedností ji realizuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby. 

 

 

 

 

Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností 

jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné 

hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní. 

 

 

 

Vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché 

Vokální činnosti 

- Dynamika, hlasová 

hygiena, zkvalitňování 

tónu, rozšiřování 

hlasového rozsahu 

- Veřejná vystoupení  

 

Hudební nauka 

- Noty a posuvky  

  v houslovém a basovém 

  klíči 

- Stupnice dur  

     do 7 křížků 7 bé.  

     Tvoření dur a moll 

stupnic, rozeznání sluchem 

- Intervaly čisté,  

       velké a malé   

       

- Malé a velké sekundy     

    

- Hudební formy 

- Hudební názvosloví  

  průběžně 

 

 

Instrumentální činnost 

- Hra na flétnu - vícehlasy 

- Hra na hudební nástroje, 

tvorba předehry, 

mezihry, dohry, 

doprovod písní 

Rytmus a improvizace 

 

VV - ilustrace 

 

 

 

ETV  

- komunikace citů 

- pozitivní hodnocení  

  druhých 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV - kreativita, iniciativa 

 

 

OSV - seberegulace, 

           sebeorganizace 

 

EGS - Evropa             

           a svět nás 

           zajímá 

 

MKV - lidské vztahy 

 

MDV  

- vnímání                            

autora med. sdělení 

- kritické čtení  

  a vnímání 

  mediálních 

  sdělení 
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předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební 

improvizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché 

předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební 

improvizace. 

 

 

 

Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních 

výrazových prostředků, upozorní  

na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické 

změny. 

 

Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na 

základě individuálních schopností a dovedností vytváří 

pohybové improvizace. 

- Jednoduché a složené  

   takty  

. 

- Dirigování 

jednoduchých písní 

- Rytmická cvičení  

- Tvoření jednoduchých 

melodií a doprovodů 

- Základní harmonické 

funkce 

 

Poslechové činnosti 

- Hudební skladby    

- Hudební slohy 

- Výrazové prostředky  

 

 

- Návštěvy koncertů  

  a hudebně vzdělávacích  

  pořadů 

 

 

 

 

 

ETV - kreativita, iniciativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETV  

- komunikace citů 

- pozitivní hodnocení  

V - informace o hudbě  

      v regionu 

ČJ - životopisy  

       skladatelů  

TV - znázornění hudby   

         pohybem 
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10. Výtvarná výchova 

 

Ročník: 1. – 3. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

-         rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného 

vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); 

porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících 

z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

-         v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, 

uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání 

linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky jejich 

kombinace 

-         vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a 

pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 

prostředky 

 

 

-         interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 

obrazná vyjádření, odlišné interpretace porovnává se 

svojí dosavadní zkušeností 

 

 

-         na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace 

zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 

samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 

 

 

 

- různé výtvarné techniky a 

postupy, modelování, 

kresba, malba 

- hra s barvou 

- používání různých 

výrazových prostředků a 

materiálů 

 

- vnímání, pozorování a 

poznávání vlastností 

objektů 

- návštěvy výstav  

- manipulace s objekty 

kompozice 

- schopnost diskuse nad 

výtvarným dílem svým, či 

jiných, vyjádření svého 

názoru 

Pr – zachycení změn 

v přírodě 

ETV – kreativita a iniciativa 

 

ETV – reálné a zobrazované 

vzory 

 

 

 

Pr– Vánoce a Velikonoce 

 

 

 

ETV – pozitivní hodnocení 

sebe 

 

 

M – geometrická tělesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – osobnostní rozvoj – 

kreativita 
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 Ročník: 4. – 5. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

-         při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky 

vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě 

vztahů (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 

 

-         při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě 

zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na 

tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho 

nejbližší sociální vztahy 

- prvky výtvarného 

vyjádření – linie, tvary, 

objemy, světelné a 

barevné kvality, jejich 

vztahy (podobnost, 

kontrast, rytmus), jejich 

kombinace a proměny 

v ploše, objemu a 

prostoru; hračky, objekty, 

ilustrace textů (pohádka, 

příběh, píseň), volná 

malba, skulptura aj. 

 

- uspořádání objektů do 

celků podle jejich 

vzájemného postavení 

 

 

 

- prostředky pro vyjádření 

pocitů, nálad, fantazie, 

představ a osobních 

zkušeností, pohyb těla, 

akční tvar malby a kresby 

 

 

 

 

 

- návštěva výstav 

      a kulturních akcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ - ilustrátoři dětských  

        knih 

                      

 

 

  

P - lidské tělo 

                             

 

 

ETV - kreativita  

           a iniciativa 

 

ETV  

- řešení problémů  

a úkolů, přijetí vlastního  

a společného   

rozhodnutí, 

-komunikace citů 

 

ETV - pozitivní 

 hodnocení druhých 

 

 

OSV  

- osobnostní rozvoj  

- rozvoj poznávání  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV 

- osobnostní rozvoj 

- kreativita 
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11.  Tělesná výchova 

 

Ročník: 1. – 3. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- 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 prostorách školy 

 

- reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a 

její organizaci 

 

- adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní 

plavecké dovednosti  

 

- znalost základních zdraví 

prospěšných cvičení, 

vhodného prostředí pro 

pohybovou činnost 

- turistika a pobyt 

v přírodě 

 

- gymnastika, atletika 

 

- pohybové hry 

 

- sportovní hry 

 

- hygiena při TV 

 

- komunikace v TV 

 

- plavání - prvky 

zdravotního plavání a 

plaveckých sportů, 

rozvoj plavecké 

vytrvalosti  

 

Pr – pohyb je vhodný pro 

zdraví – sebeobsluha, hygiena 

 

