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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

 

 

1. Název ŠVP  Školáček – školní vzdělávací program zpracovaný podle  

     RVP ZŠS I. dil 

 

 

2. Předkladatel  Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, příspěvková organizace 

Školní náměstí 1, 795 01 Rýmařov 

 

Ředitelka školy   Mgr.Hana Měráková 

Koordinátorka ŠVP   Mgr.Marcela Štěpaníková 

Telefon, fax    554 212 377, 739 345 292 

e-mail     skola@zsspecrymarov.cz 

www     zsspecrymarov.cz 

IČO     60802561 

RED-IZO    600026051 

 

 

3. Zřizovatel  Moravskoslezský kraj 

28.října 117, 702 18 Ostrava 

Telefon    595 622 222 

Fax     595 622 126 

www     kr-moravskoslezsky.cz 

 

 

4. Platnost dokumentu Schválen školskou radou  30.8.2010 

Platnost od      1.9.2010 

Úprava schválena školskou radou 5.10.2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis ředitelky školy 
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II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 
1. Úplnost a velikost školy 
 

Škola je řízena podle §16 Školského zákona a vzdělává žáky s mentálním postižením případně i 

s více vadami a autismem. Škola je úplná s prvním až devátým (pro žáky ZŠ speciální desátým) 

ročníkem. Kapacita školy je 110 žáků. Nejvyšší povolený počet žáků v oboru 79-01-C/01 

Základní škola je 95 žáků, v oboru 79-01-B/01 Základní škola speciální 15 žáků. Žáci docházejí 

z blízkého okolí nebo dojíždějí ze vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují 

veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků. Při 

škole pracuje 1 oddělení školní družiny. Školní družinu navštěvují bez omezení věku i žáci 

ZŠS. 

 

 

2. Vybavení školy 
 

Škola je umístěna v historickém centru města ve dvou budovách. V hlavní budově jsou třídy, 

relaxační místnost, kancelář, ředitelna, sborovna a kabinety, v sousední menší budově jsou 

prostory pro školní družinu a pro výuku pracovního vyučování – školní dílna, cvičná kuchyně a 

jedna menší učebna. Obě školní budovy mají bezbariérový přístup, bezbariérové přízemí a 

kvalitní hygienické zázemí.  

Škola má 6 učeben, všechny jsou kmenovými třídami. V jedné ze tříd je umístěno 8 počítačů 

s připojením na internet a tato třída je využívána i jako učebna ICT. V každé třídě je umístěn 

stolní počítač s pevným připojením k internetu, který mohou využívat nejen učitelé, ale také 

žáci. V některých třídách je pevně instalovaná interaktivní tabule s příslušenstvím, škola má 

k dispozici pro žáky několik tabletů. 

Všechny třídy jsou vybaveny stavitelným žákovským nábytkem a audiovizuálními pomůckami. 

Školní dílna a školní kuchyně jsou kvalitně vybaveny pracovním nábytkem, technikou, 

nářadím, spotřebiči. Vybavení výukovými pomůckami je dostatečné. 

Celá školní budova je vyzdobena výtvarnými a rukodělnými pracemi žáků.  

Škola bohužel nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště, výuku Tv zajišťujeme v pronajatých 

prostorách. Škola neposkytuje stravování, žáci mají k dispozici náhradní stravování v místní 

střední škole. 

 

 

 

3. Charakteristika pedagogického sboru 
 

Pedagogický sbor tvoří plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci – vysokoškolské vzdělání 

v souladu s platnou legislativou, vychovatelka – vysokoškolské vzdělání v oboru vychovatelství 

a několik asistentů pedagoga – středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou 

s kvalifikačním vzděláním – Studium pedagogiky podle §22 odst.1 Školského zákona pro 

asistenty pedagoga. 

Všichni učitelé se průběžně vzdělávají v rámci DVPP, ředitelka školy absolvovala Funkční 

studium I. pro ředitele škol. 
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Ve škole je 1 zástupce ředitele, 1 výchovný poradce, 1 metodik prevence SPJ, 1 správce ICT,  

1 koordinátor EVVO, 1 koordinátor pro inkluzivní vzdělávání a 1 koordinátor ŠVP.  

 

4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 
 

Škola se dlouhodobě zaměřuje zejména na environmentální výchovu, zdravý životní styl a 

prevenci SPJ. Mezi pravidelné projekty školy patří: 

- Dívčí klub – dívky se nad rámec osnov zdokonalují v ručních pracech, vaření, péči o dítě a 

domácnost, zásadách osobní hygieny, kultuře oblékání a bydlení. 

- Dopravní kurz – zvládnutí základních pravidel silničního provozu, bezpečnost chodců a 

cyklistů, základy jízdy na kole. 

- Poznáváme region – vlastivědné vycházky a výlety k poznání regionu a navázání citového 

vztahu k oblasti, v níž žijeme, ochrana přírody a životního prostředí. 

- Zdravá výživa – besedy s praktickými ukázkami přípravy pokrmů. 

- Svět divadla – návštěva divadelního představení v klasickém divadle. 

- Od Mikuláše do Vánoc – výroba vánočních ozdob, přání a výrobků s vánoční tématikou, pečení 

cukroví, školní vánoční turnaj ve stolním tenisu a vánoční dopoledne plné her, krmení zvířátek, 

vánoční besídka ve školní družině. 

- Den otevřených dveří – pro širokou veřejnost. 

- Zvířata v zimě – přikrmování zvěře a ptáků (krmelec, krmítka pro ptáky). 

- Výstava žákovských prací – výstava výtvarných a rukodělných prací žáků pro veřejnost. 

- Turnaj ve vybíjené – okresní turnaj praktických škol ve vybíjené. 

Do uvedených aktivit zapojujeme s ohledem na jejich možnosti i žáky ZŠS. 

 

Do projektů či spolupráce na mezinárodní úrovni škola zapojena není. 

 

 

5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 

Rodiče mohou navštívit školu v době třídních schůzek pořádaných pravidelně v září, listopadu a 

v dubnu a dále v době konzultačních hodin jednotlivých pedagogů. Konzultační hodiny mají 

rovněž stanoveny výchovný poradce a metodik prevence SPJ. Aktuální seznam konzultačních 

hodin je zveřejněný i na webových stránkách školy. V případě aktuální potřeby mohou rodiče 

jednat s vyučujícími i mimo stanovenou dobu, nejlépe po předchozí vzájemné domluvě. 

Ředitelku školy mohou rodiče navštívit kdykoliv.  

Rodiče i veřejnost jsou o činnosti školy informováni na školní nástěnce, na webových stránkách 

školy a v místním tisku. 

Při škole pracuje školská rada, která byla zřízena 1.září 2005.  

Škola při své činnosti spolupracuje průběžně především s následujícími subjekty: 

- Moravskoslezský kraj (zřizovatel školy), Město Rýmařov (správa budov, projekty, sociální 

péče o žáky) 

- SPC při ZŠ Bruntál, SPC při ZŠ Kap. Vajdy 1, Ostrava, případně další SPC dle aktuálních 

potřeb žáků (Opava, Olomouc,..), PPP Bruntál, SVP Bruntál 

- Plavecká škola Bruntál  

- Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Kouzelná buřinka Rýmařov, Diakonie ČCE 

Rýmařov 



 6 

- SVČ Rýmařov, Městské muzeum a Městská knihovna Rýmařov (kulturní, vzdělávací a 

společensko-výchovné akce pro žáky) 

- KVIC Nový Jičín, pracoviště Krnov, Agentura Agnos Bruntál (DVPP) 

- Tělovýchovná jednota Jiskra Rýmařov (pronájem tělocvičny) 

- Střední škola, Rýmařov (stravování zaměstnanců a žáků školy) 

- Policie ČR, Okresní soud Bruntál 

- ZUŠ Rýmařov, ostatní praktické školy okresu Bruntál (akce pro žáky, konzultace 

pedagogů). 

 

 

 

III. Charakteristika ŠVP 

 
1. Zaměření školy 
 

V souladu s mottem ŠVP klademe důraz na následující oblasti výchovy a vzdělávání: 

- vedeme žáky k osvojování praktických znalostí a dovedností, které jsou důležité pro jejich život 

v rodině a společnosti  

- zaměřujeme se na vytváření základních pracovních dovedností a návyků a na osvojení 

sebeobslužných činností tak, aby v maximální míře podporovaly samostatnost a soběstačnost 

žáků 

- usilujeme o dosažení co nejvyššího stupně samostatnosti žáků a jejich nezávislosti na pomoci 

druhých lidí 

- vedeme žáky k všestranné komunikaci s okolím, cíleně rozvíjíme jejich řeč a slovní zásobu, 

učíme žáky využívat alternativní formy komunikace (práce s počítačem na elementární úrovni) 

- vedeme žáky k dodržování zásad slušného chování a jednání, k dodržování stanovených 

pravidel 

- vedeme žáky k přiměřené sebeúctě a sebedůvěře, snažíme se u nich utvářet schopnost 

vzájemného pochopení, spolupráce a nezištné pomoci, učíme je rozumět chování a činnostem 

druhých  

- rozvíjíme u žáků jejich schopnosti, dovednosti a zájmy, umožňujeme jim zažít pocit úspěchu a 

uspokojení z výsledků práce vlastní i společné 

- začleňujeme žáky do života školy (účast v zájmových kroužcích, školních soutěžích a akcích) 

- vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu a k rozvoji tělesné zdatnosti 

- vedeme žáky k aktivní účasti na ochraně životního prostředí (třídění odpadu, šetření energiemi, 

úklid okolí školy, základní pravidla chování v přírodě) 

- vedeme žáky k poznání místního regionu, přírodního i kulturního bohatství, k navázání 

citového vztahu k místu, kde žijeme. 
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2. Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Výchovně vzdělávací strategie školy jsou společně uplatňované postupy, metody, formy práce a 

další aktivity, které vedou k utváření klíčových kompetencí žáků. V rámci vzdělávacího procesu 

jsou uplatňovány všemi pedagogy. 

 

Kompetence k učení 

- při výkladu a osvojování učiva vycházíme z praktických a konkrétních životních situací žákům 

blízkých, poznatky aplikujeme na praktický život 

- klademe důraz na kladnou motivaci 

- oceňujeme i sebemenší úspěch či pokrok žáka 

- důsledně uplatňujeme individuální přístup k žákům 

- klademe důraz na osvojení čtení (základů čtení) 

- učíme žáky využívat moderní informační prostředky přiměřeně k jejich schopnostem 

- podporujeme tvořivost žáků 

- podporujeme u žáků jejich schopnosti, dovednosti a nabízíme jim možnost účasti v zájmových 

kroužcích 

 

Kompetence k řešení problémů  

- dbáme na přiměřenou obtížnost řešeného problému vzhledem k věku a schopnostem žáků 

- problémové úkoly vybíráme z praktického života 

- učíme žáky požádat o radu, radit se s lidmi ze svého okolí 

- učíme žáky řešit situace na základě nápodoby a osvojených stereotypů 

- vedeme žáky k tomu, aby se nenechali odradit nezdarem 

 

Kompetence komunikativní  

- cíleně rozvíjíme slovní zásobu žáků, dbáme na logopedickou péči 

- učíme žáky jednoduše formulovat myšlenky a vyjadřovat se jednoduchými větami 

- učíme žáky jednoduše vyjadřovat vlastní názor a naslouchat druhým 

- nacvičujeme komunikační dovednosti v modelových situacích formou dramatizace 

- vedeme žáky k přátelské a slušné komunikaci se spolužáky, učiteli, zaměstnanci školy i 

s ostatními lidmi mimo školu 

- učíme žáky vyjadřovat se jednoduchou formou písemné komunikace 

- učíme žáky využívat ke komunikaci moderní prostředky 

- učíme žáky vyjadřovat pocity, prožitky, potřeby a nálady vhodným způsobem 

 

Kompetence sociální a personální  

- učíme žáky spolupracovat ve skupině, vzájemně si pomáhat 

- vedeme žáky k respektování základních společenských pravidel, vzájemné ohleduplnosti 

- klademe důraz na společné prožívání úspěchů osobních i úspěchů ostatních, vedeme žáky 

k sounáležitosti s kolektivem třídy, školy (školní akademie, výstavy prací žáků, školní akce a 

školní soutěže) 

- vedeme žáky k úctě k výsledkům práce své i ostatních 

- učíme žáky hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti druhých osob 

- vedeme žáky k sebedůvěře a sebeovládání 
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Kompetence občanská 

- seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi, vedeme je k dodržování stanovených pravidel 

a přiměřenému uplatňování práv 

- vedeme žáky k samostatnosti a soběstačnosti 

- učíme žáky chápat a tolerovat odlišné zvyky a potřeby jiných osob 

- vedeme žáky ke vzájemné úctě, toleranci a nezištné pomoci druhým 

- soustavně vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu v nejširším slova smyslu (tělesná 

zdatnost, rozvoj zájmů, využití volného času, zdravá výživa, hygienické návyky, poskytnutí 

pomoci, bezpečné chování, prevence zneužívání návykových látek) 

- klademe důraz na environmentální výchovu (třídění odpadu ve třídách, šetření energiemi, 

pěstování léčivých bylin, chování v přírodě, projekt Poznáváme region…) 

- vedeme žáky k vnímání umění a ke kulturní aktivitě (zájmové kroužky, návštěvy výstav a 

muzea, knihovny, divadelních představení, výchovných pořadů, školní soutěže a akce…) 

 

Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k osvojování praktických dovedností a činností, podporujeme jejich samostatnost 

a soběstačnost 

- rozvíjíme individuální schopnosti žáků zadáváním diferencovaných úkolů, podporujeme jejich 

tvořivost 

- vedeme žáky k využívání získaných zkušeností a dovedností v praktickém osobním životě 

- učíme žáky pracovat ve skupině, vzájemně si pomáhat 

- učíme žáky pracovat podle jednoduchých instrukcí, naučených stereotypů  

 

 

3. Zabezpečení výuky žáků s kombinací postižení 
 

U žáků s kombinací postižení přizpůsobujeme vzdělávací obsah učiva tak, aby byl v souladu 

s jejich možnostmi a je-li třeba, tvoříme individuální vzdělávací plán (IVP). V naší škole se jedná 

především o mentální postižení případně i s více vadami a autismem. Při vzdělávání těchto žáků 

dbáme zejména na, poznání a respektování individuality a potřeb žáka, zohlednění druhu a míry 

postižení žáka při školní práci a jejím hodnocení, zajištění speciálních pomůcek a zajištění asistenta 

pedagoga. 

 

IVP je zpracováván i v případě, že jej doporučí školské poradenské zařízení (SPC), nebo pokud žák 

vzhledem k míře svého mentálního postižení v některém z předmětů není schopen zvládnout rozsah 

učiva, a dosáhnout očekávaných výstupů. IVP je zpracováván vždy v součinnosti se zákonnými 

zástupci žáka a příslušným SPC.  
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4. Začlenění průřezových témat 
 

Průřezová témata odrážejí aktuální problémy a skutečnosti současného světa. Pomáhají rozvíjet a 

formovat osobnost žáka v oblasti postojů a hodnot a vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění 

žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci.  

Osobnostní a sociální výchova reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby a zvláštnosti a 

má každodenní využití v běžném životě. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet 

praktické životní dovednosti, na základě, kterých si utváří dobré vztahy k sobě samému, dalším 

lidem i okolnímu světu. 

Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti a 

umožnit mu chápat (případně řešit) problémy spojené se zachováním vlastní lidské důstojnosti, 

s respektem k druhým, s ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, 

s uplatňováním zásad slušné komunikace. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech podporuje globální myšlení a 

mezinárodní porozumění. Seznamuje žáky s možnostmi a perspektivami života v evropském a 

mezinárodním prostoru a měla by přispět k jejich mobilitě a flexibilitě v občanské, pracovní sféře i 

v osobním životě v dospělosti. 

Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich 

tradicemi a hodnotami, vede k chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti. Pomáhá žákům 

nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci mezi příslušníky 

různých etnik. 

Environmentální výchova vede žáky ke sledování a pochopení komplexnosti a složitosti vztahů 

člověka a životního prostředí. Vede žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí 

a ovlivňuje jejich životní styl a hodnotovou orientaci. 

Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Především se jedná o 

schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb – od 

získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času. 

 

Všechny tématické okruhy průřezových témat jsou integrovány do jednotlivých vyučovacích 

předmětů v souladu s jejich vzdělávacím obsahem. 

Tematické okruhy průřezových témat označené v tabulce symbolem * realizujeme, ve vyznačených 

předmětech průběžně po celý školní rok podle aktuální situace a potřeby ve třídě. Dovednosti, které 

žáci v těchto tématických okruzích získají, u nich dále průběžně rozvíjíme, zdokonalujeme a 

upevňujeme ve vhodných situacích, a to jak na 1., tak i na 2.stupni. 

 

Výčet okruhů průřezových témat a jejich začlenění do výuky uvádějí následující přehledy a 

tabulky. Každé téma je také konkrétně uvedeno v poznámce u vzdělávacího obsahu jednotlivých 

vyučovacích předmětů. 

 

Přehledy průřezových témat: str.10 

Tabulky začlenění průřezových témat do výuky: vloženy za str.12  
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Přehledy průřezových témat 
 

 

Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

 
Osobnostní rozvoj 

1. Rozvoj schopností poznání 

a) cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 

b) cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů 

2. Sebepoznání a sebepojetí 

a) moje tělo 

b) moje vztahy k druhým lidem 

3. Seberegulace a sebeorganizace 

a) cvičení sebeovládání 

b)  organizace vlastního času 

4. Psychohygiena 

a) dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému 

b) dovednosti zvládání stresových situací (uvolnění-relaxace) 

c) hledání pomoci při potížích 

 

Sociální rozvoj 

5.   Mezilidské vztahy 

a) chování podporující dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc 

6. Komunikace 

a) dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním 

sdělování) 

b) komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, 

řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.)   

7. Spolupráce a soutěživost 

a) rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení 

se) 

 

Morální rozvoj 

8. Hodnoty, postoje, praktická etika 

a) vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd. 

b) dovednosti rozhodování v problematických situacích všedního dne 

 

 

 

Výchova demokratického občana (VDO) 

 
1. Občanská společnost a škola 

a) způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy 

 

2. Občan, občanská společnost a stát 

a) občan jako člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je uplatňovat) 

b) principy soužití s minoritami (vztah k jinému, vzájemná komunikace, zdroje konfliktů) 

 

3. Formy participace občanů v politickém životě 

a) obec jako základní jednotka samosprávy státu 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 

 
1. Evropa a svět nás zajímá 

a) rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa 

b) naši sousedé v Evropě 

c) život dětí v jiných zemích 

d) lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy 

 

2. Objevujeme Evropu a svět 

a) naše vlast a Evropa 

b) evropské krajiny 

  

3. Jsme Evropané 

a) Evropská unie 

 

 

 

Multikulturní výchova (MKV) 

 
1. Kulturní rozdíly 

a) respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místech školy) 

 

2. Lidské vztahy 

a) udržovat tolerantní vztahy s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou 

nebo generační příslušnost 

b) vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich 

rozdílnosti) 

c) osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy 

 

3. Etnický původ 

a) odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost 

b) různé způsoby života 

 

 

 

Environmentální výchova (EV) 

 
1. Ekosystémy 

a) les (les v našem prostředí, význam lesa) 

b) pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí) 

c) vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii) 

d) moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru) 

 

2. Základní podmínky života 

a) voda (význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda) 

b) ovzduší (význam pro život na Zemi, čistota ovzduší) 

c) ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) 

d) energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie) 
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3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

a) doprava a životní prostředí (význam vlivu dopravy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž) 

b) odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné 

suroviny) 

c) ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek, ochrana přírody 

při masových sportovních akcích) 

 

4. Vztah člověka k prostředí 

a) naše obce (přírodní zdroje, způsoby využívání, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany 

životního prostředí v obci) 

b) náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí) 

 

 

 

 

Mediální výchova (MV) 

 
1. Vnímání mediálních sdělení 

a) hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělení 

 

2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

a) rozdíl mezi reklamou a zprávou 

 

3. Fungování a vliv médií ve společnosti 

a) role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne 

b) vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) 
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   PT - Osobnostní a sociální výchova (OSV)    
    

  1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 10.r.     

Osobnostní rozvoj  Sv * Sv * Sv * Sv * Sv * Sv *     Pv Pv 

        Vu     Vu     Vz Vz 

    Tv * Tv * Tv * Tv * Tv * Tv * Tv * Tv * Tv * Tv * 

                      VL 

    

Hv, Vv 
* 

Hv, Vv 
* 

Hv, Vv 
* 

Hv, Vv 
* 

Hv, Vv 
* 

Hv, Vv 
* 

Hv, Vv 
* 

Hv, Vv 
* 

Hv, Vv 
* 

Hv, Vv 
* 

                          

Sociální rozvoj    Vu * Vu * Vu * Vu * Vu * Vu * VL * VL * VL * VL * 

     Řv * Řv * Řv * Řv * Řv * Řv * Řv * Řv * Řv * Řv * 

      Pv * Pv * Pv * Pv * Pv * Pv * Pv * Pv * Pv * Pv * 

Morální rozvoj                VL * VL * VL * VL * 

                 Pv * Pv * Pv * Pv * 

                          

 

 

   PT - Výchova demokratického občana (VDO)  
      

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 10.r.       

Občanská společnost a 
škola                     

                   VL     

                         

                          

Občan, občanská 
společnost                     

a stát                 VL * VL * VL * VL * 

                         

                          

Formy participace občanů                      

v politickém životě                   VL   
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PT - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 
      

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 10.r.       

Evropa a svět nás 
zajímá  Vv * Vv * Vv * Vv * Vv * Vv * Vv * Vv * Vv * Vv * 

         Vu Vu Vu        

                 Z  Z 

    

Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 

Objevujeme Evropu 
a svět                 Z    

                        

                        

                          

Jsme 
Evropané                   VL   

                    Z   

                        

                          

 

  PT - Multikulturní výchova (MKV)     
    

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 10.r.     

Kulturní 
rozdíly                     

               VL * VL * VL * VL* 

                       

                        

Lidské vztahy                     

           Vu   VL* VL* VL* VL* 

   Tv * Tv * Tv * Tv * Tv * Tv * Tv * Tv * Tv * Tv * 

    Pv* Pv* Pv* Pv* Pv* Pv* Pv* Pv* Pv* Pv* 

Etnický původ                     

               Pv * Pv * Pv * Pv * 
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PT - Environmentální výchova (EV) 

              
      

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 10.r.       

Ekosystémy              Vu Př   Ch Z 

                         

                         

                          

Základní podmínky života            Vu   F   Ch 

                       Př 

                         

                          

Lidské aktivity a problémy             Z Z   Př 

životního prostředí                       

                         

                          

Vztah člověka k 
prostředí                     Př 

                       Pv* 

                         

                          

 

 

 

 

   PT - Mediální výchova (MEV)     

             
    

  1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9. r.  10. r.      

Vnímání mediálních 
sdělení                  Pp Pp 

                         

                         

                          

Interpretace vztahu                     Pp 

mediálních sdělení                      

a reality                        

                         

Fungování a vliv médií ve            Vu     VZ   

společnosti   
Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 

Čt-Lv 
* 
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IV. UČEBNÍ PLÁN             

1.         Tabulace učebního plánu             

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

1.stupeň 2.stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 6.   7. 8. 9. 10.   

Minimální časová dotace 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Čtení 2 2 3 3 3 3 16 3 3 3 3 12 

Psaní 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 8 

Řečová výchova 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 4 

Matematika a její aplikace Počty 
2 2 2 2 2 2 12 3 3 3 3 12 

Informační a 
komunikační technologie 

Práce s 
počítačem         1 1 2 2 2 2 2 8 

Člověk a jeho svět 
Věcné učení 2 2 3 3 3 3 16           

  
Smyslová 
výchova 2 2 1 1 1 1 8           

Člověk a společnost 
Vlastivěda               2 2 2 2 8 

Člověk a příroda 
Přírodověda               3 3 3 3 12 

Umění a kultura 
Hudební výchova 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví                   1 1 2 

Tělesná výchova 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 

Člověk a svět práce 
Pracovní 
vyučování 3 3 3 4 4 4 21 6 6 8 8 28 

 Týdenní časová dotace v ročnících  21 21 22 23 24 24   27 27 30 30   

Celková povinná časová dotace 135 114 
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2. Poznámky k učebnímu plánu 
 

Vyučovací jednotkou je vyučovací hodina. Je-li to z hlediska organizace práce vhodné a účelné, 

může vyučující spojit několik vyučovacích hodin do jednoho bloku při dodržení zásad hygieny 

práce (přestávky, relaxace …). 

Disponibilní časová dotace je využita k vytvoření nového vyučovacího předmětu Smyslová 

výchova na 1.stupni a posílení časové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů v souladu s 

celkovým zaměřením školy. 

 

Psaní 

Předmět je posílen o 2 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace na 1.stupni a o 1 hodinu na 

2.stupni. 

 

Práce s počítačem 

Předmět je posílen o 4 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace na 2.stupni. 

 

Smyslová výchova 

Předmět je vytvořen z 8 hodin disponibilní časové dotace, je vyučován na 1.stupni a svým obsahem 

navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 

 

Vlastivěda 

Předmět je vyučován v rozsahu 2 hodin týdně a zahrnuje tématické okruhy: historie našeho národa, 

člověk ve společnosti, poznatky o společnosti, péče o občana. Jednotlivé okruhy jsou vyučovány 

následovně: 

- 7.+ 8.ročník 1 hod – historie našeho národa, 1 hod – člověk ve společnosti 

- 9.ročník  1 hod – poznatky o společnosti, 1 hod – člověk ve společnosti 

- 10.ročník  1 hod – péče o občana, 1 hod – člověk ve společnosti  

 

Přírodověda 

Předmět je vyučován v rozsahu 3 hodin týdně a zahrnuje základní fyzikální, chemické, 

přírodovědné a zeměpisné poznatky. Jednotlivé okruhy jsou vyučovány následovně: 

- 7.+ 8.ročník 1 hod – fyzika, 1 hod – přírodopis, 1 hod – zeměpis 

- 9.+ 10.ročník 1 hod – chemie, 1 hod – přírodopis, 1 hod – zeměpis 

- možno vyučovat také v třítýdenním cyklu:  

1.týden – 3 hodiny fyziky (chemie) 

2.týden – 3 hodiny přírodopisu 

3.týden – 3 hodiny zeměpisu 

 

Výtvarná výchova 

Předmět má komplexní charakter; o výběru témat a jejich časové dotaci, způsobu zpracování a 

organizaci výuky rozhoduje vyučující tak, aby byly splněny očekávané výstupy jednotlivých 

období. 

 

Tělesná výchova 

Předmět má komplexní charakter; o výběru jednotlivých činností, jejich časové dotaci a organizaci 

výuky rozhoduje vyučující tak, aby byly splněny očekávané výstupy jednotlivých období. 
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Pracovní vyučování 

Předmět má komplexní charakter; o výběru témat a činností z jednotlivých tématických okruhů a 

jejich časové dotaci, způsobu zpracování výrobků a organizaci výuky rozhoduje vyučující tak, aby 

byly splněny očekávané výstupy jednotlivých ročníků. Součástí předmětu je i výuka OČMU 

v rozsahu nejméně 3 hodin za pololetí. 

Předmět je posílen o 6 vyučovacích hodin z disponibilní časové dotace na 2.stupni.  

 

 

 

V. UČEBNÍ OSNOVY 
 

 

1. Struktura zpracování 
 

Učební osnovy jsou zpracovány v následující struktuře: 

➢ vzdělávací oblast a její cílové zaměření 

➢ název a charakteristika vyučovacího předmětu 

➢ očekávané výstupy jednotlivých období 

➢ kompetence rozvíjené v daném předmětu 

➢ vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:  

- rozpracování učiva a dílčích výstupů do ročníků 

- začlenění průřezových témat 

- poznámky. 

 

 

2. Vzdělávací oblasti, obsah vyučovacích předmětů 
 

Jednotlivé vzdělávací oblasti a vyučovací předměty jsou řazeny podle učebního plánu. Vzdělávací 

obsah vyučovacího předmětu je řazen podle ročníků (vloženo za str.20). 

 

 

 

VI. HODNOCENÍ ŽÁKU A AUTOEVALUACE ŠKOLY 

 
1. Pravidla pro hodnocení žáků 
 

Způsob hodnocení a zásady pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání  

1. Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáka je vyjádřeno slovně. 

2. Při výchově a vzdělávání žáků uskutečňujeme hodnocení průběžné a celkové: 

- průběžné se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka 

- celkové při souhrnném hodnocení prospěchu každého pololetí. 

3. Při hodnocení průběžném i celkovém uplatňujeme přiměřenou náročnost a pedagogický takt 

vůči žákovi. Hodnotíme nejen zvládnutí učiva (výstupy jednotlivých předmětů) a míru dosažení 

požadovaných kompetencí, ale přihlížíme také k věkovým zvláštnostem žáka, druhu a stupni 

postižení žáka a jeho celkovému zdravotnímu stavu, k vynaloženému úsilí i k tomu, že žák 

mohl v průběhu hodnoceného období zakolísat v učebních výkonech. 
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4. Hodnocení slouží učiteli především jako motivační a výchovný prostředek; učitel hodnotí 

osobní pokrok žáka, porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky jeho práce bez 

srovnávání s ostatními. 

5. Pro potřeby hodnocení dělíme vzdělávací oblasti do tří skupin – s převahou teoretického 

zaměření, s převahou praktických činností a s převahou výchovného a estetického zaměření. 

6. Jsou stanovena kritéria pro jednotlivé vzdělávací oblasti. Učitel nepřeceňuje žádné z kritérií, 

posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu a individuální 

charakteristikou žáka. 

7. Žáci (s ohledem na věk a rozumovou vyspělost) a rodiče jsou seznámeni s uplatňovanými 

kritérii pro hodnocení. 

8. Učitel hodnotí práci žáka v jednotlivých předmětech průběžně zápisem v deníčku (nejméně 

jednou za měsíc) a souhrnně na vysvědčení. Formulace hodnocení nejsou přesně stanoveny, 

učitel volí vyjádření, které nejlépe vystihne žákovy znalosti, dovednosti a pokroky. Jako základ 

pro slovní hodnocení může učiteli sloužit přiložená tabulka (vloženo za str.19). 

 

Kritéria hodnocení  

Vzdělávací oblasti s převahou teoretického zaměření  

Převahu teoretického zaměření mají vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Matematika 

a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, 

Člověk a příroda. 

Při hodnocení se ve vyučovacích předmětech těchto oblastí hodnotí zejména: 

- přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků 

- kvalita a rozsah získaných dovedností  

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení praktických úkolů 

- schopnost využívat získané zkušenosti a poznatky při praktických činnostech 

- kvalita výsledků činností, schopnost samostatné práce 

- aktivita a práce v hodinách, vztah k prováděným činnostem 

- míra dosažení požadovaných kompetencí. 

 

Vzdělávací oblast s převahou praktických činností 

Vzdělávací oblast s převahou praktických činností je Člověk a svět práce. 

Při hodnocení se v předmětu pracovní vyučování hodnotí zejména: 

- vztah žáka k práci, praktickým činnostem, pracovnímu kolektivu 

- osvojení praktických dovedností a návyků 

- aktivita, samostatnost, tvořivost v praktických činnostech, vytrvalost, houževnatost v práci a 

snaha po jejím zdárném dokončení, překonávání překážek v práci 

- kvalita výsledků praktických činností 

- udržování pořádku na pracovišti 

- obsluha, údržba a šetrné zacházení s jednoduchými pracovními pomůckami, nástroji, nářadím 

- míra dosažení požadovaných kompetencí. 

 

Vzdělávací oblasti s převahou výchovného a estetického zaměření 

Vzdělávací oblasti s převahou výchovného a estetického zaměření jsou Umění a kultura, Člověk a 

zdraví. 

Při hodnocení se ve vyučovacích předmětech těchto oblastí hodnotí zejména: 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti, kvalita projevu  

- osvojení si potřebných zkušeností a dovedností a jejich tvořivá aplikace v činnosti vlastní 
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- vztah žáka k činnostem a zájem o ně 

- všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost, osvojené pohybové dovednosti a snaha o dosažení 

dobrých výsledků 

- míra dosažení požadovaných kompetencí. 

 

Všechna ostatní pravidla týkající se hodnocení žáků (hodnocení chování, celkové hodnocení žáků 

na vysvědčení atp.) jsou podrobně uvedena v Řádu školy. 

 

 

2. Autoevaluace školy 
 

Oblasti a kritéria autoevaluace  

1. Podmínky vzdělávání 

- kvalifikace učitelů (odborná způsobilost, délka praxe) 

- prostory školy vzhledem k hygienickým požadavkům 

- materiální vybavení školy (školní nábytek, …) 

- vybavení pomůckami, ICT 

- dílna, cvičná kuchyně, pozemek (vybavení, možnosti využití při výuce) 

- získávání mimorozpočtových zdrojů 

 

2. Průběh vzdělávání 

- dodržování školního řádu žáky (výchovná opatření, pochvaly, neomluvená absence) 

- klima školy (vztahy ve třídě) 

- využívání pomůcek, didaktické techniky, ICT ve výuce 

- využívání různých organizačních forem a metod výuky 

- využívání samostatné a týmové práce žáků 

- přístup žáků k učení (domácí úkoly a domácí příprava, pomůcky…) 

- aktivita a zapojení žáků do výuky 

 

3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších 

osob na vzdělávání 

- volnočasové aktivity organizované školou (zájmové kroužky) 

- prevence SPJ (MPP SPJ – plnění, aktivity, hodnocení) 

- akce školy k doplnění výuky (besedy, ...) 

- účast rodičů na třídních schůzkách, další zapojení rodičů do činnosti školy 

- jednání s rodiči (podpora jednotného působení školy a rodiny, řešení výchovných problémů) 

- poměr pochval a trestů 

- rada školy 

- spolupráce s SPC, PPP, orgány péče o dítě, MěÚ Rýmařov 

 

4. Výsledky vzdělávání žáků 

- hodnocení výsledků prověrek v JČ a M (pololetně – průměrná známka a procento úspěšnosti, 

srovnání vzhledem k předcházejícím rokům) 

- hodnocení výsledků žáků ZŠ speciální 

- celkové srovnání výsledků vzdělávání na úrovni školy na konci školního roku (průměrný 

prospěch školy, vyznamenání, neprospělo) 
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- zařazení žáků na střední školy 

- umístění žáků v soutěžích, přehlídkách 

- prezentace školy na veřejnosti 

 

5. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP 

- hospitační činnost (ŘŠ, vzájemné hospitace, ukázkové hodiny) 

- DVPP (počet zúčastněných pedagogů, počet akcí, plán DVPP, soulad plánu se skutečností, 

samostudium) 

- týmová práce v pedagogickém sboru, vzájemná komunikace, poskytování informací mezi 

pracovníky 

- kontrolní činnost ŘŠ (pravidelnost, informovanost pracovníků, závěry a opatření ke zlepšení) 

 

6. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým 

zdrojům 

- využívání kvalifikace učitelů (aprobovanost výuky) 

- účelnost využívání prostor školy k výuce (učebny, tělocvična, dílna, kuchyně, pozemek) 

- využívání pomůcek, ICT 

- využívání přímých a provozních nákladů, mimorozpočtových zdrojů (výše, účelnost, soulad 

s rozpočtem…) 

 

Cíle autoevaluace 

Vzhledem k výše uvedeným oblastem a kritériím chceme především: 

- dosáhnout plné kvalifikace učitelského sboru 

- rekonstruovat a modernizovat budovu školní dílny, vybudovat místnost pro školní družinu 

- vybavit všechny třídy počítači, vybudovat interní školní síť 

- zlepšit dodržování školního řádu, zlepšit vztahy žáků ve třídách (snížit počet výchovných 

opatření, snížených známek z chování a neomluvené absence) 

- zvýšit využívání ICT ve výuce běžných předmětů 

- zvýšit podíl týmové práce žáků ve vyučovacích hodinách, jejich aktivního zapojení do výuky 

- nadále udržet vysoký počet školních zájmových kroužků a zapojení žáků do nich, úroveň 

prevence SPJ, akcí k doplnění výuky 

- zlepšit spolupráci s rodiči, zvýšit účast rodičů na třídních schůzkách 

- udržet, případně zlepšit výsledky pololetních prověrek učiva, celkový průměrný prospěch školy 

- podporovat zapojení žáků do soutěží a přehlídek 

- podporovat týmovou práci pedagogického sboru, vzájemnou komunikaci a předávání informací 

- podporovat aktivitu pedagogů při DVPP 

- dosáhnout pravidelnosti při kontrolní činnosti ŘŠ. 

 

Nástroje autoevaluace 

Při hodnocení školy budou využity metody:  

- dotazník 

- statistika 

- analýza zpráv, přehledů, školní dokumentace a dalších záznamů 

- analýza žákovských prací 

- hospitace, pozorování 

- řízený rozhovor, diskuse. 
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Časové rozvržení evaluačních činností 

- září, únor, červen 

posouzení práce školy podle stanovených kritérií (výsledky slouží řediteli školy při zpracování 

Výroční zprávy o činnosti školy, Zprávy o činnosti příspěvkové organizace a jako podklady pro 

autoevaluaci školy) 

- leden, červen 

prověrky učiva z JČ a M v 5.-9.ročníku, analýza celkových výsledků školy (prospěch, 

hodnocení žáků ZŠ speciální, absence, výchovná opatření, pochvaly žáků, účast a výsledky 

žáků v soutěžích, plnění plánu práce školy…) 

- říjen, březen 

posouzení práce školy v oblasti výuky a výchovy – sebehodnocení učitelů a jejich hodnocení 

vedením školy, hodnocení klimatu školy (dotazníky pro žáky, učitele, rodiče)  

- v průběhu školního roku 

hospitace, diskuse v rámci metodických sdružení a pracovních porad, případně další získávání 

informací podle potřeby a okolností. 
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Vzdělávací oblast  JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

 

 

 

Týdenní počet hodin  64 – z toho  1.stupeň 40 hod 

        2.stupeň 24 hod 

 

Vyučovací předmět  Čtení 

     Psaní 

     Řečová výchova 

 

 

 

 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

    

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 

vede žáka k: 

- rozvíjení řečových schopností a myšlení 

- srozumitelnému vyjadřování ústní i písemnou formou a kultivovanému projevu v běžných 

situacích 

- dorozumívání v běžných komunikačních situacích, ke sdělování názorů 

- osvojení techniky čtení a psaní 

- získávání základních dovedností pro pochopení čteného textu 

- zvládání orientace v jednoduchých textech různého zaměření 

- získávání zájmu o čtení a rozvíjení schopnosti reprodukovat snadný krátký text 

- zvládání opisu jednoduchého textu, psaní krátkých slov i podle diktátu 

- praktickému využití získané dovednosti psaní 
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Vyučovací předmět  ČTENÍ 
 

 
Týdenní počet hodin  28 hod – z toho 1.stupeň – 16 hod 

       2.stupeň – 12 hod  

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávací obsah 

Ve vyučovacím předmětu Čtení si žáci vytvářejí vztah k literatuře a ke čtení jako ke zdroji zábavy 

nebo informací. Postupně si osvojují písmena, začínají číst slova a jednoduché věty. S rozvojem 

čtenářských dovedností se zlepšuje vnímání obsahu přečtených vět a následuje čtení snadného 

krátkého textu.  Zlepšování techniky čtení pak vede ke čtení s porozuměním, obohacování slovní 

zásoby, získávání vědomostí a k praktickému využití schopnosti číst v běžném životě. 

Vyučovací předmět Čtení zahrnuje i prvky literární výchovy. Seznamování s literaturou pro děti a 

mládež probíhá prostřednictvím poslechu či sledování a následné reprodukce pohádek nebo 

příběhů, recitace a dramatizace. Učíme žáky soustředit se, naslouchat, s dopomocí vyprávět či 

jednoduše předvést podstatu děje, recitovat krátké básně. Literární díla rozvíjí jejich paměť, přináší 

prožitek a ovlivňují utváření postojů při rozlišování dobra a zla. 

Formy realizace 

Vyučovací hodina 

Časová dotace 

Předmět je vyučován ve všech ročnících 1. i 2.stupně v rozsahu: 

- po 2 hodinách týdně v 1. a 2.ročníku 

- po 3 hodinách týdně v 3. – 6.ročníku 

- po 3 hodinách týdně v 7. – 10.ročníku 

Místo realizace 

Běžná třída 

Průřezová témata 

V předmětu jsou integrovány tématické okruhy průřezových témat Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou 

k tomu, aby žák v předmětu Výchova ke zdraví dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. 

 

Očekávané výstupy 

1. stupeň 

1. období – žák by měl: 

- dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání 

- číst slabiky a dvojslabičná slova, skládat slova ze slabik 

- tvořit věty podle obrázků 

- orientovat se na stránce i řádku 

- chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem 
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2. období – žák by měl: 

- zvládat čtení probraných tiskacích i psacích písmen 

- rozlišit stejně znějící slova různého významu 

- umět reprodukovat krátký text podle ilustrací a návodných otázek  

- orientovat se ve větě 

- číst s porozuměním jednoduché věty 

- přednášet krátké říkanky a básničky 

 

2 stupeň 

Žák by měl: 

- číst všechna tiskací i psací písmena 

- zvládat čtení krátkého jednoduchého textu 

- orientovat se ve čteném textu 

- zapamatovat si obsah přečteného textu a umět reprodukovat snadný krátký text 

- přednášet říkanky a básničky 

- získat kladný vztah k literatuře 

- orientovat se v jednoduchých návodech podle obrázků 

 

Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Čtení 

Kompetence k učení 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- přečte jednoduchý text 

- v textu vyplní místo obrázku příslušné slovo 

- podle návodných otázek reprodukuje text 

- s pomocí učitele stanoví časovou posloupnost a podstatné složky děje, formuluje hlavní 

myšlenku, charakterové vlastnosti postav 

- orientuje se v textu při hlasitém čtení 

- zvládá dramatizaci krátkých textů 

- pokouší se o uvědomělé tiché čtení 

- naučí se zpaměti krátký text, báseň 

- při práci s učebnicí se orientuje na stránce 

- používá názorné pomůcky (skládací abeceda, obrázky ...) 

- s pomocí učitele vyhledá v textu určené slovo, větu atp. 

- pracuje podle slovního vedení učitele 

- opakuje a dodržuje postup při práci (přečte slabiku, slovo, hledá a řadí písmena skládací 

abecedy ve správném pořadí zleva doprava ...) 

- dodržuje základní hygienické návyky při čtení (správné sezení a držení těla), zvládá jednoduché 

návyky osobní hygieny (čisté ruce při práci s učebnicí atd.)  

- soustředí se na čtení a práci s textem 

- pozitivně reaguje na úspěchy vlastní i na úspěchy spolužáků 

- aktivně se zapojuje do různých činností při čtení, vyhledávání, skládání atd. 

- dokáže navázat dobré vztahy s učitelem 

- zná význam běžně používaných slov a správně je používá, zná význam ustálených frází 

- pozná a pojmenuje předměty a činnosti z běžného života, s kterými se při čtení textů setkává 

- využívá počítač k rozvoji a upevňování čtenářských dovedností 

- nachystá si, odloží či uklidí učebnici, pouzdro a pomůcky na vyučování 
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Kompetence k řešení problémů 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- popíše problémové situace na základě přečtených textů i z vlastní zkušenosti 

- reaguje na článkem (bajkou apod.) popsané nebo nově vzniklé situace 

- četbou získává vědomosti vedoucí k řešení problémů 

- uplatňuje získané vědomosti při řešení praktických situací 

- zaujímá vlastní postoj a názor (zda hrdina jednal čestně, co mu poradíme atd.) 

- hledá společné znaky s podobnými situacemi 

- vnímá, že ne vždy se vše podaří a nenechá se odradit neúspěchem 

- snaží se neúspěch překonat opakováním činnosti (opětovné přečtení, domácí příprava apod.) 

- raduje se z úspěšně dokončeného úkolu 

- při řešení problému se obrací na osoby ve svém nejbližším okolí 

 

Kompetence komunikativní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- pozorně naslouchá, udržuje kontakt očima, nevyrušuje  

- navazuje kontakty, zapojuje se do hovoru, vyprávění, reprodukce přečteného atd. 

- komunikuje s okolím slovy, krátkými větami 

- využívá alternativní formy komunikace (obrázky, kartičky s textem ...) 

- hovoří přiměřeně nahlas  

- osvojuje si význam dalších slov a aktivně je používá 

- ptá se, když něčemu nerozumí, odpoví na otázku 

- projevuje slušnou formou svůj souhlas i nesouhlas 

- jednoduše vyjádří svůj názor, obhájí jej 

- přiměřeně reaguje na pocity, názory druhého 

- rozumí krátkým jednoduchým větám 

- podle návodných otázek vysvětlí obsah textu 

- chápe, popíše jednoduchý obrázek, ilustraci 

- vybere vhodný obrázek k textu, vypráví podle obrázků 

- orientuje se v jednoduchém návodu znázorněném obrázky a minimem textu 

- s pomocí učitele si vyhledá informace na internetu, TV program, počasí... 

- čte denní tisk, časopisy 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- pozná svého učitele, vychovatele, ostatní pracovníky školy a respektuje jejich příkazy 

- vnímá svoji sounáležitost se skupinou 

- zapojuje se do společných školních aktivit, kulturních akcí a divadelních představení 

- dle svých schopností pracuje v týmu 

- používá základní společenské návyky (pozdraví, poděkuje, požádá, omluví se, dospělým vyká..) 

- přizpůsobí se společnému programu, respektuje názory a potřeby druhých 

- navazuje a udržuje kamarádské vztahy, přátelství 

- nestydí se přednášet, vystupovat před cizími lidmi 
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Kompetence občanské 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- ve společnosti jednoduše komunikuje, je zdvořilý 

- navštěvuje kulturní, společenské akce aktivně nebo jako divák 

- dodržuje své základní povinnosti, přiměřeně uplatňuje svá práva 

- chodí pravidelně do školy, dodržuje základní ustanovení řádu školy 

- odmítá násilí a ani sám neubližuje 

- respektuje rodiče, pedagogy  

- dodržuje zásady společenského chování, vhodné způsoby komunikace 

- dodržuje pitný režim 

- zná význam odpočinku a relaxace 

 

Kompetence pracovní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- dodržuje zásady ochrany zdraví a hlasové hygieny 

- udržuje pořádek na svém místě, ve svém okolí 

- pracuje podle pokynů učitele 

- jednoduché pracovní činnosti zvládá samostatně 

- soustředí se na práci 

- zvolí si své pracovní tempo, započatou práci dokončí  

- snaží se o co nejlepší výsledek (při čtení, skládání, vyhledávání v textu atd.) 

- zná jednoduchá pravidla pro hodnocení své práce 

- přijímá hodnocení své práce, při nepříznivém hodnocení se snaží svou práci zlepšit 

- střídá práci s odpočinkem 



Čtení 1.r. – 2 hodiny týdně     
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

Přípravné období Nácvik koncentrace pozornosti 

Poslech básní, říkadel, rozpočitadel, pohádek a 
vyprávění 

Dramatizace pohádek – O veliké řepě 

 

- soustředí se na poslech 

- s pomocí zahraje roli v jednoduché pohádce 

Doporučujeme práci s Tabulkami pro 1. 

ročník ZvŠ 
 

 

 

Říjen  Seznámení s leporely a knihami, motivace ke čtení 

Pojmenování obrázku 

Nácvik jednoduchých dvojverší, říkadel, pojmy 
nahoře – dole, nahoru – dolů 

 

Náš slabikář 1. díl – Seznámení s novou učebnicí 

 

- prohlíží si leporela, knihy 

- jednoduše pojmenuje obrázky 

- s pomocí recituje jednoduché dvojverší, 
říkadlo 

- reaguje na pojmy nahoře, dole 

 

 

 
 

 

Náš slabikář 1. díl 

Listopad  Orientace na stránce 

Čtení obrázků v řádku zleva doprava 
Pokus o tvoření vět k obrázkům 

- ukáže obrázek na stránce nahoře, dole 

- jmenuje obrázky směrem zleva doprava 
- s pomocí tvoří věty k obrázkům 

 

Prosinec Nácvik čtení (hlásky, písmena, 

slabiky, slova) 

Hláska a písmeno A a – vyvození 
Čtení obrázků v řádku – procvičování pohybu po 

řádku zleva doprava 

Čtení jednoduchých vět z obrázků, mezi nimiž je a ve 
funkci spojky 

Dělení slov na slabiky s využitím říkanek a 

rozpočitadel 

- pozná a správně přečte písmeno „A a“ 
- čte vyvozené písmeno malé i velké 

- čte písmeno „a“ ve funkci spojky mezi 

obrázky 
- orientuje se na stránce i na řádku 

Skládací abeceda str. 3-6 
 

Leden  Hláska a písmeno I i – vyvození 
Využití i ve funkci spojky mezi obrázky 

- obdobné jako při vyvození písmena „A a“  
 

Skládací abeceda str. 7-10 
 

Únor 

 

 

 

 

 Hláska a písmeno M m – vyvození 
Slabiky ma, má, věty s obrázky a slovesem má 

Ukončení věty tečkou 

- obdobné jako při vyvození písmena „A a“ 
- rozlišuje a správně přečte slabiky „ma, má“ 

s krátkou, dlouhou samohláskou 

- zná grafický symbol pro délku samohlásek 
- ukáže, přiloží slabiku stejné délky 

- čte jednoduché věty z obrázků se slovem 

„má“ 

Skládací abeceda str. 11-15 
 

Březen  Hláska a písmeno E e – vyvození 

Nácvik čtení dvouslabičných slov Ema, máma a věty 

s obrázky typu Ema má …, Máma má… 

Chápání obsahu vět  

- obdobné jako při vyvození písmena „M m“ 

- čte jednoslabičná, dvouslabičná slova 

složená z otevřených slabik ze Slabikáře 

- čte krátké věty doplněné obrázky 

- chápe obsah krátkých vět doplněných 

obrázkem 
- skládá slabiky, slova ze slabik 

- při čtení dbá na správnou výslovnost, tempo 

řeči, pravidelně dýchá 
- čte větu se správnou intonací 

Skládací abeceda str. 16-20 
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Čtení 1.r. – 2 hodiny týdně 
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Duben   Pokračování v učivu 

Slabiky me, mé, slova má, mé, máme 

 Skládací abeceda str. 21 

Skládací abeceda str. 24-25 
 

 

Květen   Slabiky mi, mí, slovo mimi, věty typu Mimi má … 

Oslovení Mami! Vykřičník. 

- oslovení čte se správnou intonací 

 

Skládací abeceda str. 26-28 

Skládací abeceda str. 29 
 

Červen  Pokračování v učivu 

Hláska a písmeno U u, slovo umí 

Procvičování a upevňování učiva 

- obdobné jako při vyvození písmena „M m“ 

 

Skládací abeceda str. 30 

Skládací abeceda str. 31-32 
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Čtení 2.r. – 2 hodiny týdně     
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

Opakování učiva Opakování a docvičování četby malých a velkých 

písmen z 1. ročníku (A, E, I, U, M), otevřených 
slabik, dvouslabičných slov složených z otevřených 

slabik, krátkých vět s obrázky 

- pozná, přečte, vyhledá písmena z 1. ročníku, 

čte a skládá z nich otevřené slabiky, 
jednoduchá slova ze dvou otevřených slabik 

- čte jednoduché a krátké věty s obrázky se 

správnou intonací, rozumí přečtenému 
- tvoří věty podle obrázků 

- orientuje se na stránce i řádku 

 

Náš slabikář, 1.díl 

Doporučujeme práci s Tabulkami pro 1. 
ročník ZvŠ  

str. 3-32 

Skládací abeceda 

Říjen Nácvik čtení (hlásky, písmena, 

slabiky, slova) 

Hláska a písmeno O o – vyvození 

Slabika mo, slova Emo, mámo 

- pozná a správně přečte písmeno 

- čte písmeno malé i velké 

- přečte slabiku „mo“ a slova „Emo, mámo“ 
- čte se správnou intonací věty a oslovení 

- pracuje se skládací abecedou 

- při čtení dbá na správnou výslovnost, tempo 
řeči, pravidelně dýchá 

str. 33-36 

Listopad  Slabika mu, slova mámu, Emu 

Vyvození L l a slabiky La, la, Lá, lá 

- obdobné jako u slabiky „mo“ 

- obdobné jako při vyvození „O o“ 

- rozlišuje a správně přečte slabiky s krátkou, 
dlouhou samohláskou 

-  

str. 37-38 

str. 39, 40 (část), 41, 42 

Prosinec  Slovo malá 

Slabika Le, le, Lé, lé 

- přečte nacvičené slabiky a slova 
- přečte věty s nacvičenými slovy 

str. 43-44 
str. 40 (část), 126 (část) 

Leden  Slovo malé, věty s obrázky a slovy malá, malé  str. 45-47 

Únor 

 

 Slova milá, milé, oslovení Milá mámo! Milá Emo! 

Věty s obrázky a jmény Míla, Ela 

 str. 48 

str. 49-50 

Březen  Slabiky s L, l – Lu, lu, Li, li, Lo, lo 

Věty s obrázky, jmény a slovy Mílu, Elu, má málo 

…, oslovení Mílo, Elo 

 str. 40, 126 
str. 51-53 

Duben   Tázací věty s obrázky a slovy Má..? Umí..? 

Otazník 
Slova mele, láme ve větách s obrázky 

- pozná otazník 

- přečte se správnou intonací větu tázací 

str. 54 

str. 55-56 

Květen   Vyvození V, v a slabiky va, vo, vi, ve 

Jméno Eva ve větách se slovy má, umí, volá 

- Obdobné jako při vyvození „ O o“ 

 

str. 57-59 

str. 60-61 

Červen  Oslovení Evo! 

Procvičování a opakování učiva 
- pozná všechna vyvozená písmena, čte 

otevřené slabiky, jednoslabičná a 

dvouslabičná slova z otevřených slabik, 

jednoduché věty (převážně s obrázky) 
- chápe obsah krátkých vět doplněných 

obrázkem 

str. 62 
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Čtení 3.r. – 3 hodiny týdně     
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

Opakování učiva Opakování a docvičování četby dosud nacvičených 

písmen (A, E, I, O, U, M, L, V), otevřených slabik a 
dvouslabičných slov složených z otevřených slabik 

- pozná, přečte, vyhledá dosud nacvičená 

písmena, čte a skládá z nich otevřené slabiky, 
jednoduchá slova ze dvou otevřených slabik 

- čte krátké věty a věty s obrázky se správnou 

intonací, rozumí přečtenému 
- tvoří věty podle obrázků 

- orientuje se na stránce i řádku 

Náš slabikář, 1.díl 

Doporučujeme práci s Tabulkami pro 1. 
ročník ZvŠ 

Do str. 62 

Skládací abeceda 

Říjen Nácvik čtení (hlásky, písmena, 

slabiky, slova) 

Slova: Evu, mává, Ivo, loví, levá, levé - přečte věty s nacvičenými slovy str. 63-66 

Listopad  Vyvození hlásky a písmen T t 

Slabiky ta, te, to, tu 

Slova: Ota, táta 

- pozná a správně přečte písmeno 

- čte písmeno malé i velké 

- přečte slabiky a slova s „T, t“ 
- čte se správnou intonací věty a oslovení 

- pracuje se skládací abecedou 

- při čtení dbá na správnou výslovnost, tempo 
řeči, pravidelně dýchá 

str. 67-70 

Prosinec  Slova: Ota, táta – pokračování 

Slova: teta, máte 

- přečte věty s nacvičenými slovy str. 71 

str. 72-73 

Leden  Slova: mete, to, teto, táto, loto  str. 74-77 

Únor 

 

 Slova: teto, táto, Oto, loto, to – procvičování 

Slovo: lítá  

 str. 78-79 

str. 80 

Březen  Slova: tetu, tátu, Otu, motá, vítá  str. 81-83 

Duben   Vyvození hlásky a písmen Y y 

Předložka u 

Slova: u tety, u táty, u Oty 

Zájmena: my, vy 

- obdobné jako při vyvození „T, t“ 
- přečte slova s předložkou „u“ 

str. 84-87 

Květen   Slova: u Emy, u mámy, u Míly, u Ely, myla  str. 88-90 

Červen  Slova: myly, myli 

Procvičování a opakování učiva 

- pozná všechna vyvozená písmena, čte 

otevřené slabiky, jednoslabičná a 
dvouslabičná slova z otevřených slabik, 

slova s předložkou „u“, jednoduché věty a 

věty s obrázky 
- chápe obsah přečtených vět 

str. 91 
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Čtení 4.r. – 3 hodiny týdně     
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

Opakování učiva Opakování a docvičování četby dosud nacvičených 

písmen, otevřených slabik a dvouslabičných slov 
složených z otevřených slabik 

- čte dosud probraná tiskací i psací písmena, 

otevřené slabiky, jednoslabičná a 
dvouslabičná slova z otevřených slabik, 

jednoduché věty a věty s obrázky 

- chápe obsah přečtených vět 

Náš slabikář, 1.díl 

Skládací abeceda 
Do str. 91 

 

 

Říjen Nácvik čtení (hlásky, písmena, 

slabiky, slova) 

Vyvození hlásky a písmen S s 

Slabiky: se, sa, su, so, sí, sý 

Zvratné se 

Slova: se myla, se má 

- pozná a správně přečte písmeno 

- čte písmeno malé i velké 

- přečte slabiky a slova se „S, s“, spojení 
slovesa se zvratným „se“ 

- orientuje se ve větě 

- čte jednoduché věty s porozuměním a 
správnou intonací 

- pracuje se skládací abecedou 

str. 92-95 

Listopad  Slova: válí se, tulí se, sama, samé - přečte věty s nacvičenými slovy 
 

str. 96-99 

Prosinec  Slova: mísa, maso, síla - přečte věty s nacvičenými slovy 

 

str. 100-102 

Leden  Slova: vosa, u mísy, visí - přečte věty s nacvičenými slovy 

 

str. 103-105 

Únor 

 

 Slova: u lesa, sova, vata - přečte věty s nacvičenými slovy 

 

str. 106-108 

Březen  Vyvození hlásky a písmena J j 

Slabiky: je, ja, ji, jo 

Slova: je, moje 

- obdobné jako při vyvození „S, s“ 

 

str. 109-113 

 

Duben   Slova: jí, jíme, jíte, myje, myjí 
 

- přečte věty s nacvičenými slovy 
 

str. 114-117 

Květen   Slova: já, Mája, jáma, myji, moji - přečte věty s nacvičenými slovy 

 

str. 118-122 

Červen  Slova: mají, jeli, jely, jela, léto, jásá 

Procvičování a opakování učiva 

- přečte věty s nacvičenými slovy 

- čte dosud probraná tiskací a psací písmena, 
otevřené slabiky, jednoslabičná a 

dvouslabičná slova z otevřených slabik, 

jednoduché věty a věty s obrázky 
- chápe obsah přečtených vět 

str. 123-124 

str. 125-128 
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Čtení 5.r. – 3 hodiny týdně     
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

Opakování učiva Opakování a procvičování četby slov a textů 

z minulého školního roku 
 

 

 
Náš slabikář 2. díl – Seznámení s novou učebnicí 

Texty na procvičování dosud probraných písmen 

- čte dosud probraná tiskací i psací písmena, 

otevřené slabiky, jednoslabičná a 
dvouslabičná slova z otevřených slabik, 

jednoduché věty a věty s obrázky 

- chápe obsah přečtených vět 
 

 

Náš slabikář 1. díl  

Skládací abeceda 
 

 

 
Náš slabikář 2. díl 

str. 3-4 

Říjen  

 

 

Vyvození písmen, nácvik čtení slov se 

stoupající obtížností 

Texty na procvičování dosud probraných písmen 

Slova: Ája, Jula 

 

Vyvození hlásky a písmen P p 
Slabiky s P p 

Slova: pila, pole, pálí, lepí atd. 

 

 

 

 

- pozná a správně přečte písmeno 
- čte písmeno malé i velké 

- přečte slabiky a slova s „P, p“ 

- orientuje se ve větě 
- čte jednoduché věty s porozuměním a 

správnou intonací 

- pracuje se skládací abecedou 

str. 5-6 

 

 

str. 7-8 

Listopad  Tříslabičná slova typu pomalý 

Vyvození hlásky a písmen N n 

Slabiky s N n 

Slova: ano, ne, nemá, neumí, nenosí 

- čte tříslabičná slova složená z otevřených 
slabik ze Slabikáře 

- obdobné jako při vyvození „P, p“ 

- čte slova s předponou „ne“ 

str. 9-10 
 

str. 11-12 

Prosinec  Slova: Véna, nejí, nese, nemyje, nový, nová, nové - přečte věty s nacvičenými slovy 

 

str. 13-14 

Leden  Jednoslabičná slova typu mám 

Předložka na 

Vyvození hlásky a písmen Š š 

Slabiky se Š š 

Slova: naše, vaše 

- čte jednoslabičná slova typu „mám“ (zavřená 

slabika) 
- čte slova s předložkou „na“ 

- obdobné jako při vyvození „N, n“ 

str. 15 

 
str. 16-17 

Únor 

 

 Slova: náš, váš 

Dvouslabičné slovo složené z předpony a 

jednoslabičného slova typu ujel 

Tříslabičné slovo složené z předpony, či přípony a 

dvouslabičného typu vyšila, šijeme 

Jména ve tvarech Otovi, Pepovi 

- přečte věty s nacvičenými slovy 

- čte dvouslabičné slovo složené z předpony a 

jednoslabičného slova 
- čte tříslabičné slovo složené z předpony, či 

přípony a dvouslabičného slova 

- čte jména ve tvarech Otovi, Pepovi 

str. 18 

str. 19-20 

Březen  Vyvození hlásky a písmen D d 

Slabiky s D d 

Slova: datel, dopis, Dana, Dáša 

Předložky pod, nad 

Jména: Dan, David, Dušan 

- obdobné jako při vyvození „Š, š“ 

- čte slova s předložkami „pod, nad“ 

 

 
 

 

 

str. 21 

str. 22-24 
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Čtení 5.r. – 3 hodiny týdně 
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Duben   Slabiky a slova s ů 

Slova: dům, domů 

Souvětí 

 

- čte slabiky a slova s „ů“ 

 
- čte souvětí se správnou intonací 

str. 25-27 

Květen    Shrnutí dosud probraných typů slov 

Vyvození hlásky a písmen Z z 

Slabiky se Z z 

Slova s předponou za: zašít, zamotá atd. 

 

- obdobné jako při vyvození „D, d“ 
 

- čte slova s předponou za 

 

str. 28 

str. 29-31 

Červen    Předložka s 

Slova: s Tomanem, s Alešem 

Procvičování a opakování učiva 

- čte slova s předložkou „s“ 

 

- čte dosud probraná tiskací i psací písmena, 
otevřené slabiky, jednoslabičná, 

dvouslabičná, tříslabičná slova z otevřených 

slabik, slova s předponami, příponami, 
zavřené slabiky a s nimi nacvičené typy slov, 

slova s probranými předložkami 

- čte jednoduché věty, souvětí a věty s obrázky 
- chápe obsah přečtených vět 

str. 32 

 

Do str. 32 
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Čtení 6.r. – 3 hodiny týdně     
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

Opakování učiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvození písmen, nácvik čtení slov se 

stoupající obtížností 

Opakování a procvičování četby slov a textů 

z minulého školního roku 
 

 

 
 

 

 

 

 

Vyvození hlásky a písmen K k 

slabiky s K k 

Slova: kámen, košík, Kája, Kamila 

- čte dosud probraná tiskací i psací písmena, 

otevřené slabiky, jednoslabičná, 
dvouslabičná, tříslabičná slova z otevřených 

slabik, slova s předponami, příponami, 

zavřené slabiky a s nimi nacvičené typy slov, 
slova s probranými předložkami 

- čte jednoduché věty, souvětí a věty s obrázky 

- chápe obsah přečtených vět 

 

- pozná a správně přečte písmeno 

- čte písmeno malé i velké 
- přečte slabiky a slova s „K, k“ 

- orientuje se ve větě 

- čte věty s porozuměním a správnou intonací 
- pracuje se skládací abecedou 

Skládací abeceda 

do str. 32 
 

 

 
 

 

 

 

str. 33 

Říjen  Slova: kolo, kutálí 

Stejně znějící slova různého významu (např. kolo) 
Předložky: k, ke 

Slova: jaký, kudy, kolik, kus, mák, do koše 

- rozliší stejně znějící slova různého významu 

- čte slova s předložkami „k, ke“ 
- přečte věty s nacvičenými slovy 

str. 34 

str. 35 
str. 36-37 

Listopad  Slova: kupuji, kakao 

Tříslabičná slovesa souhláskou na konci: pojedeš 

Vyvození hlásky a písmen B b 

Slabiky s B b 

Slova: banán, Bela, Kuba, balík 

Tříslabičná slova s předponami typu zabalí, nebylo 

- čte tříslabičné slovo se souhláskou na konci, 
s předponami 

- obdobné jako při vyvození „K, k“ 

str. 38 
str. 39-41 

Prosinec  Čtyřslabičné slovo typu ukázala 

Vyvození hlásky a písmen C c 

Slabiky s C c 

Slova: cibule, ovoce, zajíc 

- čte čtyřslabičné slovo typu ukázala 

- obdobné jako při vyvození „B, b“ 

str. 42 

str. 43 

Leden  Dvojhlásky: ou, au¨ 

Slabiky s ou, au 

Slova: bouda, autobus 

- čte plynule dvojhlásky „ou, au“ 
- čte slabiky a slova s dvojhláskami „ou, au“ 

str. 44-46 
str. 47 

Únor 

 

 Slova: kouše, loudá se, bouli  str. 48-50 
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Čtení 6.r. – 3 hodiny týdně 
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Březen   Slova: za vodou, na louce 

Shrnutí dosud probraných typů slov 
Vyvození hlásky a písmen R r 

Slova: ruka, rameno, rok 

 

 
- obdobné jako při vyvození „C, c“ 

 

str. 51 

str. 52 
str. 53-54 

Duben   Slova: rád/a, o, Roman, rébusy  str. 55-57 

Květen   Slova: rákosí, rozumí 

Vyvození hlásky a písmen Č č 

Slabiky s Č č 

Slova: čáry, peče, míč, čí, čipera 

 

- obdobné jako při vyvození „R, r“ 

 

str. 58 

str. 59-62 

Červen   Slova: točí, peče, teče s různými předponami 

Procvičování a opakování učiva 

 

- čte dosud probraná tiskací i psací písmena, 
otevřené slabiky, slova z otevřených slabik, 

víceslabičná slova s předponami, příponami, 

zavřené slabiky a s nimi nacvičené typy slov, 
slova s probranými předložkami 

- čte jednoduché věty, souvětí a věty s obrázky 

- chápe obsah přečtených vět 

str. 63 
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Čtení 7.r. – 3 hodiny týdně  
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

Opakování učiva 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvození písmen, nácvik čtení slov se 

stoupající obtížností 

Opakování a procvičování četby slov a textů 

z minulého školního roku 
 

 

 
 

 

 

Vyvození hlásky a písmen H h 

Slabiky s H h 

Slova: Hana, Helena, had, házíme 

- čte dosud probraná tiskací i psací písmena, 

otevřené, zavřené slabiky a s nimi nacvičené 
typy slov, víceslabičná slova s předponami, 

příponami, slova s probranými předložkami 

- čte jednoduché věty, souvětí a věty s obrázky 
- chápe obsah přečtených vět 

 

- pozná a správně přečte písmeno 

- čte písmeno malé i velké 

- přečte slabiky a slova s „H, h“ 

- orientuje se ve větě 
- čte věty s porozuměním a správnou intonací 

- čte krátký, jednoduchý text 

- orientuje se ve čteném textu 
- pracuje se skládací abecedou 

 

Skládací abeceda  

do str. 63 
 

 

 
 

 

 

do str. 64-65 

Říjen  Slova: houpy, duha, haló, houba 

Vyvození hlásky a písmen Ž ž 

Slabiky s Ž ž 

Slova: žena, živé, žáci 

- obdobně jako při vyvození „H, h“ str. 66-68 
str. 69 

 

Listopad  Slova: Růžena, Žeryk, muž, žába, žížala 

 

 str. 70-73 

Prosinec  Texty na procvičování dosud nacvičených písmen 

Slova: pečivo, zámek, parohy, tulipány 

- čte texty na procvičení dosud nacvičených 

písmen a typů slov 

- podle otázek reprodukuje obsah textu 
 

str. 74-76 

Leden  Shrnutí dosud probraných typů slov 

Říkadla 
Jak můžeme doma pomáhat? 

Text o kolotočích 

 str. 77 

str. 78 
str. 79 

str. 80 

Únor 

 

 

 

 

Lev a myš 
Janek a růže - část  

 
 

 

str. 81 
str. 82-83 

Březen  Janek a růže – dokončení 

Četba psaných textů s dosud probranými písmeny 
Naše čtení pro 2. ročník ZvŠ 

vyvození hlásky a písmen Ř ř 

Slabiky s Ř ř 

Slova: pořezala, naříká, řeky, Jiřina, večeře 

 

 
 

- obdobné jako při vyvození „Ž, ž“ 

 

str. 84 

str. 100-101 
 

str. 101-104 
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Čtení 7.r. – 3 hodiny týdně  
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Duben   Slova: Jiřík, řízek, malíř, pekař 

Vyvození hlásky a písmen Ch ch 

Slabiky s Ch ch 

Slova: Michal, moucha, ořech, chata 

 

- obdobné jako při vyvození „Ř, ř“ 
 

str. 105-106 

str. 107, 108, 109, 111-114 

Květen  Nácvik čtení slov s obtížnějším 

hláskovým složením 

Čítanka pro 3. ročník ZvŠ, SPN 1981 

Slova: neumyl, neuložil 
Slova s dvěma souhláskami na začátku slova 

 

Slova jednoslabičná s dvěma souhláskami na začátku 

slova: zná, hra atd. 

- čte text s dosud nacvičenými typy slov 

- čte slova s dvěma souhláskami na začátku 
slova 

 

- čte slova jednoslabičná s dvěma souhláskami 

na začátku slova 

 
 

Čítanka pro 3. ročník  

str. 13 
str. 22-25 

 

str. 26 

Červen   Předložka pro: pro chleba 

Přípona – ek: zvonek  

Procvičování a opakování učiva 

- čte slova s předložkou „pro“ 

- čte slova s příponou „ek“ 

- čte dosud probraná tiskací i psací písmena, 
otevřené, zavřené slabiky a s nimi nacvičené 

typy slov, víceslabičná slova s předponami, 

příponami, slova s probranými předložkami, 
slova s obtížnějším hláskovým složením 

- čte jednoduché věty, souvětí, krátké texty 

- chápe obsah přečtených vět, krátkého textu, 
reprodukuje obsah podle otázek 

 

str. 30 

str. 31 
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Čtení 8.r. – 3 hodiny týdně  
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Opakování učiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvození písmen, nácvik čtení slov 

s obtížnějším hláskovým složením 

Opakování a procvičování četby slov a textů 

z minulého školního roku z učebnice Čítanka pro 3. 
ročník ZvŠ, SPN 1981 

 

 
 

 

 

 

Slova: Broček, králík, zvedal 

- čte dosud probraná tiskací i psací písmena, 

otevřené, zavřené slabiky a s nimi nacvičené 
typy slov, víceslabičná slova s předponami, 

příponami, slova s probranými předložkami, 

slova s obtížnějším hláskovým složením 
- čte jednoduché věty, souvětí, krátké texty 

- chápe obsah přečtených vět, krátkého textu, 

reprodukuje obsah podle otázek 

 

- čte slova s obtížnějším hláskovým složením 

 

Čítanka pro 3. ročník 

do str. 31 (13, 22, 26, 30-31) 
 

 

 
 

 

 

 

str. 34-35 

Říjen  Jednoslabičná slova typu vlak 

Předložky přes, před 

Dvojslabičná slova s dvojhláskou ou typu brousí, 

brousek 

Dvouslabičná slova typu liška, našla 

- čte slova s uvedeným obtížnějším hláskovým 

složením, s předložkami 

 
 

- čte slova se shluky souhlásek uvnitř slova 

str. 36-37 

str. 39-40 

str. 41-42 
str. 47-48 

Listopad   Tříslabičná slova typu zastaví 

tříslabičná slova typu maminka 

Dvouslabičná slova typu drátky 

Skupiny di-ti-ni 

 

 
 

- čte slova se skupinami „di-ti-ni“ 

 

str. 49 

str. 50 
str. 56 

str. 58-62 

Prosinec   Skupiny dě-tě-ně, písmeno ě - čte sova se skupinami „dě-tě-ně“ 

 

str. 64-67 

Leden   Hlásky a písmena ď, ť, ň 

Skupiny bě-pě-vě-mě 

Slabikotvorné l, r 

Shluk tří souhlásek, slova typu zdraví 

- čte slova s písmeny d, ť, ň“ 

- čte slova se skupinami „bě, pě, vě, mě“ 
- čte slova s obtížnějším hláskovým složením 

str. 69-70 

str. 72-73, 77 
str. 75-76 

str. 79 

Únor   Čítanka pro vyšší stupeň pomocné školy 
Básně, doplňovačky, rébusy 

- čte, doplňuje, řeší zadané úkoly Čítanka pro VS 
str. 5-13 
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Čtení 8.r. – 3 hodiny týdně  
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Březen  Vyvození hlásky a písmen F f 

Slabiky s F f 

Slova: haf, Filip, Fanda, telefon, Fifinka 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvození hlásky a písmen G g 

Slabiky s G g 

Slova: gól, guma, Gábina, Hugo, Gusta 

- pozná a správně přečte písmeno 

- čte písmeno malé i velké 
- přečte slabiky a slova s „F, f“ 

- orientuje se ve větě 

- čte věty s porozuměním a správnou intonací 
- čte krátký, jenoduchý text 

- orientuje se ve čteném textu 

- reprodukuje přečtený text 

- pracuje se skládací abecedou 

 

- obdobné jako při vyvození „F, f“ 
 

 

str. 14-18 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

str. 19-22 

Duben  

 

 Procvičování Ř ř a slabiky 
Slova: třída, čtyři, řidič 

Veverka a vlk, Hádanky Hádej, hádej hadači 

Procvičování Ch ch a slabiky 
Slova: mech, obchod, tichounce, chleba 

- obdobné jako při vyvození „F, f“ 
 

 

- obdobné jako při vyvození „F, f“ 
 

 

str. 23-25 
str. 26-27 

str. 28-32 

Květen  Texty, básně, doplňovačky 

Doplňování chybějících čárek, háčků do slov 

- čte, doplňuje, řeší zadané úkoly 

 

str. 33-37 

str. 38-39 

Červen   Doplňovací text Kakadu a Fifinka, báseň Nula 

Procvičování a opakování učiva 
- čte tiskací i psací písmena, otevřené, zavřené 

slabiky a s nimi nacvičené typy slov, 

víceslabičná slova s předponami, příponami, 

slova s předložkami, slova s obtížnějším 
hláskovým složením 

- čte jednoduché věty, souvětí, krátké texty 

- rozumí obsahu 
- orientuje se ve čteném textu 

- reprodukuje přečtený text 

str. 40-41 
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Čtení 9.r. – 3 hodiny týdně  
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Opakování učiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtení slov s obtížnějším hláskovým 

složením 

Opakování a procvičování četby slov a textů 

z minulého školního roku z učebnice Čítanka pro 
vyšší stupeň pomocné školy 

 

 
 

 

 

 

 

Skupiny dy-ty-ny, di-ti-ni – docvičování 

- čte tiskací i psací písmena, otevřené, zavřené 

slabiky a s nimi nacvičené typy slov, 
víceslabičná slova s předponami, příponami, 

slova s předložkami, slova s obtížnějším 

hláskovým složením 
- čte jednoduché věty, souvětí, krátké texty 

- rozumí obsahu 

- orientuje se ve čteném textu 

- reprodukuje přečtený text 

 

- čte slova se skupinami „dy-ty-ny, di-ti-ni“ 

Čítanka pro VS 

do str. 41 
 

 

 
 

 

 

 

 

str. 42-47 

Říjen  Texty, básně, doplňovačky – procvičování skupin dy-

ty-ny, di-ti-ni a souhlásek ď, ť, ň 

- čte slova se skupinami „dy-ty-ny, di-ti-ni“ a 

souhláskami ď, ť, ň 
- čte jednoduché věty, souvětí, krátké texty 

- rozumí obsahu 

- orientuje se ve čteném textu 
- reprodukuje přečtený text 

 

str. 48-55 

Listopad   Pokračování v učivu 

Skupiny dě-tě-ně – docvičování 

- čte slova se skupinami „dě-tě-ně“ 

- upevňuje si čtenářské dovednosti (viz.výše) 
 

str. 57-61 

str. 62-63 

Prosinec   Skupiny dě-tě-ně – docvičování 

Skupiny bě-pě-mě-vě – docvičování 

- čte slova se skupinami „bě-pě-vě-mě“ 

- upevňuje si čtenářské dovednosti (viz.výše) 

str. 64-67 

str. 68-69 

Leden   Texty, básně, doplňovačky – procvičování skupin dě-

tě-ně, bě-pě-vě-mě 

 str. 70-78 

Únor   Pokračování v učivu  str. 79-86 

Březen  Delší a obtížnější texty a básně s tříslabičnými a 

víceslabičnými slovy se souhláskovými shluky 

Téma „Podzim“ 

- čte delší a obtížnější texty a básně se slovy 

s obtížnějším hláskovým složením 

str. 89-98 
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Čtení 9.r. – 3 hodiny týdně  
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Duben   Téma „Rodina“ 

M. Klocová : Jak se dělají hodiny 

- upevňuje a procvičuje si čtenářské 

dovednosti 

str. 99-105 

str. 106-107 

Květen  J. Vodňanský : Kolik je na světě věcí – slova písně 
Texty a básně s tématy „bajky, mezilidské vztahy“ 

 str. 108 
str. 114-121 

Červen   Pramínek vlasů – slova k písni 

Chytrý lhář 

Procvičování a opakování učiva 

 

 

- čte snadná slova i slova s obtížnějším 
hláskovým složením 

- čte jednoduché věty, souvětí, krátké texty 

- rozumí obsahu 
- orientuje se ve čteném textu 

- zapamatuje si obsah přečteného textu a 

reprodukuje snadný krátký text 

str. 122 

str. 123-124 
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Čtení 10.r. – 3 hodiny týdně  
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Opakování učiva 

 

 

 

 

 

 

 

Seznámení s méně používanými 

písmeny 

 

Čtení slov s obtížnějším hláskovým 

složením 

Opakování a procvičování četby slov a textů 

z minulého školního roku z učebnice Čítanka pro 
vyšší stupeň pomocné školy 

 

 
 

 

 

Seznámení se souhláskami W w, X x, Q q 

Čtení souhlásek W w, X x, Q q 

 
Texty a básně s tématem „zdraví-nemoc“ 

- čte snadná slova i slova s obtížnějším 

hláskovým složením 
- čte jednoduché věty, souvětí, krátké texty 

- rozumí obsahu 

- orientuje se ve čteném textu 
- zapamatuje si obsah přečteného textu a 

reprodukuje snadný krátký text 

 

- seznámí se s méně používanými souhláskami 

„W w, X x, Q q, pozná je a přečte 

 
- obdobné jako v září + získává pozitivní vztah 

k literatuře 

Čítanka pro VS 

do str. 124 
 

 

 
 

 

 

Pomůcky podle výběru učitele (telefonní 

seznam, …) 

 
 

str. 125-128 

Říjen  Texty a básně s tématem „zdraví-nemoc“ 
Texty a básně s tématem životní prostředí 

 str. 129-133 
str. 145-147 

Listopad   Texty a básně s tématem „věci a vynálezy“ 

Valčíček – slova k písni J. Nedvěda 
Jestlipak to víš? 

 str. 162-167 

str. 185-186 

Prosinec   Texty a básně s tématy „prosinec“ 

 
 

 

 

str. 109-113 

 
 

Leden   Texty a básně s tématy „příroda, ochrana přírody, 

zvířata“ 
 

Jednoduché návody a texty doplněné obrázky (návod 

na přípravu jídla, montáž výrobku, TV program, 
nabídkový leták…) 

 

 
 

- orientuje se v jednoduchém návodu, 

informačním textu  

str. 148-157 

 
 

 

Únor   Texty a básně s tématem „ptáci a zvířata“ 

Texty a básně s tématem „dopravní prostředky, 

opatrnost“ 
Jednoduché návody a texty doplněné obrázky (návod 

na přípravu jídla, montáž výrobku, TV program, 

nabídkový leták …) 

 str. 158-161 

str. 173-176 

Březen  Texty a básně s tématy „příchod jara, Velikonoce“ 

Texty a básně s tématem „jaro“ 

Jednoduché návody a texty doplněné obrázky (návod 
na přípravu jídla, montáž výrobku, TV program, 

nabídkový leták …) 

 str. 134-139 

str. 140-144 
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Čtení 10.r. – 3 hodiny týdně  
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Duben   Texty a básně s tématem „naše vlast a pověsti“ 

Texty, básně, doplňovačky 
Jednoduché návody a texty doplněné obrázky (návod 

na přípravu jídla, montáž výrobku, TV program, 

nabídkový leták …) 

 str. 168-172 

str. 188-191 

Květen  Texty, básně, doplňovačky 
Texty a básně s tématy „sport, prázdniny“ 

Jednoduché návody a texty doplněné obrázky (návod 

na přípravu jídla, montáž výrobku, TV program, 

nabídkový leták…) 

 str. 192-196 
str. 177-179 

Červen   Texty a básně s tématy „sport, prázdniny“ 

Procvičování a opakování učiva 

- čte všechna tiskací i psací písmena, snadná 

slova i slova s obtížnějším hláskovým 
složením 

- čte jednoduché věty, souvětí, krátké texty 

- rozumí obsahu 
- orientuje se ve čteném textu 

- orientuje se v jednoduchých návodech a 

informačních textech doplněných obrázky 
- zapamatuje si obsah přečteného textu a 

reprodukuje snadný krátký text 

str. 180-184 
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Prvky literární výchovy, 1. - 3. ročník  

    

Vzdělávací obsah 
 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností: Poznámka 

 Verše, recitace Říkanky, říkadla, rozpočitadla, dětské básně - soustředí se na poslech říkanek, rozpočitadel, 
jednoduchých dětských básní 

- s dopomocí reprodukuje jednoduché říkanky, 

říkadla a básničky 

1. - 2. ročník minimálně 2x měsíčně 
3. ročník 1x týdně  

Lv se nemusí věnovat celá vyučovací hodina 

 

PT-VMEGS/ 1d – průběžně 

v hodinách 

PT-MeV/ 3b – průběžně 

v hodinách 

 

 Poslech  Naslouchání – koncentrační cvičení, poslech pohádek, 

veršů a říkadel, dětských  příběhů   
CD – krátké pohádky 

 

 
 

DVD – krátké pohádky, večerníčky 

- dokáže se koncentrovat na  poslech 

předčítaných pohádek, veršů, říkadel a 
krátkých příběhů 

- reprodukuje krátký text podle ilustrací a 

návodných otázek 
- jednoduše vypráví   obsah pohádky, příběhu, z 

poslechu CD nahrávky podle návodných 

otázek 
- soustředí se na sledování pohádky, večerníčku, 

a vypráví obsah podle návodných otázek 

Výběr literatury, CD a DVD nahrávek je 

ponechán volbě učitele 

 Dramatizace Pohádky - s pomocí učitele se zapojí do dramatizace 

krátké pohádky 
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Prvky literární výchovy, 4. - 6. ročník 

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností: Poznámka 

 Verše, recitace Říkanky, říkadla, rozpočitadla, dětské básně - přednáší krátké říkanky a básničky 4.-6. ročník 1x týdně  

Lv se nemusí věnovat celá vyučovací hodina 
 

PT-VMEGS/ 1d – průběžně 

v hodinách 

PT-MeV/ 3b – průběžně 

v hodinách 

 

 
 Poslech  Pohádky, dětské příběhy, CD nahrávky 

 

  
 

 

DVD – pohádky, večerníčky 

- soustředí se na poslech pohádky, příběhu, CD 

nahrávky 

- vypravuje obsah pohádky, příběhu, z poslechu 
četby nebo CD nahrávky podle otázek 

- soustředí se na sledování pohádky, večerníčku 

a vypravuje obsah podle otázek 
- při vypravování s dopomocí dodržuje dějovou 

posloupnost 

- jmenuje hlavní postavy  
- s dopomocí určí základní charakterové 

vlastnosti postav 

Výběr literatury, CD a DVD nahrávek je 

ponechán volbě učitele 

 Dramatizace Pohádky - s pomocí učitele dramatizuje krátkou pohádku  
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Prvky literární výchovy, 7. - 10.ročník 

 Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností: Poznámka 

 Verše, recitace Říkanky, básničky - přednáší říkanky a básničky 7.-10. ročník 1x týdně  

Lv se nemusí věnovat celá vyučovací hodina 
 

PT-VMEGS/ 1d – průběžně 

v hodinách 

PT-MeV/ 3b – průběžně v hodinách 

 

 
 Poslech a reprodukce Pohádky, pověsti, příběhy  

 

 
 

CD nahrávky 

DVD – pohádky, filmy 

- zná pojmy pohádka, pověst, příběh, 

s dopomocí je rozliší  

- soustředí se na poslech pohádky, pověsti, 
příběhu 

- zapamatuje si obsah vyslechnutého 

předčítaného textu, CD nahrávky, a obsah 
reprodukuje  

- soustředí se na sledování pohádky, filmu a 
vypravuje o obsahu 

- při vypravování dodržuje dějovou posloupnost 

- určí základní charakterové vlastnosti postav  

Výběr literatury, CD a DVD nahrávek je 

ponechán volbě učitele 

 Práce s textem Obrázkové knihy, noviny, časopisy - pracuje se snadným krátkým textem podle 
pokynů učitele (vypravuje na základě ilustrace, 

přečte úryvek, odpovídá na otázky atd.) 

- získává pozitivní vztah k literatuře 
 

Podle schopností po zvládnutí základů čtení 
od 9. ročníku 

 Dramatizace Pohádky, příběhy - s dopomocí dramatizuje jednoduchý příběh 

nebo pohádku, vystupuje v různých rolích 

 

 Základní literární pojmy Spisovatel, básník, kniha, čtenář 

Divadlo, film, herec 

- rozumí pojmům divadlo, film, herec, 

         spisovatel, básník, kniha, čtenář  
- v doprovodu učitele navštěvuje divadelní 

představení, městskou knihovnu 

- převypráví přiměřeně náročné divadelní 
představení, obsah oblíbeného filmu  

 

 
 



Vyučovací předmět  PSANÍ 

 

 
Týdenní počet hodin  20 hod – z toho 1.stupeň – 12 hod 

        2.stupeň –   8 hod  

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávací obsah 

Vyučovací předmět rozvíjí grafické dovednosti žáků, jejich jemnou motoriku a grafomotoriku, a 

tím stimuluje jejich myšlení. Při psaní se rozvíjí i zrakové vnímání a prostorová orientace. Žáci 

postupují od uvolňovacích a přípravných cviků na volné ploše k práci v liniatuře a vlastnímu 

nácviku psaní písmen. Brzy přecházejí k psaní slabik, a tedy i nácviku spojovacích tahů mezi 

písmeny. Psaní slabik je základem pozdějšího psaní jednoduchých slov, potom slovních spojení, 

krátkých vět až k opisům či přepisům jednoduchých textů. Získávání grafických dovedností vede k 

postupnému zvyšování kvality a rychlosti písma. Předpokladem dobře odvedené práce je nejen 

schopnost soustředit pozornost, ale i správné sezení a držení psacího náčiní. Součástí probíraného 

učiva je nácvik hůlkového písma a psaní na počítači, které v některých případech slouží jako 

alternativa při výuce psaní. Smyslem získaných dovedností je jejich využití v každodenním životě. 

Žáci se mohou podepsat, vyplnit základní osobní údaje (psacím či hůlkovým písmem) nebo 

jednoduše písemně komunikovat. 

Formy realizace 

Vyučovací hodina 

Časová dotace 

Předmět je vyučován ve všech ročnících 1. i 2.stupně v rozsahu 2 hodin týdně. 

Místo realizace 

Běžná třída 

Průřezová témata 

Do předmětu nejsou integrována průřezová témata.  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou 

k tomu, aby žák v předmětu Výchova ke zdraví dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. 

 

Očekávané výstupy 

1. stupeň 

1. období – žák by měl: 

- dodržovat správné držení psacího náčiní 

- vyvodit písmena podle obrázků 

- odlišovat délku samohlásek 

- psát velká hůlková písmena 

- psát a spojovat písmena a tvořit slabiky 

- zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním 

- napsat hůlkovým písmem své jméno 
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2. období – žák by měl: 

- psát písmena, která umí číst 

- opisovat a přepisovat slabiky a jednoduchá slova 

- ovládat psaní hůlkového písma 

- psát písmena a slabiky podle diktátu 

- opsat číslice 

 

2 stupeň 

Žák by měl:  

- dbát na čitelný písemný projev 

- psát slabiky a jednoduchá slova i podle diktátu 

- opsat slova a jednoduché věty 

- napsat nebo opsat jednoduché sdělení podle předlohy 

- přepsat krátký jednoduchý text 

- podepsat se psacím písmem 

- napsat nebo opsat běžné písemnosti – adresu, přání, dopis podle vzoru 

- psaní číslic i podle nápovědy 

 

Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Psaní 

Kompetence k učení 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- napíše a používá správné tvary písmen (tiskací nebo psací) a číslic 

- píše jednoduchá slova a věty 

- opíše, přepíše slovo, větu 

- napíše své jméno a adresu, podepíše se, užívá písmo 

- orientuje se na stránce, v liniatuře 

- pozná, pojmenuje a používá psací potřeby a pomůcky 

- pracuje podle slovního vedení učitele a jednoduchého návodu 

- opakuje a dodržuje postup při práci 

- dodržuje základní hygienické návyky při psaní – správné sezení, držení těla, psacích potřeb ... 

- soustředí se na psaní a činnosti s psaním související 

- pozitivně reaguje na úspěchy vlastní i na úspěchy spolužáků 

- aktivně se zapojuje do různých činností při výuce psaní 

- dokáže navázat dobré vztahy s učitelem 

- zná význam běžně používaných slov a správně je používá 

- zná význam ustálených frází a používá je 

- využívá počítač ke psaní 

- opíše a přepíše na počítači jednoduchý text 

- zvládá jednoduché návyky osobní hygieny (čisté ruce při psaní atd.), sebeobsluhy 

- používá základní pravidla společenského chování (pozdrav, požádání, poděkování ...) 

- nachystá si, či uklidí, pouzdro, psací potřeby a pomůcky na vyučování 
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Kompetence k řešení problémů 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- jednoduché a známé problémy překonává sám, složitější s dopomocí 

- napodobuje učitele při nácviku psaní nového písmena, spojovacího tahu apod. 

- vnímá, že ne vždy se vše podaří a nenechá se odradit neúspěchem 

- snaží se neúspěch překonat opakováním činnosti (opakovaný nácvik apod.) 

- raduje se z úspěšně dokončeného úkolu 

- při řešení problému se obrací na osoby ve svém nejbližším okolí 

- požádá o radu a jednoduše problém popíše 

 

Kompetence komunikativní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- komunikuje s okolím slovy, krátkými větami 

- hovoří přiměřeně nahlas 

- správně reaguje na sdělení a pokyny 

- píše psacím nebo tiskacím písmem, píše slova, věty (opíše, přepíše) 

- napíše pozdrav, pohlednici, krátký dopis 

- napíše své jméno, adresu 

- poslouchá a reaguje na názory druhých, respektuje je 

- s pomocí učitele komunikuje prostřednictvím PC 

- vnímá pocity druhých, přiměřeně na ně reaguje 

- komunikuje s vyučujícími a spolužáky 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- pozná svého učitele, vychovatele, ostatní pracovníky školy a respektuje jejich příkazy 

- vnímá svoji sounáležitost se skupinou 

- spolupracuje s vrstevníky při hře a učení, řešení úkolů 

- navazuje vztahy s pedagogy a ostatními žáky školy 

- používá základní společenské návyky (pozdraví, poděkuje, požádá, omluví se ...) 

- je-li požádán, vykoná určitou činnost (posbírá sešity ...) 

- pomáhá nezištně spolužákům 

- přizpůsobí se společnému programu 

 

Kompetence občanská 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- vyřídí si jednoduché záležitosti (úřad, pošta ...) 

- s dopomocí vyplní jednoduchý tiskopis 

- dodržuje své základní povinnosti, přiměřeně uplatňuje svá práva 

- chodí pravidelně do školy, dodržuje základní ustanovení řádu školy 

- odmítá násilí a ani sám neubližuje 

- respektuje rodiče, pedagogy a osoby veřejně činné 

- dodržuje zásady společenského chování, vhodné způsoby komunikace (včetně písemné 

komunikace) 

- dodržuje základní hygienická pravidla pro psaní (vzdálenost očí od práce, správné sezení ...) 

- dodržuje pitný režim 

- zná význam odpočinku a relaxace 
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Kompetence pracovní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- dodržuje zásady ochrany zdraví, zraku 

- udržuje pořádek na svém místě, ve svém okolí 

- pracuje podle pokynů učitele 

- dodržuje naučený postup u jednoduchých činností (mazání tabule, rozdávání sešitů ...) 

- jednoduché pracovní činnosti při psaní zvládá samostatně  

- soustředí se na práci 

- zvolí si své pracovní tempo, dokončí započatou práci (na tabuli, v sešitě a pod.)  

- snaží se o co nejlepší výsledek (písmo, úprava, snaha psát bez chyb, správné doplňování ...)  

- zná jednoduchá pravidla pro hodnocení své práce 

- přijímá hodnocení své práce, při nepříznivém hodnocení se snaží svou práci zlepšit 

- střídá práci s odpočinkem 



Psaní    1.ročník – 2 hodiny týdně    
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Přípravné období uvolňovací a 

přípravné cviky, prvky písmen 

Nácvik správného sezení, držení a používání psacího 

náčiní, uvolňování ruky, provádění uvozovacích 
cviků celou nepodepřenou paží na velkém formátu 

Uvolňovací cviky s podepřenou paží na formátu A4 

 
Čmárání, doteky, tečky, volné kroužení,  

kroužení – klubíčka 

 

- pokouší se o správné sezení, držení a 

používání psacího náčiní, napodobuje a 
podle vzoru provádí cviky k uvolnění paže, 

ruky 

 
- podle vzoru se pokouší provádět předepsané 

cviky (tabule, pískovnička, velký formát, 

formát A4 bez linek, liniatura), používá 

tužku č. 1, pokouší se psát základní tahy 

(prvky) písmen v liniatuře (formát A4) 

Křídy, pastelky, tužka, tabule, 

pískovnička, papír velkého formátu, 
formátu A3, nelinkovaný sešit velikosti 

A4. 

Cviky k uvolnění ruky a koordinaci 
zařazujeme do hodin průběžně celý rok 

Říjen  Horní a dolní oblouky samostatně, spojené 
Vodorovné čáry zleva doprava 

Svislé čáry shora dolů 

- při psaní postupuje na řádku zleva doprava 
- orientuje se na řádku 

 

Listopad  Svislé čáry zdola nahoru 

Šikmé čáry shora dolů 
Šikmé čáry zdola nahoru 

Šikmé čáry na obě strany – zuby na pile 

  

Prosinec  Smyčky, ovály, vlnovky   

Leden Nácvik psaní písmen a slabik psacím, 

hůlkovým písmem 

 

Horní a dolní zátrh 
Vyvození psacího i podle obrázku 

Nácvik písmena i (ostrý obrat) 

- provádí cviky podle vzoru 
- pozná písmeno ve spojení s obrázkem 

- píše písmena tužkou v širší liniatuře formátu 

A4 
 

Pokud žák pro své postižení nezvládá 
psací písmo, nacvičuje a píše pouze 

písmem hůlkovým, případně využívá 

alternativní formy psaní na počítači. 
Uvolňovací a přípravné cviky provádí 

vždy. 

Únor  Nácvik hůlkového I, A, M - píše písmena hůlkovým písmem  
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Psaní    1.ročník – 2 hodiny týdně    
Vzdělávací obsah 

 
Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Březen  Horní klička 

Vyvození psacího e podle obrázku 

Nácvik e 

Horní zátrh opakovaně 

Vyvození psacího m podle obrázku 

Nácvik m 

- obdobné jako při nácviku „i“ 

 

 
- obdobné jako při nácviku „i“ 

 

Duben  Psaní slabiky MI hůlkovým písmem 

Nácvik psaní slabiky mi, nácvik jednoduchého 

spojovacího tahu 
Psaní slabiky MA 

- píše slabiku MI hůlkovým písmem 

- píše slabiku „mi“, písmena ve slabice spojuje 

správným spojovacím tahem 
- obdobné jako u slabiky MI 

 

 

Květen  Psaní slabiky ME  
Psaní slabiky me 

Psaní dlouhé samohlásky, správné umístění čárky nad 

samohláskou 

- obdobné jako u slabiky MI 
- obdobné jako u slabiky „mi“ 

- píše dlouhé samohlásky „í, é“, správně 

umístí čárku nad samohláskou 

 

Červen  Nácvik hůlkového U, slabika MU 

 

Docvičování tvarů písmen 

Procvičování slabik 

- píše hůlkové U, slabiku MU 
 

- provádí uvolňovací cviky a cviky podle 

vzoru 
- píše nacvičená písmena, slabiky psacím, 

hůlkovým písmem 

- pokouší se o správné sezení a držení a 
používání psacího náčiní 
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Psaní    2.ročník – 2 hodiny týdně    
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Opakování učiva Opakování a docvičování psaní psacích a hůlkových 

písmen a slabik z 1. r. 