Pr – ošetřit drobná poranění a 

přivolat pomoc – přirozené 

činnosti ovlivňující 

organismus 

 

HV – pohyb lze spojovat 

s hudbou, rytmem, zpěvem 

 

Pr – sebeobsluha, hygiena 

 

ETV – mezilidské vztahy a 

komunikace, sebeovládání, 

zvládnutí agresivity  a 

soutěživosti 

 

OSV – psychohygiena 

 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

 

OSV – kooperace  
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Ročník: 4. – 5. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, 

uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou 

samostatnost a vůli pro 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, adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

 

 

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí 

 

- 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 

 

- význam pohybu  

      pro zdraví 

 

 

 

- příprava organismu  

 

 

 

- organizace při TV 

- bezpečnost při 

pohybových činnostech 

 

 

- hygiena při TV 

 

 

- komunikace v TV 

 

 

- zásady jednání  

      a chování 

- komunikace v TV 

 

 

- organizace při TV 

 

 

 

 

 

 

P- ošetřit větší poranění  

         a přivolat lékaře 

  

P- cvičení napomáhá     

              zdravému růstu 

 

HV - pohyb lze spojit 

        s hudbou, rytmem,  

 

P – hygienické návyky,  

              poskytnutí první  

              pomoci 

 

ETV - mezilidské vztahy  

          a komunikace,  

          sebeovládání,  

          zvládnutí agresivity   

          a soutěživosti 

 

ETV - reálné a zobrazované  

           Vzory 

 

M - měřit a zapsat výkony 

 

M - záznam základních  

       údajů o výkonech 

OSV – psychohygiena, 

kreativita 

  

ENV - vztah člověka 

k prostředí 

 

OSV - komunikace 

- kooperace  a kompetice 

- seberegulace  

   a sebeorganizace 

  

OSV- rozvoj schopností  

   a poznávání 

 

MDV - kritické čtení  

   a vnímání   mediálních  

   sdělení 
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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 
    
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 

plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti  

 

- měření a posuzování 

pohybových dovedností 

 

- zdroje informací  

      o pohybových činnostech 

 
 

- dovednosti záchranného 

a branného plavání, 

prvky zdravotního 

plavání a plaveckých 

sportů, rozvoj plavecké 

vytrvalosti 
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12.  Člověk a svět práce 

 

Ročník: 1. – 3. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i 

  netradičních materiálů 

- práce s drobným 

materiálem 

- vlastnosti materiálů, 

jejich využití v praxi 

- dle možností návštěvy 

výstav a exkurze 

Pr – živá příroda 

                  Přírodniny 

ETV – kreativita a iniciativa 

 

OSV – kreativita 

 

- pracuje podle slovního návodu a předlohy - jednoduché pracovní   

postupy, organizace 

práce 

 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 

  stavebnicemi 

- sestavování modelů – 

montáž a demontáž 

 

- provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky 

  Pozorování 

 

- práce s tabulkou  EV – vztah člověka k 

prostředí 

- pečuje o nenáročné rostliny - pokojové - zalévání, kypření, otírání 

listů 

- pěstování rostlin ze 

semen 

- v místnosti( hrách, 

osení) 

Pr – základní podmínky  

       života 

   

- připraví tabule pro jednoduché stolování - jednoduchá úprava stolu 

 

  

- chová se vhodně při stolování - pravidla správného 

stolování 
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Ročník: 4. – 5. 
 

Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata 

- vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy  

  na základě své představivosti různé výrobky z daného  

  materiálu 

- práce s drobným 

materiálem 

- vlastnosti materiálů 

 

P- živá příroda,  

        přírodniny 

 

 

 

OSV – kreativita - využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem  

  prvky lidových tradic 

- lidové tradice, zvyky, 

řemesla 

 

- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní  

  vzhledem k použitému materiálu 

- funkce a využití 

pracovních pomůcek  

      a nástrojů 

  

- udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady  

   hygieny a bezpečnosti práce 

- bezpečnost a 

organizace práce 

  

- provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž  

  a demontáž 

 

- práce se stavebnicí, 

konstrukční činnosti 

 OSV - řešení problémů  a 

rozhodovací dovednosti 

 

- pracuje podle slovního návodu, předlohy,  

  jednoduchého náčrtu 

- práce s návodem, 

předlohou, 

jednoduchým náčrtem 

ETV - pozitivní hodnocení  

           druhých 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

  poskytne  první pomoc při úrazu (dle svých schopností, 

  možností) 

- pracovní hygiena, 

první pomoc  

      při zranění 

  

- provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně  

  vede pěstitelské pokusy a pozorování 

- základní podmínky 

pro pěstování rostlin 

 

P - okrasné rostliny,  

        zelenina aj. 

ETV - vztah člověka  

k prostředí 

 

- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné  

  rostliny 

- péče o pokojové 

rostliny 

- volí podle druhu pěstitelských činností správné  

  pomůcky, nástroje a náčiní 

- využití nářadí při práci 

s rostlinami 

  

- orientuje se v základním vybavení kuchyně - vybavení kuchyně, el. 

spotřebiče, kuchyňské 

náčiní 

  

- připraví samostatně jednoduchý pokrm - výběr a nákup 

potravin, příprava 

pokrmu 

ETV - kreativita a 

iniciativa 

ETV - pozitivní hodnocení   
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- dodržuje pravidla správného stolování a společenského  

  chování 

- pravidla správného 

stolování 

  

- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje  

  základy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první  

  pomoc při úrazu 

- pracovní hygiena 

v kuchyni 

  

P - úraz, první pomoc 
 

       Exkurze 

 

  

 

 

 