- provádí uvolňovací cviky a cviky podle 

vzoru 
- píše nacvičená písmena, slabiky psacím, 

hůlkovým písmem 

- při psaní se pokouší o správné sezení a 
držení psacího náčiní 

Křídy, tužka, tabule, pískovnička, 

nelinkovaný sešit A4 
Cviky k uvolnění ruky zařazujeme do 

hodin průběžně celý rok 

Říjen Nácvik psaní písmen a slabik psacím, 

hůlkovým písmem 

Vyvození psacího u podle obrázku 

Nácvik psaní u, ú 

Psaní slabiky mu 

 

 
Nácvik psaní a, á 

- pozná písmeno ve spojení s obrázkem 

- provádí cviky podle vzoru 

- píše písmena tužkou v širší liniatuře 

- píše slabiku „mu“, písmena ve slabice 

spojuje správným spojovacím tahem 
- obdobné jako při nácviku „u“ 

Pokud žák pro své postižení nezvládá 

psací písmo, nacvičuje a píše pouze 

písmem hůlkovým, případně využívá 

alternativní formy psaní na počítači. 

Uvolňovací a přípravné cviky provádí 
vždy. 

Listopad  Psaní slabiky ma – nácvik spojovacího tahu 

 

Psaní hůlkového L a slabik LA, LE, LI, LU 

 

- obdobné jako u slabiky „mu“ 

 

- píše hůlkové L a slabiky s L 
 

 

Prosinec  Nácvik psaní l 

Psaní slabik le, li, lu, la 

 

 

 

- obdobné jako při nácviku „u“ 

- píše slabiky s „l“ , písmena ve slabikách 
spojuje správným spojovacím tahem 

- snaží se dodržovat správný poměr výšky 

písmen 
 

 

Leden  Nácvik hůlkového O a slabik MO, LO 

Nácvik psaní o, ó 

Psaní slabik mo, lo 

- obdobné jako při nácviku „L“ 

- obdobné jako při nácviku „u“ 

- obdobné jako u slabik s „l“ 

 

Únor  Psaní slabik se souhláskami m, l a dosud 

nacvičenými samohláskami – procvičování 

Nácvik psaní M 

 

 

- obdobné jako při nácviku „u“ 
 

 

Březen  Nácvik psaní slabik s M – Me, Mi, Mu, Ma, Mo - obdobné jako u slabik s „l“  

Duben   Docvičování slabik s M 

Nácvik hůlkového V a slabik VA, VE, VI, VO, VU 

- obdobné jako při nácviku „L“ 
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Psaní    2.ročník – 2 hodiny týdně    
Vzdělávací obsah 

 
Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Květen   Složený zátrh, složený zátrh samostatně 

Nácvik psaní v 

Psaní slabik ve, vi, vu, va, vo 

- provádí cviky podle vzoru 

- obdobné jako při nácviku „u“ 

- obdobné jako u slabik s „l“ 

 

Červen  Dokončení nácviku a procvičování psaní slabik s v 

Docvičování tvarů písmen 

Procvičování a opakování učiva 

- provádí uvolňovací cviky a cviky podle 

vzoru 

- píše nacvičená písmena, slabiky psacím, 

hůlkovým písmem 

- snaží se odlišovat délku samohlásek 
- snaží se dodržovat správný poměr výšky 

písmen 

- připsaní se pokouší o správné sezení a držení 
psacího náčiní 
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Psaní    3.ročník – 2 hodiny týdně    
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Opakování učiva Opakování a docvičování dosud nacvičených psacích 

a hůlkových písmen a slabik z těchto písmen 

- provádí uvolňovací cviky a cviky podle 

vzoru 
- píše nacvičená písmena, slabiky psacím, 

hůlkovým písmem 

- snaží se odlišovat délku samohlásek 
- dodržuje správný poměr výšky písmen 

- při psaní se pokouší o správné sezení a 

držení psacího náčiní 

Křídy, tužka, tabule, pískovnička, 

nelinkovaný sešit velikosti A4 
Cviky k uvolnění ruky zařazujeme do 

hodin průběžně celý rok 

Říjen 1/2  

 

Nácvik psaní písmen a slabik psacím, 

hůlkovým písmem 

Pokračování v opakovaném učivu 

 

Nácvik psaní V 

Psaní slabik Ve, Vi, Vu – nácvik spojovacího tahu 

 

 

- pozná písmeno ve spojení s obrázkem 
- provádí cviky podle vzoru 

- píše písmena tužkou v širší liniatuře 

- píše slabiky s „V“, písmena ve slabikách 
spojuje správným spojovacím tahem 

- snaží se dodržovat správný poměr výšky 

písmen 

Pokud žák pro své postižení nezvládá 

psací písmo, nacvičuje a píše pouze 

písmem hůlkovým, případně využívá 
alternativní formy psaní na počítači. 

Uvolňovací a přípravné cviky provádí 

vždy. 

Listopad  Psaní slabik Va, Vo – nácvik spojovacího tahu 
Nácvik hůlkového T a slabik TA, TE, TO, TU 

 
- píše hůlkové T a slabiky s T 

 

 

Prosinec  Vyvození psacího t podle obrázku 
Nácvik psaní t 

psaní slabik te, tu 

- pozná písmeno ve spojení s obrázkem 
- provádí cviky podle vzoru 

- píše písmena tužkou v širší liniatuře 

- píše slabiky s „t“, písmena ve slabikách 
spojuje správným spojovacím tahem 

- snaží se dodržovat správný poměr výšky 

písmen 

 

Leden  Psaní slabik ta, to 

Psaní písmen a slabik s dosud nacvičenými  

písmeny – procvičování učiva 

 

  

Únor  Nácvik psaní A 

Psaní A ve spojení se souhláskami m, l, v, t 

- obdobné jako při nácviku „V“ 

- píše „A“ ve spojení se souhláskami 

 

Březen  Nácvik psaní O 

Psaní O ve spojení se souhláskami m, l, v, t 

 

- obdobné jako při nácviku „A“  

Duben   Nácvik hůlkového Y 

Psaní slabik MY, LY, VY, TY 

Vyvození psacího y 

Psaní slabik my, My – nácvik spojovacího tahu s y 

 

- píše hůlkové Y a slabiky s Y 

 
- obdobné jako při nácviky „t“ 
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Psaní    3.ročník – 2 hodiny týdně    
Vzdělávací obsah 

 
Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Květen   Psaní slabik ly, vy, Vy, ty 

 

Nácvik psaní svého jména hůlkovým písmem 

 

 

- píše nápodobou své jméno hůlkovým 
písmem 

 

 

Červen  Psaní slabik s y – docvičování 
 

Procvičování a opakování učiva 

 
 

- píše nacvičená písmena, slabiky psacím, 

hůlkovým písmem 
- odlišuje délku samohlásek 

- dodržuje správný poměr výšky písmen 

- napíše hůlkovým písmem své jméno 
- při psaní správně sedí a drží psací náčiní, 

zvládá základní hygienické návyky spojené 

se psaním 
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Psaní    4.ročník – 2 hodiny týdně       

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Opakování učiva Opakování a docvičování dosud nacvičených psacích 

a hůlkových písmen a slabik z těchto písmen 
Diktáty písmen 

- píše nacvičená písmena, slabiky psacím, 

hůlkovým písmem 
- píše písmena podle diktátu 

Křídy, tužka, tabule, pískovnička, 

nelinkovaný sešit velikosti A4 
Podle schopností žáků postupně pero, sešit 

velikosti A5 se širší liniaturou 

Cviky k uvolnění ruky zařazujeme do 
hodin průběžně celý rok 

Říjen Nácvik psaní písmen a slabik psacím, 

hůlkovým písmem 

Nácvik hůlkového S a slabik 

Nácvik psaní s 

Psaní slabik se s – nácvik spojovacího tahu 

- píše hůlkové S a slabiky se S 

- píše písmena v širší liniatuře 

- píše slabiky se „s“, písmena ve slabikách 

spojuje správným spojovacím tahem 

Pokud žák pro své postižení nezvládá 

psací písmo, nacvičuje a píše pouze 

písmem hůlkovým, případně využívá 

alternativní formy psaní na počítači. 

Uvolňovací a přípravné cviky provádí 
vždy. 

Listopad  Psaní slabik se s – docvičování 

Opisy slabik se s 

Opisy slabik z dosud nacvičených písmen 

 

- opisuje slabiky se „s“ 

- opisuje slabiky s dosud nacvičenými 
písmeny 

 

Prosinec  Přepisy slabik se s 

Přepisy slabik z dosud nacvičených písmen 

- přepisuje slabiky se „s“ 

- přepisuje slabiky s dosud nacvičenými 
písmeny 

 

Leden  Nácvik psaní dvouslabičných slov složených 

z otevřených slabik hůlkovým písmem 
Nácvik psaní dvouslabičných slov složených 

z otevřených slabik psacím písmem 

- píše dvouslabičná slova složená z otevřených 

slabik hůlkovým písmem 
- píše dvouslabičná slova složená z otevřených 

slabik psacím písmem 

 

Únor  Psaní dvouslabičných slov složených z otevřených 
slabik opisem, přepisem 

- opisuje, přepisuje dvouslabičná slova složená 
z otevřených slabik 

 

Březen  Nácvik hůlkového J a slabik 

Nácvik psaní j 

Psaní slabik s j 

- píše hůlkové J a slabiky s J 

- obdobné jako při nácviku „s“ 

 

Duben   Nácvik psaní J 

Psaní slabik s J 

Opisy, přepisy slabik s j, J 

Psaní dvouslabičných slov s J, která žáci čtou, 

hůlkovým písmem 

- obdobné jako při nácviku „s“ 

- dodržuje správný poměr výšky písmen 

 
- obdobné jako při nácviku psaní 

dvouslabičných slov složených z otevřených 

slabik hůlkovým písmem 

 

Květen  Psaní dvouslabičných slov s j, J 

Opisy, přepisy slov s j, J 

 

Nácvik psaní U 

- obdobné jako při nácviku psaní 
dvouslabičných slov složených z otevřených 

slabik psacím písmem 

- píše písmena v širší liniatuře 

 

Červen   Psaní U ve spojení se souhláskami 

Docvičování tvarů dosud nacvičených písmen 

Diktáty písmen 
Opisy, přepisy písmen, slabik a slov 

- píše „U“ ve spojení se souhláskami 

- píše nacvičená písmena, slabiky, 

dvouslabičná slova složená z otevřených 
slabik psacím, hůlkovým písmem 

- dodržuje správný poměr výšky písmen 

- opisuje, přepisuje písmena, slabiky a slova 
- píše písmena podle diktátu 
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Psaní    5.ročník – 2 hodiny týdně       

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Opakování učiva Opakování a docvičování dosud nacvičených psacích 

a hůlkových písmen, psaní slabik, jednoduchých slov 
z těchto písmen 

Diktáty písmen 

- píše nacvičená písmena, slabiky, jednoduchá 

slova psacím, hůlkovým písmem 
- píše písmena podle diktátu 

Křídy, tužka, tabule, pískovnička, 

nelinkovaný sešit velikosti A4, pero, sešit 
velikosti A5 se širší liniaturou 

Cviky k uvolnění ruky zařazujeme do 

hodin průběžně celý rok 

Říjen Nácvik psaní písmen a slabik psacím, 

hůlkovým písmem 

Opisy dosud probraných číslic 
Nácvik hůlkového P a slabik, slov 

 

Nácvik psaní p 

Psaní slabik s p 

- opisuje dosud probrané číslice 
- píše hůlkové P, slabiky, slova s P 

 

- píše písmena v širší liniatuře 

- píše slabiky s „p“, písmena ve slabikách 

spojuje správným spojovacím tahem 

Pokud žák pro své postižení nezvládá 
psací písmo, nacvičuje a píše pouze 

písmem hůlkovým, případně využívá 

alternativní formy psaní na počítači. 

Uvolňovací a přípravné cviky provádí 

vždy. 

Listopad  Opisy, přepisy slabik s p 

Psaní slov s p 

Opisy, přepisy slov s p 

 

Nácvik hůlkového N a slabik, slov 

- opisuje, přepisuje slabiky s „p“ 
- píše předepsaná slova 

- opisuje, přepisuje slova s „p“ 

 
- píše hůlkové N, slabiky, slova s N 

 

Prosinec  Nácvik psaní n 

Psaní slabik s n 

Opisy, přepisy slabik s n 

Psaní slov s n 

Opisy, přepisy slov s n 

 

Diktáty písmen, slabik 

- obdobné jako při nácviku „p“ 

 
 

 

 
 

- píše písmena, slabiky podle diktátu 

 

 

Leden  Nácvik psaní N 

Psaní slabik s N 

Opisy, přepisy slabik s N 

Psaní slov s n, N 

Opisy, přepisy slov s n, N 

Diktáty písmen, slabik 

- obdobné jako při nácviku „n“ 
- dodržuje správný poměr výšky písmen 

 

 

Únor  Nácvik hůlkového Š a slabik, slov 
 

Nácvik psaní š 

Psaní slabik se š 

Opisy, přepisy slabik se š 

Diktáty písmen, slabik 

- píše hůlkové Š, slabiky, slova se Š 
 

- obdobné jako při nácviku „ n“ 

 

 

Březen  Opisy, přepisy slov se š 

 

Nácvik hůlkového D a slabik, slov 

 
Nácvik psaní d 

Psaní slabik s d 

 
 

- píše hůlkové D, slabiky, slova s D 

 
- obdobné jako při nácviku „n“ 
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Psaní    5.ročník – 2 hodiny týdně    
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Duben   Opisy, přepisy slabik s d 

Psaní slov s d 

Opisy, přepisy slov s d 

Diktáty písmen, slabik 

 
Nácvik hůlkového Ů, slabik, slov (DOLŮ) 

Nácvik psaní ů 

 

 

 
 

 

 
- píše hůlkové Ů, slabiky, slova s Ů 

- obdobné jako při nácviku „n“ 

 

Květen  Opisy, přepisy slabik s ů 

Opisy, přepisy slov s ů 

 

Nácvik hůlkového Z a slabik, slov 

 

Nácvik psaní z 

Psaní slabik se z 

Opisy, přepisy slabik se z 

 

 

 
- píše hůlkové Z, slabiky, slova se Z 

 

- obdobné jako při nácviku „n“ 

 

Červen   Psaní slov se z 

Opisy, přepisy slov se z 

Diktáty písmen, slabik 

 

Procvičování a opakování učiva 

 

 
 

 

- píše nacvičená písmena, slabiky, jednoduchá 
slova psacím, hůlkovým písmem 

- dodržuje správný poměr výšky písmen 

- opisuje a přepisuje slabiky a slova  
- píše písmena, slabiky podle diktátu 
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Psaní    6.ročník – 2 hodiny týdně    
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Opakování učiva 

 

 

 

 

 

Nácvik psaní písmen a slabik psacím, 

hůlkovým písmem 

Opakování a docvičování dosud nacvičených psacích 

a hůlkových písmen, psaní slabik, jednoduchých slov 
z těchto písmen 

Opisy, přepisy písmen, slabik a slov 

Diktáty písmen, slabik 
 

Nácvik Z 

Psaní slabik se Z 

Opisy, přepisy slabik se Z 

- píše nacvičená písmena, slabiky, jednoduchá 

slova psacím, hůlkovým písmem 
- opisuje, přepisuje písmena, slabiky, slova 

- píše písmena, slabiky podle diktátu 

 
 

- píše písmena v širší liniatuře 

- píše slabiky se „Z“, písmena ve slabikách 

spojuje správným spojovacím tahem 

- dodržuje správný poměr výšky písmen 

- opisuje, přepisuje slabiky se „Z“ 

Křídy, tužka, tabule, pískovnička, 

nelinkovaný sešit velikosti A4, pero, sešit 
velikosti A5 se širší liniaturou 

Cviky k uvolnění ruky zařazujeme do 

hodin průběžně celý rok 

Říjen  Psaní slov se Z 

Opisy, přepisy slov se Z 

Diktáty písmen, slabik 
 

Nácvik hůlkového K a slabik, slov 

Nácvik psaní k 

Psaní slabik s k 

- píše předepsaná slova 

- opisuje, přepisuje slova se „Z“ 

- píše písmena, slabiky podle diktátu 
 

- píše hůlkové K, slabiky, slova s K 

- obdobné jako při nácviku „Z“ 

Pokud žák pro své postižení nezvládá 

psací písmo, nacvičuje a píše pouze 

písmem hůlkovým, případně využívá 
alternativní formy psaní na počítači. 

Uvolňovací a přípravné cviky provádí 

vždy. 

Listopad  Opisy, přepisy slabik s k 

Psaní slov s k 

Opisy, přepisy slov s k 

Diktáty písmen, slabik 

 

Nácvik hůlkového B a slabik, slov 
Nácvik psaní b 

Psaní slabik s b 

 

 

 
 

 

- píše hůlkové B, slabiky, slova s B 
- obdobné jako při nácviku „ Z  “ 

 

Prosinec  Opisy, přepisy slabik s b 

Psaní slov s b 

Opisy, přepisy slov s b 

Diktáty písmen, slabik 

  

Leden  Psaní krátkých slovních spojení (u lesa, malá mísa, 3 
vosy) 

Opisy krátkých slovních spojení 
 

Nácvik hůlkového C a slabik, slov 

Nácvik psaní c, C 

Psaní slabik s c, C 

Opisy, přepisy slabik s c, C 

- píše předepsaná krátká slovní spojení 
- opisuje krátká slovní spojení 

 
 

- píše hůlkové C, slabiky, slova s C 

- obdobné jako při nácviku „ Z  “ 

 

Únor  Psaní slov s c, C 

Opisy, přepisy slov s c, C 

Diktáty písmen, slabik 

Psaní dvojhlásky: ou. au 

Psaní slabik, slov s ou, au 

         

 
 

- píše dvojhlásku ou, au, píše slabiky 

s dvojhláskami, správně je spojuje 
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Psaní    6.ročník – 2 hodiny týdně    
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Březen  Opisy, přepisy slabik, slov s ou, au 

Opisy, přepisy slov s ou, au 

Diktáty písmen, slabik  

 

Nácvik hůlkového R a slabik, slov 
Nácvik psaní r 

Psaní slabik s r 

- opisuje, přepisuje slabiky a slova 

s dvojhláskami, píše je podle diktátu 
 

 

- píše hůlkové R, slabiky, slova s R 
- obdobné jako při nácviku „ Z “ 

 

Duben  Opisy, přepisy slabik s r 

Psaní slov s r 

Opisy, přepisy slov s r 

Diktáty písmen, slabik  

 

Nácvik hůlkového Č a slabik, slov 

 

 

 

 
 

- píše hůlkové Č, slabiky, slova s Č 

 

 

Květen  Nácvik psaní č, Č 

Psaní slabik s č, Č 

Opisy, přepisy slabik s č, Č 

Psaní slov s č, Č 

- obdobné jako při nácviku „ Z  “  

Červen  Opisy, přepisy slov s č, Č 

Diktáty písmen, slabik  

 

Opisy krátkých slovních spojení 
Opisy číslic 

Diktáty písmen, slabik 

Psaní jednoduchých slov podle nápovědy 

 
 

 

- opisuje krátká slovní spojení 
- opisuje číslice 

- píše písmena, slabiky podle diktátu 

- zkouší psát jednoduchá slova podle 
nápovědy 

- píše psacím, hůlkovým písmem 

- dodržuje správný poměr výšky písmen 
- opisuje, přepisuje nacvičená písmena, 

slabiky, jednoduchá slova, opisuje krátká 

slovní spojení 
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Psaní    7.ročník – 2 hodiny týdně    
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Opakování učiva 

 

 

 

 

 

 

Nácvik psaní písmen a slabik psacím, 

hůlkovým písmem 

Opakování a docvičování dosud nacvičených psacích 

a hůlkových písmen 
Opisy, přepisy slabik, jednoduchých slov 

Opisy slovních spojení 

Diktáty písmen, slabik 
Psaní jednoduchých slov podle nápovědy 

 

Nácvik hůlkového H a slabik, slov 

Nácvik psaní h 

Psaní slabik s h 

 

- píše psacím, hůlkovým písmem 

- opisuje, přepisuje nacvičená písmena, 
slabiky, slova, opisuje krátká slovní spojení 

- píše písmena, slabiky podle diktátu 

- zkouší psát jednoduchá slova podle 
nápovědy 

 

- píše hůlkové H, slabiky, slova s H 

- píše písmena v širší liniatuře 

- píše slabiky s „h“, písmena ve slabikách 

spojuje správným spojovacím tahem 
- dodržuje správný poměr výšky písmen 

Průběžně opisy slovních spojení 

Průběžné zařazování diktátů 

Říjen  Opisy, přepisy slabik s h 

Psaní slov s h 

Opisy, přepisy slov s h 

 

Nácvik hůlkového Ž a slabik, slov 
 

- opisuje, přepisuje slabiky s „H“ 

- píše předepsaná slova 
- opisuje, přepisuje slova s „h“ 

 

- píše hůlkové Ž, slabiky, slova s Ž 

Pokud žák pro své postižení nezvládá 

psací písmo, nacvičuje a píše pouze 
písmem hůlkovým, případně využívá 

alternativní formy psaní na počítači. 

Uvolňovací a přípravné cviky provádí 
vždy. 

Listopad   Nácvik psaní ž, Ž 

Psaní slabik se ž,Ž 

Opisy, přepisy slabik se ž, Ž 

Psaní slov, jmen se ž, Ž 

Opisy, přepisy slov, jmen se ž, Ž 

- obdobné jako při nácviku „h“ 

- píše předepsaná slova, jména 

- opisuje, přepisuje slova, jména se „ž, Ž“ 

 

Prosinec  Nácvik psaní I 

Psaní I ve spojení se souhláskami, nácvik 

spojovacího tahu 
Psaní slov, jmen s I 

Opisy, přepisy slov, jmen s I 

- obdobné jako při nácviku „ž, Ž“  

Leden   Psaní slovních spojení se jmény 

Opisy, přepisy slovních spojení se jmény 

 
Psaní U ve funkci spojky (U lesa, U Oty …) opisem, 

přepisem 

 
Nácvik psaní E 

Psaní E ve spojení se souhláskami 

Psaní slov, jmen s E 

Opisy, přepisy jmen s E 

- píše předepsaná slovní spojení se jmény 

- opisuje, přepisuje slovní spojení se jmény 

 
- píše předepsané krátké věty s „U“ ve funkci 

spojky, opisuje, přepisuje 

 
- obdobné jako při nácviku „I“ 

 

 

Průběžně opisy, přepisy slovních spojení 
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Psaní    7.ročník – 2 hodiny týdně    
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor 

 

 

 

 

 

 Nácvik psaní H 

Psaní slabik s H 

Psaní slov, jmen s H 

Opisy, přepisy jmen s H 

 

- obdobné jako při nácviku „I“ 

 
 

 

 
 

 

Březen  Nácvik psaní K 

Psaní slabik s K 

Psaní slov, jmen s K 

Opisy, přepisy jmen s K 

 
Nácvik hůlkového Ř a slabik, slov 

- obdobné jako při nácviku „I“ 

 

 

Duben  Nácvik ř 

Psaní slabik s ř 

Opisy, přepisy slabik s ř 

Opisy, přepisy slov se ř 

- obdobné jako při nácviku „I“ 

 

 

Květen   Nácvik hůlkového CH a slabik, slov 

Nácvik psaní ch, Ch 

Psaní slabik s ch, Ch 

Opisy, přepisy slabik s ch, Ch 

Psaní slov, jmen s ch, Ch 

- obdobné jako při nácviku „I“ 

 

 

Červen  Opisy, přepisy slov, jmen s ch, Ch 

 

Opisy, přepisy slovních spojení 

Diktáty písmen, číslic, slabik, jednoduchých slov 
Procvičování a opakování učiva 

 

 

- opisuje, přepisuje slovní spojení 

- píše podle diktátu písmena, číslice, slabiky, 
jednoduchá slova 

- píše psacím, hůlkovým písmem 

- opisuje, přepisuje nacvičená písmena, 
slabiky, slova, slovní spojení 

- dbá na čitelný pásemný projev 
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Psaní    8.ročník – 2 hodiny týdně    
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Opakování učiva 

 

 

 

 

 

 

Nácvik psaní písmen a slabik psacím, 

hůlkovým písmem 

Opakování a docvičování dosud nacvičených psacích 

a hůlkových písmen 
Opisy, přepisy slabik, slov, slovních spojení 

Diktáty písmen, číslic, slabik, jednoduchých slov 

 
 

 

Nácvik psaní P 

Psaní slabik s P 

Opisy, přepisy slabik s P 

- píše psacím, hůlkovým písmem 

- opisuje, přepisuje nacvičená písmena, 
slabiky, slova, slovní spojení 

- píše písmena, číslice, slabiky, jednoduchá 

slova podle diktátu 
 

 

- píše písmena v širší liniatuře 

- píše slabiky s „P“, písmena ve slabikách 

spojuje správným spojovacím tahem 

- dodržuje správný poměr výšky písmen 

Průběžně opisy, přepisy slovních spojení 

Průběžné zařazování diktátů 

Říjen  Psaní slov, jmen s P 

Opisy, přepisy slov, jmen s P 

 
Velké písmeno na začátku věty, ukončení věty tečkou 

Opis krátkých vět (Pepa je malý …) 

 

- píše předepsaná slova 

- opisuje, přepisuje slova, jména s „P“ 

 
- opisuje věty 

- píše na začátku věty velké písmeno, 

ukončuje větu tečkou 

Pokud žák pro své postižení nezvládá 

psací písmo, nacvičuje a píše pouze 

písmem hůlkovým, případně využívá 
alternativní formy psaní na počítači. 

Uvolňovací a přípravné cviky provádí 

vždy. 

Listopad   Nácvik psaní B 

Psaní slabik s B 

Opisy, přepisy slabik s B 

Psaní slov, jmen s B 
Opisy, přepisy jmen s B 

- obdobné jako při nácviku „P“ Průběžné zařazování opisů vět 

Prosinec  Nácvik psaní R, Ř 

Psaní slabik s R, Ř 

Opisy, přepisy slabik s R, Ř 

Psaní slov, jmen s R, Ř 

- obdobné jako při nácviku „P“  

Leden   Opisy, přepisy slov, jmen s R, Ř 

 

Nácvik psaní T 
Psaní slabik s T 

Opisy, přepisy slabik s T 

Psaní slov, jmen s T 
 

 

 

- obdobné jako při nácviku „P“ 
 

 

Únor   Opisy, přepisy slov, jmen s T 

Datum narození – nácvik psaní 

Diktáty slovních spojení 

Opis krátkého sdělení na PC (z tištěného) 

 

- napíše (opíše) datum svého narození 

- píše slovní spojení podle diktátu 

- opíše krátký text na PC 

 

 

Průběžně psaní osobních údajů 
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Psaní    8.ročník – 2 hodiny týdně    
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Březen  Nácvik hůlkového F a slabik, slov 

Nácvik psaní f 
Psaní slabik s f 

Opisy, přepisy slabik s f 

Psaní slov s f 

- píše hůlkové F, slabiky, slova s F 

- obdobné jako při nácviku „P“ 

 

Duben   Opisy, přepisy slov s f 

 

Nácvik hůlkového G a slabik, slov 

Nácvik psaní g 

Psaní slabik s g 

Opisy, přepisy slabik s g 

 

 

- píše hůlkové G, slabiky, slova s G 

- obdobné jako při nácviku „P“ 

 

Květen  Psaní slov s g 

Opisy, přepisy slov s g 

 
Nácvik psaní F 

psaní slabik s F 

Opisy, přepisy slabik s F 

 

 

 
- obdobné jako při nácviku „P“ 

 

Červen  Psaní slov, jmen s F 

Opisy, přepisy slov, jmen s F 

 

Diktáty písmen, číslic, slabik, jednoduchých slov, 
slovních spojení 

 

Procvičování a opakování učiva 

 
 

 

- píše písmena, číslice, slabiky, jednoduchá 
slova, slovní spojení podle diktátu 

 

- píše psacím, hůlkovým písmem 
- opisuje, přepisuje nacvičená písmena, 

slabiky, slova, slovní spojení 
- opisuje věty 

- dbá na čitelný písemný projev 
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Psaní    9.ročník – 2 hodiny týdně    
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Opakování učiva  

 

 

 

 

 

 

Nácvik psaní písmen a slabik psacím, 

hůlkovým písmem 

Opakování a docvičování dosud nacvičených psacích 

a hůlkových písmen 
Opisy, přepisy slabik, slov, slovních spojení 

Opisy vět 

Diktáty písmen, číslic, slabik, jednoduchých slov, 
slovních spojení 

 

Nácvik psaní S, Š 

Psaní slabik se |S, Š 

Opisy, přepisy slabik s S, Š 

- píše psacím, hůlkovým písmem 

- opisuje, přepisuje nacvičená písmena, 
slabiky, slova, slovní spojení 

- opisuje věty 

- píše číslice, písmena, slabiky, jednoduchá 
slova, slovní spojení podle diktátu 

 

- píše písmena v širší liniatuře 

- píše slabiky se „S, Š“, písmena ve slabikách 

spojuje správným spojovacím tahem 

- dodržuje správný poměr výšky písmen 
- opisuje, přepisuje slabiky se „S, Š“ 

 

Průběžné psaní dříve naučených typů 

slovních spojení, opisů vět 
Průběžné zařazování diktátů 

Průběžné procvičování a upevňování 

psaní osobních údajů 

Říjen  Psaní slov, jmen se S, Š 

Opisy, přepisy slov, jmen se S, Š 

Přepis krátkých vět 

 
Nácvik psaní L 

- píše předepsaná slova, jména 
- opisuje, přepisuje slova, jména se „S, Š“ 

- přepisuje krátké věty 

 
- obdobné jako při nácviku „S, Š“ 

Pokud žák pro své postižení nezvládá 
psací písmo, nacvičuje a píše pouze 

písmem hůlkovým, případně využívá 

alternativní formy psaní na počítači. 
Uvolňovací a přípravné cviky provádí 

vždy. 

Listopad  Psaní slabik s L 

Opisy, přepisy slabik s L 
Psaní jmen s L 

Opisy, přepisy slov, jmen s L 

 

Vyplňování jednoduchého dotazníku (možno i 

hůlkovým písmem) 

 

 
 

 

 
- vyplňuje jednoduchý dotazník 

 

 

Průběžné zařazování přepisů vět 

Prosinec  Nácvik psaní D 
Psaní slabik s D 

Opisy, přepisy slabik s D 

Psaní jmen s D 

- obdobné jako při nácviku „S,Š“  

Leden  Opisy, přepisy slov, jmen s D 
 

Psaní vlastního jména a příjmení 

Psaní jména a příjmení rodičů, sourozenců 
Psaní adresy bydliště 

 

 
 

- podepíše se vlastním jménem a příjmením 

- napíše jména a příjmení rodičů, sourozenců 
- napíše adresu svého bydliště 

 

Únor  Psaní jednoduchého přání k svátku, k narozeninám 
 

 

Nácvik psaní G 
Psaní slabik s G 

Opisy, přepisy slabik s G 

- napíše jednoduché přání k svátku, 
narozeninám 

 

- obdobné jako při nácviku „S,Š“ 
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Psaní    9.ročník – 2 hodiny týdně    
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Březen  Psaní slov, jmen s G 

Opisy, přepisy slov, jmen s G 
 

Psaní krátkého dopisu podle vzoru 

 

 
 

- napíše dopis podle vzoru 

 

 

Duben   Psaní slov podle autodiktátu (seznam na nákup …) 
Diktát krátkých vět 

Opis krátkého sdělení na PC (z tištěného) 

Přepis krátkého sdělení na PC (z psaného) 

- napíše slova, která si sám diktuje 
- píše krátké věty podle diktátu 

- opíše krátké sdělení na PC 

- přepíše krátké sdělení na PC 

 
 

 

Květen   Vyplňování jednoduchého dotazníku – docvičování 
Psaní pohlednice s pozdravem 

Psaní podle nápovědy na PC 

Opisy, přepisy krátkých textů 

 
- napíše pohlednici s pozdravem 

- píše na PC podle nápovědy 

- opisuje, přepisuje krátké texty 

 

Červen   Opisy, přepisy krátkých textů 
Diktáty písmen, číslic, slabik, snadných slov, 

jednoduchých vět 

 
Procvičování a opakování učiva 

- píše písmena, číslice, slabiky, snadná slova, 
jednoduché věty podle diktátu 

- píše psacím, hůlkovým písmem 

- opisuje, přepisuje nacvičená písmena, 
slabiky, slova, slovní spojení, věty, krátké 

texty 

- napíše nebo opíše běžné písemnosti – adresu, 
přání, dopis podle vzoru 

- dbá na čitelný písemný projev 

- vyplní jednoduchý dotazník 
- píše na PC 
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Psaní    10.ročník – 2 hodiny týdně    
Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen 

 

Procvičování, upevňování a praktické 

využití učiva z předešlých ročníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznámení s psaním méně 

frekventovaných písmen 

Opakování a individuální docvičování malých a 

velkých psacích písmen 
Psaní hůlkovým písmem 

Opisy číslic 

Opisy, přepisy písmen, slabik, slov, slovních spojení, 
vět, jednoduchých sdělení, krátkých textů 

Diktáty písmen, číslic, slabik, snadných slov, 

krátkých vět 

Psaní slov podle autodiktátu  

Psaní vlastního jména  a příjmení 

Psaní jména a příjmení rodičů, sourozenců 
Psaní adresy bydliště 

Psaní jednoduchého přání k svátku, narozeninám 

psaní pohlednice s pozdravem 
Vyplňování jednoduchého dotazníku (možno i 

hůlkovým písmem) 

Psaní krátkého dopisu podle vzoru 
Doplňování chybějícího písmene ve slově 

Procvičování hůlkového písma v jednoduchých 

doplňovačkách 
Opis krátkého sdělení na PC (z tištěného) 

Přepis krátkého sdělení na PC (z psaného) 

Psaní podle nápovědy na PC 
 

 

 
Seznámení s psaním Y, W w, X x, Q q 

 

 
 

- píše psacím, hůlkovým písmem všechna 

dosud nacvičená písmena 
- píše hůlkovým písmem podle předlohy i 

nápovědy 

- opisuje číslice 
- opisuje, přepisuje písmena, slabiky, slova, 

slovní spojení, věty, jednoduchá sdělení, 

krátké texty 

- píše podle diktátu písmena, číslice, slabiky, 

snadná slova, krátké věty 

- napíše slova, která si sám diktuje 
- podepíše se vlastním jménem a příjmením 

- napíše jména a příjmení rodičů, sourozenců 

- napíše adresu svého bydliště 
- napíše jednoduché přání k svátku, 

narozeninám 

- napíše pohlednici s pozdravem 
- vyplňuje jednoduchý dotazník 

- napíše krátký dopis podle vzoru 

- doplňuje chybějící písmena ve slově 
- vyplňuje hůlkovým písmem jednoduché 

doplňovačky 

- opíše krátké sdělení na PC 
- přepíše krátké sdělení na PC 

- píše na PC podle nápovědy 

 
- seznámení se psaním méně frekventovaných 

písmen Y, W w, X x, Q q 

Sešity, obálky, pohledy, složenky, 

předtištěné formuláře, doplňovačky,  
PC 

 

 
Pokud žák pro své postižení nezvládá 

psací písmo, nacvičuje a píše pouze 

písmem hůlkovým, případně využívá 

alternativní formy psaní na počítači. 

Uvolňovací a přípravné cviky provádí 

vždy. 

Červen  Časová rezerva 
Shrnutí a závěrečné opakování učiva 

- píše psacím, hůlkovým písmem 
- píše, opisuje, přepisuje číslice, slova, 

jednoduchá sdělení, krátké texty 

- píše podle diktátu číslice, snadná slova, 
krátké věty 

- napíše osobní údaje, podepíše se psacím 

písmem 
- napíše nebo opíše běžné písemnosti – adresu, 

přání, dopis 

- dbá na čitelný písemný projev 
- píše na PC 

 

 

 

 



Vyučovací předmět  ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
 

 
Týdenní počet hodin  16 hod – z toho 1.stupeň – 12 hod 

        2.stupeň –   4 hod  

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávací obsah 

Vyučovací předmět Řečová výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho 

mluvené podobě, na správné a srozumitelné vyjadřování a na rozvíjení komunikačních dovedností 

žáků, které jsou předpokladem funkčního dorozumívání s okolím, úspěšné sociální integrace a 

jejich dalšího vzdělávání.  

Častým problémem žáků s mentálním postižením bývá opožděný vývoj řeči. Jejich slovní zásoba 

většinou postrádá mnohé běžně užívané pojmy a možnost komunikace s okolím omezuje především 

úroveň výslovnosti, někdy až téměř nesrozumitelný řečový projev. Řečová výchova je proto 

primárně zaměřena na nápravu výslovnosti a rozvoj slovní zásoby. Předmět má však záběr mnohem 

širší – kromě artikulační obratnosti a rozvoje slovní zásoby žáků přispívá také k celkovému rozvoji 

jejich komunikačních dovedností i k rozvoji smyslového vnímání, jemné motoriky a rozumových 

schopností.  

Předpokladem úspěšného nácviku správné výslovnosti a budování základů řeči je získání důvěry a 

uplatňování individuálního přístupu k žákům. Učitel má k dispozici mnoho metod a forem pro 

společné činnosti, skupinovou práci a individuální péči. Využívá přitom dětské literatury, školou 

pořádaných akcí a kulturních vystoupení nebo reaguje na situace z běžného života. Ve všech 

ročnících volí pro práci s žáky hravou a nenásilnou formu. 

Formy realizace 

Vyučovací hodina 

Časová dotace 

Předmět je vyučován ve všech ročnících 1. i 2.stupně v rozsahu: 

- po 2 hodinách týdně v 1.-6.ročníku 

- po 1 hodině týdně v 7.-10.ročníku 

Místo realizace 

Běžná třída 

Průřezová témata 

 V předmětu jsou integrovány tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální 

výchova. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou 

k tomu, aby žák v předmětu Řečová výchova dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. 
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Očekávané výstupy 

1. stupeň 

1. období – žák by měl: 

- reprodukovat jednoduché říkanky a básničky 

- odpovídat na otázky slovem, větou 

- dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů 

- popsat jednoduché obrázky 

- reprodukovat krátký text podle otázek 

2. období – žák by měl: 

- reprodukovat krátké texty podle jednoduché osnovy 

- vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle návodných otázek 

- vyprávět jednoduchý příběh podle obrázku 

- popsat osoby, předměty podle reálu nebo vyobrazení za pomoci doprovodných otázek 

- domluvit se v běžných situacích 

- zvládat slovní formy společenského styku – pozdrav, prosba, poděkování 

- dramatizovat jednoduchý krátký příběh z oblasti, která je žákům blízká 

2 stupeň 

Žák by měl:  

- dosáhnout srozumitelného mluveného projevu, širší slovní zásoby, snažit se o zřetelnou 

výslovnost 

- používat věty se správnými gramatickými strukturami 

- dbát na kulturu mluveného projevu 

- komunikovat vhodně v běžných situacích a zvládat základní pravidla komunikace 

- popsat děje, jevy a osoby na obrázcích 

- vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity 

- převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh, divadelní nebo filmové představení 

- dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku  

 

Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Řečová výchova 

Kompetence k učení 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- podle návodných otázek reprodukuje text (obsah textu) 

- za pomoci učitele formuluje hlavní myšlenku (charakterové vlastnosti postav, dějovou 

posloupnost ...) 

- zvládá dramatizaci krátkých textů 

- naučí se zpaměti krátký text 

- používá názorné pomůcky (obrázky, předměty…) 

- pracuje podle slovního vedení učitele a jednoduchého návodu 

- dodržuje základní hygienické návyky při učení – správné sezení, správné držení těla 

- soustředí se při poslechu pohádek, příběhů a vyprávění 

- aktivně se zapojuje do různých činností 

- dokáže navázat dobré vztahy s učitelem 

- zná význam běžně používaných slov a správně je používá 

- zná význam ustálených frází a používá je 

- pozná a pojmenuje předměty a činnosti, s nimiž se setkává v běžném životě 

- zvládá jednoduché návyky osobní hygieny, sebeobsluhy 

- používá základní pravidla společenského chování (pozdrav, požádání, poděkování ...) 
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Kompetence k řešení problémů 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- popíše problémové situace 

- jednoduše popíše základní znaky věcí a jevů 

- reaguje na nově vzniklé situace 

- napodobuje učitele při nácviku hlásek, artikulačních cvičení, řečovém projevu 

- aplikuje známé osvědčené metody při řešení praktických situací 

- zaujímá vlastní postoje a názory na základě předešlých situací 

- snaží se neúspěch překonat opakováním činnosti (opakovaný nácvik správné výslovnosti apod.) 

- požádá o radu a jednoduše problém popíše 

 

Kompetence komunikativní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- pozorně naslouchá, udržuje kontakt očima 

- navazuje kontakty, zapojuje se do hovoru 

- formuluje jednoduše otázku, přání, sdělení 

- komunikuje s okolím slovy, krátkými větami 

- vhodně používá gesta, mimiku k dosažení cíle sdělení 

- hovoří přiměřeně nahlas 

- zná význam jednoduchých, běžně užívaných slov, osvojuje si význam dalších, aktivně je užívá 

- v komunikaci rozumí běžně užívaným frázím a užívá je 

- rozumí krátkým jednoduchým větám 

- projevuje slušnou formou svůj souhlas i nesouhlas 

- prožitky a pocity jednoduše slovně nebo mimicky vyjádří 

- reaguje na pocity druhého 

- podle návodných otázek vysvětlí obsah textu 

- chápe, popíše jednoduchý obrázek, ilustraci    

- vybere vhodný obrázek k textu, vypráví podle obrázků 

- jednoduše vyjádří svůj názor či potřeby, obhájí je 

- poslouchá a reaguje na názory druhých, respektuje je 

- pokouší se formulovat myšlenky, vést dialog 

- komunikuje s lidmi i mimo školu v běžných situacích (nákup, cestování, služby…) 

- komunikuje s vyučujícími a spolužáky  

 

Kompetence sociální a personální 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- pozná svého učitele, vychovatele, ostatní pracovníky školy a respektuje jejich příkazy 

- vnímá svoji sounáležitost se skupinou 

- spolupracuje s vrstevníky při hře a učení, řešení úkolů 

- dle svých schopností pracuje v týmu 

- zapojuje se do společných školních aktivit 

- používá základní společenské návyky (pozdraví, poděkuje, požádá, omluví se, vyká dospělým..) 

- je pravdomluvný, nepodvádí 

- odhaduje důsledky svých verbálních a neverbálních projevů 

- respektuje názory a potřeby druhých, jednoduše vyjadřuje své potřeby, pocity a přání 

- přizpůsobí se společnému programu 

- navazuje a udržuje kamarádské vztahy, přátelství 
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- ví, že mu nikdo nesmí ubližovat, ani sám nikomu neubližuje  

- dokáže odmítnout nepříjemnou, ale i nebezpečnou komunikaci 

- upozorní známé dospělé na takovou komunikaci 

- požádá o pomoc 

- jednoduše vyjádří svůj požadavek  

- nestydí se komunikovat před cizími lidmi, vystupovat na veřejnosti 

 

Kompetence občanská 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- používá základní pravidla slušného chování ve škole i mimo ni 

- ve společnosti jednoduše komunikuje 

- vyřídí si jednoduché záležitosti (úřad, pošta, lékař, nákup ...) 

- navštěvuje kulturní, společenské akce aktivně nebo jako divák 

- dodržuje své základní povinnosti, přiměřeně uplatňuje svá práva 

- chodí pravidelně do školy, dodržuje základní ustanovení řádu školy 

- odmítá násilí a ani sám neubližuje 

- respektuje rodiče, pedagogy a osoby veřejně činné 

- nedopouští se společensky nežádoucího chování, trestné činnosti (lež, krádež, podvod, 

ubližování, nespravedlnost, poškozování majetku ...) 

- dokáže na ně upozornit 

- dodržuje zásady společenského chování, vhodné způsoby komunikace 

- dodržuje pitný režim 

- zná význam odpočinku a relaxace 

 

Kompetence pracovní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- rozumí pokynům učitele, pracuje podle nich 

- popíše jednoduchý pracovní postup 

- soustředí se na práci 

- snaží se o co nejlepší výslovnost, vyjadřování 

- raduje se ze svých úspěchů, jsou pro něj motivací do další práce  

- zapojí se do činností při práci ve skupině, spolupracuje s ostatními 

- přijímá hodnocení své práce, a to i nepříznivé, snaží se svou práci zlepšit 

- dodržuje zásady ochrany zdraví a hlasové hygieny 



Řečová výchova    1. - 3. ročník, 2 hodiny týdně    

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

 Průpravná cvičení Dechová cvičení 

Hlasová cvičení 
Artikulační cvičení 

Rozvíjení fonematického sluchu 

- Správně dýchá a provádí cviky podle vzoru 

 
 

- Vnímá a rozlišuje rozdíl mezi správným a 

nesprávným zněním hlásek 
 

PT-OSV/6a, 6b – průběžně v hodinách 

 Nácvik správné výslovnosti  - Nacvičuje a správně vyslovuje jednotlivé 

hlásky 

Nácvik probíhá podle stavu a úrovně 

výslovnosti jednotlivých žáků 

 Rozvoj komunikačních dovedností Říkanky, říkadla, básničky 
  

Rytmizace řeči spojená s hrou na tělo, říkadla, 
rozpočitadla 

Otázky a odpovědi 

Texty, pohádky 
 

 

Popis 
Nácvik společenských návyků 

 

Smyslové vnímání 
 

Rozšiřování slovní zásoby 

 

- Reprodukuje jednoduché říkanky, říkadla a 
básničky 

- Slabikuje slova, říkadla, rozpočitadla a 
doprovází hrou na tělo 

- Odpovídá na otázky slovem, větou 

- Dokáže se koncentrovat na poslech pohádek a 
krátkých příběhů 

- Reprodukuje krátký text podle otázek 

- Popíše jednoduché obrázky 
- Pozdraví, poprosí, poděkuje…, jednoduše 

komunikuje v obvyklých situacích  

- Jednoduše slovy, krátkými větami vyjádří, co 
vnímá 

- Osvojuje si význam dalších slov a užívá je 
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Řečová výchova    4. - 6. ročník, 2 hodiny týdně    

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

 Průpravná cvičení Dechová cvičení 

Hlasová cvičení 
Artikulační cvičení 

Rozvíjení fonematického sluchu 

- Správně dýchá a provádí cviky podle vzoru 

 
 

- Vnímá a rozlišuje rozdíl mezi správným a 

nesprávným zněním hlásek 
 

PT-OSV/ 6a, 6b – průběžně v hodinách  

 Nácvik správné výslovnosti  - Nacvičuje a správně vyslovuje jednotlivé 

hlásky 

Nácvik probíhá podle stavu a úrovně 

výslovnosti jednotlivých žáků 

 Rozvoj komunikačních dovedností Říkanky, říkadla, básničky 
  

Rytmizace řeči spojená s hrou na tělo, říkadla, 

rozpočitadla 
Vyprávění 

 

Texty, pohádky 
 

 

 
Film, divadlo 

 

Popis  

 

Slovní formy společenského styku 

 
Modelové komunikační situace 

Dramatizace 

 
Smyslové vnímání 

Rozšiřování slovní zásoby 

 

- Přednáší jednoduché říkanky, říkadla a 
básničky 

- Slabikuje slova, říkadla, rozpočitadla a 

doprovází hrou na tělo 
- Vypráví své zážitky podle návodných otázek, 

vypráví jednoduché příběhy podle obrázků 

- Dokáže se koncentrovat na poslech pohádek a 
příběhů 

- Reprodukuje krátký text podle jednoduché 

osnovy 
- Vypráví zhlédnutý filmový nebo divadelní 

příběh podle návodných otázek 

- Popíše osoby, předměty podle reálu nebo 

vyobrazení za pomoci doprovodných otázek 

- Zvládá slovní formy společenského styku - 

pozdrav, prosba, poděkování, omluva… 
- Domluví se v běžných situacích 

- S dopomocí dramatizuje pohádku, jednoduchý 

krátký příběh z oblasti, která je žákům blízká 
- Vyjádří slovy, větami, co vnímá 

- Osvojuje si význam dalších  slov a užívá je 
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Řečová výchova    7. - 10. ročník, 1 hodiny týdně    

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

 Průpravná cvičení Dechová cvičení 

Hlasová cvičení 
Artikulační cvičení 

Rozvíjení fonematického sluchu 

- Správně dýchá a provádí cviky podle vzoru 

 
 

- Vnímá a rozlišuje rozdíl mezi správným a 

nesprávným zněním hlásek 
 

PT-OSV/ 6a, 6b – průběžně v hodinách 

 Nácvik správné výslovnosti  - Nacvičuje a správně vyslovuje jednotlivé 

hlásky 

Nácvik probíhá podle stavu a úrovně 

výslovnosti jednotlivých žáků 

 Rozvoj komunikačních dovedností  Srozumitelný mluvený projev 
 

 

 
 

 

Vyprávění 
Literatura, divadlo, film 

 

Popis  
Slovní formy společenského styku 

 

 

 

Modelové komunikační situace 

 
Konverzační cvičení 

 

Dramatizace 
Mimojazykové prostředky řeči – mimika, gesta 

Alternativní způsoby komunikace 

 
Rozšiřování slovní zásoby 

 

- Dosáhne srozumitelného mluveného projevu, 
širší slovní zásoby, snaží se o zřetelnou 

výslovnost 

- Používá správné tvary slov, věty se správnými 
gramatickými strukturami 

- Dbá na kulturu mluveného projevu 

- Vypráví vlastní zážitky a popíše své pocity 
- Převypráví vyslechnutý, přiměřeně náročný 

příběh, divadelní nebo filmové představení 

- Samostatně popíše děje, jevy a osoby na 
obrázcích 

- Zvládá slovní formy společenského styku – 

pozdrav, prosba, poděkování, omluva, přání k 

narozeninám atd. 

- Komunikuje vhodně v běžných situacích a 

zvládá základní pravidla komunikace 
- Tvoří a klade otázky, odpovídá na otázky, 

snaží se o správnou intonaci 

- Dramatizuje jednoduchý příběh nebo pohádku 
- Přiměřeně používá mimiku, gesta 

- Předvede jednoduchou situaci beze slov s 

využitím mimiky a gest 
- Osvojuje si význam dalších slov a užívá je 

 

 



Vzdělávací oblast  MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

 

 

 
Týdenní počet hodin  24 – z toho  1.stupeň 12 hod 

       2.stupeň 12 hod 

 

Vyučovací předmět  Počty 

 

 

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 

vede žáka k: 

- osvojování a chápání matematických postupů, zvládnutí základních matematických dovedností 

- rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací 

- používání matematických symbolů 

- rozvíjení samostatnosti, vytrvalosti a koncentrace pozornosti 

- vytváření prostorové představivosti 

- uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě (měření, porovnávání velikostí, 

manipulace s penězi) 

- rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů 

- zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích dovedností 
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Vyučovací předmět  POČTY 
 

 

Týdenní počet hodin  24 hod – z toho 1.stupeň – 12 hod 

        2.stupeň – 12 hod 

 

 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávací obsah 

V předmětu si žáci postupně osvojují základní matematické pojmy, symboly a postupy. Veškerá 

výuka směřuje k tomu, aby žáci dokázali využít základních matematických znalostí a dovedností 

v praktickém životě při řešení jednoduchých situací a úkolů. Výukou rozvíjíme také základní 

prostorovou představivost a základy abstraktního myšlení. 

Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen na tematické okruhy: 

- řazení a třídění předmětů 

- číslo a početní operace 

- závislosti, vztahy a práce s daty 

- základy geometrie. 

Žáci si během výuky vytvářejí konkrétní představu o číslech a číselné ose v oboru přirozených čísel 

do tisíce a osvojují si některé základní matematické operace (sčítání, odčítání, násobení, 

porovnávání). Učí se třídit a seskupovat prvky podle určitých kritérií, sestavovat a číst jednoduché 

tabulky. Seznamují se se základními jednotkami délky, hmotnosti, objemu a času a učí se je při 

měření prakticky užívat – měří, váží, odměřují, určují čas. Rozeznávají, pojmenovávají a 

znázorňují základní geometrické tvary a některá tělesa, osvojí si základy rýsování. Seznamují se 

s mincemi a bankovkami, jejich hodnotou, a učí se je prakticky užívat. Pracují s kalkulátorem. 

Při výuce důsledně dbáme na to, aby výchozí situace při řešení úkolů zobrazovaly reálný život, 

žákům známý a blízký. Vedeme je k samostatnému řešení jednoduchých úkolů, a především 

k praktickému využívání všech získaných početních dovedností. 

Formy realizace 

Vyučovací hodina 

Časová dotace 

Předmět je vyučován ve všech ročnících 1. i 2.stupně v rozsahu: 

- po 2 hodinách týdně v 1.-6.ročníku 

- po 3 hodinách týdně v 7.-10.ročníku 

Místo realizace 

Běžná třída, učebna ICT 

Průřezová témata 

Do předmětu nejsou integrována průřezová témata. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou 

k tomu, aby žák v předmětu Počty dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. 
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Očekávané výstupy 

 

1.stupeň 

Řazení a třídění předmětů 

1.období – žák by měl: 

- orientovat se v pojmech všechno – nic, hodně – málo, malý – velký, dlouhý – krátký, stejně – 

více – méně, široký – úzký 

- orientovat se v prostoru – nad, pod, před, za, vedle, na začátku, na konci, nahoře – dole 

- řadit předměty zleva doprava 

- třídit předměty podle velikosti, barev, tvaru, obsahu 

2.období – žák by měl 

- orientovat se v pojmech větší – menší, kratší – delší, širší – užší 

- rozlišovat vlevo – vpravo – uprostřed 

- orientovat se na ploše 

- porovnávat množství a tvořit skupiny o daném počtu prvků 

- třídit předměty podle pořadí ve skupinách 

- přiřazovat předměty podle číselné řady 

 

Číslo a početní operace 

1.období – žák by měl: 

- číst, psát a používat číslice v oboru do 5 

- orientovat se v číselné řadě 1 až 5 

- sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 5 

- znát matematické pojmy +, -, =, a umět je zapsat 

- umět rozklad čísel v oboru do 5 

- psát číslice 1-5 podle diktátu 

2.období – žák by měl 

- číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 20 i na číselné ose, numerace do 100 

- umět rozklad čísel do 20 bez přechodu přes desítku 

- sčítat a odčítat s názorem do 20 bez přechodu (i s přechodem) přes desítku 

- psát čísla do 100 

- zvládat snadné příklady v oboru do 100 bez přechodu přes desítku 

- zapsat jednoduché příklady v oboru do 20 podle diktátu 

- řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 

- umět použít kalkulátor 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

1.období – žák by měl: 

- používat výrazy nad, pod, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu 

- modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek 

- doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 5 

- uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi 
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2.období – žák by měl 

- používat výrazy vpravo – vlevo 

- rozlišovat pojmy rok, měsíc, den 

- určit čas s přesností na celé hodiny 

- znát základní jednotky délky a hmotnosti – metr, kilogram 

- doplňovat jednoduché tabulky posloupnosti čísel do 20 

- uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s penězi 

 

Základy geometrie 

1.období – žák by měl: 

- poznat a pojmenovat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník) 

- rozlišit základní geometrické tvary na různých předmětech 

- porovnat délky různých předmětů, rozlišit kratší – delší 

2.období – žák by měl 

- kreslit křivé a přímé čáry 

- poznat rozdíl mezi čárou a přímkou 

- používat pravítko při rýsování přímek 

- změřit délku předmětu 

 

2.stupeň 

Číslo a početní operace 

Žák by měl: 

- psát, číst a používat čísla v oboru do 100, numerace do 1000 po 100 

- orientovat se na číselné ose 

- sčítat a odčítat písemně dvojciferná čísla do 100 bez přechodu přes desítku s použitím názoru 

- používat násobkové řady 2, 5, 10 s pomocí tabulky 

- umět řešit praktické početní příklady a jednoduché slovní úlohy 

- pracovat s kalkulátorem 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

Žák by měl: 

- znát a užívat základní jednotky délky, hmotnosti, času a objemu 

- zvládat početní úkony s penězi 

- orientovat se v čase, určit čas s přesností na půlhodiny 

- doplňovat údaje v jednoduché tabulce 

 

Základy geometrie 

Žák by měl: 

- umět zacházet se základními rýsovacími pomůckami a potřebami 

- používat základní geometrické pojmy 

- znázornit a pojmenovat základní rovinné útvary 

- rozeznat přímku a úsečku, umět je narýsovat a označit 

- měřit a porovnávat délku úsečky 

- poznat a pojmenovat základní geometrická tělesa 
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Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Počty 

Kompetence k učení 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- píše a používá správné tvary číslic 

- ovládá základní matematické operace v oboru do 100 

- zná a používá základní matematické značky a symboly 

- řeší jednoduché praktické početní úkoly, počítá s penězi 

- doplňuje jednoduché tabulky a schémata 

- zvládá základní prostorovou orientaci 

- používá názorné pomůcky (prsty, počitadlo, kalkulátor, předměty, obrázky, tabulky) 

- provádí jednoduché výpočty na kalkulátoru 

- pracuje podle slovního vedení učitele 

- opakuje a dodržuje postup při práci (algoritmus)  

- dodržuje základní hygienické návyky – správné sezení při práci, držení psacích potřeb, čisté 

ruce 

- připraví si pomůcky na vyučování 

- soustředí se na danou činnost 

- raduje se z dobrých výsledků svých i spolužáků 

- je aktivní 

- využívá počítač (výukové programy), ovládá základní obsluhu PC 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- jednoduché a známé problémy překonává sám, složitější s dopomocí 

- napodobuje učitele při řešení úkolů 

- aplikuje známé postupy při řešení podobných situací 

- uplatňuje vlastní zkušenosti při řešení praktických situací 

- při řešení problému hledá společné znaky s podobnými situacemi, vybírá a volí vhodný postup, 

problém řeší pomocí naučených stereotypů 

- řešením problému získává další zkušenosti 

- nenechá se odradit neúspěchem 

- neúspěch se snaží překonat opakováním činnosti 

- raduje se z dokončeného úkolu 

- požádá o radu a jednoduše problém popíše 

 

Kompetence komunikativní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- naslouchá, udržuje kontakt očima 

- jednoduše formuluje otázku 

- ptá se, jestliže něčemu nerozumí, odpoví na otázku 

- hovoří přiměřeně nahlas 

- zná význam používaných slov souvisejících s oborem 

- osvojuje si význam slov souvisejících s oborem, aktivně je užívá 

- správně reaguje na sdělení a pokyny 

- projevuje slušnou formou souhlas i nesouhlas 

- rozumí krátkým jednoduchým větám 

- komunikuje s vyučujícími i spolužáky 
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Kompetence občanské 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- zná a přiměřeně uplatňuje svoje práva 

- zná a dodržuje základní povinnosti 

- chrání společný i osobní majetek 

- respektuje pedagogy a ostatní pracovníky školy 

- dodržuje základní hygienická pravidla 

- rozumí pokynům, přiměřeně na ně reaguje 

 

Kompetence sociální a personální  

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- pozná učitele, respektuje ho a s učitelem spolupracuje 

- vnímá svou sounáležitost se skupinou 

- spolupracuje s vrstevníky při učení a řešení úkolů 

- dle svých schopností pracuje v týmu 

- používá základní společenská pravidla 

- je-li požádán, vykoná určitou činnost 

- pomáhá nezištně spolužákům 

- je pravdomluvný, nepodvádí 

- respektuje názory a potřeby druhých, reaguje na ně 

- vyjádří své potřeby, pocity, přání 

- přizpůsobí se společnému programu 

- udržuje kamarádské vztahy, chová se ohleduplně 

- samotným řešením přiměřeně náročných úkolů získává pocit sebeuspokojení a sebeúcty 

 

Kompetence pracovní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- udržuje pořádek na svém místě 

- pracuje podle pokynů vyučujícího 

- dodržuje stanovený (naučený) postup u jednotlivých činností 

- jednoduché činnosti zvládá samostatně 

- soustředí se na pracovní činnosti, pracuje svým tempem 

- dokončí započatou práci 

- překoná nezdar při práci 

- snaží se o co nejlepší provedení práce 

- raduje se z úspěchů v práci svých i ostatních 

- zapojí se do činnosti ve skupině, pracuje s ostatními, respektuje jejich názor 

- porovná výsledky své práce s ostatními 

- přijímá hodnocení své práce, zná jednoduchá pravidla pro hodnocení 

- přijímá i nepříznivé hodnocení a snaží se svou práci zlepšit 



Počty – 1. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

 

 

Přípravná část Třídění předmětů 

- manipulace s předměty 
- abstrakce (obrázky) 

Pojmy 

- všechno – nic 
- všichni – nikdo 

- velký – malý 
- dlouhý – krátký 

- stejně – více – méně 

Orientace v prostoru 

- nahoře – dole 

- vpředu – vzadu 

 
Rozlišování základních barev 

 

- s pomocí učitele i samostatně rozliší a třídí 

předměty (2 i 3 předměty, obrázky výrazně 
odlišné) 

- zná a s pomocí učitele užívá uvedené pojmy 

- rozlišuje a třídí předměty (obrázky) podle 
pojmů: velký – malý, dlouhý – krátký 

- jednoduše určí množství za užití pojmů: 
všechno – nic, všichni – nikdo 

- jednoduše porovná množství za užití pojmů: 

stejně – více – méně 
- rozliší pojmy nahoře-dole, vpředu-vzadu, 

určí rozmístění předmětů v prostoru a na 

ploše, umístí předmět správně na plochu 
podle zadání 

- pozná základní barvy, s pomocí učitele je 

pojmenuje, třídí předměty podle barvy 
 

Učivo přípravné části procvičovat a 

upevňovat během celého školního roku 

Prosinec Numerace v oboru 

1 – 2 

Pojem čísla a číslice 1 

- čtení a psaní číslice 1 

- přiřazování čísla 1 k danému počtu prvků 
- tvoření souborů o 1 prvku 

- čte, píše číslici 1, přiřadí (zapíše) číslo ke 

správnému počtu prvků, utvoří (vyznačí) 

soubor o 1 prvku 

 

Leden 

 

 

Únor 

 

 Pojem čísla a číslice 2 

- čtení a psaní číslice 2 

- počítání po 1 do 2 
- přiřazování čísla 2 k danému počtu prvků 

- tvoření souborů o 2 prvcích 

- čte, píše číslici 2, spočítá po 1 počet prvků, 

přiřadí (zapíše) číslo 2 ke správnému počtu 

prvků, utvoří (vyznačí) soubor o 2 prvcích, 
rozliší soubor o 1 a 2 prvcích, píše číslice 1 a 

2 podle diktátu 

 

Březen 

 

Duben 

 

Květen 

 

 Sčítání a odčítání v oboru 2 

 

- s pomocí názoru sčítá a odčítá v oboru do 2 

- zná a správně pojmenuje matematická 
znaménka (a, bez, je) 

- s pomocí učitele doplňuje jednoduché 

tabulky a schémata 
- doplňuje výsledky příkladů v PS i sešitě 

 

Červen  Opakování učiva Procvičování učiva 1. ročníku   
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Počty – 2. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

Opakování učiva 1. ročníku     

Říjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

 

Řazení a třídění Pojmy  

- větší – menší 

- kratší – delší 
- hodně – málo 

 

Orientace v prostoru 

- na začátku – na konci 

- první – poslední 

 

 

Rozlišování geometrických tvarů 

- zná a s pomocí učitele užívá uvedené pojmy, 

rozlišuje a třídí předměty (obrázky) podle 

uvedených vlastností 
- jednoduše porovná množství za užití pojmů: 

hodně – málo 

 
- určí polohu předmětu v prostoru a na ploše, 

užívá pojmy s dopomocí učitele, umístí 

předmět správně na plochu podle zadání, řadí 
předměty v řádku zleva doprava 

 

- zná pojmy kruh (kolečko), trojúhelník, 
obdélník, čtverec 

- rozliší a třídí tyto geometrické tvary, rozliší 

je na různých předmětech 

Učivo této části procvičovat a upevňovat 

během celého školního roku 

Prosinec  

 

 

Únor 

 

Numerace v oboru 

1 – 4 

Číslo a číslice 3 

- čtení a psaní číslice 3 

- počítání po 1 do 3 

- přiřazování čísla 3 k danému počtu prvků 

- tvoření souborů o 3 prvcích 

- sčítání a odčítání v oboru do 3 

- čte, píše číslici 3, spočítá po 1 počet prvků, 

přiřadí (zapíše) číslo 3 ke správnému počtu 

prvků, utvoří (vyznačí) soubor o 3 prvcích, 

rozliší soubor o 1, 2 a 3 prvcích, píše číslice 

1, 2 a 3 podle diktátu 

- s pomocí názoru sčítá a odčítá v oboru do 3 
- s pomocí učitele doplňuje jednoduché 

tabulky a schémata 

- doplňuje výsledky příkladů v PS i sešitě 
- správně pojmenuje a zapíše matematická 

znaménka 

- opíše příklady na sčítání a odčítání do sešitu 

 

Březen 

 

Duben 

 

Květen 

 

 Číslo a číslo 4 

- jako u čísla 3 a dále 

- číselná řada do 4 vzestupná i sestupná 
- porovnávání v oboru do 4 

- rozklad čísla 2 – 4 

- jako u čísla 3 a dále: 

- jmenuje číselnou řadu vzestupnou i 

sestupnou, doplní neúplnou číselnou řadu 
- s pomocí názoru porovná množství, užívá 

pojmy méně – více – stejně, vyznačí 

požadované množství (např. zakroužkuj, kde 
je více) 

- s pomocí názoru rozloží čísla 2 – 4 různými 

způsoby 

 

Červen  Opakování učiva    
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Počty – 3. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

Opakování učiva 2. ročníku 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Říjen Řazení a třídění Pojmy 

- široký – úzký 

 

Orientace v prostoru 

- před – za 

- nad – pod – vedle 
 

Třídění předmětů 

- kombinace vlastností 
 

- zná a s pomocí učitele užívá uvedené pojmy, 

rozlišuje a třídí předměty (obrázky) podle 

uvedené vlastnosti 

- orientuje se v prostoru a na ploše za užití 

uvedených pojmů, umístí předměty a 

obrázky správně na plochu podle zadání 
 

- třídí předměty podle více vlastností současně 

(např.: vyber všechna velká červená kolečka 
a malé žluté čtverce) 

Učivo této části procvičovat a upevňovat 

během celého školního roku 

Leden 

 

 

Březen 

 

Numerace v obor 

1 – 5 

Číslo a číslice 5 

- čtení a psaní číslice 5 
- počítání po 1 do 5 

- přiřazování čísla 5 k danému počtu prvků 

- tvoření souborů o 5 prvcích 
- počítání s mincemi 1, 2, 5 Kč 

- číselná řada do 5 

- porovnávání čísel do 5 
- sčítání a odčítání v oboru do 5 

- rozklad čísel v oboru do 5 

- čte, píše číslici 5, spočítá po 1 počet prvků, 

přiřadí (zapíše) číslo 5 ke správnému počtu 
prvků, utvoří (vyznačí) soubor o 5 prvcích, 

rozliší soubory o 1 – 5 prvcích, opisuje 

číslice, píše číslice 1 – 5 podle diktátu 
- počítá drobné mince, užívá je v praktických 

situacích (hra na obchod) 

- jmenuje vzestupnou a sestupnou číselnou 
řadu, doplní řadu neúplnou 

- porovnává množství do 5, užívá pojmy více -

méně – stejně, vyznačí požadované množství 
(např.: zakroužkuj, kde je více) 

- sčítá a odčítá v oboru do 5 za pomoci názoru 

s pomocí učitele i samostatně 
- doplňuje výsledky příkladů v PS i sešitě 

- opíše příklady do sešitu a vypočítá je 

- s pomocí učitele doplňuje jednoduché 
tabulky a schémata 

- správně pojmenuje, zapíše a užívá 

matematická znaménka 
- s pomocí názoru rozloží čísla 1 – 5 různými 

způsoby 

 

Duben 

 

 

 

Květen 

 

Numerace v oboru 

0 – 5 

Číslo a číslice 0 

- čtení a psaní číslice 0 
- prázdný soubor 

- přiřazování čísla 0 k prázdnému souboru 

- tvoření prázdného souboru 
- sčítání a odčítání s 0 v oboru do 5 

- čte, píše číslici 0, přiřadí číslo 0 k prázdnému 

souboru, vytvoří prázdný soubor 
- sčítá a odčítá s 0 v oboru do 5 (za pomoci 

názoru) 

 

 

Červen 

 

Opakování učiva     
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Počty – 4. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

Opakování učiva 3. ročníku  

Pojmy  

 

Orientace v prostoru 

- vlevo – vpravo – uprostřed 

- orientace podle více údajů 

 

- s dopomocí učitele určí polohu předmětu na 

ploše a v prostoru za užití uvedených pojmů, 
rozliší pravou a levou stranu 

- umístí předmět na plochu (najde ho 

v prostoru) podle více údajů (nakresli 
kolečko nahoře vlevo, co je ve třídě dole 

vpravo atp.) 

Učivo zařazovat a procvičovat během 

celého školního roku 

Říjen  Numerace v oboru 

0 – 10 

Číslo a číslice 6 

- čtení a psaní číslice 6 

- počítání po 1 do 6 

- přiřazování čísla 6 k danému počtu prvků 
- tvoření souborů o 6 prvcích 

- číselná řada do 6 

- sčítání a odčítání v oboru do 6 
- rozklad čísel v oboru do 6 

- počítání mincí 

- porovnávání čísel do 6 

- čte, píše číslici 6, spočítá po 1 počet prvků, 

přiřadí (zapíše) číslo 6 ke správnému počtu 

prvků, utvoří (vyznačí) soubor o 6 prvcích, 

rozliší soubory o 1 – 6 prvcích, opisuje 
číslice, píše číslice 1 – 6 podle diktátu 

- počítá drobné mince, užívá je v praktických 

situacích (hra na obchod) 
- jmenuje vzestupnou a sestupnou číselnou 

řadu, doplní řadu neúplnou 

- porovnává množství do 6, užívá pojmy více 
– méně – stejně, vyznačí požadované 

množství (např.: zakroužkuj, kde je více) 

- sčítá a odčítá v oboru do 6 za pomoci názoru 
s pomocí učitele i samostatně 

- doplňuje výsledky příkladů v PS i sešitě 

- opíše příklady do sešitu a vypočítá je 

- zapíše příklady podle diktátu a vypočítá je 

- s pomocí učitele doplňuje jednoduché 

tabulky a schémata 
- správně pojmenuje, zapíše a užívá 

matematická znaménka 

- s pomocí názoru rozloží čísla 1 – 6 různými 
způsoby 

 

Listopad 

 

Prosinec 

 

 Číslo a číslice 7 

- jako u čísla 6 
 

Jako u čísla 6  

Leden 

Únor 

 

 Číslice 8 

- jako u čísla 6 

 

Jako u čísla 6  

Březen 

Duben  

 Číslice 9 

- jako u čísla 6 
 

Jako u čísla 6  

Květen 

Červen   

 Číslice 10 

- jako u čísla 6 
 

Jako u čísla 6  
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Počty - 5. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

 

Září 

Opakování učiva 4.ročníku 

Geometrie  

 

Rýsování přímek 

- křivá a přímá čára 

- rýsování přímek 

 

- rozliší křivou a přímou čáru, kreslí křivou a 

přímou čáru podle zadání 
- rýsuje přímky podle pravítka, zná pojem 

přímka 

Učivo geometrie zařazovat a procvičovat 

během celého školního roku 

Říjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben  

Numerace v oboru 

11 – 20 

Čísla a číslice 11 – 20 

- čtení a psaní číslic 

- počítání po 1, znázornění na dvacítkovém 

počitadle 

- přiřazování čísla ke správnému počtu 

prvků 
- tvoření souborů o příslušném počtu prvků, 

číselná řada, doplnění číselné řady 

- číselná osa 
- sčítání a odčítání v daném oboru bez 

přechodu 10 

- rozklad čísla na jednotky a desítky 
- počítání s mincemi 10, 20 Kč 

- porovnávání množství a ceny 

- jednoduché slovní úlohy 
- práce s kalkulátorem 

- čte, píše číslice 11 – 20, spočítá po 1 počet 

prvků, přiřadí (zapíše) číslo ke správnému 

počtu prvků, utvoří (vyznačí) soubor o 

daném počtu prvků, rozliší soubory o 11 – 20 

prvcích, užívá 20 počitadlo, opisuje číslice, 

píše číslice 11 – 20 podle diktátu 
- jmenuje vzestupnou a sestupnou číselnou 

řadu, doplní řadu neúplnou 

- vyhledá čísla na číselné ose, jednoduše je 
porovná (větší – menší) 

- porovnává množství do 20, užívá pojmy více 

– méně – stejně, vyznačí požadované 
množství (např.: zakroužkuj, kde je více) 

- porovná cenu zboží za užití pojmů dražší – 

levnější počítá s mincemi 10 a 20 Kč 
- sčítá a odčítá v oboru do 11 – 20 za pomoci 

názoru s pomocí učitele i samostatně 

- doplňuje výsledky příkladů v PS i sešitě 

- opíše příklady do sešitu a vypočítá je 

- zapíše příklady podle diktátu a vypočítá je 

- s pomocí i samostatně doplňuje jednoduché 
tabulky i schémata 

- s pomocí řeší jednoduché slovní úlohy 

- s pomocí názoru rozloží čísla 11 – 20 na 
desítky a jednotky 

- počítá příklady za použití kalkulátoru 

 

Květen Určování času  

Časové pojmy 

- rok, den, měsíc 

 
Určování času 

         -       s přesností na celé hodiny 

        
- zná uvedené pojmy, rozliší den, rok a (s 

dopomocí) měsíc 

 
- určí čas na hodinách s přesností na celé 

hodiny 

 
 

  

 

Červen  Procvičování učiva    
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Počty - 6. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

 

 

Září 

Opakování učiva 

Pojmy 

 

Orientace v prostoru 

- vlevo – vpravo – uprostřed 

 

 

- rozliší pravou a levou stranu, s dopomocí   
         učitele i samostatně užívá pojmy vpravo –  

         vlevo 

  

 

Říjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec  

Numerace v oboru do 100 Počítání po 10 do 100 

- číselná řada po 10 do 100 

- číslo před/za daným číslem 

- čtvercová síť 

- sčítání, odčítání 10 v oboru do 100 

- jednoduché slovní úlohy 
- počítání s penězi (50 Kč, 100 Kč) 

- porovnávání množství a ceny 

- čte, píše číslice označující desítky do 100, 

počítá po 10 do 100, za využití čtvercové sítě 

doplní správné číslo k danému počtu desítek, 

vyznačí určený počet desítek ve čtvercové 

síti 

- využívá stovkové počitadlo, znázorní na něm 
dané číslo 

- opisuje číslice, píše desítky 10 – 100 podle 

diktátu 
- jmenuje po 10 vzestupnou a sestupnou 

číselnou řadu, doplní řadu neúplnou 

- doplní desítky před a za danou desítkou 
- porovnává množství vyjádřené v 10 do 100, 

užívá pojmy více – méně – stejně, vyznačí 

požadované množství 
- vyhledá čísla na číselné ose, jednoduše je 

porovná (větší – menší) 

- porovná cenu zboží za užití pojmů dražší – 

levnější 

- počítá s mincemi a bankovkami 50 Kč a 100 

Kč 
- sčítá a odčítá 10 do 100 za pomoci názoru 

s pomocí učitele i samostatně 

- počítá příklady za použití kalkulátoru 
- doplňuje výsledky v PS i sešitě, opíše 

příklady do sešitu a vypočítá je 

- zapíše příklady podle diktátu a vypočítá je 
- s pomocí i samostatně doplňuje jednoduché 

tabulky a schémata 
- s pomocí řeší jednoduché slovní úlohy 
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Počty - 6. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

 

Leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 

 Numerace do 100 

- počítá po 1 do 100 

- číselná řada 1 – 100 
- rozklad čísla na desítky a jednotky 

- manipulace s penězi 

- porovnávání množství a ceny 

- počítá po 1 do 100, čte a píše číslice od 1 do 

100, znázorní dané číslo na stovkovém 

počitadle, ve čtvercové síti, doplní správné 
číslo k danému počtu prvků, píše číslice 

podle diktátu 

- jmenuje, doplňuje číselné řady v oboru do 
100 

- vyhledá, vyznačí číslo na číselné ose 

- řadí čísla podle velikosti 
- s pomocí názoru rozloží číslo na desítky a 

jednotky, zná tyto pojmy 

- počítá s mincemi a bankovkami, porovnává  
         množství a cenu 

- s pomocí i samostatně doplňuje jednoduché 

tabulky a schémata 

 

Květen  Jednotky délky a hmotnosti Měření na metry, vážení na kilogramy - zná pojem metr, kilogram a jejich značky, 

správně je přečte 

- rozliší předměty, které se měří a váží 
- porovná délku, hmotnost předmětů za užití 

pojmů: více – méně, delší – kratší 

- změří předměty s přesností na metry, zváží 
předměty s přesností na kilogramy (s 

dopomocí) 

- řeší jednoduché praktické slovní úlohy 
s využitím daných jednotek 

 

Červen  Numerace do 20 s přechodem Počítání do 20 s přechodem 10 - s pomocí kalkulátoru řeší příklady na sčítání 

a odčítání v oboru do 20 s přechodem 10, 

zapisuje výsledky 
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Počty - 7. ročník, 3 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

Opakování učiva    

Říjen 

 

Listopad  

Násobení v oboru do 100 Násobky čísla 10 - k obrázkům zapíše příklady na násobení 

- jmenuje řadu násobků 10, doplní neúplnou 
násobkovou řadu, využívá jednoduchou 

tabulku násobků 

- vypočítá příklady na násobení 10, zapíše je 

- řeší jednoduché slovní úlohy k násobení 

- vypočítá příklady na kalkulátoru 

 

Prosinec  

 

Únor  

Numerace v oboru do 100 Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu 10 

pamětné 

- příklady typu 30+8, 43+2 

- příklady typu 35-5, 96-4 
- manipulace s penězi 

- vypočítá dané typy příkladů zpaměti, 
využívá názor (čtvercová síť, stovkové 

počitadlo) 

- zapíše a vypočítá příklady do sešitu 
- vyplňuje tabulky, schémata v PS 

- řeší jednoduché slovní úlohy 

- počítá s penězi, porovnává množství a ceny 
- vypočítá příklady na kalkulátoru 

- pomocí kalkulátoru samostatně ověří 

správnost svých výpočtů 

 

Březen  

 

Určování času Pojem polovina, určování času s přesností na1/2 

hodinu 

- rozdělí předmět (obrázek) na poloviny, ukáže 
(vyznačí) polovinu 

- zná a užívá pojem polovina (půl, půlka) 

- určí čas s přesností na půlhodiny (přečte čas, 
nastaví čas na papírových hodinách) 

 

Duben  Jednotky délky Měření na centimetry - zná pojem centimetr a jeho značku, správně 

ji přečte 
- ukáže na pravítku vzdálenost 1 cm 

- změří předměty, úsečky s přesností na cm, 

velikost zapíše 
- rýsuje úsečky s přesností na cm, porovnává 

délky (kratší – delší) 

- zná a používá různé druhy měřidel (pravítko, 
krejčovský metr, skládací nebo tyčový metr, 

pásmo atp.) 

- řeší jednoduché slovní úlohy 

 

Květen  

 

Červen 

Násobení v oboru do 100 

 

 

 

Násobky čísla 2 - jako u násobků 10 
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Počty - 8. ročník, 3 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

Říjen 

Opakování učiva    

Listopad 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec 

Numerace v oboru do 100 Písemné sčítání a odčítání dvouciferných čísel 

v oboru do 100 bez přechodu 10 

- příklady typu   25       95 
                                  10      -30 

                               

  

- vypočítá písemně dané typy příkladů 

- zapíše příklady správně do sešitu a vypočítá 

je 
- vyplňuje tabulky, schémata v PS 

- řeší jednoduché slovní úlohy 

- počítá s penězi, porovnává množství a ceny 
- vypočítá příklady na kalkulátoru 

- pomocí kalkulátoru samostatně ověří 

správnost svých výpočtů 

 

Leden  

 

 

 

 

 

 

Únor  

Násobení v oboru do 100 Násobky čísla 5 - k obrázkům zapíše příklady na násobení 

- jmenuje řadu násobků 5, doplní neúplnou 

násobkovou řadu, využívá jednoduchou 
tabulku násobků 

- vypočítá příklady na násobení 5, zapíše je 

- řeší jednoduché slovní úlohy k násobení 
- vypočítá příklady na násobení na kalkulátoru 

 

Březen  Jednotky délky Měření na milimetry - zná pojem milimetr a jeho značku, správně ji 

přečte 
- ukáže na pravítku vzdálenost 1 mm 

- zná vztah 10 mm =1 cm 
- změří úsečky (předměty) v milimetrech nebo 

v centimetrech a milimetrech, velikost zapíše 

- porovnává délky úseček (delší – kratší) 
- řeší jednoduché slovní úlohy 

Průběžně opakování všech dříve 

naučených typů příkladů 

Duben  Jednotky objemu Odměřování na litry, ½ l - zná pojem litr a jeho značku, správně ji 

přečte 

- jmenuje látky, které odměřujeme na litry 
- odměří 1l nebo jiné požadované množství 

tekutiny (v celých litrech) 

- rozliší 1 l a ½ l, odměří ½ l tekutiny 
- zná vztah ½ l + ½ l = 1l, prakticky odměří 

- porovná množství (více – méně – stejně) 
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Počty - 8. ročník, 3 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Květen Jednotky hmotnosti Vážení na gramy a kilogramy - odváží požadované množství (mouka, cukr) 

v gramech 
- zná pojem gram a jeho značku, správně ji 

přečte 

- zváží různé předměty s přesností na gramy, 
hmotnost zapíše 

- zná vztah ½ kg + ½ kg = 1 kg, prakticky 
odměří, porovná množství (více – méně – 

stejně) 

- řeší jednoduché slovní úlohy 

 

Červen Opakování učiva  - procvičování a individuální docvičování 
učiva dle potřeb žáků 
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Počty – 9. ročník, 3. hodiny týdně 

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

Říjen 

Opakování učiva     

Listopad  

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec  

Numerace v oboru do 100 Písemné sčítání a odčítání dvouciferných čísel 

v oboru do 100 bez přechodu 10 

- příklady typu   45     46 
                                 23   - 21 

- vypočítá písemně dané typy příkladů 

- zapíše příklady správně do sešitu a vypočítá  

- vyplňuje tabulky, schémata v PS 
- řeší jednoduché slovní úlohy 

- počítá s penězi, porovnává množství a ceny 

- vypočítá příklady na kalkulátoru 

- pomocí kalkulátoru samostatně ověří 

správnost svých výpočtů 

Průběžné opakování všech dříve 

naučených typů příkladů 

Leden 

Únor  

Určování času Určování času na minuty, digitální čas - ví, že hodina má 60 minut, spočítá minuty 

s využitím násobků 5 

- určí čas s přesností na minuty (přečte, nastaví 
na hodinách) 

- přečte digitální zápis času a znázorní jej na 

papírových hodinách 
- ví, že den má 24 hodin, s dopomocí učitele (a 

názoru) určí čas v odpoledních hodinách 

(17.25 hodin) 
- používá znalosti v praktických situacích – 

určí začátek tel. programu, odjezdu autobusu  

 

Březen Vážení a měření Vážení a měření v praktických situacích - využívá znalosti o jednotkách délky a 

hmotnosti 
- měří, váží a odměřuje různé látky a předměty 

s dopomocí i samostatně 

- doplňuje tabulky a schémata v PS 
- řeší jednoduché praktické slovní úlohy 

 

Duben Geometrie Geometrické tvary a tělesa 

- kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník 
- koule, válec, krychle 

- rozliší, určí, pojmenuje jednotlivé 

geometrické tvary a tělesa 
- rozliší je na různých předmětech i jako 

abstrakci (nákres, narýsování) 

- geometrické tvary znázorní, nakreslí 
- z geometrických těles staví podle předlohy 

 

Květen  Rýsování úseček - rozliší, nakreslí a pojmenuje křivou a přímou 

čáru 

- zná pojem přímka a úsečka, rozliší přímku a 

úsečku 

- rýsuje přímky a úsečky podle pravítka, 
popíše je 

- rýsuje úsečky dané délky v cm, mm, cm+mm 

- měří úsečky v cm, mm, cm+mm, délku 
zapíše, porovná délky úseček (delší – kratší) 

 

Červen Opakování učiva    
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Počty – 10. ročník, 3 hodiny týdně 

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

Říjen 

Opakování     

Listopad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec 

Numerace v oboru do 1000 Počítání po 100 do 1000 

- číselná řada po 100 do 1000 

- manipulace s penězi – bankovky (100, 
200, 500, 1000 Kč) 

- sčítání a odčítání pamětné (příklady typu: 

200+300, 800-200) 
- rozklad čísel na 100 

- slovní úlohy 

- počítá po 100 do 1000, doplní číselnou řadu 

vzestupnou, sestupnou, neúplnou, doplní 100 

před/za daným číslem 
- vyhledá, vyznačí číslo na číselné ose 

- počítá s bankovkami 100, 200, 500, 1000 Kč 

(spočítá bankovky, připraví požadovanou 
sumu v určených bankovkách) 

- porovná množství a cenu 

- sčítá a odčítá celé 100 v oboru do 1000 
- zvládá jednoduché rozklady na 100 

- řeší jednoduché slovní úlohy v daném oboru 

- vypočítá příklady na kalkulátoru 
- pomocí kalkulátoru samostatně ověří 

správnost svých výpočtů 

 

Leden Jednotky hmotnosti Vážení na tuny - zná pojem 1 tuna a její značku, správně ji 

přečte a zapíše 
- zná vztah 1 t = 1000 kg 

- určí předměty (látky), které se váží na tuny 

- porovnává hmotnost (těžší – lehčí) 

- řeší příklady a jednoduché slovní úlohy 

s danou tématikou 
- doplňuje tabulky a schémata v PS 

Průběžné opakování všech dříve 

naučených typů příkladů 

Únor Jednotky délky Měření vzdálenosti na kilometry - zná pojem 1 kilometr a jeho značku, správně 

ji přečte a zapíše 

- zná vztah 1 km = 1000 m 
- určí, kdy se vzdálenost měří na kilometry 

- porovnává vzdálenost (blíže – dále) 

- řeší příklady a jednoduché slovní úlohy 
s danou tématikou 

- doplňuje tabulky a schémata v PS 

 

 

Březen Jednotky objemu Odměřování na hektolitry - zná pojem hektolitr a jeho značku, správně ji 

přečte a zapíše 

- zná vztah 1 hl = 100 l 
- určí, které látky se odměřují na hl 

- porovnává množství (více – méně) 

- řeší příklady a jednoduché slovní úlohy 
s danou tématikou 

- doplňuje tabulky a schémata v PS 

 

 
 
 

 



 95 

Počty – 10. ročník, 3 hodiny týdně 

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Duben Praktické dovednosti Užívání budíku, dopisní známky, cena nákupu - prakticky užívá budík – určí dobu zvonění, 

nastaví zvonění na určitou dobu, určí čas 
- rozliší cenu poštovních známek, počítá 

s drobnými mincemi 

- za pomoci kalkulátoru vypočítá cenu nákupu, 
připraví si potřebný obnos peněz, počítá 

s bankovkami i mincemi 

 

Květen 

Červen 

Opakování a procvičování učiva    
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Počty – Geometrie, 10. ročník, 3 hodiny týdně 

Vzdělávací obsah 

 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

Říjen 

Opakování učiva - rozlišování geometrických tvarů a těles, 

rýsování a měření úseček (cm, mm, 
cm+mm), druhy měřidel, praktické úkoly 

  

Listopad 

 

 

Prosinec 

Kružnice Rýsování kružnic 

- střed, poloměr 

- kružítko, nácvik postupu 
- rýsování kružnic 

- zná a s dopomocí učitele užívá pojmy střed 

kružnice, poloměr kružnice 

- vyznačí střed a poloměr kružnice 
- používá kružítko, s dopomocí i samostatně 

rýsuje kružnice podle zadání 

 

 

Leden 

 

 

 

Únor 

Trojúhelník Rýsování trojúhelníku 

- rýsování trojúhelníku ze 3 stran 

 

- pomocí kružítka s dopomocí i samostatně 
rýsuje trojúhelník ze 3 stran podle zadání 

- zná pojem strana a vrchol trojúhelníka, změří 

strany, popíše vrcholy velkými tiskacími 
písmeny 

 

Březen 

 

 

 

 

Květen 

Čtverec, obdélník Rýsování čtverce a obdélníka 

- rýsování kolmic 
- rýsování čtverce 

- rýsování obdélníka 

- zná pojem kolmice, za užití pravítka s ryskou 

s dopomocí i samostatně rýsuje kolmice 
- rýsuje čtverec a obdélník, zná a užívá pojem 

strana a vrchol čtverce a obdélníka, změří 

strany, popíše vrcholy 

 

Červen Opakování učiva    

 

 
 



Vzdělávací oblast INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 

 

 

 
Týdenní počet hodin  10 – z toho  1.stupeň 2 hod 

        2.stupeň 8 hod 

 

Vyučovací předmět  Práce s počítačem 

 

 

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 

vede žáka k: 

- poznávání možností výpočetní techniky, osvojení základních znalostí a dovedností práce 

s počítačem 

- získání základních dovedností v oblasti informační gramotnosti 

- rozvíjení myšlení, postřehu a koncentrace pozornosti 

- rozvíjení a zdokonalování jemné motoriky 

- zapojování více smyslů, k rozvíjení estetického cítění 

- využívání potřebných informací 

- komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky 

- získávání povědomí o nevhodném obsahu vyskytujícím se na internetu. 
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Vyučovací předmět  PRÁCE S POČÍTAČEM 
 

 

Týdenní počet hodin  10 hod – z toho  1.stupeň – 2 hod 

        2.stupeň – 8 hod 

 

 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

 

Vzdělávací obsah 

Předmět Práce s počítačem umožňuje žákům dosáhnout podle svých schopností základní úrovně 

informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky. 

Na prvním stupni se zaměřujeme na základní uživatelské dovednosti (zapnutí a vypnutí počítače, 

práci s myší, rozpoznání a pojmenování základních částí počítače). Učíme žáky pomocí počítače 

psát a s dopomocí využívat možnosti některých kláves – Shift, Enter, mezerník, Backspace, 

NumLock. Výuka je vedena zábavnou a hravou formou za využití výukových a zábavných 

počítačových programů, kdy si žáci současně upevňují a procvičují učivo z ostatních předmětů.  

Hodiny jsou zpestřeny i formou soutěží a her na PC.  

Na druhém stupni se zaměřujeme na zdokonalení psaní v programu MS Word a využívání dalších 

možností textového editoru. Žáci se také seznámí s významem a využitím tiskárny, kterou budou 

využívat k vytisknutí své práce (text, obrázky). Nadále jsou hojně využívány výukové a zábavné 

počítačové programy, a to jak k procvičení učiva ostatních předmětů, tak k procvičení samotné 

dovednosti práce s počítačem. Důležitou součástí učiva je orientace ve světě informací – internet. 

Žáci se učí s dopomocí internet užívat, podle zadání vyhledávat informace. Učíme žáky i dalším 

způsobům elektronické komunikace, jako jsou základy používání e-mailu (žák dopomocí e-mail 

odešle, na e-mail odpoví) a mobilního telefonu (přijme hovor, přečte si zprávu), tedy dovednostem, 

které jsou důležité pro jejich praktický každodenní život. Důraz přitom klademe na důsledné 

dodržování zásad pro bezpečnou elektronickou komunikaci. 

Formy realizace 

Vyučovací hodina 

Časová dotace 

Předmět je vyučován na 1.stupni v 5.a 6.ročníku v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně, na 2.stupni je 

vyučován ve všech ročnících v rozsahu 2 hodin týdně. 

Místo realizace 

Učebna ICT 

Průřezová témata 

V předmětu jsou integrovány tématické okruhy průřezového tématu Mediální výchova. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou 

k tomu, aby žák v předmětu Počty dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. 
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Očekávané výstupy 

1. stupeň 

2. období – žák by měl: 

- zvládat základní obsluhu počítače – zapnutí, vypnutí, práci s myší 

- pracovat s vybranými a přiměřenými výukovými a zábavnými programy podle pokynu 

- zvládat psaní známých písmen na klávesnici 

- dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou 

 

2. stupeň 

Žák by měl: 

- zvládat psaní jednoduchých slov, krátkých vět, popřípadě pracovat se základními symboly 

alternativní komunikace 

- zvládat práci vybranými jednoduchými výukovými a herními programy 

- vyhledávat informace na internetu podle pokynů 

- dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

- zvládat základní funkce mobilního telefonu – přijetí hovoru, případně zprávy SMS 

 

Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Práce s počítačem 

Kompetence k učení 

Žák s ohledem na své schopnosti 

- pracuje podle slovního vedení učitele 

- využívá počítače k rozvoji myšlení a zábavě (výukové programy, hry, kreslení …) 

- zná jednoduchou obsluhu počítače 

- opíše a přepíše jednoduchý text 

- vyhledá na internetu informace s pomocí učitele (TV program, počasí, jízdní řád…) 

- komunikuje prostřednictvím počítače, odešle s pomocí učitele e-mail 

- komunikuje prostřednictvím mobilního telefonu  

- opakuje a dodržuje postup při práci, stereotyp, rituál 

- dodržuje základní hygienické návyky – správné sezení, správné držení těla 

- soustředí se na požadovanou činnost, je pozorný 

- pracuje s chutí, aktivně se zapojuje do vyučování 

- dá najevo radost z pěkných výsledků a pozitivně reaguje na úspěchy spolužáků 

- zná význam slov a symbolů užívaných v oboru, správně a aktivně je užívá 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák s ohledem na své schopnosti 

- rozpozná problémovou situaci  

- jednoduché a známé problémy řeší sám, složitější s dopomocí 

- napodobuje učitele při řešení různých úkolů a problémů 

- aplikuje známé metody při řešení obdobných situací 

- při řešení úkolu, problému, se nenechá odradit neúspěchem 

- neúspěch překonává opakováním činnosti 

- raduje se z dokončeného úkolu 

- dokáže upozornit na své potíže, při řešení problému se obrací na osoby ve svém okolí 

- požádá o radu, jednoduše problém popíše 
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Kompetence komunikativní 

Žák s ohledem na své schopnosti 

- pozorně naslouchá, udržuje kontakt očima 

- komunikuje s okolím slovy, krátkými větami 

- hovoří přiměřeně nahlas 

- rozumí krátkým jednoduchým větám 

- správně reaguje na sdělení a pokyny 

- komunikuje s vyučujícím i spolužáky 

- projevuje slušnou formou svůj souhlas i nesouhlas 

- napíše své jméno, adresu, jednoduchý dopis 

- s pomocí učitele komunikuje prostřednictvím PC, používá mobilní telefon 

- využívá PC k zábavě, pracuje s programy pro děti na úrovni svých schopností, využívá 

webových stránek 

- s pomocí učitele si vyhledá informace na internetu, TV program, počasí … 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák s ohledem na své schopnosti 

- pozná svého učitele a ostatní pracovníky školy, respektuje jejich příkazy 

- zná jména pedagogů a spolužáků, aktivně je užívá 

- vnímá svou sounáležitost se skupinou, přizpůsobí se společnému programu  

- dodržuje základní společenská pravidla 

- dospělým osobám vyká 

- je-li požádán, koná určitou činnost 

- ví, že mu nesmí nikdo ubližovat 

- prostřednictvím internetu, telefonu, nehovoří s neznámými lidmi, nesvěřuje jim osobní údaje, 

nepřijímá od nich žádné nabídky 

- upozorní dospělé na případné nabídky takové komunikace 

- pomocí telefonu dokáže požádat o pomoc 

 

Kompetence občanské 

Žák s ohledem na své schopnosti 
- dodržuje zásady společenského chování, vhodné způsoby komunikace 

- přiměřeně uplatňuje svá práva, dodržuje základní povinnosti 

- ve společnosti jednoduše komunikuje 

- chrání, nepoškozuje, společný majetek 

- respektuje pedagogy 

 

Kompetence pracovní 

Žák s ohledem na své schopnosti 
- zná a dodržuje řád počítačové učebny 

- dodržuje zásady ochrany zdraví a pracovní hygieny 

- pracuje podle pokynů vyučujícího i samostatně, dodržuje stanovený pracovní postup  

- zvolí si své pracovní tempo 

- soustředí se na konanou činnost 

- raduje se z dílčích úspěchů, které ho motivují k dokončení práce 

- dokončí započatou práci 

- přijímá hodnocení své práce 

- zná jednoduchá pravidla pro hodnocení své práce 

- přijímá i nepříznivé hodnocení, snaží se svou práci zlepšit 



Informační a komunikační technologie – Práce s počítačem  5. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

Pravidla bezpečné a zdravotně 

nezávadné práce s výpočetní 

technikou 

 

 

Základy obsluhy počítače 

 

Řád PC učebny 

 

 
 

 

Spuštění a odhlášení PC 

Dodržuje řád počítačové učebny, bezpečnost a zdravotní 

nezávadnost práce s výpočetní technikou (nezasahuje do 

PC sestavy, dodržuje správné sezení u PC, správnou 
vzdálenost očí od monitoru, správný úchop myši …) 

 

Zapne a odhlásí počítač 

Průběžně připomínat během celého 

školního roku 

Říjen Monitor 

 

 

Myš  

Pracovní plocha, ikony, tlačítko START 

 

 

Funkce levého tlačítka myši, funkce kolečka myši 

Ví, co je pracovní plocha PC, ikony, kterými se spouští 

různé programy, zná význam tlačítka START 

 

Myš při ovládání počítače správně používá 

 (kliknutí  → ENTER) 

 

Listopad Klávesnice – alfanumerická oblast Klávesy SHIFT, ENTER, MEZERNÍK, 

BACKSPACE 

Na klávesnici ukáže tuto oblast, zná význam těchto 

kláves a umí je používat 

 

Prosinec Zábavný výukový program Dětský koutek Spustí si výukový program, vyhledá oblast svého zájmu 

a pracuje s ní podle pokynů 

 

Leden MS Word – textový editor 

 

Psaní známých písmen Spustí MS Word a napíše známá písmena podle 

slabikáře nebo jiné předlohy, písmena opíše nebo 
přepíše podle zadání 

 

 

Únor 

 

 

 

 

Výukové programy Výukové programy v návaznosti na učivo daného 

ročníku v jednotlivých předmětech  
 

 

Spustí si výukový program a pracuje podle pokynů 

 
 

 

 

Březen MS Word – textový editor  Psaní známých písmen, jméno a příjmení Napíše známá písmena a přečte je, podle předlohy 

napíše své jméno a příjmení 

 

 

Duben Zábavný výukový program Kreslení pro děti Spustí si výukový program a pracuje podle pokynů 

 

 

 

Květen 

Zábava s PC Soutěže Ví, že PC může používat k učení i zábavě  

Červen Časová rezerva 

Závěrečné shrnutí učiva 
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Informační a komunikační technologie – Práce s počítačem  6. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

Pravidla bezpečné a zdravotně 

nezávadné práce s výpočetní 

technikou 

 

 

 

Základy obsluhy počítače 

 

Monitor  

 

Řád PC učebny 

 

 
 

 

 
Spuštění a odhlášení PC 

 
Pracovní plocha, ikony, tlačítko START 

 

Dodržuje řád počítačové učebny, bezpečnost a zdravotní 

nezávadnost práce s výpočetní technikou (nezasahuje do 

PC sestavy, dodržuje správné sezení u PC, správnou 
vzdálenost očí od monitoru, správný úchop myši …)  

 

Zapne a odhlásí počítač 
 

Ví, co je pracovní plocha PC, ikony, kterými se spouští 
různé programy, zná význam tlačítka START 

 

Průběžně připomínat během celého 

školního roku 

Říjen Myš  

 

 

Klávesnice – alfanumerická oblast 

Funkce levého tlačítka myši, funkce kolečka myši 

 
 

Klávesy SHIFT, ENTER, MEZERNÍK, 

BACKSPACE 

Myš při ovládání počítače správně používá 

 (kliknutí → ENTER) 
 

Na klávesnici ukáže tuto oblast, zná význam těchto 

kláves a umí je používat 

 

Listopad MS Word – textový editor Změna barvy písma, naučená písmena barevně 

odlišná 

Nastaví si barvu písma podle pokynů a napíše již 

naučená písmena 

 

Prosinec Zábavný výukový program Kreslení pro děti Spustí si výukový program a pracuje podle pokynů  

Leden Výukové programy Výukové programy v návaznosti na učivo daného 
ročníku v jednotlivých předmětech (Dětský koutek) 

 

Spustí si výukový program a pracuje podle pokynů  

Únor 

 

 

Klávesnice – numerická oblast Klávesa NumLock 

Psaní číslic 1 – 100 po desítkách a po jedné 

Na klávesnici ukáže tuto oblast, ví, k čemu slouží, zná 

význam klávesy NumLock, dokáže ji zapnout a 
vypnout, napíše číslice 1 – 100 po desítkách (vzestupně 

i sestupně), napíše číslice 1 – 100 po jedné 

 

Březen Zábava s PC Soutěže    

Duben Výukové programy  Výukové programy v návaznosti na učivo daného 

ročníku v jednotlivých předmětech  
 

Spustí si výukový program a pracuje podle pokynů  

Květen MS Word – textový editor Jméno a příjmení Podle předlohy napíše své jméno a příjmení, využije 

barevné rozlišení  

 

Červen Časová rezerva 

Závěrečné shrnutí učiva 
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Informační a komunikační technologie – Práce s počítačem  7. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

Pravidla zacházení s výpočetní 

technikou 

 

 

Klávesnice – alfanumerická a 

numerická oblast 

Pravidla zacházení s výpočetní technikou 

 

 
 

Klávesy ester, SHIFT, MEZERNÍK, BACKSPACE, 

NUMLOCK 

Dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou 

(nezasahuje do sestavy PC, nemanipuluje s el. šňůrou, 

neopojuje od sítě …)  
 

Na klávesnici ukáže jednotlivé oblasti, zná význam 

jednotlivých kláves a používá je 

Průběžně připomínat během celého 

školního roku 

Říjen Klávesnice – numerická oblast 

 

Výukové programy 

Násobky čísla 10 

 

Výukové programy v návaznosti na učivo daného 

ročníku v jednotlivých předmětech  

 

Zapne si klávesu NumLock,a napíše násobky čísla 10 

 

Spustí si výukový program a pracuje podle pokynů 

 

Listopad MS Word 

 

 

Výukové programy 

Základní jednotky délky a hmotnosti 
 

 

Výukové programy v návaznosti na učivo daného 
ročníku v jednotlivých předmětech  

 

Napíše značku metru a kilogramu, ke značkám přiřadí 
čísla podle pokynů 

 

Spustí si výukový program a pracuje podle pokynů 

 

Prosinec Grafický editor Program Malování – panel nástrojů (plechovka, 

barva, guma, štětec) 

Spustí si program, vybere si příslušný nástroj se kterým 

bude pracovat podle zadání a později samostatně 

 

Leden     

Únor 

 

MS Word – textový editor Jednoduchá slova a krátké věty Napíše (opíše) podle předlohy nebo diktátu jednoduchá 

slova a krátké věty 

 

Březen Grafický editor Malování – samostatná práce Spustí si program, vybere si příslušný nástroj 
(plechovka, barva, štětec) a nakreslí obrázek na téma 

„Jaro, jarní příroda“ 

 

Duben MS Word – textový editor Změna velikosti písma, naučená písmena velikostně 
odlišná 

Napíše podle předlohy velikostně odlišně jména a 
příjmení pedagogických pracovníků školy   

 

Květen Zábavný výukový program Dětský koutek Spustí si výukový program a pracuje podle pokynů  

Červen Časová rezerva 

Závěrečné shrnutí učiva 
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Informační a komunikační technologie – Práce s počítačem  8. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

Pravidla zacházení s výpočetní 

technikou 

 

 

MS Word – textový editor 

 

Kalkulačka 

Pravidla zacházení s výpočetní technikou 

 

 
 

Opis (přepis) jednoduchého neznámého textu 

 
Kalkulačka, výpočty na kalkulačce z Příslušenství PC 

(+ a – v oboru do 20 s přechodem přes 10) 

Dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou 

(nezasahuje do sestavy PC, nemanipuluje s el. šňůrou, 

neopojuje od sítě …)  
 

Opíše (přepíše) jednoduchý text z čítanky pro PO 

 
Zobrazí si kalkulačku a dle zadání na ní počítá příklady 

(+ a – v oboru do 20 s přechodem přes 10), výsledky si 
zapisuje 

Průběžně připomínat během celého 

školního roku 

Říjen Zábava s PC Soutěže    

Listopad Grafický editor Program Malování – panel nástrojů (tužka, sprej) Spustí si program, vybere si příslušný nástroj se kterým 

bude pracovat podle zadání 

 

Prosinec Grafický editor Malování – panel nástrojů (plechovka, barva, guma, 

štětec, tužka, sprej) – samostatná práce 

Spustí si program, vybere si příslušný nástroj 

(plechovka, barva, štětec, tužka, sprej) a nakreslí 
obrázek na téma „Vánoce“ 

 

Leden Výukové programy Výukové programy v návaznosti na učivo daného 

ročníku v jednotlivých předmětech  
 

Spustí si výukový program a pracuje podle pokynů  

Únor 

 

Zábavný výukový program Kreslení pro děti – úkoly Spustí si výukový program a pracuje podle pokynů  

Březen Výukové programy Výukové programy v návaznosti na učivo daného 

ročníku v jednotlivých předmětech  

 

Spustí si výukový program a pracuje podle pokynů  

Duben MS Word – textový editor Jméno a příjmení, bydliště včetně PSČ Podle předlohy napíše své jméno a příjmení, adresu 
svého bydliště včetně PSČ, využije barevné a velikostní 

rozlišení  

 

Květen Internet 

 

 

 

 

 

Zábava s PC  

Pravidla při využívání internetu (bezpečný internet) – 

základní informace 
 

 

 
 

Webové stránky pro děti 

 
 

Zná možné nebezpečí, které vede ke zneužití osobních 

údajů při práci s internetem a nebezpečí zneužití dětí 
dospělými osobami (osobní schůzka, sdělené pravdivé 

osobní údaje atd.), zná význam internetu pro získávání 

různých informací 
 

S pomocí učitele zobrazí webovou stránku, orientuje se 

na úvodní straně, vybere si, co ho zajímá a samostatně 
pracuje 

 

Červen Časová rezerva 

Závěrečné shrnutí učiva 
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Informační a komunikační technologie – Práce s počítačem  9. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

Pravidla zacházení s výpočetní technikou 

 

 

 

MS Word – textový editor 

 

  

 

Pravidla zacházení s výpočetní technikou 

 

 
 

Psaní známých velkých písmen abecedy 

Dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou 

(nezasahuje do sestavy PC, nemanipuluje s el. šňůrou, 

neodpojuje od sítě …)  
 

Napíše velká písmena abecedy, buď podle předlohy 

nebo zpaměti 

Průběžně připomínat během celého 

školního roku 

Říjen 

 

 

Listopad 

Internet 

 

 

 

 

 

Surfujeme po internetu 

 

Pravidla při využívání internetu (bezpečný internet) 

– základní informace 

 

 
 

 

Webové stránky pro děti 
 

 

Zná možné nebezpečí, které vede ke zneužití osobních 

údajů při práci s internetem a nebezpečí zneužití dětí 

dospělými osobami (osobní schůzka, sdělené pravdivé 

osobní údaje atd.), zná význam internetu pro získávání 
různých informací 

 

S pomocí učitele zobrazí webovou stránku, orientuje se 
na úvodní straně, vybere si, co ho zajímá a samostatně 

pracuje 

 

 

 

 

 
 

 

PT-MeV/ 1a 

Prosinec Grafický editor Program Malování – panel nástrojů Nakreslí v programu Malování obrázek na téma 

„Zima“, vybere si způsob malování z nabídky panelu 

nástrojů (ten, který zná a umí s ním pracovat) 

 

Leden Přídavná zařízení počítače a jejich účel Tiskárna, scanner, web kamera, mikrofon, video 
…pouze informativně 

 

Tiskárna  

Seznámí se s možností připojení přídavných zařízení 
k počítači a zná jejich účel – pouze informativně 

 

S pomocí učitele si vytiskne obrázek na téma „Zima“ 

 

Únor 

 

Výukový program Výukové programy v návaznosti na učivo daného 

ročníku v jednotlivých předmětech  

 

Spustí si výukový program a pracuje podle pokynů  

Březen MS Word – textový editor Změna typu písma 
 

Opis neznámého krátkého textu 

Změní typ písma 
 

Opíše neznámý krátký text a využije možnost změnit 

typ písma 

 

Duben Internet Kulturní zajímavosti a přírodní zvláštnosti regionu S pomocí učitele vyhledá na internetu obrázky 

kulturních zajímavostí a přírodních zvláštností regionu 

 

Květen  

 

Zábava s PC 

Místo, kde bydlím – (www.mapy.cz) 
 

Soutěže  

S pomocí učitele si zobrazí místo, kde bydlí   

Červen Časová rezerva 

Závěrečné shrnutí učiva 

   

 
 

http://www.mapy.cz/
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Informační a komunikační technologie – Práce s počítačem  10. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

Internet  Pravidla při využívání internetu (bezpečný internet) 

– základní informace 

 
 

 

 
www.seznam.cz 

Zná možné nebezpečí, které vede ke zneužití osobních 

údajů při práci s internetem a nebezpečí zneužití dětí 

dospělými osobami (osobní schůzka, sdělené pravdivé 
osobní údaje atd.), zná význam internetu pro získávání 

různých informací 

 
S pomocí učitele si zobrazí webovou stránku a na ní si 

vyhledá Tv programy, předpovědˇpočasí a denní tisk 

Průběžně připomínat během celého  

školního roku 

 
 

 

 

PT-MeV/ 1a 

Říjen  www.idos.cz S pomocí učitele si zobrazí webovou stránku, vybere 

si typ dopravního prostředku a vyhledá si příslušný 

spoj 

 

Listopad  www.google.cz  S pomocí učitele vyhledá podle zadání příslušné 

informace o různých významných osobnostech 
současnosti, ale i minulosti 

PT-MeV/ 2a 

Prosinec Grafický editor Program Malování – panel nástrojů (křivka, 
přímka) 

Spustí si výukový program a pracuje podle pokynů, 
rozliší, nakreslí a pojmenuje křivou a přímou čáru, 

nakreslí barevný obrázek z křivek a přímek 

 

Leden Výukové programy  Výukové programy v návaznosti na učivo daného 
ročníku v jednotlivých předmětech  

 

Spustí si výukový program a pracuje podle pokynů  

Únor 

 

Březen 

 

Duben 

Základní způsoby elektronické komunikace 

 

 

 

Mobilní telefon 

 

 

 

E-mailová schránka 

S pomocí učitele přijme hovor z mobilního telefonu, 

přečte si zprávu SMS, má povědomí o významu čísel 

150, 155, 158 

 

S pomocí učitele odešle e-mail a na e-mail odpoví 

 

Květen Zábava s PC Webové stránky pro děti 

 

S pomocí učitele zobrazí webovou stránku, orientuje 

se na úvodní straně, vybere si, co ho zajímá a 

samostatně pracuje 

 

Červen Časová rezerva 

Závěrečné shrnutí učiva 

   

http://www.seznam.cz/
http://www.idos.cz/
http://www.google.cz/


Vzdělávací oblast  ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

 

 

 
Týdenní počet hodin  24 – z toho  1.stupeň 24 hod 

        2.stupeň   0 hod 

 

Vyučovací předměty  Věcné učení 

     Smyslová výchova 

 

 

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 

vede žáka k: 

- vytváření a upevňování hygienických a sebeobslužných návyků 

- osvojování pravidel slušného chování a jednání, vytváření pozitivních mezilidských vztahů 

- poznávání svého nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu, kde žije 

- rozvoji myšlení a vyjadřování, k rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů dějů 

- chápání významu věcí a jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí 

- pojmenovávání předmětů, činností, nových poznatků a zkušeností z každodenního života 

- utváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě 

- upevňování zásad zdravého životního stylu a ke správnému jednání v situacích ohrožujících 

jeho zdraví a bezpečnost 

- rozvoji všech složek smyslového vnímání 

- pochopení základních pojmů prostorové a časové orientace.  
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Vyučovací předmět  VĚCNÉ UČENÍ 
 

 

Týdenní počet hodin  16 hod – z toho  1.stupeň – 16 hod 

        2.stupeň –   0 hod 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávací obsah 

Vyučovací předmět Věcné učení rozvíjí vnímání žáků a poskytuje jim základní poznatky o okolním 

světě, životě společnosti, o živé a neživé přírodě. Žáci se učí rozpoznat a správně pojmenovat 

předměty, jevy a situace především na základě pozorování a vlastních praktických zkušeností. Při 

výuce klademe důraz na uplatňování nových znalostí a dovedností v běžném životě žáků. Získané 

poznatky si žáci postupně ve vyšších ročnících upevňují a rozšiřují. 

Učivo předmětu je rozděleno do několika tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, 

Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. 

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí poznávat své nejbližší okolí a bezpečně se 

v něm orientovat. Poznávají okolí školy a svého bydliště, učí se orientaci ve školních budovách. 

Postupně poznávají významná místa ve městě, orientují se v širším okolí školy. Své znalosti dále 

rozšiřují o významné památky a místa v regionu, seznamují se s okolní krajinou a regionálními 

zajímavostmi. Naší snahou je, aby žáci kromě poznání navázali také citový vztah k místu svého 

bydliště. 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci seznamují se základními pravidly společenského 

chování a jednání. Při praktických činnostech vedeme žáky k tomu, aby dokázali vzájemně 

spolupracovat, vzájemně si pomáhat, být tolerantní k sobě navzájem. Učíme je, jak reagovat při 

setkání s kamarády a jak při setkání s neznámými lidmi. Učíme je rozeznat nebezpečí, které je 

může ohrožovat, a jak jednoduše přivolat pomoc. 

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí základní orientaci v čase – rozlišují jednotlivé části 

dne, určují čas pomocí hodin a kalendáře, seznamují se s pojmy minulost, přítomnost, budoucnost. 

Dozvídají se o životě lidí v minulosti, o významných historických památkách města a regionu. 

Seznamují se také s regionálními pověstmi a učí se udržovat lidové tradice a zvyky. 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody se žáci učí rozeznávat roční období podle jejich 

charakteristických znaků. Všímají si, jak jsou změny v přírodě v průběhu roku spojeny s činností 

lidí a s jejich životem. Seznamují se také s nejznámějšími rostlinami a zvířaty a důležitostí péče o 

ně. Vytvářejí si kladný vztah k přírodě a učí se ji chránit. 

Tematický okruhu Člověk a jeho zdraví je zaměřen na poznání vlastního těla. Žáci se učí dodržovat 

správné hygienické návyky a prakticky zvládat základní sebeobslužné činnosti. Postupně si 

vytvářejí základy zdravého životního stylu – učí se rozpoznávat, co jejich tělu prospívá, co ho 

poškozuje, jak se škodlivým vlivům vyhýbat a jak o své tělo pečovat. Nedílnou součástí učiva jsou 

zásady bezpečného chování v silničním provozu. 
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Formy realizace 

Vyučovací hodina, vycházky – pozorování v terénu, praktické činnosti 

Časová dotace 

Předmět je vyučován ve všech ročnících 1.stupně v rozsahu: 

- po 2 hodinách v 1.-2.ročníku 

- po 3 hodinách v 3.-6.ročníku 

 

Místo realizace 

Běžné třídy, vhodné lokality v okolí školy 

Průřezová témata 

V předmětu jsou integrovány tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, 

Environmentální výchova, Mediální výchova. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou 

k tomu, aby žák v předmětu Věcné učení dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. 

 

Očekávané výstupy 

1.stupeň 

Místo, kde žijeme 

1.období – žák by měl: 

- znát název své obce a adresu bydliště 

- zvládnout orientaci v okolí svého bydliště, v budově školy a jejím okolí 

- poznat a pojmenovat předměty ze svého nejbližšího okolí (domov, třída, škola) 

- ovládat základní pravidla bezpečnosti při cestě do školy 

2.období – žák by měl: 

- popsat cestu do školy podle otázek 

- znát nejbližší důležitá místa v okolí školy a bydliště 

- sdělit poznatky a zážitky z výletů a vlastních cest 

- dodržovat zásady bezpečnosti při hrách 

 

Lidé kolem nás 

1.období – žák by měl: 

- znát rodinné příslušníky, rozlišovat jejich stáří (starý, mladý, starší, mladší) a blízké 

příbuzenské vztahy 

- znát jména spolužáků a svých učitelů 

- mít osvojené základy společenského chování – umět pozdravit, poprosit, poděkovat 

- poznávat a pojmenovat různé lidské činnosti 

- vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi 

2.období – žák by měl: 

- dodržovat pravidla pro soužití v rodině, ve škole, mezi kamarády 

- projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků 

- pojmenovat nejběžnější pracovní činnosti 

- rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých 

- vědět, kde hledat pomoc v případě ohrožení vlastní osoby 

- reagovat na pokyny dospělých při mimořádných událostech 
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Lidé a čas 

1.období – žák by měl: 

- zvládnout jednoduchou orientaci v čase (ráno, poledne, večer) 

- znát rozvržení svých denních činností 

- znát dny v týdnu 

- rozlišit roční období podle charakteristických znaků 

2.období – žák by měl: 

- poznat, kolik je hodin (celé hodiny) 

- rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti (včera, dnes, zítra) 

- znát roční období a měsíce 

- porovnat rozdíly mezi současným způsobem života a života v minulosti podle obrázků 

- seznámit se s významnými událostmi a pověstmi, které se vztahují k regionu nebo kraji 

Rozmanitost přírody 

1.období – žák by měl: 

- popsat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

- poznat nejběžnější druhy domácích zvířat 

- pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny 

- popsat počasí podle obrázku (déšť, sníh, bouřku, vítr) 

- znát základní zásady pobytu v přírodě 

2.období – žák by měl: 

- poznat rozdíly mezi stromy a keři 

- poznat nejběžnější volně žijící zvířata 

- rozlišit listnaté a jehličnaté stromy 

- vědět o škodlivých vlivech na přírodní prostředí 

- znát základní pravidla ochrany přírody a životního prostředí 

 

Člověk a zdraví 

1.období – žák by měl: 

- dodržovat zásady osobní hygieny a zvládat základní sebeobsluhu 

- pojmenovat hlavní části lidského těla 

- dokázat upozornit na své zdravotní potíže 

- vědět o zásadách bezpečného chování při hrách, na výletech a při koupání 

2 období – žák by měl: 

- uplatňovat hygienické návyky, sebeobslužné dovednosti a zásady správné výživy 

- dokázat sdělit a popsat své zdravotní obtíže 

- vědět, na koho se obrátit o pomoc 

- zvládnout ošetření drobného poranění 

- uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro chodce 

- reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 
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Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Věcné učení 

Kompetence k učení 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- používá názorné pomůcky (předměty, obrázky, přírodniny…) 

- pracuje podle slovního vedení učitele 

- soustředí se při výkladu učiva, při pozorování na vycházce 

- dokáže projevit radost z pěkných výsledků svých i spolužáků 

- pracuje s chutí, aktivně se zapojuje do různých činností při výuce  

- dokáže navázat dobré citové vztahy s učitelem 

- osvojuje si význam nových slov užívaných v oboru, aktivně je užívá 

- zná význam běžně užívaných piktogramů, značek 

- pozná a pojmenuje předměty, jevy a činnosti, s nimiž se setkává v běžném životě 

- zvládá jednoduché návyky osobní hygieny, sebeobsluhy 

- používá základní pravidla společenského chování (pozdrav, požádání, poděkování…) 

- nachystá si učebnici, pouzdro a pomůcky na vyučování 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- rozpoznává, vnímá problémové situace ve škole i mimo ni 

- jednoduše popíše problém vlastními slovy 

- napodobuje učitele při řešení různých úkolů a situací 

- uplatňuje vlastní znalosti a zkušenosti při řešení praktických situací 

- svou zkušenost jednoduše popíše 

- dokáže upozornit na své obtíže 

- požádá o radu osoby ve svém nejbližším okolí, vyhledá pomoc 

 

Kompetence komunikativní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- dokáže se vyjádřit vlastními slovy 

- přiměřeně reaguje na mínění a pocity druhého 

- prožitky a pocity jednoduše slovně nebo mimicky vyjádří 

- správně reaguje na sdělení a pokyny 

- projevuje slušnou formou souhlas a nesouhlas 

- dodržuje pravidla diskuse – vyjádří a obhájí svůj názor, respektuje názory druhých osob 

- chápe, popíše jednoduchý obrázek, ilustraci 

- své komunikační schopnosti využívá ve vyučování, ale i v běžném životě při kontaktu se 

spolužáky, s lidmi ve svém okolí, v běžných praktických situacích 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- rozliší kamarády a spolužáky od dospělých osob 

- rozliší rodinné příslušníky a známé osoby ze svého blízkého okolí od cizích osob 

- ví, kdo je jeho rodina, nejbližší příbuzní 

- zná jména rodinných příslušníků, adresu bydliště, zaměstnání rodičů 

- pozná svého učitele, vychovatele a respektuje jejich příkazy 

- zná jména spolužáků a pedagogů 

- orientuje se ve školní budově 
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- zná a dodržuje základní pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty 

- pracuje v týmu, dodržuje pravidla týmové práce 

- pomáhá nezištně spolužákům 

- prožívá uspokojení z úspěchů svých i druhých 

- vyjadřuje jednoduše své potřeby, pocity a přání, respektuje názory a potřeby druhých 

- respektuje společenská pravidla chování a jednání, dospělým vyká 

- je ohleduplný ke mladším, slabším, postiženým, starším lidem, podle svých možností jim 

pomáhá 

- navazuje a udržuje kamarádské vztahy 

- rozpozná nevhodné, rizikové chování a dokáže na ně upozornit 

- dokáže pomoci ostatním, požádá o pomoc pro sebe i ostatní 

- je opatrný při setkání s cizími lidmi  

 

Kompetence občanská 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- zná a dodržuje základní povinnosti, přiměřeně uplatňuje svá práva 

- chrání osobní i společný majetek 

- respektuje rodiče, pedagogy, osoby veřejně činné 

- rozpozná nežádoucí chování (lež, krádež, ubližování, poškozování majetku…), sám se ho 

nedopouští, dokáže na něj upozornit, přivolat pomoc 

- dodržuje základní hygienická pravidla, pravidla správné výživy 

- rozliší, co prospívá zdraví a co mu naopak škodí, neprovádí škodlivé aktivity (alkohol, kouření, 

drogy) 

- dodržuje základní zásady chování v přírodě (neničí rostliny, neubližuje živočichům, neodhazuje 

odpadky, nezakládá oheň…) 

- jednoduchými činnostmi přispívá k ochraně životního prostředí 

- rozpozná nebezpečné situace a vyhýbá se jim (havárie, úraz, povodeň, zvířata…) 

- nemanipuluje s nebezpečnými předměty a látkami (zápalky, léky…) 

- rozumí jednoduchým pokynům a signálům, řídí se jimi 

- dokáže použít jednoduché způsoby první pomoci 

- zná důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci 

 

Kompetence pracovní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- zná a dodržuje základní hygienické návyky 

- dodržuje hygienické návyky během nemoci (používání kapesníku, zakrytí úst při kašli…) 

- zvládá základní sebeobslužné činnosti 

- přiměřeně se obléká vzhledem k roční době a počasí 

- udržuje pořádek na svém místě a ve svém okolí 

- soustředí se na práci, snaží se o co nejlepší provedení práce, započatou práci dokončí 

- přijímá hodnocení své práce, zná jednoduchá pravidla pro její hodnocení  

- přijímá i nepříznivé hodnocení a snaží se svou práci zlepšit 

- raduje se z výsledků i z příznivého hodnocení práce své i ostatních 



Věcné učení – 1.ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 
Časový 

plán 
Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Místo, kde žijeme 

 

 
 

 

 
 

Lidé kolem nás 

Domov a jeho okolí 

 

Naše škola 
 

 

 
 

Spolužáci a učitelé 

 

 

Společenské chování 

Zná název své obce. S dopomocí popíše cestu z domova do školy. 

 

Zná umístění třídy, ví kde je vchod do školy, šatna, WC, školní 
družina. Pozná a pojmenuje některé základní předměty ve třídě. 

Rozliší školní potřeby od hraček. Pozná vyučovací hodinu a 

přestávku.  
 

Zná své jméno, pozná třídního učitele (asistenta pedagoga). Zná 

jména spolužáků. Ví, kde je jeho místo ve třídě. Pozná vychovatelku 

(pokud navštěvuje školní družinu). 

S dopomocí užívá základní formy zdvořilého chování – pozdrav, 

poděkování, prosbu. 
 

Vycházka – pozorování okolí školy 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

PT-OSV/ 5a – průběžně v hodinách 

Říjen Rozmanitost přírody Příroda v ročním období – podzim Ukáže, pojmenuje viditelné proměny v přírodě – žloutnutí a padání 

listů, pozná ovoce a zeleninu, která dozrává na podzim, ví, že je třeba 
nosit teplejší oděv vlivem ochlazení, pozoruje odlet ptactva, činnosti 

a hry dětí na podzim… 

Vycházka – poznávání změn v přírodě na podzim 

v okolí školy, sběr přírodnin 

Listopad Člověk a zdraví Péče o zdraví 

Osobní hygiena 

Dle svých schopností dodržuje hygienické návyky – mytí rukou po 

použití WC, před jídlem a po jídle, zvládá základní sebeobsluhu – 
mytí ráno, večer, čištění zubů, ukáže základní zařízení koupelny a 

pomůcky k udržování osobní hygieny. 

 

Prosinec  Lidé kolem nás Rodina a společnost 

Domov 

 

Současnost a minulost v našem životě – 
tradiční lidové svátky – Vánoce 

Zná a pojmenuje jednotlivé členy rodiny.  

Pozná a pojmenuje základní předměty zařízení bytu – nábytek, 

nádobí, hračky. 

Zná a ukáže na obrázku, jak probíhají přípravy na Vánoce – 
stromeček, dárky, cukroví. 

 

Leden  Rozmanitost přírody Příroda v ročním období – zima Na základě smyslového vnímaní ukáže a pojmenuje viditelné změny 

v přírodě v zimě – sníh, led, mráz. Ukáže a popíše hlavní součásti 
zimního oblečení. Ukáže na obrázku zimní sporty, hry. 

Vycházka – pozorování zimní krajiny 

Únor  Rozmanitost přírody Příroda v zimě Ukáže na obrázku ptáky a zvířata v zimě – ptáci na krmítku, zvířata u 

krmelce, s dopomocí popíše, jak se lidé o zvířata v zimě starají. 

Vycházka – krmení a pozorování ptáků na 

krmítku 

 

Březen  Rozmanitost přírody 

 

Příroda na jaře 
 

Domácí zvířata 

Ukáže v přírodě a na obrázku některé změny – tání sněhu, oteplování 
– popíše oblékání v předjaří, pozná první jarní květiny. 

Ukáže, pojmenuje nejběžnější druhy domácích zvířat. Ví, že 
zvířatům neubližujeme.  

Vycházka – pozorování předjarní přírody u vody, 
v lese, zahradě – první jarní květiny 
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Věcné učení – 1.ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 
Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Duben Rozmanitost přírody 

 

 

 

Lidé a čas 

Příroda na jaře 

 

 
 

Současnost a minulost v našem životě – 

tradiční lidové svátky – Velikonoce 

Ukáže a pojmenuje viditelné změny v přírodě na jaře – oteplování – 

změny v oblékání. Ukáže, pojmenuje typické jarní květiny, první 

jarní zeleninu a ovoce, kvetoucí stromy. Zná některé jarní hry – 
kuličky, panák. 

Zná, ukáže na některé velikonoční zvyky a činnosti – malování 

vajíček, pletení pomlázky, Velikonoční pondělí. 

Vycházka – pozorování jarní přírody na louce, 

zahradách, na poli 

Květen Lidé a čas 

 

 

 

 

Významné dny.  Svátek Matek 

 

Orientace a čas – den a rozvržení denních 

činností 

 

Popřeje mamince k svátku. 

Zvládne jednoduchou orientaci v čase – ráno, poledne, večer. Ukáže, 

s dopomocí pojmenuje na obrázku jednotlivé činnosti spojené 

s danou denní dobou. 

 

 

Červen Rozmanitost přírody 

 

 

Opakování učiva 

 

Příroda v létě Ukáže na obrázku a v přírodě viditelné změny v létě – změny teploty, 
oblékání, odkvétání ovocných stromů, dozrávání lesních plodů. 

Ukáže, popíše některé letní činnosti – koupání, slunění. 

 

Vycházky – pozorování letní přírody na poli, 
v lese, v sadě, na zahradě. 
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Věcné učení – 2.ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 
Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

Místo, kde žijeme Škola – prostředí školy a život ve škole 

 

 
Cesta do školy 

Základny dopravní výchovy 

Zná umístění tříd, ředitelny, sborovny. Zná a pojmenuje, co patří do 

vybavení třídy. Udržuje pořádek na lavici. Ví, jak se má přihlásit o 

slovo, prakticky dovednost uplatňuje. 
Zná a s dopomocí popíše cestu z domova do školy. 

Zná základní pravidla pro přecházení vozovky, chůzi po přechodu. 

 

 

 

 
Vycházka – sledování dopravní situace na 

vozovkách. 

Říjen 

Lidé kolem nás 

 

 

Rozmanitost přírody 

Společenské chování 

 

 

Příroda v ročních obdobích – podzim 

Zná a řekne své jméno a příjmení. Zná jména spolužáků. Pozná třídní 

učitelku a další pracovníky školy. Zná základní formy zdvořilého 

chování – pozdrav, poděkování, prosbu a prakticky je používá. 

Pojmenuje, ukáže na viditelné proměny v přírodě – padání listů, 

sklizeň ovoce, zeleniny. Pojmenuj základní podzimní zeleninu, 

ovoce, plodiny. Zná a pojmenuje některé podzimní práce na zahradě. 
Zná podzimní měsíce.   

PT-OSV/ 5a – průběžně v hodinách 

 

 

Vycházka – pozorování změn v přírodě, sběr 

přírodnin 

Listopad 

Člověk a zdraví Péče o zdraví 

 
 

 

 
 

 

Lidské tělo 
 

Dodržuje zásady osobní hygieny. Dle svých schopností zvládá 

základní sebeobsluhu. Všímá si čistoty ve svém okolí a dodržuje ji. 
Zná a ukáže zařízení koupelny a pomůcky k udržování osobní 

hygieny. Zná základní hygienická pravidla při konzumaci ovoce a 

zeleniny – jí pouze ovoce a zeleninu umytou, prakticky předvede, jak 
ovoce a zeleninu před jídlem omyje. 

 

Ukáže a pojmenuje základní části lidského těla. 

 

 
 

 

 
 

 

Prosinec 

Lidé a čas  Orientace v čase – týden 

 

Tradiční lidové svátky – Vánoce 

Zná a s dopomocí vyjmenuje dny v týdnu. Rozlišuje dny pracovní a 

dny odpočinku. 

Zná a ukáže na obrázku, jak probíhají přípravy na Vánoce a jak 
probíhají Vánoce v jeho rodině. Popíše a ukáže na obrázku zimní 

sporty a hry, které o Vánocích provozuje a jak dbá na bezpečnost. 

 

 

 
 

Leden 

Místo kde žijeme 

 

Lidé kolem nás 

 

 

 

 

Domov a jeho okolí 
 

Rodiče a sourozenci 

 
 

 

 

Zná nejdůležitější vybavení a zařízení bytu. Ukáže na obrázku typ 
domu, ve kterém bydlí. 

Zná a správně nazve jednotlivé členy rodiny a jejich role. Ukáže na 

obrázku základní domácí pracovní činnosti rodičů a sourozenců. 
Ukáže a pojmenuje pracovní činnost, kterou umí, nebo se učí ji 

vykonávat. Ukáže na obrázku, při které činnosti pomáhá, činnost 

pojmenuje. 

 

Únor 

Rozmanitost přírody Znaky ročních období – zima 

 

Zima 

Zná, ukáže viditelné změny v přírodě v zimě – změny počasí, 

krajiny, oblékání. 

Popíše, ukáže na obrázku život ptáků a zvířat v zimě, způsob jejich 

krmení. Ukáže, popíše zimní sporty a hry na sněhu. Zná základní 

pravidla bezpečného chování při sportování a hrách. Zná zimní 

měsíce. 

Vycházka – pozorování změn v přírodě 
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Věcné učení – 2.ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Březen 

 Lidé kolem nás Pracovní činnosti  
V obchodě., na poště 

U lékaře 

Hasiči 

Zná a ukáže, jak se chováme při nakupování (hra na nákupy). Ukáže, 
pojmenuje různé lidské činnosti (prodavačky, poštovní 

doručovatelky, lékaře, hasiče). 

U lékaře vyjádří, čím se projevuje nemoc, jednoduše upozorní na své 
potíže.  

Zná, jak se má chovat, aby nedošlo k požáru, ví, že při požáru přivolá 

na pomoc dospělé osoby, prakticky předvede. 

Exkurze v místní hasičské zbojnici 
 

 

Duben 

Rozmanitost přírody 

 

 

Lidé a čas 

Znaky ročních období – jaro 
 

 
Tradiční lidové svátky – Velikonoce 

 

Ukáže, pojmenuje viditelné proměny v přírodě – změny počasí, 
oblékání, přílet ptáků a jejich hnízdění. Zná jarní měsíce. Zná a 

pojmenuje některé jarní práce na zahradě. Pozná jarní zeleninu. 
Pojmenuje, ukáže přípravu n a Velikonoce a některé velikonoční 

zvyky. 

Vycházka – pozorování předjarní i jarní přírody u 
vody, u lesa, na louce, poslouchání zpěvu ptáků 

 

Květen 

Lidé a čas 

Rozmanitost přírody 

Významné dny – Den matek 

Znaky ročních období – léto 

Zná, ukáže viditelné změny v přírodě v létě – změny počasí, 

pojmenuje některé letní činnosti lidí. Pojmenuje některé luční 
květiny, lesní plody. Pozná letní zeleninu a ovoce. 

 

 

 

 

Červen 

 

 

Rozmanitost přírody 

 

Opakování a procvičování učiva 

 Zná letní sporty a s dopomocí jednoduše popíše nebezpečí při 

koupání a slunění. 

Vycházka – pozorování letní přírody na louce, 

v zahradě, v lese, na poli. 
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Věcné učení – 3.ročník, 3 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 
Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

Místo, kde žijeme 

 

 

Lidé kolem nás 

 

Škola, třída, okolí školy 

 

 
Spolužáci a učitelé 

Orientuje se v budově školy a v budově školní dílny a družiny, pozná 

učitele a ostatní zaměstnance školy. Zná, popíše důležité objekty u 

školy. S dopomocí popíše cestu do školy. 
Ví, jak se jmenuje jeho třídní učitelka, asistentka pedagoga, další 

vyučující ve třídě, vychovatelka ŠD, jejich jména užívá. 

 

Vycházka – nejbližší důležité objekty v okolí 

školy 

 
PT-OSV/ 2b 

PT-OSV/ 5a – průběžně v hodinách 

Říjen 

Místo, kde žijeme 

 

 

 

 

 

Rozmanitost přírody 

Základní dopravní výchova 

 

 

 

 

 
Příroda na podzim 

Zná a prakticky uplatňuje základní pravidla bezpečnosti při cestě do 

školy – předcházení vozovky, chůze přes přechod, po chodníku, 

světelné signály. 

Zná chování v dopravních prostředcích za jízdy a při vystupování. 

Ví, že si může hrát jen na místech k tomu vyhrazených – mimo 

silniční provoz. 
Zná a pojmenuje viditelné změny v přírodě na podzim. Zná a 

s dopomocí vyjmenuje podzimní měsíce. Ukáže, pojmenuje 

podzimní práce na poli a zahradě. Pozná a pojmenuje základní druhy 
ovoce a zeleniny, které se sklízí na podzim, zná jejich význam pro 

zdraví. S pomocí učitele popíše přírodu na podzim dle podzimního 

obrázku, popíše počasí – déšť, vítr, mlha…. 
 

Vycházka – sledování dopravní situace na 

vozovkách, křižovatkách 

 

 

 

 
 

Vycházka – pozorování podzimní přírody, 

podzimních prací na záhradě, na poli.  
Výstavka – ovoce a zelenina 

Listopad 

Člověk a zdraví Lidské tělo 

Péče o zdraví 

Zná, ukáže a pojmenuje hlavní části lidského těla, části obličeje.  

S pomocí obrázku popíše, jak se chováme u lékaře. 
Vyjádří pociťovanou nevolnost, upozorní na své zdravotní potíže.  

Zná pojem sanitka, teploměr. Zná význam pohybu na čerstvém 

vzduchu a sportu. Zná nejdůležitější zásady bezpečného chování při 

hrách, na výletech i při koupání. 

 

PT – OSV/ 2a 

Prosinec 

Člověk a zdraví 

 

Lidé a čas 

Péče o zdraví 

 
 

Tradiční lidové svátky – Vánoce 

Zná zásady oblékání podle ročního období a teploty, ochranu před 

mrazem a sluncem, zvolí správné oblečení podle roční doby a počasí. 
 

Ukáže, popíše přípravu na Vánoce, zdůrazní svou pomoc, účast na 

těchto přípravách. Zná některé koledy, vánoční zvyky – krájení 
jablíčka, lodičky. Zná možnost nebezpečí požáru při manipulaci 

s ohněm. Ukáže, popíše provozování zimních sportů a her i jak dbá 

na bezpečnost, zimní sporty správně pojmenuje. 
 

 

 

Leden 

Rozmanitost přírody Příroda v zimě Zná a pojmenuje viditelné změny v přírodě. Zná, popíše péči o ptáky 

a lesní zvěř. Zná a pojmenuje zimní sporty, zdůrazní bezpečnost při 

sportu, při chůzi – náledí, padání sněhu ze střech, kluzká vozovka. 

Zná a s dopomocí vyjmenuje zimní měsíce. 

Zná a popíše základní zásady pobytu v přírodě – neničí přírodu, 
neplaší zvěř, neubližuje zvířatům, neodhazuje odpadky, nerozdělává 

oheň. 

 

Vycházka – pozorování přírody, počasí, zimní 

činnosti lidí. 
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Věcné učení – 3.ročník, 3 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 
Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor 

Lidé a čas 

 

Orientace v čase 

 

 

Zná dny v týdnu, měsíce, roční období, rok. Zná funkci kalendáře. 

Zná rozvržení svých denních činností, časové pojmy den – noc, ráno, 

poledne, odpoledne, večer. 
 

 

Březen 

Lidé kolem nás Rodina a společnost 

 
 

 

Lidé a společnost  

Stavba domu 

U pekaře 

Zná členy rodiny, nejbližší příbuzné a blízké příbuzenské vztahy. 

Zná pojmy starý, mladý, starší, mladší. Ví, ve které obci bydlí, zná 
adresu bydliště, ví ve kterém městě je jeho škola. 

 

Ukáže, popíše nejběžnější pracovní lidské činnosti. Ukáže, 

pojmenuje stroje a nástroje, které lidé při těchto činnostech používají.  

Pojmenuje základní druhy pečiva. 

Ví, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi. 
 

PT-OSV/ 2b 

Duben 

Rozmanitost přírody 

 

 

 

 

 

 

Lidé a čas 

Příroda na jaře 

 
 

 

 
 

 

Tradiční lidové svátky – Velikonoce 

Zná a pojmenuje viditelné změny v přírodě na jaře. Ukáže, popíše 

jarní práce na poli, v zahradě. Zná některé jarní květiny na zahradě, 
na louce. Zná a pojmenuje první jarní ovoce a zeleninu a její význam 

v potravě. Ví, že přírodu neničíme, neubližujeme zvířatům, ptákům a 

jejich mláďatům. Popíše s pomocí jarní obrázek podle počasí – déšť, 
sníh, bouřka, vítr. Zná a s dopomocí vyjmenuje jarní měsíce. 

 

Ukáže a popíše průběh velikonočních svátků, s pomocí popíše 
velikonoční tradice a zvyky. 

 

Vycházka – pozorování přírody a práce lidí na 

zahradě, na poli, na louce. 
 

Květen 

Rozmanitost přírody Příroda v létě Zná a pojmenuje viditelné změny v přírodě v létě. Pojmenuje některé 

květiny, které rostou v našem okolí, popíše práci na poli. Zná a 
pojmenuje letní ovoce a zeleninu, lesní plody, které rostou v našem 

kraji. Zná nebezpečí jedovatých bobulí, plodů a hub. Zná účinky 

slunce na člověka. Zná hlavní zásady bezpečného chování při hrách, 
na výletech a při koupání, při pobytu venku za bouřky. 

 

Vycházka pozorování letní přírody v zahradách, 

na poli, v lese, na louce. 

 

Červen 

 

Rozmanitost přírody  
 

 

 
Opakování probraného učiva za 1.období 

 

Zná, jednoduše popíše a při pobytu venku dodržuje základní zásady 
pobytu v přírodě – neničí přírodu, neplaší zvěř, neubližuje zvířatům, 

neodhazuje odpadky, nerozdělává oheň. 
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Věcné učení – 4.ročník, 3 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 
Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

Místo, kde žijeme Zážitky z prázdnin 

Cesta do školy, orientace v okolí školy. 

Bezpečnost při cestě do školy. 
Orientace v budově školy (dílna, kuchyně) 

 

- s dopomocí popíše zážitky z prázdnin 

- popíše cestu do školy podle obrázku, otázek 

- zvládne cestu do školy (jmenuje dopravní prostředky, 
kterými případně jezdí) 

- popíše chování při čekání na dopravní prostředek a během 

jízdy, zásady bezpečného chování (vystupování, 
přecházení vozovky) 

- orientuje se v nejbližším okolí školy 
- zná umístění třídy, zná, kde je vchod do školy (šatna, WC, 

sousední třídy, školní družina, ředitelna, sborovna, dílny, 

kuchyňka… 

PT-OSV/ 5a – průběžně v hodinách 

 

PT-VMEGS/1a 

Říjen 

Lidé kolem nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé a čas  

Rodina, pravidla soužití v rodině 
Osobní bezpečí – chování v krizových 

situacích 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Orientace v čase (včera – dnes – zítra) 

- dodržuje pravidla pro soužití v rodině 
- zná a jednoduše popíše, jak se má chovat k rodičům a 

sourozencům 

- na obrázcích popíše rodinnou oslavu 
- s dopomocí popíše, jak v rodině tráví společné dny 

- na obrázku rozpozná, s dopomocí popíše, nesprávné 

chování v rodině 
- ví, že se nesmí bavit s cizími lidmi 

- ví, že nesmí brát sladkosti od cizích lidí, poskytovat jim 

informace, jít s nimi… 
- dokáže upozornit dospělé na nevhodné, nebezpečné 

situace (návrhy) 

 

- s dopomocí rozliší děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti (včera, dnes, zítra) 

 

Listopad 

Lidé a čas 

Rozmanitost přírody 

Podzimní měsíce 
Srovnání čtyř ročních období 

 

- s dopomocí učitele vyjmenuje podzimní měsíce 
- vyjmenuje roční období 

- s dopomocí popíše charakteristické znaky přírody a 

počasí, lidské činnosti v jednotlivých ročních obdobích 
- s dopomocí učitele srovná jednotlivá roční období 

- ví, ve kterém měsíci (ročním období) kvetou stromy a 

květiny, kdy se koupe, kdy se pouští draky, kdy jsou 
Vánoce…  

 

Prosinec 

Lidé a čas 

 

 

Místo, kde žijeme 

 

Zimní měsíce 

 
 

Bezpečnost při hrách (podzim, zima) 

- s dopomocí jmenuje zimní měsíce 

- popíše vánoční zvyky, je seznámen s některými 
vánočními zvyky v jiných státech, etnicích 

- jmenuje zimní hry a sporty, s dopomocí popíše zásady 

bezpečnosti při jejich provozování 
- dodržuje zásady bezpečnosti při hrách a sportech 

 

 

 

 

 



 120 

Věcné učení – 4.ročník, 3 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 
Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Leden 

Člověk a zdraví  Nemoc a úraz.  

Ošetření drobných poranění.  

Zásady hygieny a sebeobsluhy. 
 

- dokáže sdělit, kde ho bolí, dokáže sdělit a popsat své 

zdravotní obtíže 

- zná a jednoduše vysvětlí rozdíl mezi nemocí a úrazem 
- ví, k čemu slouží léky 

- s dopomocí ošetří drobné poranění 

- uplatňuje základní hygienické návyky, dle svých 
schopností zvládá sebeobslužné činnosti 

 

Únor 

Rozmanitost přírody Volně žijící zvířata a ptáci 

Péče o zvířata 

 

- pozná a pojmenuje nejběžnější volně žijící zvířata a ptáky 

- s dopomocí učitele popíše způsob péče o volně žijící 

zvířata, zná pojmy krmelec, myslivec 

- s dopomocí učitele popíše způsob péče o ptáky v zimě 

- ví a jednoduše popíše, jak se má chovat ke zvířatům, jak 
dodržovat bezpečnost při styku s nimi 

Praktické činnosti – krmení lesní zvěře, péče o 

ptáky – krmítko 

 

Březen 

Místo, kde žijeme 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás 

Základy dopravní výchovy (dopravní 

značky, chodci, semafor, jízdní kolo…) 
 

 

 
 

 

Chování při dopravní nehodě 

- zná pojem dopravní značky, přechod pro chodce, semafor 

- s dopomocí popíše základní vybavení jízdního kola 
- pozná základní dopravní značky 

- ví, že chodec chodí po chodníku, přechází na přechodu 

- zná pojem cyklista, ví že jezdí po silnici nebo stezce pro 
cyklisty  

- ví, že na kole nemůže jezdit bez doprovodu a přilby 

- popíše chování při dopravní nehodě, zná číslo záchranné 
služby 

 

Duben 

Lidé a čas 

 

 

Rozmanitost přírody 

 

Jarní měsíce 

 

 
Stromy a keře 

Listnaté a jehličnaté stromy a keře 

 

- s dopomocí učitele vyjmenuje jarní měsíce 

- popíše velikonoční zvyky, je seznámen s některými 

velikonočními zvyky v jiných státech, etnicích 
- pozná rozdíly mezi stromy a keři 

- rozliší na obrázku listnaté a jehličnaté stromy, zná pojmy 

smrk, modřín, lípa, kaštan, dub, jeřabina… 
- s dopomocí vysvětlí význam stromů pro člověka (palivo, 

surovina, čisté ovzduší) 

- ví, že stromy nesmí poškozovat 

Vycházka – pozorování přírody a zvěře v lese, na 

zahradě, rozlišování stromů a keřů, listnatých a 

jehličnatých stromů 

Květen 

Rozmanitost přírody Domácí zvířata a jejich mláďata 

Péče o domácí zvířata 

 

- pozná a pojmenuje nejběžnější domácí zvířata 

- s dopomocí učitele řekne názvy jejich mláďat 

- ví, kde domácí zvířata žijí a jednoduše popíše základní 
zásady péče o ně 

- zná a jmenuje, jaký užitek nám některá domácí zvířata 

poskytují 

 

Červen 

Lidé a čas 

Místo, kde žijeme 

 

 

 

 

Opakování učiva 

Letní měsíce 

Bezpečnost při hrách, výletech a cestách 

(jaro, léto) 
 

- s dopomocí učitele jmenuje letní měsíce 

- jmenuje jarní a letní hry a sporty, s dopomocí popíše 

zásady bezpečnosti při jejich provozování 
- dodržuje zásady bezpečnosti při hrách a sportech 

- zná pojem bouřka, ví a jednoduše popíše zásady 

bezpečného chování při bouřce 
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Věcné učení – 5.ročník, 3 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 
Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

Místo, kde žijeme Zážitky z prázdnin, výletů a cest 

(bezpečnost, místa, zajímavosti) 

Orientace v okolí školy, cesta do školy, 
orientace v budově školy 

 

- s dopomocí sdělí poznatky a zážitky z výletů a vlastních 

cest 

- zvládne cestu do školy, popíše ji podle otázek 
- orientuje se v budově školy a v jejím nejbližším okolí  

- zná a jmenuje důležitá místa v okolí školy a bydliště 

PT-OSV/ 5a – průběžně v hodinách 

 

PT-VMEGS/1a 

Říjen 

Lidé a čas Naše země v dávných dobách, způsob 
života v pravěku 

Současnost a minulost v našem životě 

(rozdíly ve způsobu života) 

 

- na obrázku rozliší pravěké a současné zvíře, rozdíly v 
oblékání lidí v pravěku a dnes, obydlí v pravěku a dnes 

- s dopomocí popíše způsob života lidí v pravěku 

- porovná rozdíly mezi současným způsobem života a 

životem v minulosti podle obrázků (od středověku po 

současnost) 

 

 

Listopad 

Rozmanitost přírody Sezónní práce na zahradě a na poli 

Podzimní ovoce a zelenina 

 

- podle obrázku s dopomocí popíše sezónní práce na 

zahradě a na poli (vykopávání brambor, sběr ovoce, orání, 

hrabání trávy a listí…)  
- pozná a pojmenuje podzimní ovoce a zeleninu 

- s dopomocí popíše její význam pro zdraví člověka a 

způsob zpracování a skladování 

Vycházka – pozorování podzimní přírody, 

podzimních prací na zahradách a polích 

Prosinec 

Člověk a zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé a čas 

Zdravá strava, pitný režim 
Osobní hygiena 

Péče o zdraví – prevence onemocnění, 

chování v době nemoci 
Ošetření drobného poranění 

 

- s dopomocí jmenuje a uplatňuje základní zásady zdravé 
výživy 

- na obrázku rozliší zdravé a nezdravé potraviny 

- ví, že je třeba dostatečně pít 
- uplatňuje hygienické návyky, dodržuje osobní hygienu 

- zná a dodržuje základní preventivní opatření (smrkání do 

kapesníku, zakrytí úst při kašli a kýchání, mytí rukou…) 
- s dopomocí popíše, jaké zásady je třeba dodržovat v době 

nemoci 

- s dopomocí ošetří drobné poranění – odřenina, řezná rána 
- zná číslo rychlé lékařské pomoci – 155 

 

- popíše vánoční zvyky, je seznámen s některými 
vánočními zvyky v jiných státech, etnicích 
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Věcné učení – 5.ročník, 3 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 
Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Leden 

Lidé kolem nás Protiprávní jednání a jeho postih (krádež, 

šikana, zneužívání, týrání, ubližování…) 

 
 

 

 
 

 
Pravidla soužití ve skupině (třída, škola),   

mezilidské vztahy, tolerance k odlišnostem 

 

- ví, a jednoduše vysvětlí, co je krádež a že za ni náleží 

postih – pokuta, vězení 

- na obrázku rozpozná, jestli je někdo šikanován, 
zneužíván, týrán a či je mu ubližováno 

- uvědomuje si, že mu nemůže být nikým ubližováno, ani 

sám nesmí ubližovat druhým 
- rozpozná ve svém okolí nevhodné jednání a chování 

vrstevníků a dospělých, dokáže na ně upozornit 
- dodržuje pravidla pro soužití ve škole a mezi kamarády 

- projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků 

- je přátelský ve vztazích k ostatním lidem 
- zná základní pravidla společenského chování ve vztahu 

k ostatním lidem 

 

 

 

 

 

PT-MKV/2a 

Únor 

Místo, kde žijeme Významná místa a instituce v obci a 

v jejím blízkém okolí 
 

Kulturní a historické zajímavosti regionu 

 

- zná významná místa a instituce v obci a blízkém okolí 

(radnice, informační centrum, kostel, kaple V Lipkách, 
nemocnice, nádraží…), pozná je na obrázcích 

- zná historické zajímavosti regionu 

- s pomocí učitele na obrázku pozná hrad Sovinec, 
Rešovské vodopády, Pradědovu galerii, zámek Janovice 

Vycházka – významná místa a instituce v obci 

Březen 

Místo, kde žijeme 

 

 

Lidé a čas 

Okolní krajina (charakteristické znaky 

v ročních obdobích, regionální zvláštnosti) 
 

Regionální pověsti 

 

- s dopomocí popíše charakteristické znaky místní krajiny a 

počasí, regionální zvláštnosti – zimní sporty, turistika, 
sběr lesních plodů, chov dobytka… 

- seznámí se s významnými událostmi a pověstmi, které se 

vztahují k regionu nebo kraji 

- podle otázek nebo obrázků pověsti jednoduše vypravuje 

- popíše velikonoční zvyky, je seznámen s některými 

velikonočními zvyky v jiných státech, etnicích 

 

Duben 

Rozmanitost přírody 

 

 

 

 

Člověk a zdraví 

Sezónní práce na zahradě a na poli 
Jarní ovoce a zelenina 

 

 
 

Bezpečné chování v silničním provozu 

 

- s dopomocí popíše podle obrázku sezónní činnosti na 
zahradě a na poli (rytí, hrabání, hnojení, setí, sázení…) 

- pozná a pojmenuje jarní ovoce a zeleninu 

- s dopomocí popíše její význam pro zdraví člověka a 
způsob zpracování a skladování 

- pozná a pojmenuje základní dopravní značky 

- uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro chodce 

Vycházka – pozorování jarní přírody, jarních prací 
na zahradách a polích 

 

 
 

Vycházka – praktické uplatňování bezpečného 

chování v silničním provozu 

Květen 

Rozmanitost přírody 

 

Lidé a čas 

Ovocné stromy a keře 

 

Určování času s přesností na celé hodiny 

 

- s dopomocí na obrázku pozná keře angrešt a rybíz a 

ovocné stromy – jabloň, hrušeň, švestku, třešeň 

- pozná, kolik je hodin (celé hodiny) 

Vycházka – pozorování kvetoucích ovocných 

stromů 

Červen 

Rozmanitost přírody 

 

 

 

 

Opakování učiva 

Sezónní práce na zahradě a na poli 

Letní ovoce a zelenina 
 

- s dopomocí popíše podle obrázku sezónní činnosti na 

zahradě a na poli (senoseč, žně, zalévání, sklizeň ovoce a 
zeleniny…) 

- pozná a pojmenuje ovoce a zeleninu, která se sklízí v létě, 

popíše způsob jejího zpracování a skladování 

Vycházka – pozorování letní přírody 
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Věcné učení – 6.ročník, 3 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 
Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

Místo, kde žijeme Zážitky z prázdnin, výletů a cest 

Cesta do školy, orientace v okolí školy 

Orientace ve školní budově 
Bezpečnost při cestě do školy 

- sdělí poznatky a zážitky z výletů a vlastních cest 

- zvládne cestu do školy, popíše ji  

- orientuje se v budově školy a v jejím nejbližším okolí  
- zná a jmenuje důležitá místa v okolí školy a bydliště 

- zná některé názvy místních toků, rybníka, kopců 

- popíše a dodržuje pravidla silničního provozu pro chodce 

- pozná městské strážníky 

 

PT-OSV/ 5a – průběžně v hodinách 

 

PT-VMEGS/1a 

 

Vycházka – praktické uplatňování bezpečného 
chování v silničním provozu 

Říjen 

Lidé kolem nás 

 

Ohrožení sociálně patologické jevy 

(kouření, alkohol, drogy, záškoláctví, 

agresivita) 

Prevence sociálně patologických jevů 

Možnosti pomoci při ohrožení vlastní 
osoby 

Důležitá telefonní čísla  

- s dopomocí jmenuje látky, které škodí lidskému zdraví 

- podle obrázku určí správné a nevhodné aktivity ve škole, 

při trávení volného času 

- rozpozná ve svém okolí nevhodné jednání a chování 

vrstevníků a dospělých, dokáže na ně upozornit 
- ví, na koho se obrátit o pomoc, předvede, jak o ni požádá 

- zná důležitá telefonní čísla 155, 158 

- ví, že může požádat o pomoc ve škole 

 

Listopad 

Člověk a zdraví Denní režim 

Nemoc a úraz – sdělení příznaků nemoci 

Návštěva lékaře (nemocnice, chirurgické 
ambulance)  

Přivolání pomoci 

Ošetření poranění 

- podle obrázku popíše denní režim, rozliší vhodné a 

nevhodné aktivity během dne 

- dokáže sdělit a popsat své zdravotní potíže 
- popíše, jaké zásady je třeba dodržovat v době nemoci 

- podle obrázku rozliší a jednoduše popíše návštěvu lékaře, 

pobyt v nemocnici, ošetření na chirurgické ambulanci 
- ošetří drobné poranění 

- s dopomocí poskytne první pomoc při zlomenině ruky 

- předvede, jak požádá dospělého o pomoc, zná telefonní 

číslo rychlé lékařské pomoci – 155  

PT-OSV/ 3b 
PT-MeV/ 3a 

Prosinec 

Lidé a čas 

 

 

 

 

 

 

 

Orientace v čase (rok, roční doby, měsíce, 

týden, dny v týdnu) 

Pracovní dny a dny volna – víkend 
Kalendář 

Určování času na celé hodiny 

- zná a jmenuje roční období, s dopomocí vyjmenuje 

jednotlivé měsíce 

- jmenuje dny v týdnu, určí aktuální den, pojmenuje den 
předcházející a následující, užívá pojmy včera, dnes, zítra 

- ví, které dny jsou pracovní a volné, zná pojem víkend 

- ví, kdy nechodí do školy (víkend, prázdniny) 
- zná pojem kalendář 

- určuje čas s přesností na hodiny 

 

Leden 

Člověk a zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

Místo, kde žijeme 

Osobní bezpečí (obtěžování, zneužívání, 
týrání, domácí násilí…) 

 

 

 

 

 
 

Významné podniky ve městě a okolí 

- podle obrázku pozná nebezpečné aktivity, dokáže na ně 
upozornit, jednoduše je popsat 

- ví, že mu nesmí nikdo ubližovat a že může nebezpečné 

nebo jemu nepříjemné aktivity odmítnout  

- ví, kde hledat pomoc v případě ohrožení vlastní osoby 

- zná důležitá telefonní čísla 155, 158 

- ví, že může požádat o pomoc i ve škole 
- předvede, jak o pomoc požádá  

- zná některé významné podniky ve městě a okolí, ví, co se 

zde vyrábí (Rodinné domky Rýmařov, Alinvest Břidličná, 
Katr Stará Ves, Hedva Rýmařov….) 

 

 



 124 

Věcné učení – 6.ročník, 3 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 
Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor 

Lidé kolem nás Povolání – pracovní činnosti - pojmenuje nejběžnější pracovní činnosti, běžná povolání 

- rozpozná a pojmenuje nejdůležitější pracovní pomůcky 

pro jednotlivá povolání 
- ví, že za práci se dostává mzda – peníze 

- ví, jaké je povolání jeho rodičů 

 

Březen 

Lidé kolem nás Mimořádné události (požár, povodeň, 
dopravní nehoda…) 

Chování při mimořádných událostech 

Složky záchranného systému 

 

- zná některé příčiny požáru, s dopomocí popíše bezpečné 
chování, které zamezuje vzniku požáru 

- pozná zvuk sirény, která ohlašuje požár 

- s dopomocí předvede, jak telefonicky přivolá pomoc, zná 

číslo 150 

- na obrázcích rozpozná živelní katastrofy (povodeň, 

vichřice, sněhová kalamita…) dopravní nehodu 
- ví, že v případě mimořádných událostí musí respektovat 

pokyny dospělých osob a záchranářů 

- reaguje přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných 
událostech 

- na obrázku pozná s dopomocí pojmenuje jednotlivé 

složky záchranného systému (hasiči, policie, záchranná 
služba, vojáci…) 

Exkurze do hasičské zbrojnice 

Duben 

Rozmanitost přírody Les, lesní plody 

Základní pravidla chování v přírodě:  
Ochrana přírody 

- pozná a popíše les, pozná a pojmenuje lesní plody 

- zná nebezpečí jedovatých bobulí, plodů a hub 
- zná a s dopomocí popíše pravidla pobytu v přírodě – 

zvolit vhodný oděv a obuv, sdělit cíl cesty, nenavštěvovat 

nebezpečná a neznámá místa, nekřičet, chránit se před 

nebezpečnými živočichy… 

- zná základní pravidla ochrany přírody – neničí rostliny, 

neubližuje zvířatům, neodhazuje odpadky, nerozdělává 
oheň… 

Vycházka – les – praktické uplatnění zásad 

chování v přírodě a ochrany přírody 

Květen 

Rozmanitost přírody  Životní prostředí (škodlivé vlivy, ochrana 

životního prostředí na úrovni jednotlivce a 

společnosti) 
 

- ví o škodlivých vlivech na přírodní prostředí 

- na obrázcích určí a s dopomocí pojmenuje, co znečišťuje 

vodní toky, půdu, ovzduší, pojmenuje nevhodné lidské 
zásahy do krajiny 

- na obrázcích určí a s dopomocí pojmenuje správné 

chování lidí, které vede k zachování a ochraně životního 
prostředí  

- zná pojem třídění odpadu, ve třídě jednoduše odpad třídí 
- uvědomuje si, že se musí chránit životní prostředí 

- s dopomocí popíše, co může sám udělat pro ochranu 

životního prostředí v místě bydliště 
 

Vycházka – praktické činnosti – pozorování, 

úklid, třídění odpadu 

 
PT-EV/ 1b, 2a 

Červen 
Opakování učiva Závěrečné procvičování, opakování učiva 

 

 

 

 

 

 



Vyučovací předmět  SMYSLOVÁ VÝCHOVA 
 

 

 

Týdenní počet hodin  8 hod – z toho   1.stupeň – 8 hod 

        2.stupeň – 0 hod 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávací obsah 

Vyučovací předmět Smyslová výchova systematicky rozvíjí a procvičuje všechny složky 

smyslového vnímání žáků, jejich vizuomotoriku, kinestezii, prostorovou, dějovou a časovou 

orientaci a seznamuje je se základními pojmy užívanými k orientaci v prostředí. Výuka probíhá 

vždy na základě manipulace s předměty, obrázky a v konkrétních situacích. 

Učivo předmětu je rozděleno do několika tematických okruhů: Zrakové vnímání, Sluchové vnímání, 

Hmatové vnímání, Čichové a chuťové vnímání, Prostorová a směrová orientace, Vizuomotorická 

cvičení, kinestezie, Časová a dějová orientace, Pojmy. 

Ve vyučovacích hodinách žáci třídí předměty nebo obrázky podle různých kritérií, seznamují se 

s barvami, základními geometrickými tvary, cvičí si zrakovou paměť. Sluchem rozeznávají a 

napodobují různé zvuky, učí se hmatem rozlišovat základní fyzikální vlastnosti předmětů, rozlišují 

jednotlivé chutě a vůně. Zároveň se učí všechny předměty, vlastnosti, barvy atp. pojmenovat. Žáci 

se také učí orientaci na ploše a v prostoru, v čase i v ději. Formou zábavného cvičení na speciálních 

pomůckách zdokonalují rovnováhu, koordinaci pohybů a vnímání vlastního těla. Předmět přispívá i 

ke zlepšení koncentrace pozornosti, rozvíjí jemnou motoriku, pohybové i pracovní dovednosti 

žáků. Podporuje také rozvoj myšlení na základě poznávání a chápání dění kolem sebe. 

Učivo předmětu prolíná veškerou výukou na 1.stupni, protože poznatky a dovednosti získané ve 

Smyslové výchově žák uplatňuje ve všech ostatních vyučovacích předmětech. Jeho úspěšné 

zvládnutí je předpokladem dobrých výsledků ve vyučování. 

Formy realizace 

Vyučovací hodina 

Časová dotace 

Předmět je vyučován ve všech ročnících 1.stupně v rozsahu: 

- po 2 hodinách v 1.-2.ročníku 

- po 1 hodině v 3.-6.ročníku 

Místo realizace 

Běžné třídy 

Průřezová témata 

V předmětu jsou integrovány tématické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou 

k tomu, aby žák v předmětu Smyslová výchova dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. 
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Očekávané výstupy 

1.stupeň 

Zrakové vnímání 

1.období – žák by měl: 

- poznat, pojmenovat a třídit předměty, obrázky, do skupin podle druhu 

- poznat, pojmenovat a třídit předměty, obrázky, podle velikosti, barevné a tvarové odlišnosti 

- rozlišovat a pojmenovat základní barvy 

- vykreslit jednoduchý obrázek podle vzoru 

- poznat, ukázat a pojmenovat reálné a vyobrazené předměty, osoby, zvířata a rostliny  

- řadit předměty, obrázky, v řádcích zleva doprava podle vzoru i diktátu 

- zapamatovat si a pojmenovat 2-3 předměty 

2.období – žák by měl: 

- třídit předměty, obrázky, podle více vlastností současně 

- rozlišovat a pojmenovat barvy a barevné odstíny 

- rozlišit a určit shodné a odlišné prvky na dvou podobných obrázcích 

- vyhledat stejný obrázek k předloze 

- složit celek z různého počtu dílů, chápat vztah celku a části 

- využívat zrakovou paměť při dětských společenských hrách 

 

Sluchové vnímání 

1.období – žák by měl: 

- poznat, rozlišit, pojmenovat a napodobit různé přírodní zvuky a hlasy zvířat podle zvukové 

nahrávky 

- poznat, rozlišit a pojmenovat různé zvuky spojené s denním životem 

- určit zdroj a směr zvuku 

- poznat podle hlasu spolužáky, osoby z nejbližšího okolí 

- poznat a rozlišit zvukově výrazně odlišné hudební nástroje podle zvukové nahrávky 

- rozlišit sílu a výšku tónu, znát pojmy silný – slabý, nahlas – potichu, vysoký – nízký 

- dělit slova na slabiky pomocí rozpočitadel 

2.období – žák by měl: 

- zapamatovat si a přednést krátký text jednoduchého rozpočitadla, říkanky 

- vytleskáváním rozdělit slova na slabiky 

- rozdělit jednoduché věty na slova, znázornit počet slov ve větě 

- určit první hlásku ve slově, třídit obrázky podle počáteční hlásky do skupin 

- poznat, rozlišit a pojmenovat známé hudební nástroje podle zvukové nahrávky 

 

Hmatové vnímání 

1.období – žák by měl: 

- poznat hmatem známé předměty a pojmenovat je 

- třídit předměty podle hmatu  

- poznat hmatem velikost, tvar a povrch předmětů, znát pojmy suché – mokré, tvrdé – měkké, 

teplé – studené, hranaté – kulaté 

- pracovat s jednoduchými stavebnicemi 

2.období – žák by měl: 

- poznat hmatem základní fyzikální vlastnosti předmětů, vlastnosti pojmenovat 

- skládat tvary a předměty ze špejlí, tyček a plošných tvarů podle předlohy i vlastní fantazie 

- konstruovat ze stavebnic podle předlohy i vlastní fantazie 
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Čichové a chuťové vnímání 

1.období – žák by měl: 

- rozlišit a pojmenovat základní chutě, znát pojmy sladké – slané 

- podle chuti poznat, rozlišit, známé potraviny, ovoce, zeleninu, nápoje 

- rozlišit vůně a pachy 

- poznat předměty čichem podle vůně 

- poznat zkažené potraviny a nebezpečné látky 

2.období – žák by měl: 

- podle chuti poznat, rozlišit známé potraviny, ovoce, zeleninu, nápoje a pojmenovat je 

- rozlišit a pojmenovat jednotlivé chutě, znát pojmy kyselé – hořké 

- poznat předměty čichem podle vůně a pojmenovat je 

 

Prostorová a směrová orientace 

1.období – žák by měl: 

- znát, rozlišovat a užívat pojmy nahoře – dole, vpředu – vzadu – uprostřed, na začátku – na 

konci, první – poslední, před – za, nad – pod – vedle 

- orientovat se na ploše a v prostoru podle daných pojmů 

- určit polohu předmětů, obrázků, na ploše i v prostoru za užití daných pojmů 

- řadit a umístit předměty, obrázky, na plochu a do prostoru podle předlohy i podle pokynů 

- řadit předměty, obrázky, v řádku zleva doprava 

- orientovat se v knize, sešitě, na stránce 

2.období – žák by měl: 

- znát, rozlišovat a užívat pojmy vpravo – vlevo 

- orientovat se na ploše a v prostoru podle daných pojmů 

- rozlišit pravou a levou ruku 

- orientovat se na ploše a v prostoru podle více údajů současně 

- podle šipek určit správný směr pohybu 

 

Vizuomotorická cvičení, kinestezie 

1.období – žák by měl: 

- napodobit pohyby a polohy těla předvedené učitelem 

- cvičit koordinaci pohybů ruky a oka 

- poznat, pojmenovat, napodobit polohu 2-3 předmětů na ploše a v prostoru 

- vnímat, poznat, ukázat a pojmenovat hlavní části vlastního těla 

- zapamatovat si a zacvičit dva cviky podle obrázku 

- zvládat jednoduchá cvičení rovnováhy 

2.období – žák by měl: 

- cvičit a zdokonalovat koordinaci pohybů ruky a oka 

- zvládat cvičení rovnováhy se vzrůstající obtížností 

- zapamatovat si a opakovaně zacvičit dva cviky podle obrázku 

- napodobit asymetrické cviky předvedené učitelem 

- rozlišit cviky znázorněné na obrázku, přiřadit je správně k předloze 
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Časová a dějová orientace 

2.období – žák by měl: 

- určit dějovou, časovou, posloupnost podle obrázků 

- řadit obrázky podle dějového, časového, sledu 

- rozlišovat a užívat pojmy den – noc, ráno – dopoledne – poledne – odpoledne – večer ve vztahu 

ke konkrétním činnostem v průběhu dne 

- rozlišovat a užívat pojmy rok, měsíc, den, roční doby 

 

Pojmy 

2.období – žák by měl: 

- rozlišovat a užívat pojmy všechno – nic, všichni – nikdo, hodně – málo, stejně – více – méně 

- jednoduše určit a porovnat množství podle uvedených pojmů 

- rozlišovat a užívat pojmy velký – malý, dlouhý – krátký, široký – úzký, vysoký – nízký a jejich 

stupně (větší, největší…) 

- třídit a řadit předměty, obrázky, podle uvedených pojmů 

 

Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Smyslová výchova 

Kompetence k učení 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- s pomocí učitele stanoví dějovou a časovou posloupnost  

- zvládá základní prostorovou orientaci 

- orientuje se v knize, sešitě a na stránce 

- rozliší různé zvuky, vůně a pachy, předměty podle hmatu 

- vnímá části svého těla, zvládá koordinaci pohybů 

- pozná a pojmenuje předměty a činnosti, s nimiž se setkává v běžném životě 

- pozná a pojmenuje barvy, základní geometrické tvary, známé hudební nástroje, potraviny, 

zvířata, osoby … 

- rozliší a pojmenuje velikost, výšku, šířku, délku, množství 

- používá názorné pomůcky (předměty, obrázky, stavebnice, omalovánky, dětské časopisy, 

Orffovy nástroje…) 

- pracuje podle slovního vedení učitele a jednoduchého vzoru (předlohy) 

- opakuje a dodržuje postup při práci 

- dodržuje základní hygienické návyky při učení – správné sezení, správné držení těla, správný 

úchop psacích potřeb, čisté ruce při práci 

- soustředí se na zadanou činnost 

- raduje se z dobrých výsledků svých i ostatních spolužáků 

- je aktivní a pracuje s chutí 

- využívá počítač k rozvoji myšlení a zábavě, ovládá základní obsluhu PC 

- připraví si pomůcky na vyučování 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- jednoduché a známé problémy překonává sám, složitější s dopomocí 

- napodobuje učitele při řešení úkolů a situací 

- při řešení problému hledá společné znaky s podobnými situacemi 

- aplikuje známé osvědčené metody při řešení podobných situací 

- uplatňuje vlastní zkušenosti při řešení praktických situací 
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- situace řeší pomocí naučených stereotypů, vybírá a volí vhodný stereotyp 

- řešením problému získává praktické zkušenosti 

- nenechá se odradit neúspěchem 

- neúspěch se snaží překonat opakováním činnosti 

- raduje se z úspěšně dokončeného úkolu 

- požádá o radu a jednoduše problém popíše 

 

Kompetence komunikativní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- pozorně naslouchá a udržuje kontakt očima 

- jednoduše formuluje otázku, odpovídá na položené otázky 

- hovoří přiměřeně hlasitě 

- zná význam používaných slov a pojmů souvisejících s daným oborem 

- osvojuje si význam dalších slov a pojmů souvisejících s oborem, aktivně je užívá 

- správně reaguje na sdělení a pokyny 

- ptá se, když něčemu nerozumí 

- projevuje slušnou formou svůj souhlas i nesouhlas 

- rozumí krátkým jednoduchým větám 

- popíše jednoduchý obrázek, vyhledá shodné a odlišné prvky 

- jednoduše vyjádří svůj názor, potřebu, přání 

- při práci využívá PC (výukové programy) 

- komunikuje s vyučujícími a spolužáky 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- pozná a respektuje svého učitele, spolupracuje s učitelem 

- vnímá svou sounáležitost se skupinou 

- orientuje se ve školní budově 

- spolupracuje s vrstevníky při hře, učení a řešení úkolů 

- dle svých schopností pracuje v týmu 

- používá základní společenská pravidla chování 

- je-li požádán, vykoná určitou činnost 

- pomáhá nezištně spolužákům 

- je pravdomluvný, nepodvádí 

- respektuje názory a potřeby druhých, reaguje na ně 

- jednoduše vyjádří své potřeby, pocity a přání 

- přizpůsobí se společnému programu 

- navazuje a udržuje kamarádské vztahy 

 

Kompetence občanská 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- chodí pravidelně do školy, dodržuje základní ustanovení řádu školy 

- zná a přiměřeně uplatňuje svoje práva, dodržuje své povinnosti 

- chrání společný i osobní majetek 

- respektuje pedagogy a ostatní pracovníky školy 

- dodržuje základní hygienická pravidla 

- rozumí jednoduchým pokynům, přiměřeně na ně reaguje a řídí se jimi 
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Kompetence pracovní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- udržuje pořádek na svém místě 

- rozumí pokynům učitele a pracuje podle jeho pokynů  

- dodržuje stanovený (naučený) postup u jednotlivých činností 

- jednoduché pracovní činnosti zvládá samostatně 

- pracuje s dopomocí podle jednoduché předlohy (vzoru) 

- soustředí se na pracovní činnosti 

- zvolí si své pracovní tempo, započatou práci dokončí 

- překoná nezdar při práci 

- snaží se o co nejlepší provedení práce 

- porovná výsledky své práce s ostatními 

- zná jednoduchá pravidla pro hodnocení práce, přijímá kladné i záporné hodnocení, svou práci 

se snaží zlepšit 



Smyslová výchova      1. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Zrakové vnímání 

 

 

Sluchové vnímání 

 

 

Cvičení hmatu 

Třídění velkých, výrazně odlišných předmětů – 

dva prvky (panenka-auto, míč-kostka …) 

 
Poznávání zdrojů zvuku 

 

 
Rozlišování základních vlastností předmětů  

hmatem: suché – mokré 
 

- pomocí zraku rozliší a roztřídí dva velké, 

výrazně odlišné předměty 

 
- sluchem pozná a určí (pojmenuje) zdroj 

zvuku 

 
- na základě přímé manipulace s předměty 

rozliší hmatem jejich základní vlastnosti, 
pojmenuje je 

Skutečné předměty (hračky, nádobí, 

školní potřeby apod.) 

 
K jednotlivým tématům průběžně 

využívat učební pomůcku Tabulky 

Logico Primo 

 

 

PT-OSV/ 1a, 1b – průběžně v hodinách 

Říjen Cvičení čichu a chuti 

 

 

Zrakové vnímání 

 

 

Prostorová orientace 

 

 

 

Sluchové vnímání 

Rozlišování podle chuti: sladké – slané 

 

 
rozlišování a pojmenovávání základních barev 

(červená, žlutá, modrá, zelená) 

 
Rozlišování pojmů: nahoře-dole 

 

 
 

Rozlišování směru zvuku 

 

- rozliší podle chuti a pojmenuje „co je sladké 

a co je slané“ 

 
- rozliší, vyhledá, přiřadí a pojmenuje základní 

barvy 

 
- rozliší dané pojmy, chápe jejich význam a 

užívá příslušné vztahy a pojmy, ukáže 

(pojmenuje), co je ve třídě nahoře, dole 
 

- sluchem pozná, rozliší a určí (ukáže) směr 

zvuku 
 

 

Potraviny, ovoce, zelenina, nápoje … 

 

 
Tyčková stavebnice 

 

 
Praktické činnosti 

Tabulky ke čtení I., str. 6 

 
 

Sluchová hra „Letadla v mlze“ 

Listopad  Zrakové vnímání 

 

 

Vizuomotorická cvičení 

 

 

 

Cvičení hmatu 

 

 

Sluchové vnímání 

Třídění malých předmětů – dva prvky (kuličky-

kostky, …) 

 

Nápodoba poloh a pohybů předvedených učitelem 
(stoj, dřep, leh …) 

 

 
Poznávání předmětů podle hmatu bez zrakové 

kontroly (míč, panenka, …) 

 
Poznávání zdrojů zvuku – procvičování učiva 

- zrakem pozná, rozliší a roztřídí dva malé 

předměty 

 

- na základě pozorného sledování učitele 
napodobí různé polohy a pohyby, které 

pedagog ukazuje (předvádí) 

 
- předměty pozná podle hmatu  

- známé předměty pojmenuje 

 
- sluchem pozná, rozliší a určí zdroj zvuku 

 

Využití stavebnic 

 

 

Pohybové hry “Tečka, čárka, vykřičník“, 
„Stromeček, hříbeček“ a jiné 

 

 
Skutečné předměty (hračky, …) 
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Smyslová výchova      1. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Prosinec  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrakové vnímání 

 

 

 

 

Prostorová orientace 

 

 

 

 

 

 

Cvičení čichu a chuti 

Rozlišování a pojmenování základních barev 

(červená, žlutá, modrá a zelená) 

 
 

 

Rozlišování pojmů: nahoře-dole,  
vpředu-vzadu (pohádka Jak šla zvířátka do lesa) 

 
 

 

 
 

Rozlišování podle chuti: sladké – slané 

 
 

- rozliší, vyhledá, podá, přiřadí a pojmenuje 

základní barvy 

- navlékne korále 
- navlékne korále určité barvy 

 

- pozná, rozliší dané pojmy a chápe jejich 
význam 

- zpočátku s pomocí učitele, později 
samostatně řadí obrázky na plochu podle 

předlohy 

- za užití pojmů se orientuje v prostoru 
 

- pozná a rozliší podle chuti „co je sladké, co 

je slané“ 
 

 

Barevné korálky 

 

 
 

 

Naše čtení 1. r., str. 7 
Tabulky ke čtení I., str. 6, 10 

 
 

 

 
Vánoční cukroví, potraviny  

Leden Sluchové vnímání 

 

Zrakové vnímání 

 

 

Kinestezie 

 

 

 

Cvičení hmatu 

Rozlišování směru zvuku 

 
Cvičení zrakové paměti – pamatování 2-3 známých 

předmětů po prohlédnutí 

 
Vnímání a poznávání částí těla – hlavní části lidského 

těla 

 

 

Poznávání předmětů podle hmatu, bez zrakové 

kontroly (hrníček-lžíce, tužka-papír, …) 

- sluchem pozná, rozliší a určí zdroj zvuku 

 
- vyjmenuje 2-3 schované známé předměty, 

které si předtím prohlédl 

 
- vnímá, pozná, ukáže a pojmenuje hlavní části 

vlastního těla 

 

- pozná a rozliší podle hmatu bez zrakové 

kontroly známé předměty 

- dané předměty pojmenuje 
 

Didaktická hra „Najdi budík“ 

 
Didaktická hra „Co je schované?“ 

 

 
 

 

 

Skutečné předměty (hračky, nádobí, 

školní potřeby apod.) 

Únor 

 

Vizuomotorická cvičení 

 

 

 

Zrakové vnímání 

 

 

Cvičení čichu a chuti 

Nápodoba poloh a pohybů předvedených učitelem se 

stoupající obtížností (cvičení horních končetin – 
upažit, vzpažit, připažit, předpažit) 

 

Jmenování předmětů na obrázku 
 

 

Rozlišování podle vůně: voní-páchne (voňavka, 
mýdlo, specifické vůně potravin x zápach, nelibé 

pachy) 

- na základě pozorného sledování učitele 

napodobí různé pohyby horních končetin, 
které učitel předcvičuje (ukazuje, předvádí) 

 

- rozezná a vyjmenuje vyobrazené předměty 
na obrázku 

 

- čichem rozliší vůně a pachy 
 

 

Pohybová hra „Na opičky“ 

 
 

 

Knihy, dětské časopisy, pracovní listy … 
 

 

Drogistické zboží, potraviny, zelenina … 
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Smyslová výchova      1. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Březen  Sluchové vnímání 

 

 

 

Cvičení hmatu  

 

 

 

Zrakové vnímání 

 

 

 

Prostorová orientace 

Rozlišování přírodních zvuků a hlasů zvířat 

 

 
 

Rozlišování základních vlastností předmětů hmatem: 

tvrdé-měkké 
 

 
Rozlišování a pojmenování základních barev 

(červená, žlutá, modrá, zelená): vykreslování 

jednoduchého obrázku 
 

Rozlišování pojmů: vpředu-vzadu-uprostřed 

(Nákladní vlak s různými typy vagónů) 

- pozná a rozliší sluchem různé přírodní zvuky 

a hlasy zvířat (domácích zvířat, …) podle 

zvukové nahrávky 
 

- na základě přímé manipulace s předměty  

         rozliší hmatem jejich základní vlastnosti    
         (tvrdost) 

 
- pozná, rozliší, pojmenuje základní barvy 

- vykreslí jednoduchý obrázek 

 
 

- rozliší dané pojmy, chápe jejich význam 

- zpočátku s dopomocí učitele) později 
samostatně) řadí obrázky na plochu podle 

vzoru 

- za užití pojmů se orientuje v prostoru 
 

Nahraná kazeta 

 

 
 

 

 
 

 
 

Omalovánky 

 
 

Tabulky ke čtení I., str.4 

Duben Zrakové vnímání 

 

 

 

 

Sluchové vnímání 

 

 

Vizuomotorická cvičení 

 

 

Cvičení čichu a chuti 

Cvičení zrakové paměti – pamatování 2-3 známých 

předmětů po prohlédnutí 

 
 

 

Napodobování přírodních zvuků a hlasů zvířat 

 

 

Napodobování polohy 2-3 předmětů na ploše 
 

 

Rozlišování podle vůně: voní-páchne (procvičování 
učiva viz. únor) 

- vyjmenuje 2-3 známé schované předměty, 

které si předtím prohlédl 

- slovně popíše změnu (výměnu) schovaných 
předmětů 

 

- pozná, rozliší sluchem a napodobí různé 

přírodní zvuky a hlasy zvířat 

 

- napodobí polohu 2-3 předmětů na ploše – 
předměty umístí na stejné místo podle vzoru 

 

- čichem rozliší různé vůně a pachy 
 

 

Didaktická hra „Co se změnilo“ 

 

 
 

 

Didaktická hra „Na ozvěnu“ 

 

 

 
 

 

Drogistické zboží, potraviny, zelenina … 
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Smyslová výchova      1. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Květen  Prostorová orientace 

 

 

 

Zrakové vnímání 

 

 

 

 

Cvičení hmatu 

 

 

Kinestezie 

Řazení předmětů podle předlohy 

 

 
 

Třídění velkých, výrazně odlišných předmětů – dva 

prvky 
Třídění malých předmětů – dva prvky) procvičování 

učiva) 
 

Rozlišování základních vlastností předmětů  

hmatem: suché – mokré, tvrdé – měkké 
 

Vnímání a poznávání částí těla – hlavní části lidského 

těla 
 

 

- zpočátku s dopomocí učitele) později 

samostatně) řadí a umístí předměty (obrázky) 

podle předlohy 
 

- zrakem pozná, rozliší a roztřídí dva velké 

výrazně odlišné předměty i dva malé 
předměty 

 
 

- na základě přímé manipulace s předměty 

rozliší hmatem jejich základní vlastnosti 
 

- vnímá, pozná, ukáže a pojmenuje hlavní části 

vlastního těla  
 

 

 

 
 

Manipulace se skutečnými předměty a 

stavebnicemi 

Červen  Opakování, procvičování, individuální docvičování a 

upevňování učiva 

- provádí činnosti na základě probraného učiva 

prvního ročníku 
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Smyslová výchova      2. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Zrakové vnímání 

 

 

 

 

 

 

Cvičení hmatu 

 

 

 

 

Sluchové vnímání 

Třídění výrazně odlišných předmětů – 3 prvky 

(jablka, hrušky, švestky …) 

 
 

 

 
 

Rozlišování základních vlastností předmětů 
hmatem: suché – mokré, tvrdé – měkké  

(procvičování učiva 1. ročníku) 

 
 

Rozlišování zvuků hudebních nástrojů (zvukově 

odlišných): bubínek, klavír, činelky, chřestidlo, 
kytara …- nácvik 

- pomocí zraku rozliší a roztřídí 3 výrazně 

odlišné předměty 

- u předmětů rozpozná rozdílný tvar, barvu, 
druh 

- jednotlivé předměty pojmenuje 

 
 

- na základě přímé manipulace s předměty 
pozná a rozliší hmatem jejich základní 

vlastnosti, pojmenuje je 

 
 

- pozná z rozliší sluchem zvukově odlišné 

hudební nástroje (zpočátku s využitím 
zrakové kontroly, později bez zrakové 

kontroly 

- hudební nástroje pojmenuje (ukáže) 
 

ovoce, zelenina, potraviny, oblečení … 

 

K jednotlivým tématům průběžně 
využívat učební pomůcku Tabulky 

Logico Primo 

 
 

Skutečné předměty 
 

 

 
 

Orffovy nástroje, klavír nebo klávesy, 

kytara 
 

 

 

PT-OSV/ 1a, 1b – průběžně v hodinách 

Říjen Prostorová orientace 

 

 

 

 

 

 

Cvičení čichu a chuti 

 

 

 

 

Zrakové vnímání 

 

 

 

 

Prostorová orientace 

Rozlišování pojmů: nahoře-dole, vpředu-vzadu-

uprostřed (opakování a procvičování učiva 1. 

ročníku) 
Řazení předmětů (obrázků) podle předlohy 

 

 

 

Poznávání předmětů (potravin) podle chuti bez 

zrakové kontroly (chléb, koláč, jablko, čokoláda, 
rohlík …) 

 

 
Rozlišování a pojmenovávání základních barev 

(červená, žlutá, modrá, zelená, bílá, černá) 

 
 

 
Pojmy: na začátku – na konci 

 

- pozná a rozliší dané pojmy podle jejich 

významu, určí rozmístění předmětů 

(obrázků) na ploše i v prostoru 
- umístí předměty (obrázky) na plochu podle 

pokynů 

- řadí předměty (obrázky) podle předlohy 

 

- pozná a rozliší podle chuti známé potraviny, 

ovoce, zeleninu (nejdříve s využitím zrakové 
kontroly, později bez zrakové kontroly) 

- dané předměty pojmenuje (ukáže) 

 
- pozná, rozliší, vyhledá, přiřadí, vybere 

základní barvy, s pomocí učitele barvy 

pojmenuje 
- seřadí barevné předměty podle vzoru 

 
- určí polohu předmětu v prostoru i na ploše, 

s dopomocí učitele užívá správné pojmy, 

umístí předmět na plochu podle zadání, řadí 

předměty v řádku zleva doprava 

 

 

Tabulky ke čtení I., str. 5, 10, 11, 15 

Naše čtení (1.r.), str. 7, 8, 9, 14, 15, 16 

 
 

 

 

 

Skutečné předměty 
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Smyslová výchova      2. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Listopad   

Vizuomotorické cvičení 

 

 

 

 

 

Sluchové vnímání 

 

 

 

 

Cvičení hmatu 

 

 

 

 

Prostorová orientace 

 

Napodobování polohy předmětu v prostoru: nácvik 

 
 

 

 
 

Rozlišování zvuků hudebních nástrojů (zvukově 
odlišných): bubínek, klavír, kytara, činelky, 

chřestidlo … procvičování učiva 

 
 

Práce se stavebnicí: řazení a stavění kostek na sebe, 

vedle sebe, podle předlohy – nácvik 
 

 

 
Pojmy: první – poslední 

 

- pozná a rozliší zrakem polohu předmětu 

v prostoru, s pomocí učitele umístění 
předmětu pojmenuje a předmět umístí 

(napodobí jeho polohu) v prostoru na stejné 

místo podle vzoru 
 

- pozná a rozliší sluchem zvukově odlišné 
hudební nástroje bez zrakové kontroly, 

hudební nástroje s pomocí učitele pojmenuje 

(ukáže, vybere) 
 

- pozná a rozliší zrakem polohu (umístění) 

kostek na ploše i v prostoru 
- kostky umístí na plochu i v prostoru podle 

předlohy (stejně) 

 
- určí polohu předmětu v prostoru i na ploše, 

s dopomocí učitele užívá správné pojmy, 

umístí předmět na plochu podle zadání, řadí 
předměty v řádku zleva doprava 

 

 

Didaktické hry „Najdi ztracené kuřátko,  

Dej stejně“ 
 

 

 
 

Orfeův instrumentář, hudební nástroje 

Prosinec Zrakové vnímání 

 

 

 

 

Sluchové vnímání 

 

 

Cvičení čichu a chuti 

Třídění menších předmětů – 3 prvky 

 

 

 

 
Rozlišování hlasů spolužáků (bez zrakové kontroly) 

 

 
Rozlišování podle chuti: sladké – slané (procvičování 

a upevňování učiva 1. ročníku) 

- zrakem rozliší a roztřídí 3 malé předměty 

- u předmětů rozpozná rozdílný tvar, barvu, 

druh 

- jednotlivé předměty pojmenuje 

 
- pozná a rozliší sluchem podle hlasu 

spolužáky ve třídě, řekne jejich jméno 

 
- pozná a rozliší podle chuti „co je sladké, co 

je slané“ 

- jednotlivé chutě pojmenuje 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Potraviny, vánoční cukroví, nápoje … 

 

 

 

 

 

 

 



 137 

Smyslová výchova      2. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Leden Sluchové vnímání 

 

 

Zrakové vnímání 

 

 

 

Kinestezie 

 

 

 

Cvičení hmatu  

Rozlišování hlasů spolužáků: bez zrakové kontroly 

 

 
Jmenování předmětů na obrázku 

 

 
 

Opakování dvou cviků podle obrázků – jóga 
 

 

 
Rozlišování základních vlastností předmětů  

hmatem: teplé – studené  

- pozná a rozliší sluchem hlasy spolužáků ve 

třídě, řekne jejich jméno 

 
- rozezná (rozliší, ukáže a vyjmenuje) 

jednotlivé vyobrazené předměty, osoby, 

zvířata, rostliny na obrázku 
 

- zrakem pozná, rozliší, zapamatuje si, 
opakovaně zacvičí (předvede) dva cviky 

podle obrázků 

 
- na základě přímé manipulace s předměty 

pozná a rozliší hmatem jejich základní 

vlastnosti, pojmenuje je 

 

 

 
Knihy, dětské časopisy, PL 

Únor  Zrakové vnímání 

 

 

 

 

 

Vizuomotorická cvičení 

 

 

 

 

Cvičení čichu a chuti 

Třídění výrazně odlišných předmětů – 3 prvky (talíř-
lžíce-hrníček, auto-panenka-míč …) 

Třídění menších předmětů – 3 prvky 

 
 

 

Napodobování polohy 3 předmětů na ploše 
(procvičování učiva 1.r.) 

 

 

 

Poznávání předmětů (potravin a nápojů) podle chuti 

bez zrakové kontroly (salám, sýr, mrkev, rohlík, čaj, 
mléko, kakao … 

- zrakem pozná, rozliší a roztřídí 3 výrazně 
odlišné předměty i 3 menší předměty 

- u předmětů rozezná odlišný tvar, druh, barvu 

- předměty pojmenuje 
 

 

- zrakem pozná, rozliší polohu 3 předmětů na 
ploše, slovně určí rozmístění předmětů 

(obrázků) na ploše, umístí (napodobí polohu) 

předměty (obrázky) na plochu podle vzoru 

 

- pozná a rozliší podle chuti známé potraviny, 

nápoje, ovoce a zeleninu (zpočátku 
s využitím zrakové kontroly, později bez 

zrakové kontroly) 

- dané předměty pojmenuje (ukáže) 

Hračky, nádobí, potraviny, oblečení, 
zelenina … 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Potraviny, ovoce, zelenina, nápoje 

Březen Sluchové vnímání 

 

 

 

Zrakové vnímání 

Rozlišování směru zvuku: bez zrakové kontroly 

 

 
 

Rozlišování a pojmenování základních barev 

(červená, žlutá, modrá, zelená, bílá, černá) 
Vykreslování obrázku podle vzoru, diktát barev 

- sluchem pozná a rozliší směr zvuku bez 

zrakové kontroly 

- určí, ukáže a najde zdroj zvuku 
 

- pozná, rozliší a pojmenuje základní barvy 

- vyhledá předměty určité barvy 
- vykreslí jednoduchý obrázek podle vzoru 

- vyhledá a řadí barevné předměty zleva 

doprava do jednoho řádku podle diktátu 

 

 

 
 

PL, omalovánky, stavebnice … 

 

 

 

 



 138 

Smyslová výchova      2. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Březen Cvičení hmatu 

 

 

 

 

Prostorová orientace 

Práce se stavebnicí: řazení a stavění kostek na sebe, 

vedle sebe podle předlohy – procvičování učiva 

 
 

 

Orientace v knize a sešitě  

- pozná a rozliší zrakem polohu předmětů 

(kostek) na ploše i v prostoru 

- kostky řadí a staví na sebe i vedle sebe podle 
předlohy 

 

- s pomocí učitele se orientuje v knize 
(učebnici, PS, dětském časopise …) 

- pozná a ukáže začátek i konec knihy, najde 
ilustrace, s dopomocí určí začátek i konec 

kapitoly 

- orientuje se na stránce – ukáže a slovně 
pojmenuje „co je nahoře, co je dole“ 

 

 

 
 

 

Knihy, učebnice, dětské časopisy, PS 

Duben Zrakové vnímání 

 

 

Sluchové vnímání 

 

 

 

 

 

Vizuomotorická cvičení 

 

 

 

 

Cvičení čichu a chuti 

Jmenování předmětů na obrázku 

 

 
Rozlišování přírodních zvuků a hlasů zvířat: 

procvičování a upevňování učiva 1. r.  

 
 

 

 
Napodobování polohy předmětu v prostoru 

(opakování a docvičování učiva) 

 

 

 

Rozlišování podle vůně: voní-páchne (specifické 
vůně potravin, drogistického zboží x zápach, nelibé 

vůně) 

- pozná, rozliší, ukáže a vyjmenuje jednotlivé 

známé vyobrazené předměty, osoby, zvířata, 

rostliny … 
- pozná a rozliší sluchem různé přírodní zvuky 

a hlasy známých zvířat podle zvukové 

nahrávky 
- přírodní zvuky a zvířata pojmenuje 

- zvuky a hlasy napodobuje 

 
- zrakem pozná a rozliší polohu předmětu 

v prostoru, s pomocí učitele (i bez ní) slovně 

určí umístění předmětu a předmět umístí 

(napodobí polohu) v prostoru na stejné místo 

 

- čichem rozliší různé vůně a pachy 
 

 

 

Květen Prostorová orientace 

 

 

 

 

 

Cvičení hmatu 

 

 

 

Zrakové vnímání 

Rozlišování pojmů: na začátku-na konci, vpředu-
vzadu-uprostřed, první – poslední 

Řazení předmětů (obrázků) podle předlohy 

(procvičování učiva) 
 

 

Rozlišování základních vlastností předmětů  
hmatem: teplé – studené 

 

 
Jmenování předmětů zleva doprava 

- pozná a rozliší dané pojmy podle jejich 
významu, určí rozmístění předmětů 

(obrázků) na ploše i v prostoru, umístí 

předměty (obrázky) na plochu podle pokynů, 
řadí předměty (obrázky) podle předlohy 

 

- na základě přímé manipulace s předměty 
pozná a rozliší hmatem jejich základní 

vlastnosti, pojmenuje je  

 
- pozná, rozliší, ukáže a vyjmenuje známé 

předměty (později obrázky) zleva doprava 

v jednom řádku 
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Smyslová výchova      2. ročník, 2 hodiny týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Květen  Kinestezie Opakování dvou cviků podle obrázků – jóga - zrakem pozná, rozliší dva různé cviky na 

obrázcích, podle ukázaných obrázků tyto 

cviky opakovaně předvede (zacvičí) 

 

Červen    Opakování, procvičování, individuální docvičování a 

upevňování učiva 

- provádí činnosti na základě probraného učiva 

druhého ročníku 
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Smyslová výchova      3. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září  Zrakové vnímání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení čichu a chuti 

 

 

 

Třídění podle dvou vlastností (sestavených 

z kombinací pojmů: barva, tvar, velikost) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Rozlišování podle vůně: voní-páchne (drogistické 

zboží, specifická vůně potravin, květina x zápach, 

nelibé pachy) – upevňování učiva 1.a 2. ročníku 

- pozná, rozliší a třídí předměty (obrázky) 

podle dvou vlastností současně (podej 

všechny velké hrušky, vyber všechna 
červená kolečka, najdi malé lžičky …) 

- zná a s pomocí učitele (i bez ní) užívá pojmy 

velký – malý 
- kruh (kolečko), čtverec, trojúhelník a názvy 

základních barev (červená, žlutá, modrá, bílá, 
zelená, černá) 

 

- čichem rozliší různé vůně a pachy (zkažené 
potraviny, chemické látky, čistící prostředky, 

voňavka, mýdlo, květina …) 

Využití Tabulek ke čtení I. 

 

 
 

K jednotlivým tématům průběžně 

využívat učební pomůcku Tabulky 

Logico Primo 

 

 

 

 

 

 

 

PT-OSV/ 1a, 1b – průběžně v hodinách 

Říjen  Prostorová orientace 

 

 

 

 

 

 

Sluchové vnímání 

Rozlišování pojmů: před-za 

 

 
 

 

 
 

Rozlišování síly zvuku (silný – slabý, nahlas-potichu) 

 

 

 

 
 

- pozná a rozliší význam daných pojmů, 

orientuje se v prostoru i na ploše za užití 

uvedených pojmů, umístí předměty i obrázky 
správně na plochu podle zadání, určí správně 

rozmístění předmětů i obrázků na ploše i 

v prostoru 
 

- pozná, rozliší sluchem a určí intenzitu (sílu) 

zvuku 

- užívá s pomocí učitele (i bez ní) pojmy silný 

– slabý, nahlas-potichu 

 
 

Tabulky ke čtení I. 

 

 

Listopad  Zrakové vnímání 

 

 

 

 

Prostorová orientace 

 

Rozlišování a pojmenování základních barev 

(červená, žlutá, modrá, zelená, bílá, černá, hnědá) – 
opakování učiva + nácvik hnědé barvy 

 

 
Pojmy nad – pod – vedle 

 

- pozná, rozliší, vyhledá, vybere, přiřadí a 

pojmenuje základní barvy 
- seřadí barevné předměty podle vzoru zleva 

doprava do 2 řádků 

 
- pozná a rozliší význam daných pojmů, 

orientuje se v prostoru i na ploše za užití 

uvedených pojmů, umístí předměty i obrázky 
správně na plochu podle zadání, určí správně 

rozmístění předmětů i obrázků na ploše i 

v prostoru 
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Smyslová výchova      3. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Prosinec Sluchové vnímání 

 

 

 

 

Cvičení hmatu 

Rozlišování výšky tónu (vysoký – nízký) 

 

 
 

 

Rozlišování základních vlastností předmětů hmatem 
s využitím zrakové kontroly: hranaté – kulaté 

- pozná a rozliší sluchem výšku tónu 

- zná a užívá s pomocí učitele (i bez ní) pojmy 

vysoký – nízký 
 

 

- na základě přímé manipulace s předměty 
pozná a rozliší hmatem s využitím zrakové 

kontroly jejich základní vlastnosti, 
pojmenuje je 

 

Hudební nástroje 

 

 
 

 

Skutečné předměty, geometrické tvary 

Leden Zrakové vnímání 

 

 

 

 

 

 

Kinestezie 

 

 

 

 

 

Cvičení čichu a chuti 

Třídění podle tří vlastností: trojúhelník, kolečko, 

čtverec 
 

 

 
 

 

Cvičení rovnováhy: chůze po nakreslené čáře, chůze 
po laně na zemi, chůze po lavičce 

 

 
 

 

Poznávání předmětů podle vůně bez zrakové 

kontroly: květina, mýdlo, parfém, ocet, česnek, 

cibule, čokoláda, syrečky … 

- pozná, rozliší a třídí předměty i obrázky 

podle tří vlastností současně 
- u předmětů a obrázků rozpozná rozdílný tvar, 

barvu a velikost 

- předměty o obrázky s pomocí učitele (i bez 
ní) pojmenuje 

 

- přejde určitý úsek po vyznačené čáře nebo po 
laně daným směrem bez ztráty rovnováhy 

(nepřešlápne, nevybočí) 

- přejde přes celou lavičku různými druhy 
chůze 

 

- pozná a rozliší podle vůně známé předměty 

(potraviny, zeleninu, drogistické zboží, 

ovoce …) bez zrakové kontroly 

- dané předměty ukáže a pojmenuje 

 

 
 

 

 
 

 

Lavička, lano 
 

 

 
 

 

Skutečné předměty 
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Smyslová výchova      3. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor  Sluchové vnímání 

 

 

 

 

Prostorová orientace 

Dělení slov na slabiky s pomocí rozpočitadel 

 

 
 

 

Umisťování předmětů (obrázků) na ploše a v prostoru 
podle diktátu: polož kostku nahoru, dej míč dolů, 

polož auto pod stůl, dej pastelku před sebe, jdi za 
dveře …) 

- zapamatuje si text krátkého rozpočitadla, 

s pomocí učitele (i bez ní) rozpočitadlo 

zopakuje a vytleská každou slabiku (tj. 
rozdělení slov na slabiky) 

 

- zná a rozliší význam pojmů nahoře-dole, 

před-za, pod-nad-vedle 

- orientuje se na ploše i v prostoru za užití 
uvedených pojmů, umístí předměty nebo 

obrázky správně na plochu i v prostoru podle 

diktátu 
- určí správně rozmístění předmětů nebo 

obrázků na ploše i v prostoru za užití daných 

pojmů 
 

 

 

 

Březen Zrakové vnímání 

 

 

 

 

 

Cvičení hmatu 

Rozlišování a pojmenování základních barev (viz. 
výše): procvičování učiva – vykreslování obrázku 

podle vzoru, řazení barevných předmětů podle 

diktátu 
 

 

Práce se stavebnicí: konstruování podle vlastní 

fantazie ze stavebnic Hříbečková mozaika, 

Magnetická mozaika (s pomocí učitele i podle 

předlohy) 

- pozná, rozliší a pojmenuje základní barvy 
- vykreslí jednoduchý obrázek podle předlohy, 

vyhledá a řadí barevné předměty nebo 

barevné obrázky zleva doprava do dvou 
řádků podle diktátu 

 

- jednotlivé díly stavebnice uchopí do ruky, 

zasune do dřevěné podložky, rozmístí po 

magnetické podložce, podle vlastní fantazie a 

vytvoří obrázek 
- s pomocí učitele se pokusí konstruovat podle 

předlohy jednoduchý motiv: umisťovat 

hříbečky v řadách, po obvodu … 
 

 

 
 

PL, omalovánky, barevné předměty, 
stavebnice … 

 

 
 

 

Hříbečková mozaika 

Magnetická mozaika 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 143 

Smyslová výchova      3. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Duben Vizuomotorická cvičení 

 

 

Sluchové vnímání 

Cvičení zaměřená na koordinaci pohybů ruky a oka 

(spojování dvou předmětů čárou…) 

 
Rozlišování síly zvuku (silný – slabý, nahlas – 

potichu) 

Rozlišování výšky tónu (vysoký – nízký) 

- soustředí se a spojí dva různě vzdálené 

předměty (obrázky) přímou čárou 

 
- pozná, rozliší sluchem intenzitu (sílu) zvuku 

a výšku tónu 

- s pomocí učitele (i bez ní) intenzitu zvuku 
pojmenuje a výšku tónu pojmenuje z a užití 

pojmů silný – slabý, vysoký – nízký, nahlas-
potichu 

PL, využití tiskátek … 

Vzdálenost mezi dvěma předměty 

(obrázky) postupně prodlužujeme 

Květen  Zrakové vnímání 

Vizuomotorická cvičení 

 

 

 

 

Cvičení hmatu 

Jmenování a řazení předmětů (obrázků) zleva 

doprava do dvou řádků 

 
 

 

 
Rozlišování základních vlastností předmětů hmatem 

bez zrakové kontroly: hranaté – kulaté 

- pozná, rozliší, ukáže a jmenuje předměty 

(obrázky) zleva doprava ve dvou řádcích 

- řadí předměty (obrázky) zleva doprava do 
dvou řádků podle předlohy i podle diktátu 

 

 
- na základě přímé manipulace s předměty 

pozná a rozliší hmatem bez zrakové kontroly 

jejich základní vlastnosti 
- základní vlastnosti s pomocí učitele (i bez ní) 

pojmenuje 

 

Červen   Opakování, procvičování, individuální docvičování a 
upevňování učiva 

- provádí činnosti na základě probraného učiva 
třetího ročníku 
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Smyslová výchova      4. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září  Zrakové vnímání 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuomotorická cvičení 

 

Třídění předmětů podle tvaru a barvy (modrý 

čtvereček, červené kolečko …) 

 
 

 

 
 

 
Cvičení zaměřená na koordinaci pohybů ruky a oka 

(spojování dvou bodů čárou – klec pro lva, plot u 

domu, žebřík pro kominíka …) 

- pozná, rozliší a třídí předměty podle tvaru a 

barvy současně 

- zná a s pomocí učitele (i bez ní) užívá pojmy 
kruh (kolečko), čtverec, trojúhelník, obdélník 

a názvy základních barev (červená, žlutá, 

modrá, zelená, bílá, černá, hnědá) 
 

 
- soustředí se a spojí dva různě vzdálené body 

přímou čárou (svislou, vodorovnou) 

 

Makety barevných geometrických tvarů 

Tabulky ke čtení I str. 17 

 
K jednotlivým tématům průběžně 

využívat učební pomůcku Tabulky 

Logico Primo 
 

 
PL, využití tiskátek Využití PL do psaní : 

Učíme se psát I. 

Říjen  Pojmy 

 

 

 

 

 

Sluchové vnímání 

Rozlišování pojmů: všechno-nic, všichni-nikdo 
(procvičování a docvičování učiva z počtů) 

 

 
 

 

Dělení slov na slabiky s pomocí rozpočitadel 
(opakování a procvičování učiva 3. ročníku) 

- pozná a rozliší význam daných pojmů, 
s pomocí učitele (i bez ní), užívá uvedené 

pojmy 

- jednoduše určí množství za užití těchto 
pojmů 

 

- pozorně poslouchá text jednoduchého 
rozpočitadla, na základě poslechu si text 

zapamatuje a s pomocí učitele (i bez ní) text 

rozpočitadla zopakuje a vytleská každou 
slabiku (tj. rozdělí slova na jednotlivé 

slabiky) 

 

PT-OSV/ 1a, 1b – průběžně v hodinách 

Listopad  Zrakové vnímání 

 

 

 

 

 

Kinestezie 

 

 

 

 

 

 

Cvičení čichu a chuti 

Rozlišování a pojmenování základních barev a 
barevných odstínů (černá, žlutá, modrá, zelená, bílá, 

černá, hnědá, šedá, růžová): opakování učiva + 

nácvik odstínů (šedá, růžová) 
 

 

Cvičení rovnováhy: chůze po žebříku položeném na 
zemi, stoj na jedné noze, chůze po „barevných 

kamenech“ 

 
 

 

 

Poznávání předmětů (potravin, ovoce, zeleniny, 

nápojů) podle chuti bez zrakové kontroly: 

procvičování učiva 2. ročníku 

- pozná, rozliší, vyhledá, vybere, přiřadí a 
pojmenuje základní barvy a uvedené barevné 

odstíny 

- seřadí barevné předměty podle vzoru zleva 
doprava do 2 a více řádků 

 

- přejde plynule žebřík položený na zemi, 
zvládne chůzi po rozmístěných „barevných 

kamenech“ a vydrží stát na jedné noze (pravé 

i levé) bez opory a bez ztráty rovnováhy 
určitou dobu 

 

 

- pozná, rozliší podle chuti známé potraviny, 

ovoce, zeleninu, nápoje bez využití zrakové 

kontroly 
- dané předměty pojmenuje (ukáže) 

 
 

 

 
 

 

Žebřík, „barevné kameny“ (pomůcka Tv) 
PH „Na kominíka“, „Na žáby“ a „Na 

čápa“ 

 
 

 

 

Potraviny, nápoje, ovoce, zelenina 
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Smyslová výchova      4. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Prosinec Pojmy 

 

 

 

 

 

Cvičení hmatu 

Rozlišování pojmů: velký – malý, větší – menší, 

největší – nejmenší (manipulace s předměty, pohádka 

tři medvědi) 
 

 

 
Rozlišování základních vlastností předmětů hmatem 

s využitím zrakové kontroly i bez ní: hladké – drsné 

- pozná a rozliší význam daných pojmů, 

s pomocí učitele (i bez ní) užívá uvedené 

pojmy 
- rozlišuje, třídí a řadí předměty (obrázky) 

podle těchto pojmů 

 
- na základě přímé manipulace s předměty 

pozná a rozliší hmatem s využitím zrakové 
kontroly (později bez ní) jejich základní 

vlastnosti 

- základní vlastnosti s pomocí učitele (i bez ní) 
pojmenuje 

Skutečné předměty 

Tabulky ke čtení I str. 1, 2, 3, 5, 12, 16 

Magnetická tabule + obrázky 

Leden Zrakové vnímání 

 

 

 

 

Prostorová orientace 

Hledání odlišností a shodných prvků na obrázku 

 

 
 

 

Napodobování směru pohybu předmětů (obrázků) 
podle šipky: procvičování pojmů nahoru-dolů, 

seznámení s pojmy vlevo-vpravo 

- pozorně si prohlédne dva podobné obrázky, 

pozná, rozliší, vyhledá a určí shodné a 

rozdílné prvky (tj. co je stejné, co není 
stejné) 

 

- zná a rozliší význam pojmů nahoru – dolů, 
s dopomocí učitele vlevo-vpravo 

- napodobí směr pohybu předmětů (obrázků) 

podle šipky (→, ←, ↓, ↑) 
- přiřadí správně k předloze příslušný předmět 

(obrázek) 

 

Tabulky ke čtení I str. 25 

Naše čtení pro 1. ročník str. 10, 11, 12, 13 

Dětské časopisy 
 

tabulky ke čtení I str. 32: „Kam letí 

letadlo?“ 
 

 

Únor Sluchové vnímání 

 

 

 

 

 

Pojmy 

Skládání slov ze slabik 

 

 
 

 

 
Rozlišování pojmů: dlouhý – krátký, delší – kratší, 

nejdelší – nejkratší (procvičování a docvičování učiva 

z počtů) 

- vyhledá a přečte slabiky potřebné ke složení 

daného slova 

- skládá slova ze slabik podle vzoru, diktátu a 
obrázků s pomocí učitele i bez ní 

  

- pozná a rozliší význam daných pojmů, 
s pomocí učitele (i bez ní) užívá uvedené 

pojmy 

- rozlišuje, třídí a řadí předměty (obrázky) 
podle těchto pojmů 
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Smyslová výchova      4. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Březen Zrakové vnímání 

 

 

 

 

 

 

 

Pojmy 

Rozlišování a pojmenování základních barev (černá, 

žlutá, modrá, zelená, bílá, černá, hnědá, šedá, 

růžová): procvičování učiva – vykreslování obrázku 
podle vzoru, řazení barevných předmětů podle 

diktátu 

 
 

 
Rozlišování pojmů: hodně-málo, stejně-více-méně 

(opakování a procvičování učiva z počtů) 

  

- pozná, rozliší a pojmenuje základní barvy a 

uvedené barevné odstíny 

- vykreslí správně jednoduchý obrázek podle 
předlohy 

- vyhledá a řadí barevné předměty (obrázky) 

zleva doprava do dvou a více řádků podle 
diktátu 

 
- pozná a rozliší význam daných pojmů, 

s pomocí učitele (i bez ní) užívá uvedené 

pojmy jednoduše porovná množství za užití 
těchto pojmů 

Stavebnice, barevné předměty a obrázky, 

PL, omalovánky … 

Duben Cvičení čichu a chuti 

 

 

 

 

Dějová orientace (posloupnost) 

Rozlišování podle chuti: kyselé – hořké 

 

 
 

 

Skládání a řazení trojic obrázků podle dějové 
posloupnosti – nácvik učiva 

- pozná a rozliší podle chuti „co je kyselé, co 

je hořké“ 

- jednotlivé chuti s pomocí učitele (i bez ní) 
pojmenuje 

 

- pozorně si prohlédne trojice obrázků a 
s pomocí učitele (i bez ní) obrázky seřadí 

správně postupně podle dějové posloupnosti 

Citron, ocet, nezralé ovoce, kyška, 

neslazený čaj … 

 
 

 

Tabulky ke čtení I str. 26 

Květen Pojmy 

 

 

 

 

Časová orientace 

Rozlišování pojmů: široký – úzký (opakování a 
docvičování učiva z počtů) 

 

 

 

Rozlišování pojmů: den-noc, ráno-večer 

- pozná a rozliší význam pojmů, s pomocí 
učitele (i bez ní) užívá uvedené pojmy 

- rozlišuje, třídí a řadí předměty (obrázky) 

podle uvedené vlastnosti 

 

- pozná a rozliší význam daných pojmů, 

s pomocí učitele (i bez ní) užívá uvedené 
pojmy ve vztahu ke konkrétní činnosti 

v průběhu dne, řadí obrázky podle časové 

posloupnosti 

 
 

 

 

 

Tabulky ke čtení I str. 27, 28, 29 

Červen  Opakování, procvičování, individuální docvičování a 
upevňování učiva 

- provádí činnosti na základě probraného učiva 
čtvrtého ročníku 
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Smyslová výchova      5. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září  Zrakové vnímání 

 

 

 

 

 

Prostorová orientace 

 

 

 

 

 

Třídění předmětů na základě vnímání tvarů zrakem i 

hmatem, později na základě vnímání tvarů pouze 

hmatem bez zrakové kontroly 
 

 

 
Umisťování předmětů (obrázků) na ploše a v prostoru 

podle diktátu: procvičování všech probraných pojmů 
(nahoře-dole, vpředu-vzadu, na začátku-na konci-

uprostřed, první – poslední, před-za, nad-pod-vedle) 

 

- pozná, rozliší a třídí předměty podle jejich 

tvarů do skupin s využitím zraku i hmatu 

současně, s využitím pouze hmatu bez 
zrakové kontroly 

- dané předměty pojmenuje (popř. ukáže) 

 
- zná a rozliší význam pojmů nahoře-dole, 

vpředu-vzadu, na začátku-na konci-
uprostřed, první – poslední, před-za, nad-

pod-vedle 

- orientuje se na ploše i v prostoru za užití 
daných pojmů, umístí předměty nebo 

obrázky správně na plochu a v prostoru podle 

diktátu 
- určí správně rozmístění předmětů nebo 

obrázků na ploše i v prostoru za užití daných 

pojmů 
 

Skutečné známé předměty 

 

K jednotlivým tématům průběžně 
využívat učební pomůcku Tabulky 

Logico Primo 

 

 

 

PT-OSV/ 1a, 1b – průběžně v hodinách 

Říjen  Sluchové vnímání 

 

 

 

 

 

Pojmy 

Skládání slov ze slabik 

 

 
 

 

 

Rozlišování pojmů: vysoký – nízký, vyšší – nižší, 

nejvyšší – nejnižší 

- vyhledá a přečte slabiky potřebné ke složení 

zadaného slova 

- skládá slova ze slabik podle vzoru, diktátu a 
obrázků s pomocí učitele (i bez ní) 

 

 

- pozná a rozliší význam daných pojmů, 

s pomocí učitele (i bez ní) užívá uvedené 

pojmy 
- rozlišuje, třídí a řadí předměty (obrázky) 

podle těchto pojmů 
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Smyslová výchova      5. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Listopad  Zrakové vnímání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinestezie 

 

 

 

 

 

Dějová orientace (posloupnost) 

Rozlišování a pojmenování základních barev a 

barevných odstínů (červená, žlutá, modrá, zelená, 

bílá, černá, hnědá, šedá, růžová, fialová, oranžová): 
procvičování učiva + nácvik barevných odstínů 

(fialová, oranžová) 

 
 

 
 

Cvičení rovnováhy: chůze po „barevných kamenech“, 

„přilba“ 
 

 

 
 

Skládání a řazení trojic obrázků podle dějové 

posloupnosti: procvičování učiva 4. ročníku 

- pozná, rozliší, vyhledá, vybere, přiřadí a 

pojmenuje základní barvy a uvedené barevné 

odstíny 
- seřadí barevné předměty podle vzoru zleva 

doprava do dvou a více řádků 

- navlékne barevné korálky podle vzoru i 
podle slovních pokynů (navlékni jeden 

červený korálek, tři modré korálky …) 
 

- přejde plynule po rozmístěných barevných 

kamenech bez ztráty rovnováhy 
- udrží rovnováhu při sezení ve speciální 

pomůcce – přilbě 

 
- pozorně si prohlédne trojici obrázků a 

s pomocí učitele (i bez ní) obrázky seřadí 

správně podle dějové posloupnosti 
- dějovou posloupnost jednoduše popíše 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Vzdálenost mezi jednotlivými kameny 

postupně prodlužujeme 
Přilba (pomůcka Tv) 

 

 
 

Tabulky ke čtení I str. 26 

Vyrobené PL 

Prosinec  Prostorová orientace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení hmatu 

Rozlišování pojmů: vlevo-vpravo-uprostřed 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Skládání tvarů a předmětů z tyček, špejlí, plošných 

tvarů podle vlastní fantazie a podle předlohy (, ∆, 
obdélník, domeček, plot, žebřík, strom, auto, panáček 

…) 

- pozná a rozliší význam daných pojmů, 

orientuje se v prostoru i na ploše za užití 

uvedených pojmů 
- umístí předměty (obrázky) správně na plochu 

i v prostoru podle zadání 

- s pomocí učitele určí správně polohu 

předmětu (obrázku) na ploše i v prostoru za 

užití daných pojmů 

- rozliší levou a pravou ruku 
 

- uchopí do ruky jednotlivé pracovní díly a 

rozmístí je podle své fantazie na podložce, tj. 
vytvoří obrázek 

- s pomocí učitele (i bez ní) skládá jednoduché 

tvary a předměty z tyček, špejlí a plošných 
tvarů podle předlohy 

Tabulky ke čtení I str. 32, 38 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Špejle, stavebnice, tyčky … 
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Smyslová výchova      5. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Leden Zrakové vnímání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časová orientace 

Pojmenování předmětů (osob, zvířat …) na 

obrázcích, přiřazování stejných obrázků k předloze: 

využití společenských her LOTO, DOMINO 
 

 

 
 

 
 

Rozlišování pojmů: ráno-dopoledne-poledne-

odpoledne-večer (nácvik učiva) 

- pozná, rozliší, ukáže a pojmenuje jednotlivé 

známé vyobrazené předměty (osoby, zvířata 

…) na obrázcích 
- vyhledá mezi ostatními obrázky shodný 

obrázek s předlohou a správně obrázek 

přiřadí k předloze (na podložku) 
- osvojí si jednoduchá pravidla společenských 

her 
 

- pozná a rozliší význam daných pojmů, 

s pomocí učitele (i bez ní) užívá uvedené 
pojmy v souvislosti s praktickými činnostmi 

v průběhu dne 

- řadí obrázky správně podle časového sledu 

Společenské hry LOTO, DOMINO 

 

 
 

 

 
 

 
 

Tabulky ke čtení I str. 27, 28, 29 

Únor Sluchové vnímání 

 

 

 

 

 

Prostorová orientace 

Tvoření jednoduchých vět podle obrázku a dělení vět 
na slova: nácvik učiva 

 

 
 

 

Rozlišování pojmů: vlevo-vpravo-uprostřed 
(procvičování učiva) 

- vytvoří jednoduché věty podle obrázku, 
rozliší pomocí sluchu počet slov ve větě, 

jednoduše graficky (pomocí proužků papíru) 

znázorní počet slov ve větě 
- pozná začátek a konec věty 

 

- pozná a rozliší význam daných pojmů, 
orientuje se v prostoru i na ploše za užití 

uvedených pojmů 

- umístí předměty (obrázky) správně na plochu 

i v prostoru podle zadání 

- s pomocí učitele (i bez ní) určí správně 

polohu předmětu (obrázku) na ploše i 
v prostoru za užití daných pojmů 

- rozliší levou a pravou ruku 

Naše čtení I str. 22, 23, 24 
Dětské časopisy, PL … 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 



 150 

Smyslová výchova      5. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Březen Zrakové vnímání 

 

 

 

 

 

 

 

Kinestezie 

 

 

 

Cvičení hmatu 

Rozlišování a pojmenování základních barev a 

barevných odstínů (červená, žlutá, modrá, zelená, 

bílá, černá, hnědá, šedá, růžová, fialová, oranžová): 
procvičování učiva – vykreslování obrázku podle 

předlohy, řazení barevných předmětů podle diktátu 

 
 

 
Opakování dvou cviků podle obrázku (jóga) 

 

 
 

Práce se stavebnicí: konstruování ze stavebnic 

CHEVA, SEVA, SEKO podle vlastní fantazie i podle 
předlohy 

- pozná, rozliší a pojmenuje základní barvy a 

uvedené barevné odstíny 

- vykreslí správně jednoduchý obrázek podle 
předlohy 

- vyhledá a řadí barevné předměty (obrázky) 

zleva doprava do dvou a více řádků podle 
diktátu 

 
- zrakem pozná, rozliší, zapamatuje si a 

opakovaně zacvičí (předvede) dva cviky 

podle obrázků 
 

- jednotlivé díly stavebnice uchopí do ruky a 

správně zapojí do sebe 
- postaví jednoduchý model podle vlastní 

fantazie 

- s pomocí učitele (i bez ní) se pokusí 
konstruovat podle předlohy jednoduchý 

motiv: např. náramek, královská koruna, 

židlička, stolek, dům … 

Stavebnice, omalovánky, PL, barevné 

předměty a obrázky 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Stavebnice CHEVA, SEVA, SEKO 

Duben Sluchové vnímání 

 

 

 

 

 

Časová orientace 

Poznávání první hlásky ve slově (nácvik učiva) 
 

 

 

 

 

Rozlišování pojmů: ráno-dopoledne-poledne-
odpoledne-večer (procvičování učiva) 

- rozliší sluchem první hlásku ve slově, určí 
počáteční hlásku ve slově 

- třídí obrázky podle první hlásky do skupin 

- přikládá písmeno k obrázku podle počáteční 

hlásky i obrázek k počátečnímu písmenu 

 

- pozná a rozliší význam daných pojmů 
- s pomocí učitele (i bez ní) užívá uvedené 

pojmy v souvislosti s konkrétními 

praktickými činnostmi během dne 
- řadí obrázky správně podle časového sledu 

Tabulky ke čtení I str. 57, 58 
 

 

 

 

 

Tabulky ke čtení I str. 27, 28, 29 
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Smyslová výchova      5. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Květen Zrakové vnímání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostorová orientace 

Cvičení zrakové paměti: využití společenských her 

SMOLÍČEK PACHOLÍČEK, PEXESO 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Orientace v knize a sešitě: procvičování pojmů 

nahoře-dole, vlevo-vpravo-uprostřed, na začátku-na 

konci, první – poslední 

- pozorně sleduje postupné odkrývání 

jednotlivých obrázků (kloboučků), obrázky 

(předměty pod kloboučky) si zapamatuje a 
pojmenuje 

- najde dvojici shodných obrázků nebo stejný 

předmět schovaný pod kloboučkem, který 
ukazuje hrací kostka 

- osvojí si jednoduchá pravidla společenských 
her 

- ke hře využívá počítač 

 
- s pomocí učitele (i bez ní) se orientuje 

v knize, učebnici, pracovním sešitě, dětském 

časopise 
- pozná a ukáže začátek a konec knihy, 

vyhledá s dopomocí první a poslední 

kapitolu (stránku …), najde ilustrace 
- orientuje se na stránce – ukáže a slovně 

pojmenuje (určí) „co je nahoře, co je dole, co 

je uprostřed, co je vlevo, co je vpravo“ 

Společenské hry SMOLÍČEK 

PACHOLÍČEK, PEXESO 

Využití programu na PC 
 

 

 
 

 
 

 

 
Knihy, učebnice, pracovní sešity, dětské 

časopisy 

Červen   Opakování, procvičování, individuální docvičování a 
upevňování učiva, společenské hry 

- provádí činnosti na základě probraného učiva 
pátého ročníku 
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Smyslová výchova      6. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září  Zrakové vnímání 

 

 

 

 

Cvičení čichu a chuti 

 

 

Hledání odlišností a shodných prvků na obrázku: 

procvičování učiva z 5. ročníku 

 
 

 

Rozlišování podle chuti: sladké – slané, kyselé – 
hořké (procvičování učiva) 

- pozorně si prohlédne dva podobné obrázky 

- pozná, rozliší, vyhledá a vyjmenuje shodné 

i rozdílné prvky (tj. „co je stejné“, „co je 
rozdílné“) 

 

- pozná a rozliší podle chuti „co je sladké, co 
je slané, co je kyselé, co je hořké“ 

- jednotlivé chutě s pomocí učitele (i bez ní) 
pojmenuje 

 

Využití dětských časopisů 

Naše čtení pro 1. ročník str. 10, 11, 12, 

13 
Tabulky ke čtení I str. 25 

 

Potraviny, cukrovinky, ovoce, neslazený 
čaj … 

 
 

K jednotlivým tématům průběžně 

využívat učební pomůcku Tabulky 

Logico Primo 

 

PT-OSV/ 1a, 1b – průběžně v 

hodinách 

Říjen  Sluchové vnímání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostorová orientace 

Tvoření jednoduchých vět podle obrázků a dělení 

vět na slova (procvičování učiva 5. ročníku) 

 
 

 

 
 

 

 

 

Rozlišování pojmů: vlevo – vpravo – uprostřed 

- vytvoří jednoduché věty podle obrázků, 

pomocí sluchu rozliší počet slov ve větě 

- s pomocí učitele (i bez ní) jednoduše 
graficky (pomocí proužků papíru) znázorní 

počet slov ve větě 

- pozná, rozliší a určí začátek a konec věty 
- s pomocí učitele pojmenuje grafické 

znázornění konce věty (. , ?, !) 

 

 

- pozná a rozliší význam daných pojmů, 

orientuje se v prostoru i na ploše za užití 
uvedených pojmů 

- umístí předměty (obrázky) správně na 

plochu i v prostoru podle zadání 
- s pomocí učitele (i bez ní) určí správně 

polohu předmětu (obrázku) na ploše i 

v prostoru za užití daných pojmů 
- rozliší levou a pravou stranu 

- s pomocí učitele i samostatně užívá pojmy 
vlevo-vpravo-uprostřed 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Tabulky ke čtení I str. 32, 38 

Obrázky, předměty 
Didaktická hra „Postav se do levého 

kouta …, Kde stojí Lucka?“ 
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Smyslová výchova      6. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Listopad  Zrakové vnímání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinestezie 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení hmatu a prostorové 

orientace 

Rozlišování a pojmenování základních barev a 

barevných odstínů (červená, žlutá, modrá, zelená, 

bílá, černá, hnědá, šedá, růžová, fialová, oranžová): 
opakování učiva + nácvik rozlišování a pojmenování 

tónů barev (světle modrá – tmavě modrá) 

 
 

 
 

 

 
 

Cviky asymetrické: nácvik učiva 

 
 

 

 
 

 

 
Práce, se stavebnicí: konstruování ze stavebnic  

SEVA, MERKUR podle předlohy 

- pozná, rozliší, vyhledá, vybere, přiřadí a 

pojmenuje základní barvy a barevné odstíny 

- u jednotlivých barev a odstínů rozliší 
s dopomocí učitele (i bez ní) jejich tóny a 

pomocí výrazů SVĚTLÝ-TMAVÝ je 

pojmenuje 
- seřadí barevné předměty podle vzoru zleva 

doprava do více řádků 
- navlékne barevné korálky podle vzoru i 

podle slovních pokynů 

 
 

- pozorně sleduje a napodobí (zacvičí) různé 

asymetrické cviky horních končetin, 
dolních končetin, horních i dolních končetin 

současně, které učitel ukazuje (předcvičuje) 

- nesouměrné cviky rozliší zrakem i na 
obrázku a přiřadí stejné cviky k předloze 

 

 
- jednotlivé díly stavebnice uchopí do ruky a 

správně zapojí do sebe 

- s pomocí učitele (i bez ní) se pokusí 
konstruovat jednoduchý prostorový model 

podle předlohy 

Barevné předměty, korálky … 

Využití programu na PC 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Tabulky ke čtení I str. 36 

 
 

 

 
 

 

 
Stavebnice SEVA, MERKUR 
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Smyslová výchova      6. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Prosinec Sluchové vnímání 

 

 

 

 

 

 

 

Prostorová orientace 

Pozná první hlásky ve slově: procvičování učiva 5. 

ročníku 

 
 

 

 
 

 
Orientace v prostoru a na ploše podle více údajů 

(procvičování a docvičování učiva počtů) 

 
 

 

 

- rozliší sluchem první hlásku ve slově, určí 

počáteční hlásku ve slově 

- třídí obrázky do skupin podle první hlásky 
- přikládá písmeno k obrázku podle počáteční 

hlásky i obrázek k počátečnímu písmenu 

- s dopomocí učitele luští jednoduché 
doplňovačky 

 
- orientuje se v prostoru a na ploše podle více 

údajů 

- umístí předmět v prostoru a na ploše podle 
více údajů (nakresli kolečko nahoře vpravo, 

polož kostku dole vlevo …) 

- s pomocí učitele (i bez ní) určí správně 
polohu předmětu na ploše i v prostoru za 

užití více údajů (Kde je ve třídě stůl? – 

Vpředu vlevo… atp) 

Tabulky ke čtení I str. 57, 58 

Tabulky ke čtení III str. 2, 3 

Leden Zrakové vnímání 

 

 

 

 

Kinestezie 

 

 

 

 

Časová orientace 

Skládání celku z částí: půlené obrázky, dřevěné 
kostky s obrázky, puzzle, rozstříhané obrázky 

 

 
 

Cvičení rovnováhy: hlemýžď 

 

 

 

 
Rozlišování pojmů: rok, den, měsíc, roční období 

(procvičování učiva počtů, prvouky) 

- pozorně si prohlédne jednotlivé části (díly) 
a složí z nich celek podle předlohy i bez ní 

- chápe vztah celku a části 

 
 

- udrží rovnováhu ve stoji na speciální 

pomůcce (hlemýždi), pomocí balancování 

umístí kuličku na určité místo – do 

hlemýžďova tykadla 

 
- pozná a rozliší význam daných pojmů, 

s pomocí učitele (i bez ní) správně užívá 

uvedené pojmy 
- s dopomocí vyjmenuje dny v týdnu, měsíce 

v roce, roční období 

- pojmenuje aktuální den v týdnu 

Tabulky ke čtení I str. 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 37 

Půlené obrázky, obrázkové kostky, 

puzzle 
 

Hlemýžď 
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Smyslová výchova      6. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor Zrakové vnímání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení hmatu 

Cvičení zrakové paměti: využití společenských her 

SMOLÍČEK PACHOLÍČEK, PEXESO  

 
 

 

 
 

LOTO, DOMINO 
 

 

 
 

 

 
 

 

Rozlišování základních vlastností předmětů hmatem 
bez využití zrakové kontroly: hladký – drsný, 

hranatý – kulatý (docvičování učiva) 

- pozorně sleduje postupné odkrývání 

jednotlivých obrázků (kloboučků), obrázky 

(předměty pod kloboučkem) si zapamatuje 
a pojmenuje 

- najde dvojice stejných obrázků nebo stejný 

předmět schovaný pod kloboučkem, který 
ukazuje hrací kostka 

- pozná a pojmenuje jednotlivé vyobrazené 
předměty (osoby, zvířata …) na obrázcích 

- vyhledá mezi ostatními obrázky shodný 

obrázek s předlohou a správně obrázek 
přiřadí k předloze (na podložku) 

- osvojí si jednoduchá pravidla 

společenských her 
- ke hře využívá počítač 

 

- na základě přímé manipulace s předměty 
pozná a rozliší hmatem bez zrakové 

kontroly jejich základní vlastnosti 

- základní vlastnosti pojmenuje 
 

Společenské hry pro děti SMOLÍČEK 

PACHALÍČEK, PEXESA 

Využití programu na PC 

Březen Sluchové vnímání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrakové vnímání 

Poznávání první hlásky ve slově (docvičování a 

upevňování učiva) 

 

 

 

 
 

 

 
Rozlišování a pojmenování základních barev a 

barevných odstínů (červená, žlutá, modrá, zelená, 

bílá, černá, hnědá, šedá, růžová, fialová, oranžová): 
upevňování učiva + procvičování rozlišování a 

pojmenování tónů barev, vykreslování obrázku 
podle předlohy, řazení barevných předmětů podle 

diktátu 

- rozliší sluchem první hlásku ve slově, určí 

počáteční hlásku ve slově 

- třídí obrázky do skupin podle první hlásky 

- přikládá písmeno k obrázku podle počáteční 

hlásky i příslušný obrázek k počátečnímu 

písmenu 
- s dopomocí učitele luští jednoduché 

doplňovačky 

 
- pozná, rozliší a pojmenuje základní barvy, 

uvedené barevné odstíny 

- u jednotlivých a odstínů rozliší s dopomocí 
(i bez ní) jejich tóny 

- pomocí výrazů SVĚTLÝ-TMAVÝ tóny 
barev pojmenuje 

- vykreslí správně podle předlohy jednoduchý 

obrázek 

- vyhledá a řadí barevné předměty (obrázky) 

zleva doprava do více řádků podle diktátu 

Využití Tabulek ke čtení I, III viz. 

prosinec 

 

 

 

 
 

 

 
Omalovánky, PL, barevné předměty a 

obrázky 

Využití programu na PC 
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Smyslová výchova      6. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Duben  Prostorová orientace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinestezie 

 

 

 

 

 

 

Sluchové vnímání 

Orientace v prostoru a na ploše podle více údajů 

(upevňování učiva počtů) 

 
 

 

 
 

 
 

 

Cviky asymetrické: procvičování učiva 
 

 

 
 

 

 
Rozlišování zvuků hudebních nástrojů bez zrakové 

kontroly podle zvukové nahrávky (upevňování a 

zdokonalování učiva) 
 

 

Rozlišování hlasů spolužáků 

- orientuje se v prostoru a na ploše podle více 

údajů 

- umístí předmět v prostoru a na ploše podle 
více údajů (nakresli čtverec dole vlevo, 

polož auto nahoru vpravo …) 

- s pomocí učitele (i bez ní) určí správně 
polohu předmětu v prostoru i na ploše za 

užití více údajů (Kde je ve třídě žíněnka? 
Vzadu dole na zemi…) 

 

- pozorně sleduje a zacvičí (napodobí) různé 
asymetrické cviky horních končetin, 

dolních končetin, horních i dolních končetin 

současně, které učitel předcvičuje (ukazuje) 
- nesouměrné cviky rozliší zrakem také na 

obrázku a přiřadí shodné cviky k předloze 

 
- pozná a rozliší sluchem známé hudební 

nástroje podle zvukové nahrávky bez 

zrakové kontroly 
- hudební nástroje s dopomocí učitele i 

samostatně pojmenuje 

- pozná hlasy jednotlivých spolužáků 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Tabulky ke čtení I str. 36 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Hra „Na kukačky“ 

Květen Zrakové vnímání 

 

 

 

 

Časová orientace 

Skládání celku z částí: procvičování a docvičování 

učiva (dřevěné kostky s obrázky, puzzle, rozstříhané 

obrázky …) 

 
 

Rozlišení pojmů: rok, roční období, měsíc, den 

(upevňování učiva počtů a prvouky) 

- pozorně si prohlédne jednotlivé díly (části) 

a složí z nich celek (obrázek) podle 

předlohy 

- chápe vztah celku a části 
 

- zná a rozliší význam daných pojmů 

- s pomocí učitele (i bez ní) užívá uvedené 
časové pojmy 

- vyjmenuje dny v týdnu (všechny, pracovní, 

volné), zná a užívá pojem víkend, jmenuje 
víkendové dny 

- s dopomocí vyjmenuje měsíce po roce i 
roční období 

- pojmenuje aktuální den v týdnu, pojmenuje 

den předcházející a následující 

Obrázkové kostky, puzzle, skládací 

obrázky 

Využití Tabulek ke čtení I viz. leden 

 
 

 

Červen   Opakování, procvičování, individuální docvičování 
a upevňování učiva 

- provádí činnosti na základě probraného 
učiva šestého ročníku 

 

 

 



Vzdělávací oblast  ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

 

 

 
Týdenní počet hodin  8 – z toho  1.stupeň 0 hod 

        2.stupeň 8 hod 

 

Vyučovací předmět  Vlastivěda 

 

 

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 

vede žáka k: 

- získávání základních poznatků o minulosti a současnosti naší země 

- poznávání postupné změny způsobu života lidí 

- poznávání historických a kulturních památek v nejbližším okolí 

- zvládání přiměřeně náročných situací běžného života 

- osvojení základů společenského chování, soužití s ostatními lidmi a pozitivních mezilidských 

vztahů 

- vyjadřování vlastních myšlenek, postojů a potřeb, nacházení své role ve společnosti 

- úctě k vlastnímu národu i k jiným etnikům 

- rozvíjení respektu ke kulturním, náboženským a jiným odlišnostem lidí, skupin a různých 

společenství 

- pochopení práv a povinností občanů, k rozpoznání protiprávního jednání a vědomí jeho 

důsledků. 
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Vyučovací předmět  VLASTIVĚDA 
 

 

Týdenní počet hodin  8 hod – z toho   1.stupeň – 0 hod 

        2.stupeň – 8 hod 

 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávací obsah 

Vyučovací předmět Vlastivěda obsahuje základní poznatky z tematických okruhů: 

- historie našeho národa 

- člověk ve společnosti 

- poznatky o společnosti 

- péče o občana.  

Okruh historie našeho národa poskytuje žákům především základní poznatky z národních dějin. 

Žáci se učí orientovat v čase, poznávají postupné změny ve způsobu života lidí, seznámí se s 

význačnými osobnostmi a událostmi našich dějin i s některými významnými historickými 

událostmi ve světě. Snažíme se žáky vést k poznání, že všechny události mají své příčiny a 

důsledky a že všechny „velké“ události se odrážejí i v každodenním životě lidí. Vedeme žáky také 

k úctě k dílu předků a k poznávání a ochraně kulturních památek.  

V hodinách využíváme vycházek a výletů k poznání blízkých kulturních památek, návštěv místního 

muzea, tematických videokazet i vhodných televizních pořadů. 

Okruhy člověk ve společnosti, poznatky o společnosti a péče o občana mají za cíl vybavit žáky 

základními vědomostmi o podstatě a fungování společnosti, o právech a povinnostech občanů a o 

vzájemném soužití s ostatními lidmi. Poskytují jim základní orientaci v normách potřebných v 

běžném životě a vytváří u nich základy právního vědomí a občanské odpovědnosti. Učíme je 

respektovat jiné názory i uplatňovat názory vlastní, vedeme je k dodržování pravidel společenského 

soužití a k vědomí toho, že každý nese odpovědnost za své chování a jednání. V průběhu výuky 

seznamujeme žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s činností důležitých státních a 

samosprávných institucí a organizací. Důsledně se zaměřujeme na praktickou aplikaci poznatků, 

aby byli žáci vybaveni pro samostatný život a dokázali se ve společnosti orientovat. 

Formy realizace 

Vyučovací hodina, vycházky, exkurze 

Časová dotace 

Předmět je vyučován ve všech ročnících 2.stupně v rozsahu 2 hodin týdně v každém ročníku: 

- tematický okruh Člověk ve společnosti je vyučován 1 hodinu týdně v 7.-10.ročníku. 

- tematický okruh Historie našeho národa je vyučován 1 hodinu týdně v 7.a 8.ročníku. 

- tematický okruh Poznatky o společnosti je vyučován 1 hodinu týdně v 9.ročníku. 

- tematický okruh Péče o občana je vyučován 1 hodinu týdně v 10.ročníku. 
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Místo realizace 

Běžná třída, učebna ICT, vhodné lokality a instituce ve městě, městské muzeum, historické 

památky ve městě i regionu 

Průřezová témata 

Do předmětu jsou integrovány tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, 

Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a 

Multikulturní výchova. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou 

k tomu, aby žák v předmětu Vlastivěda dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. 

 

Očekávané výstupy 

2. stupeň 

Základní poznatky z okruhu historie našeho národa 

Žák by měl:  

- poznat rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí 

- mít základní poznatky z období počátku českého státu 

- vědět o význačných osobnostech našich dějin 

- mít představu o významných historických událostech v naší zemi 

 

Základní poznatky z okruhu člověk ve společnosti 

Žák by měl:  

- mít základní informace o otázkách rodinného života a rozlišovat postavení a role rodinných 

příslušníků 

- respektovat pravidla společenského soužití 

- uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace v různých situacích, rozlišit projevy 

nepřiměřeného chování 

- znát hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým 

spoluobčanům 

- vědět o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu 

- tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti 

 

Základní poznatky z okruhu poznatky o společnosti 

Žák by měl:  

- znát symboly našeho státu a jeho hlavní představitele 

- být seznámen se základními právy a povinnostmi občanů 

- uvědomovat si rizika a důsledky protiprávního jednání 

- být seznámen s právy občanů ČR v rámci EU 

 

Základní poznatky z okruhu péče o občana 

Žák by měl:  

- dokázat vyřizovat své osobní záležitosti, v případě potřeby požádat o radu 

- rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy 

- vědět o možnostech sociální péče o potřebné občany 

- využívat, v případě potřeby, služeb pomáhajících organizací 

- mít osvojeny nezbytné dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí 
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Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Vlastivěda 

Kompetence k učení 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- přečte jednoduchý text 

- v textu vyplní vynechané slovo podle nápovědy 

- podle návodných otázek reprodukuje text  

- s pomocí učitele vyhledá v jednoduchém textu požadované informace 

- za pomoci učitele formuluje hlavní myšlenku 

- pracuje podle slovního vedení učitele 

- odpověďmi na otázky prokazuje znalost učiva 

- užívá písmo, napíše a zná své jméno a adresu, podepíše se 

- zvládá základní prostorovou orientaci 

- používá názorné pomůcky 

- dodržuje základní hygienické návyky při učení – správné sezení, držení těla, psacích potřeb 

- soustředí se při výkladu učitele, je pozorný 

- dá najevo radost z pěkných výsledků a pozitivně reaguje na úspěchy spolužáků 

- pracuje s chutí, aktivně se zapojuje do různých činností 

- zná význam slov užívaných v příslušném oboru, správně a aktivně je užívá 

- používá základní pravidla společenského chování (pozdrav, požádání, poděkování …) 

- nachystá si učebnice, pouzdro a pomůcky na vyučování 

 

Kompetence k řešení problémů  

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- napodobuje učitele při řešení různých úkolů 

- rozpozná a vnímá problémové situace, popíše je 

- reaguje na nově vzniklé situace 

- získané vědomosti a dovednosti užívá k řešení jednoduchých úkolů a praktických situací 

- řešením problémů získává další praktické zkušenosti 

- aplikuje známé osvědčené metody při řešení obdobných situací 

- zaujímá vlastní postoje a názory na základě předešlých zkušenost, nabytých vědomostí 

- při řešení problému se nenechá odradit neúspěchem 

- raduje se z dokončeného úkolu 

- jednoduše svou zkušenost, názor, popíše 

- jednoduché a známé problémy překonává sám, složitější s dopomocí 

- zváží, zda problém vyřeší sám nebo se rozhodne, koho požádá o pomoc 

- požádá o radu a jednoduše problém popíše – dokáže upozornit na své potíže 

 

Kompetence komunikativní 

 Žák s ohledem na své schopnosti: 

- pozorně naslouchá, udržuje kontakt očima 

- navazuje kontakty, zapojuje se do hovoru   

- komunikuje s okolím slovy, krátkými větami, případně užívá alternativní formy komunikace  

- vhodně používá gesta, mimiku k dosažení cíle sdělení 

- hovoří přiměřeně nahlas, nestydí se hovořit před ostatními 

- zná význam běžně používaných slov, osvojuje si význam dalších a správně aktivně je užívá 

- v komunikaci rozumí běžně užívaným frázím a užívá je 

- rozumí krátkým, jednoduchým větám, správně reaguje na sdělení a pokyny 
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- ptá se, jestliže něčemu nerozumí, jednoduše formuluje otázku, odpoví na otázku 

- vyjadřuje emoce přiměřeným způsobem, projevuje slušnou formou svůj souhlas a nesouhlas 

- prožitky a pocity jednoduše slovně nebo mimicky vyjádří 

- chápe, popíše jednoduchý obrázek, ilustraci, schéma 

- pozná nejběžnější symboly, značky, piktogramy, pozná názvy institucí, zařízení, obchodů 

- jednoduše vyjádří svůj názor, jednoduše jej obhájí 

- poslouchá názory druhých, reaguje na ně, respektuje je 

- pokouší se formulovat myšlenky, vést dialog 

- s pomocí učitele si vyhledá informace na internetu, v jízdním řádu, TV programu ... 

- s pomocí učitele komunikuje prostřednictvím PC, telefonu 

- sleduje televizi, poslouchá rozhlas, čte časopisy 

- vnímá pocity druhých, přiměřeně na ně reaguje 

- navazuje přátelské vztahy s vrstevníky 

- komunikuje s vyučujícími i spolužáky 

- komunikuje s lidmi mimo školu v běžných situacích (nákup, cestování, lékař, služby…) 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- rozliší kamarády a spolužáky od dospělých osob 

- rozliší rodinné příslušníky a známé osoby ze svého blízkého okolí od osob cizích 

- ví, kdo je jeho rodina, nejbližší příbuzní, zná jména rodinných příslušníků  

- zná adresu svého bydliště, ví, kdo s ním bydlí 

- zná zaměstnání rodičů 

- pozná svého učitele i ostatní pracovníky školy, respektuje jejich příkazy 

- zná jména pedagogů a spolužáků, aktivně je užívá 

- vnímá svoji sounáležitost se skupinou, podle svých schopností pracuje v týmu 

- přizpůsobí se společnému programu 

- zapojuje se do společných školních aktivit, spolupracuje se spolužáky při hře, učení… 

- utváří si základní stereotypy pro orientaci v prostředí, vnímá změny a reaguje na ně 

- zná cestu (dokáže dojít) do školy a zpět 

- orientuje se ve školní budově 

- zná důležité instituce ve městě, zná jejich názvy, pojmenuje je 

- uskuteční jednoduchý nákup 

- dodržuje základní společenská pravidla (pozdraví, poděkuje, požádá, omluví se...) 

- dospělým osobám vyká 

- je-li požádán, vykoná určitou činnost 

- pomáhá nezištně spolužákům, potlačuje sobectví, spravedlivě se dělí o věci příjemné, přijímá 

svůj podíl na povinnostech 

- nezasahuje do hovoru druhých 

- respektuje názory druhých, přiměřeně na ně reaguje 

- vyjadřuje jednoduše své potřeby, názory, přání 

- je pravdomluvný, nepodvádí 

- navazuje a udržuje kamarádské vztahy, přátelství 

- chová se ohleduplně k mladším, slabším, postiženým, starším osobám, pomáhá jim  

- rozpozná rizikové a nevhodné chování u sebe i druhých a dokáže na ně upozornit 

- uvědomuje si, že pokud se bude nevhodně chovat může sobě i druhým ublížit 

- ví, že mu nesmí nikdo ubližovat 
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- nehovoří s cizími lidmi (ani prostřednictvím internetu, mobilního telefonu) 

- je opatrný při setkání s cizími lidmi, nepřijímá od nich žádné nabídky 

- dokáže odmítnout nepříjemnou nebo nebezpečnou komunikaci 

- upozorní známé dospělé na takové setkání, komunikaci 

- v případě potřeby požádá o pomoc 

- využije získané stereotypy k orientaci v neznámém prostředí 

 

Kompetence občanské 

 Žák s ohledem na své schopnosti: 

- dodržuje základní pravidla slušného chování ve škole i mimo školu 

- respektuje rodiče, pedagogy, osoby veřejně činné 

- vyřídí si jednoduché záležitosti (úřad, pošta, lékař, nákup...) 

- cestuje ve veřejných dopravních prostředcích 

- s dopomocí vyplní jednoduchý tiskopis 

- účastní se kulturních, společenských a sportovních akcí aktivně nebo jako divák 

- s pomocí a podle svých možností využívá služeb pomáhajících institucí a organizací 

- zná a přiměřeně uplatňuje základní práva (právo na život, právo na péči rodičů, právo 

vyjadřovat se ke svým záležitostem, právo na bezpečí a ochranu, právo na vzdělání, právo na 

sociální zabezpečení …) 

- dodržuje základní povinnosti, chodí pravidelně do školy, dodržuje ustanovení řádu školy 

- odmítá násilí a ani sám neubližuje 

- chrání společný i osobní majetek, nepoškozuje záměrně životní prostředí 

- rozpozná a nedopouští se společensky nežádoucího chování, trestné činnosti (lež, krádež, 

podvod, ubližování, nespravedlnost, poškozování majetku …) 

- dodržuje zásady společenského chování, vhodné způsoby komunikace 

- rozpozná nebezpečné situace a vyhýbá se jim (havárie, úraz, povodeň, el. zařízení, zvířata…) 

- rozumí jednoduchým pokynům a povelům, přiměřeně na ně reaguje a řídí se jimi 

- dokáže požádat o pomoc, přivolat pomoc, zná důležitá telefonní čísla 155, 150, 158 

 

Kompetence pracovní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- dodržuje základní hygienické návyky 

- udržuje pořádek na svém místě, ve svém okolí 

- pracuje podle pokynů vyučujícího 

- dodržuje stanovený (naučený) postup u jednoduchých činností, zvládá je samostatně 

- soustředí se na určitou činnost 

- započatý úkol dokončí 

- raduje se z úspěšně splněného úkolu, z úspěchů svých i ostatních 

- přijímá hodnocení své práce 

- zná jednoduchá pravidla pro hodnocení své práce 

- přijímá i nepříznivé hodnocení a snaží se svou práci zlepšit 



Vlastivěda – Historie našeho národa, 7. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

 

Časové pojmy 

 

Pravěk 

Minulost, současnost, budoucnost 

 

Rostliny a zvířata v pravěku 

 

 

 

 

Život lidí v pravěku 

- opočlověk, člověk neandrtálský, člověk 

předvěký (lovci mamutů), první zemědělci 

- rozliší na příkladech uvedené pojmy 

 

- na obrázku rozliší pravěké rostliny od současných 
(prvohorní prales a současný les) 

- rozliší zvíře pravěké a současné, na obrázku 

pozná, pojmenuje a jednoduše popíše některá 
pravěká zvířata (např. dinosaurus, mamut) 

- podle obrázků jednoduše popíše způsob života lidí 
v pravěku a jeho vývoj 

- určí rozdíly v životě pravěkých a současných lidí 

 

Prosinec 

 

 

 

 

Leden 

Slované Osídlení našeho území 

- Slované 
 

 

Staré pověsti české 

- O praotci Čechovi, O Libuši a Přemyslovi, O 
Horymírovi, O Bivojovi ... 

- zná pojem Slované, ví že žili na našem území 

- jednoduše podle obrázku popíše způsob jejich 

života 
- zná pojem vykopávky, rozliší na ukázkách 

předměty z pravěku a z doby Slovanů 

- zná některá jména a některé pověsti z dob starých 
Slovanů, podle otázek nebo obrázků pověsti 

jednoduše vypravuje 

- rozliší historické osobnosti z pověstí na obrázcích 

 

Únor 

 

 

 

 

Březen 

První státní útvary na našem území, 

významné osobnosti našich dějin 

Velkomoravská říše 

Cyril a Metoděj 

- zná pojem Velkomoravská říše, pojem kníže 
- zná pověst O Svatoplukovi a podle otázek 

(obrázku) ji jednoduše vypráví 

- zná pojem křesťanství jako víru v jednoho Boha, 

zná jména Cyrila a Metoděje, jednoduše vysvětlí 

jejich význam (písmo, vzdělanost) 

- pozná Cyrila a Metoděje na obrázcích 

Návštěva městského muzea 

Duben  Český stát 

Svatý Václav 

- zná pojem Český stát 

- ví, kdo byl svatý Václav a jak zemřel 

- pozná na obrázku sochu sv. Václava v Praze 
- pozná na obrázcích stavební památky z doby 

počátků českého státu (rotunda na Řípu) 

 

Květen 

 

 Karel IV. - zná pojem král 

- jednoduše vysvětlí význam Karla IV. jako 
nejdůležitějšího panovníka v historii českých zemí 

- ví, že Karel IV. založil v Čechách univerzitu 
- pozná na obrázcích památky z doby Karla IV. 

(Karlův most, Karlštejn, korunovační klenoty …) 

- pozná Karla IV. na obrázcích 
- rozliší probrané historické osobnosti na obrázcích 

- jednoduše popíše způsob života ve středověku 

(hrady, rytíři, středověká města, oblékání…) 
 

 

Červen  Opakování učiva 

Časová rezerva 

  Návštěva městského muzea, historické 

budova ve městě 
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Vlastivěda – Historie našeho národa, 8. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

Opakování učiva ze 7.ročníku    

Říjen 

 

 

 

 

  

Významné osobnosti našich dějin Mistr Jan Hus 

Jan Žižka, husitské války 

 

 

- zná základní informace o životě a smrti Jana Husa, 
podle otázek je jednoduše popíše 

- zná a jednoduše vysvětlí pojem husitské války, 

užívá pojmy husité a křižáci 
- ví, že Jan Žižka byl husitský hejtman 

- pozná na obrázcích husitské zbraně, rozliší husity 

a křižáky 

- pozná J.Husa a J..Žižku na obrázcích 

 

Listopad 

 

 

 

 

 

 Jan Ámos Komenský - zná základní informace o životě a díle 

J.A.Komenského, podle otázek je jednoduše 
popíše 

- jednoduše vysvětlí význam jeho osobnosti 

- zná pojem „učitel národů“ 
- pozná J.A.Komenského na obrázcích 

Vycházka – historické budovy ve městě, 

kaple V Lipkách 

Prosinec 

 
 

 

 
 

 

Leden 

Dějiny 20.století První světová válka 

 

 

Vznik samostatné Československé republiky, 

T.G.Masaryk 

- zná pojem 1.SV a jednoduše jej vysvětlí 

- jednoduše popíše příčiny 1.SV, její počátek a 
průběh  

- zná pojem Československá republika, zná datum 

jejího vzniku, ví, že v tento den je státní svátek 
- ví, že T.G.Masaryk byl první prezident ČSR, 

jednoduše vysvětlí jeho význam pro český národ a 

stát 
- pozná T.G.Masaryka na fotografiích 

 

Únor 

 

Březen 

 

 Druhá světová válka - zná pojem fašismus a jméno Adolf Hitler 

- zná pojem 2.SV a jednoduše jej vysvětlí 

- jednoduše popíše příčiny 2.SV, její počátek a 
průběh  

- jednoduše vysvětlí negativní dopady války pro 

lidstvo 

 

Duben  Komunismus  - zná pojem komunismus 

- jednoduše popíše negativa tohoto společenského 

zřízení se zřetelem na lidská práva 

Návštěva městského muzea 

Květen  Demokratická revoluce, Václav Havel - zná pojem „sametová revoluce“, jednoduše 
vysvětlí její význam, ví, že si tyto události 

připomínáme státním svátkem 

- s dopomocí jednoduše srovná komunistické a 

demokratické zřízení 

- zná jméno Václav Havel, zná jméno současného 
prezidenta republiky, pozná je na fotografiích 

PT-VDO/ 1a 

Červen  Opakování učiva 

Časová rezerva 

  Vycházka – zámek Janovice, hrad 

Sovinec, zámek Bruntál 
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Vlastivěda – Poznatky o společnosti, 9. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

Říjen 

Moje vlast Symboly našeho státu 

 

 

 

 

 

Prezident republiky 

- zná a s pomocí vysvětlí pojem vlast 

- zná pojem občan, státní občanství, ví, že je 

občanem ČR 
- pozná a pojmenuje státní symboly ČR – vlajku 

(vyjmenuje její barvy), státní znak, prezidentskou 

standartu, hymnu, korunovační klenoty 
- ví, jak se chovat při státní hymně 

- zná jméno prezidenta ČR, pozná jej na fotografiích 
- jednoduše vysvětlí funkci prezidenta jako 

představitele státu 

 

Listopad 

 

 

 

 

 

Prosinec 

 

 

Člověk a právo Právní dokumenty občana 

- občanský průkaz, cestovní pas, rodný list, 
oddací list, řidičský průkaz 

 

 

 

Státní instituce – městský (obecní) úřad 

- pozná občanský průkaz, ví v kolika letech jej 

obdrží, jednoduše vysvětlí jeho význam 
- zná význam cestovního pasu 

- má základní poznatky o rodném a oddacím listu, 

jednoduše vysvětlí jejich důležitost 
- ví, k čemu slouží řidičský průkaz a jak jej získat 

- ví, kde se v obci nachází městský (obecní) úřad 

- ví, že se zde vyřizují výše uvedené dokumenty 
- zná pojem matrika 

S dopomocí vyplní žádost o OP 

 
 

 

 
 

 

Návštěva matriky na obecním úřadě 

PT-VDO/ 3a 

Leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únor 

 

 

 Práva a povinnosti občana 

- práva a povinnosti občanů ČR 

 

 

Trestná činnost 

 

 

 

 

 

Státní instituce – policie, soudy 

- zná, s pomocí jmenuje a jednoduše vysvětlí 
některá základní práva občanů 

- ví, že každý občan má práva, ale musí dodržovat i 

povinnosti, s pomocí je jmenuje a vysvětlí 

- na příkladech rozpozná protiprávní jednání, zná 

pojem trestná činnost 

- ví, jak se zachovat v případě, že je svědkem 
(postiženým) trestné činnosti 

- zná důležitá telefonní čísla 150, 155, 158 

(příp.112), prakticky předvede, jak přivolá pomoc 
- ví, kde je v obci služebna Policie ČR a městské 

policie, pozná policistu, strážníka 

- ví, že za trestnou činnost přísluší postih 
- zná pojem soud, soudce, vězení a tyto pojmy 

jednoduše vysvětlí 

 
 

 

 

 

 

 
 

PT-VDO/ 2a 

 
Vycházka – služebny Policie ČR a 

městské policie 

Březen 

 

 

 

 

 

 

 

Evropská integrace 

 

 

 

 

 

 

Evropská unie 

- práva občanů ČR v rámci EU 

 

 
 

 

 

- zná pojem EU, jednoduše vysvětlí její význam 
(vzájemná pomoc států) 

- ví, že je ČR součástí EU 

- s dopomocí jmenuje některé členy EU 
- zná název „euro“, ví že se jím platí ve státech EU 

- zná základní práva občana EU (cestování, 

zaměstnání, obchodování, bydlení, …) 

PT-VMEGS/ 3a 
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Vlastivěda – Poznatky o společnosti, 9. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Duben 

 

 

 

Rodina, manželství Rodina 

- funkce rodiny 

- vztahy v rodině 
Manželství 

- svatební obřad, manželství 

- rozpad rodiny 
- odpovědnost rodičů za výchovu dětí, náhradní 

rodinná péče 

 

- jednoduše vysvětlí funkci rodiny 
- jednoduše popíše zásady dobrého soužití v rodině, 

funkci jednotlivých členů  

 
- ví, jakým způsobem se uzavírá manželství 

- zná pojem svatba, rozliší pojmy svatba a 

manželství 
- zná pojem rozvod, jednoduše a s dopomocí popíše 

možné příčiny a důsledky rozpadu manželství 

- ví, že se rodiče musí postarat o své děti 
- zná pojmy dětský domov, náhradní rodinná péče a 

jednoduše je vysvětlí 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Vycházka – Dětský domov Janovice 

Květen 

 

 

 

 

 

 Práva dítěte a jejich ochrana 

- úmluva o právech dítěte 

- týrání, zneužívání dítěte 
- šikana, diskriminace 

 

 
 

 

 
 

- zná, s pomocí jmenuje a jednoduše vysvětlí 

některá základní práva dítěte 

- ví, že mu nesmí být nikým ubližováno ani nesmí 
sám nikomu ublížit 

- na příkladech rozpozná, je-li někomu ubližováno 

- prakticky předvede, jak požádá o pomoc pro sebe 
nebo pro kamaráda  

- ví, že nepříjemné aktivity může odmítnout, 

prakticky odmítnutí předvede 

 

Červen  Opakování učiva 

Časová rezerva 
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Vlastivěda – Péče o občana, 10. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

Říjen 

Vzdělávání v ČR 

 

 

 

 

Pracovní uplatnění 

Vzdělání a vzdělávání 

- právo na vzdělání 

- systém vzdělávání v ČR 
 

 

Pracovní uplatnění 

- profese 
- zaměstnání, odměna za práci 

- nezaměstnanost 

 

- jednoduše vysvětlí pojem vzdělání, jeho význam 

v životě člověka, ví, že každý člověk má právo na 

vzdělání 
- s dopomocí jmenuje druhy škol, zná pojmy MŠ, 

ZŠ, SŠ, VŠ, ví, do které školy chodí 

- jmenuje (podle obrázků určí) některé známé 
profese, s pomocí popíše jejich náplň 

- ví, že za práci má vždy nárok na odměnu, zná 
pojem plat (mzda) 

- zná pojem pracovní smlouva a s dopomocí 

jednoduše vysvětlí její význam 
- vysvětlí, co je nezaměstnanost, zná pojem 

pracovní úřad, jeho funkci  

- zná pojem podpora v nezaměstnanosti, jednoduše 
vysvětlí 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Návštěva pracovního úřadu 

Listopad 

 

 

 

 

Finanční gramotnost Hospodaření rodiny 

- funkce peněz 
- hospodaření s penězi 

- ví, že za poskytnuté zboží a služby musí vždy 

zaplatit 
- rozpozná nominální hodnotu mincí a bankovek 

- rozliší příjmy a výdaje rodiny, s dopomocí určí 

nejdůležitější zdroje příjmů a nutné výdaje rodiny 
- s dopomocí sestaví jednoduchý rozpočet 

 

 

Prosinec 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Zdravotní a sociální péče o občany 

 

 

 

 

 

Zdravotní péče 

- nemoc, invalidita 

- systém zdravotní péče 
- zdravotnická zařízení ve městě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- na příkladech rozliší pojmy nemoc a invalidita 

- jednoduše popíše systém zdravotní péče – ví, že 

navštěvuje dětského (praktického) lékaře, zubního 

lékaře (gynekologa, specialisty – kožní…) 
- popíše služby poskytované lékárnou 

- zná pojem zdravotní pojišťovna, ví, že zdravotní 

péče není zcela zdarma 
- ví, jaká zdravotnická zařízení jsou v obci a kde se 

nacházejí 

- zná pojem preventivní prohlídka a jednoduše jej 
vysvětlí 

- jednoduše vysvětlí rozdíl mezi péčí ambulantní a 

nemocniční 
- zná pojem rychlá záchranná služba a ví, kdy se 

využívá, zná číslo 155 

 

 

 

 

 
 

 

 
Vycházka – poliklinika, ambulance 

lékařů, nemocnice, lékárny 
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Vlastivěda – Péče o občana, 10. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen 

 Sociální péče 

- sociální péče a služby 

- systém sociálního zabezpečení 
- sociální zařízení služby ve městě 

 

 

- zná základní typy zařízení soc. péče a služeb, 
s dopomocí je vyjmenuje a vysvětlí, jaká péče a 

komu je v nich poskytována (domov důchodců, 

ústav sociální péče, domy pro matky s dětmi, 
chráněné bydlení, centra denních služeb, chráněné 

dílny, osobní asistent, pečovatelská služba…) 

- zná pojem dávky sociální podpory (péče), příp. 
dávky v hmotné nouzi, s dopomocí některé 

jmenuje a jednoduše vysvětlí, v jaké situaci může 

být dávka poskytnuta (porodné, příspěvek na 
bydlení, příspěvky pro zdravotně postižené, 

rodičovský příspěvek…) 

- ví, která zařízení a služby jsou v obci, kde se 
nacházejí a jakou péči poskytují (domov 

důchodců, chráněné bydlení, chráněné dílny, 

pečovatelská služba, denní stacionář „Buřinka“) 
- zná název „Buřinka“, ví, že sem může docházet po 

skončení školní docházky 

- zná název „Diakonie“, ví, že zde může požádat o 
pomoc a poskytování služeb, pracovat 

v chráněných dílnách 

- zná název sociální odbor MěÚ, ví, že v případě 
mimořádné nepříznivé životní situace zde může 

požádat o radu a finanční pomoc, zná „svou“ 

sociální pracovnici 
- v modelových situacích předvede, jak požádá o 

pomoc či určitou službu 

Exkurze do jednotlivých typů zařízení ve 
městě (v průběhu školního roku) 

 

Spolupráce se sociálním odborem MěÚ a 
Diakonií ČCE (žáci prakticky žádají o 

radu a pomoc, poskytování určité služby) 

Duben Člověk a volný čas Trávení volného času 

- volnočasové aktivity 

- nevhodné využití volného času 
- sociálně patologické jevy (SPJ) 

- řekne, co rád dělá ve volném čase, jmenuje některé 
další volnočasové aktivity 

- zná pojem zájmový kroužek, ví, že je možné 

navštěvovat ZK ve škole nebo ve SVČ 
- popíše návštěvu divadla, kina, výstavy…. 

- ví, kde je ve městě knihovna, muzeum, SVČ a jaké 

služby poskytuje 
- podle obrázku rozliší vhodné a nevhodné způsoby 

trávení volného času 

- rozezná a pojmenuje základní SPJ (kouření, pití 
alkoholu, fyzické násilí, ničení majetku, krádež, 

zneužívání drog, zneužívání dětí) 

- nedopouští se uvedeného chování, dokáže 

odmítnout nevhodnou nabídku, prakticky předvede 

- dokáže na nevhodné chování upozornit dospělé, 

prakticky předvede 
- ví, že nesmí přijímat žádné nabídky od cizích osob 

- ví, jaké nebezpečí (poškození zdraví) příp.postih  

(pokuta) mu při nevhodném chování hrozí 
 

Vycházka – knihovna, městské muzeum, 
SVČ 
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Vlastivěda – Péče o občana, 10. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Květen 

 

 

 

Mimořádné události Ochrana osob za mimořádných událostí - ví, jak se zachovat při požáru, povodni, úrazu, 
havárii nebo jiných mimořádných událostech, své 

chování jednoduše popíše 

- zná důležitá telefonní čísla (150,155,158), ví, jak 
požádat o pomoc 

- prakticky předvede, jak o pomoc požádá (jak např. 

přivolá sanitku, hasiče, informuje dospělou osobu) 
- ví, že musí v těchto situacích respektovat příkazy 

dospělých osob (záchranářů, hasičů, lékařů, 

policistů atp.) 

PT-OSV/ 4c 

Červen 

 

 

Opakování učiva 

Časová rezerva 
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Vlastivěda – Člověk ve společnosti, 7. – 10. ročník, 1 hodina týdně, učivo se upevňuje a postupně prohlubuje a rozšiřuje     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen  

 

 

 

Naše škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše vlast 

Naše škola 

- orientace v budově 

- spolužáci a zaměstnanci školy 

- třída a její vybavení 
- školní potřeby 

- chování ve škole 

- vztahy se spolužáky 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Státní svátky 

- Den české státnosti (28.9.) – 8.roč. 

- Den vzniku samostatného československého 

státu (28.10.) – 9.roč. 

- zná umístění třídy, pozná vyučovací hodinu a 

přestávku (přizpůsobí jim své chování), zná a 

řekne své jméno a příjmení, pozná své spolužáky, 
zná jejich jména, pozná svou třídní učitelku, 

asistenta pedagoga, ví, jak se jmenují, pozná 

ředitele školy, učitele a zaměstnance školy 
- zná, kde je vchod do školy (šatna, WC, sousední 

třídy, školní družina, ředitelna a sborovna) 
- pojmenuje jednotlivé učebny, ví, kde je počítačová 

učebna, školní dílna, jídelna, tělocvična, 

samostatně se orientuje 
- zná a pojmenuje základní vybavení třídy a jeho 

účel použití, určí polohu věcí ve třídě 

- udržuje pořádek ve třídě, pomáhá při běžných 
činnostech ve třídě (rozdá sešity..) 

- rozliší školní potřeby a hračky, školní potřeby 

správně pojmenuje, zná, jak se přihlásit o slovo 
- udržuje pořádek v aktovce, na lavici, v lavici 

- pozdraví při vstupu a odchodu ze školy, zdraví 

všechny dospělé osoby ve škole, poděkuje a 
poprosí 

- uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace 

v různých situacích, nemluví hrubě, rozliší projevy 
nepřiměřeného chování, dokáže nevhodné chování 

oznámit dospělým osobám 

- respektuje pravidla společenského soužití ve třídě 
a ve škole, prokazuje toleranci k odlišnosti 

spolužáků, nezištně spolužákům pomáhá 

- dokáže se začlenit do kolektivu třídy 
- zná pojem školní řád, zná základní práva a 

povinnosti žáka ve škole, práva přiměřeně 

uplatňuje, povinnosti dodržuje 
- sociální a komunikační dovednosti předvede 

v modelových situacích  

 
 

- s dopomocí jednoduše vysvětlí, jakou významnou 

událost si státním svátkem připomínáme 

- ví, že v den státního svátku se nepracuje 

 

- prohlídka školní budovy, sousední 

budovy školní dílny 

- hry k rozvoji komunikačních a 
sociálních dovedností 

 

 
PT-OSV/ 5a – průběžně v hodinách 

 
PT-OSV/ 8a, 8b – průběžně v hodinách 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- návaznost na učivo oddílu Historie 

našeho národa 
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Vlastivěda – Člověk ve společnosti, 7. – 10. ročník, 1 hodina týdně, učivo se upevňuje a postupně prohlubuje a rozšiřuje     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Listopad  Rodina a společnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše vlast 

Náš domov 

- rodina a příbuzní 

- vztahy v rodině 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Státní svátky 

- Den boje za svobodu a demokracii (17.11.) – 
9.roč. 

- zná a správně nazve jednotlivé členy rodiny a 

jejich role, ukáže na obrázku základní domácí 

pracovní činnosti rodičů a sourozenců, ukáže, 
kterou domácí pracovní činnost umí, nebo se ji učí 

pravidelně vykonávat, popíše, ukáže na obrázku, 

při které činnosti rodičům nebo sourozencům 
pomáhá 

- zná jména sourozenců, rodičů 
- ví, kdo je babička a dědeček (rodiče rodičů) 

- zná datum svého narození 

- zná a popíše příbuzenské vztahy v širší rodině, zná 
pojmy označující další příbuzné (strýc, teta, 

bratranec, sestřenice) 

- popíše, jak se chová k rodičům, sourozencům 
- popíše, jak v rodině společně tráví volné dny, jak 

probíhají rodinné oslavy 

- na příkladech rozpozná nesprávné chování v 
rodině, uvede možnou nápravu 

 

- s dopomocí jednoduše vysvětlí, jakou významnou 
událost si státním svátkem připomínáme 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- návaznost na učivo oddílu Historie 

našeho národa 

Prosinec Národní zvyky, tradice Vánoce - zná, ukáže na obrázku, popíše, jak probíhají 

Vánoce (pečení cukroví, úklid, příprava dárků, 

nastrojení stromečku…) 

- popíše, jak vánoční svátky probíhají v jeho rodině 

- zná některé lidové vánoční zvyky, prakticky je 
provádí (zpěv koled, rozkrojení jablka., lodičky ze 

skořápek ořechů…) 

- napíše jednoduché vánoční přání  
- ví, co je Silvestr, Nový rok 

 

Leden Obec, region Bydliště 

- bydliště 

- cesta do školy 

- zná svoji adresu, orientuje se v nejbližším okolí 

bydliště 
- zná název (adresu) školy, orientuje se v nejbližším 

okolí školy 

- jednoduše popíše, jak vypadá dům, ve kterém 
bydlí 

- jednoduše popíše cestu do školy podle 

významných orientačních bodů  
- zvládá cestu do školy (jmenuje dopravní 

prostředky, kterými případně jezdí) 

- dokáže požádat o pomoc dospělou osobu, jestliže 
se ztratí 
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Vlastivěda – Člověk ve společnosti, 7. – 10. ročník, 1 hodina týdně, učivo se upevňuje a postupně prohlubuje a rozšiřuje     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor  Okolí bydliště - zná důležité budovy v místě svého bydliště, pozná 

je na fotografiích, správně je pojmenuje 

- zná významné objekty v okolí školy a ve městě, 
zná názvy některých ulic a náměstí, zná názvy 

místních toků, rybníka, kopce 

- pozná je na fotografiích, správně je pojmenuje, 
používá při určování polohy od školy výrazy 

vpravo a vlevo, blíže a dále 
- zná okolní města a obce a možnosti dopravního 

spojení, ví, kde je autobusové a vlakové nádraží 

- ví, kde se kupují jízdenky na vlak a autobus 

- návaznost na učivo Přírodovědy, 

oddílu Základní poznatky ze 

zeměpisu 
- vycházky se vzrůstající obtížností: 

- významné budovy ve městě  

         - řekni, jak se nazývá budova, ke      
           které jsme došli 

         - zaveď nás k radnici, na autobusové   
           nádraží atp. 

         - nákup jízdenky na vlakovém     

           nádraží 
 

Březen   

 

 Zajímavosti regionu 

- významná místa a osobnosti regionu 

- regionální pověsti 

- podle fotografií jmenuje zajímavá místa regionu 

(kulturní památky, přírodní zajímavosti) 

- zná jména některých významných osobností, které 
v regionu žily nebo žijí  

- zná některé regionální pověsti, podle otázek nebo 

obrázků pověsti jednoduše vypravuje 

 

Duben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen 

Národní zvyky, tradice 

 

 

 

 

Člověk ve společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoce  

 

 

 

 

Člověk ve společnosti 

- pravidla společenského chování 

- chování ke starým a postiženým lidem 

- rovnoprávné postavení žen a mužů 

- rasismus, vandalismus 

- národnostní menšiny 
- Svátek matek 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

- zná některé velikonoční zvyky, prakticky je 

provádí (barvení vajíček, pletení pomlázky, 

chození na koledu...) 
- popíše, jak velikonoční svátky probíhají v jeho 

rodině 

 

- zná a uplatňuje základní pravidla společenského 

chování ve vztahu k ostatním lidem 

- je přátelský ve vztazích k ostatním lidem 
- je ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým 

spoluobčanům, jednoduše popíše, jak jim může 

pomoci, na příkladech rozliší nevhodné chování, 
popíše možnost nápravy 

- má základní poznatky o nebezpečí rasismu a 

projevech vandalismu, na příkladech rozliší tyto 
nevhodné způsoby chování, pojmenuje je, 

s dopomocí popíše možnost nápravy 

- toleruje názory a zájmy minoritních skupin ve 
společnosti, respektuje přijatá pravidla soužití 

mezi lidmi 

- zná a vyjmenuje národnostní menšiny, se kterými 
se může setkávat v místě bydliště (Romové, 

Vietnamci, Němci, Poláci) 

- ví, že vzhled člověka není určující pro jeho 
charakterové vlastnosti, na příkladech rozliší 

nevhodné způsoby chování k příslušníkům 

národnostních menšin, pojmenuje je, s dopomocí 
popíše možnost nápravy 

- ví, že ženy a muži mají rovnoprávné postavení ve 

 

 

 
 

 

 

- hry k rozvoji osobnosti, volních 

vlastností, komunikačních a 

sociálních dovedností 
 

PT-VDO/ 2b – průběžně v hodinách 

PT-MKV/ 1a, 2b – průběžně v hodinách 
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Naše vlast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní svátky 

- Svátek práce (1.5.) – 7.roč. 

- Den vítězství (8.5.) – 8.roč. 

všech oblastech života, svým chováním dokazuje, 

že respektuje rovnoprávné postavení žen a mužů 

(v třídním kolektivu, v rodině) 
- svým chováním přispívá k utváření dobrých 

vztahů v rodině, ve škole, mezi vrstevníky i 

v místě bydliště 
- popíše chování v rizikovém prostředí a 

v rizikových situacích, zná spojení na služby 

odborné pomoci, ví, že může využít i pomoci ve 
škole, předvede, jak požádá o pomoc 

- ví, že v květnu se slaví Svátek matek, jednoduše 

vysvětlí, proč mamince připraví dárek, předvede, 
jak mamince popřeje 

 

- s dopomocí jednoduše vysvětlí, jakou významnou 
událost si státním svátkem připomínáme 

 

Červen Naše vlast 

 

 

 

Časová rezerva 

Opakování učiva  

Státní svátky 

- Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

(5.7.) – 7.roč. 
- Den upálení mistra Jana Husa (6.7.) – 8.roč. 

- s dopomocí jednoduše vysvětlí, jakou významnou 
událost si státním svátkem připomínáme 

 

 

- návaznost na učivo oddílu Historie 
našeho národa 

 

 

 

 
 



Vzdělávací oblast  ČLOVĚK A PŘÍRODA 

 

 

 
Týdenní počet hodin  12 – z toho  1.stupeň   0 hod 

        2.stupeň 12 hod 

 

Vyučovací předmět  Přírodověda 

 

 

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 

vede žáka k: 

- rozvíjení schopností vnímat přírodní zákonitosti a získané poznatky využít v praxi 

- seznámení s příčinami přírodních jevů 

- vnímání vztahů a souvislostí mezi činnostmi lidí, životním prostředím a přírodou 

- podílení se svým chováním na ochraně životního prostředí 

- získávání praktických zkušeností s přírodními i umělými vlákny a materiály 

- získání elementárního povědomí o existenci různých zemí, o planetě Zemi, o vesmíru 

- utváření a využívání dovedností v situacích ohrožujících životy, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí 
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Vyučovací předmět  PŘÍRODOVĚDA 
 

 

Týdenní počet hodin  12 hod – z toho  1.stupeň –   0 hod 

        2.stupeň – 12 hod 

 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávací obsah 

Vyučovací předmět Přírodověda obsahuje základní poznatky z přírodovědných oborů fyziky, 

chemie, přírodopisu a zeměpisu. 

Základní poznatky z fyziky dávají žákům příležitost poznávat a chápat procesy probíhající v přírodě. 

Seznamují se s elementárními přírodními zákonitostmi a fyzikálními jevy se zaměřením na jejich 

použití v praktickém životě. Žáci získají základní informace o skupenství látek, o zvuku, energiích i 

o pohybech Země a jejich důsledcích. Dozvídají se o využití fyzikálních zákonitostí a jevů ve 

prospěch člověka – jednoduché stroje, elektrické a optické přístroje, elektrický proud…s důrazem 

na jejich bezpečné využívání. Seznamují se také s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí. 

Základní poznatky z chemie se zaměřují na základní vlastnosti látek. Žáci získávají základní 

poznatky o vodě, vzduchu, přírodních palivech a některých nerostech se zaměřením na jejich 

praktické využití. Rozpoznávají látky uměle vyrobené člověkem a jsou seznámeni s důsledky jejich 

využívání. Vedeme žáky k poznání, že člověk je na přírodě a přírodních zdrojích závislý a že je 

třeba přírodu chránit. Důležitou součástí učiva proto je zaměření na ochranu životního prostředí, a 

to jak z pohledu celospolečenského, tak především z pohledu jednotlivce, tedy na činnosti, které 

mohou žáci pro zlepšení a ochranu životního prostředí sami aktivně vykonávat. 

Základní poznatky z přírodopisu poskytují žákům základní orientaci v systému živé přírody. Žáci 

získávají ucelenou představu o dění a změnách v přírodě během ročních období, o rostlinách, 

zvířatech a jejich významu pro člověka.  Seznamují se se stavbou a funkcí svého těla s důrazem na 

prevenci úrazů, onemocnění a na zásady zdravého životního stylu. Nedílnou součástí učiva je 

rovněž vedení žáků k péči o přírodu, především na úrovni jednoduchých praktických činností a také 

zásady bezpečného chování v přírodě. 

Základní poznatky ze zeměpisu poskytují žákům především základní informace o České republice 

se zaměřením na poznání místního regionu. Žáci se také naučí orientaci na mapě a čtení základních 

údajů. Dále se seznámí s jednotlivými světadíly a oceány. V rámci učiva o Evropě získají žáci 

základní poznatky o sousedních státech ČR a seznámí se i s ostatními státy Evropy. Žáci také 

získají základní poznatky o procesu sjednocování Evropy – EU. Důležitou součástí učiva jsou 

praktické dovednosti – jak cestovat do zahraničí, jak v praxi uplatňovat zásady bezpečného pohybu 

a pobytu ve volné přírodě a jakým způsobem jednat při nebezpečí živelné pohromy, aby chránili 

nejen své zdraví a život, ale i zdraví a životy ostatních osob. 

Formy realizace 

Vyučovací hodina, vycházky – pozorování, praktické činnosti 

Časová dotace 

Předmět je vyučován ve všech ročnících 2.stupně v rozsahu 3 hodin týdně v každém ročníku: 

- tematický okruh Základní poznatky ze zeměpisu je vyučován 1 hodinu týdně v 7.-10.ročníku 

- tematický okruh Základní poznatky z přírodopisu je vyučován 1 hodinu týdně v 7.-10.ročníku 
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- tematický okruh Základní poznatky z fyziky je vyučován 1 hodinu týdně v 7.-8.ročníku 

- tematický okruh Základní poznatky z chemie je vyučován 1 hodinu týdně v 9.-10.ročníku. 

Místo realizace 

Běžná třída, učebna ICT, vhodné přírodní lokality 

Průřezová témata 

Do předmětu jsou integrovány tematické okruhy průřezových témat Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou 

k tomu, aby žák v předmětu Přírodověda dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. 

 

Očekávané výstupy 

2. stupeň 

Základní poznatky z fyziky 

Žák by měl:  

- poznat, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému tělesu 

- rozeznat zdroje tepla 

- rozpoznat jednotlivá skupenství 

- rozeznat zdroje zvuku 

- vědět o vlivu nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka 

- být informován o zdrojích elektrického proudu 

- rozpoznat zdroje světla 

- znát zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji 

- být seznámen s pohyby planety Země a jejich důsledky – střídání dne a noci, ročních období 

 

Základní poznatky z chemie 

Žák by měl: 

- rozlišit základní vlastnosti látek – rozpustné, nerozpustné 

- rozlišit druhy vody – pitná, užitková, odpadní 

- vědět o kyslíku jako složce vzduchu a jeho nezbytnosti pro život člověka, zvířat i rostlin 

- vědět o znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí – továrny, auta 

- poznat, podle etikety, chemické výrobky používané v domácnosti a bezpečně s nimi pracovat 

- získat základní vědomosti o léčivech a návykových látkách 

 

Základní poznatky z přírodopisu 

Žák by měl: 

- získat základní vědomosti o dění v přírodě během ročních období 

- vědět o způsobu péče o rostliny a zvířata během roku 

- poznat naše nejběžnější jedlé a jedovaté houby 

- vědět o významu hospodářsky důležitých rostlin a jejich pěstování 

- znát vybrané zástupce rostlin a živočichů 

- znát význam lesa, společenství stromů, rostlin a hub 

- znát jednotlivé části lidského těla a umět je pojmenovat, vědět o základních životních funkcích 

- vědět, které činnosti životnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují 

- dodržovat základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody 

- vědět, jak chránit přírodu na úrovni jedince 
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Základní poznatky ze zeměpisu 

Žák by měl: 

- orientovat se na mapě podle barev, rozlišit vodstvo, horstvo, nížiny 

- najít na mapě zeměpisnou polohu České republiky a její sousední státy, vědět co jsou státní 

hranice 

- vyhledat na mapě České republiky (region) podle bydliště nebo místa školy 

- orientovat se na mapě města podle významných bodů 

- vědět o druzích a způsobech dopravy v regionu, na území ČR, do zahraničí 

- vědět o přírodních zvláštnostech a kulturních zajímavostech svého regionu 

- uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě 

- adekvátně jednat při nebezpečí živelné pohromy a ohrožení života 

 

Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Přírodověda 

Kompetence k učení 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- orientuje se na stránce 

- přečte jednoduchý text 

- pokouší se o uvědomělé tiché čtení 

- podle návodných otázek reprodukuje text 

- užívá písmo, opíše, přepíše jednoduchý text 

- do textu doplní vynechané slovo podle nápovědy 

- s pomocí učitele vyhledá v jednoduchém textu požadované informace 

- za pomoci učitele formuluje hlavní myšlenku 

- odpověďmi na otázky prokazuje znalost učiva 

- pracuje podle slovního vedení učitele 

- soustředí se na požadovanou činnost, je pozorný 

- pracuje s chutí, aktivně se zapojuje do vyučování 

- používá názorné pomůcky (předměty, obrázky, tabulky…) 

- dá najevo radost z pěkných výsledků, pozitivně reaguje na úspěchy spolužáků 

- zná význam slov užívaných v příslušném oboru, správně a aktivně je užívá 

- využívá počítač k procvičení a rozšíření učiva, vyhledá na internetu informace s pomocí učitele 

- dodržuje základní hygienické návyky při učení a osobní hygieně, pravidla společenského 

chování 

- nachystá si učebnice, pouzdro a pomůcky na vyučování 

- zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (úklid, péče o pomůcky…) 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- s dopomocí odhaluje základní znaky věcí a jevů, základní vzájemné souvislosti 

- získané vědomosti a dovednosti užívá k řešení jednoduchých úkolů, praktických situací 

- napodobuje učitele při řešení různých úkolů 

- zaujímá vlastní postoje a názory na základě předešlých zkušeností, nabytých vědomostí 

- jednoduše svůj názor, zkušenost, popíše 

- při řešení úkolu, problému, se nenechá odradit neúspěchem 

- snaží se neúspěch překonat opakováním činnosti 

- raduje se z dokončeného úkolu 
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- dokáže upozornit na své potíže 

- rozhodne se, koho požádá o pomoc 

- požádá o radu a jednoduše problém popíše 

 

Kompetence komunikativní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- pozorně naslouchá, udržuje kontakt očima, zapojuje se do hovoru 

- zná význam jednoduchých, běžně používaných slov 

- osvojuje si význam dalších slov, aktivně je užívá 

- komunikuje slovy, krátkými větami (případně užívá alternativní formy komunikace) 

- rozumí krátkým jednoduchým větám, správně reaguje na sdělení a pokyny 

- hovoří přiměřeně nahlas 

- ptá se, jestliže něčemu nerozumí 

- formuluje jednoduše otázku, přání, sdělení 

- odpoví na otázku 

- podle návodných otázek vysvětlí obsah textu 

- chápe, popíše jednoduchý obrázek, schéma 

- orientuje se v jednoduchém návodu znázorněném obrázky a minimem textu 

- pozná základní symboly a značky užívané v příslušných oborech 

- s pomocí učitele vyhledá informace na internetu 

- jednoduše vyjádří svůj názor a jednoduše jej obhájí 

- reaguje na názory druhých, respektuje je 

- pokouší se formulovat vlastní myšlenky 

- navazuje přátelské vztahy s vrstevníky 

- komunikuje s vyučujícími i spolužáky 

- komunikuje s lidmi mimo školu v běžných situacích 

- vyjadřuje emoce přiměřeným způsobem, projevuje slušnou formou svůj souhlas i nesouhlas 

- reaguje na pocity druhého 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- respektuje příkazy učitele 

- spolupracuje se spolužáky při hře, učení, řešení úkolů 

- navazuje a udržuje kamarádské vztahy, přátelství 

- dle svých schopností pracuje v týmu 

- přizpůsobí se společnému programu 

- zapojuje se do společných školních aktivit 

- dodržuje základní společenská pravidla (pozdraví, poděkuje, požádá, omluví se...) 

- dospělým osobám vyká 

- nezasahuje do hovoru druhých 

- je-li požádán, vykoná určitou činnost 

- pomáhá nezištně spolužákům 

- je pravdomluvný, nepodvádí 

- respektuje názory a potřeby druhých, přiměřeně na ně reaguje 

- rozpozná rizikové a nevhodné chování, dokáže na ně upozornit 

- ví, že pokud se bude nevhodně chovat, může ublížit sobě i druhým, poničit majetek či přírodu 

- neubližuje lidem, zvířatům, přírodě 
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- nehovoří s cizími lidmi (ani prostřednictvím internetu, mobilního telefonu) 

- je opatrný při setkání s cizími lidmi, nepřijímá od nich žádné nabídky 

- dokáže odmítnout nepříjemnou nebo nebezpečnou komunikaci 

- upozorní známé dospělé na takové setkání, komunikaci 

- požádá o pomoc 

- využije získané stereotypy k orientaci v neznámém prostředí 

 

Kompetence občanské 

Žák s ohledem na své schopnosti: 
- dodržuje základní pravidla slušného chování ve škole i mimo školu 

- respektuje rodiče, pedagogy, osoby veřejně činné 

- zná a přiměřeně uplatňuje svá základní práva, dodržuje základní povinnosti 

- chodí pravidelně do školy, dodržuje základní ustanovení řádu školy 

- odmítá násilí, sám nikomu neubližuje 

- chrání společný i osobní majetek, nepoškozuje záměrně životní prostředí 

- dodržuje základní hygienická pravidla, režim dne 

- dodržuje zásady zdravé výživy, pitný režim 

- má základní poznatky o lidském těle, zná význam sportu a odpočinku 

- rozliší, co zdraví prospívá a co škodí, škodlivým aktivitám se vyhýbá (neprovádí je) 

- chrání své zdraví i zdraví ostatních, v případě potřeby poskytne jednoduchou první pomoc 

- dokáže vyhledat, přivolat pomoc, zná důležitá telefonní čísla (150, 155, 158) 

- dodržuje základní zásady chování v přírodě (neničí rostliny, neubližuje živočichům, neodhazuje 

odpadky, nezakládá oheň, neznečišťuje vodu, půdu, vzduch…) 

- třídí odpad, šetří energie 

- rozpozná nebezpečné situace, vyhýbá se jim 

- nemanipuluje s nebezpečnými látkami a předměty (ostré předměty, zápalky, léky, chemikálie...) 

- rozumí jednoduchým pokynům a povelům, přiměřeně na ně reaguje a řídí se jimi 

 

Kompetence pracovní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 
- udržuje pořádek na svém pracovním místě, ve svém okolí 

- samostatně provádí úklidové práce 

- pracuje podle pokynů učitele 

- soustředí se na požadovanou činnost 

- snaží se o co nejlepší provedení práce 

- překonává nezdar při práci 

- raduje se ze svých dílčích úspěchů, které ho motivují k dokončení práce 

- započatou práci dokončí 

- raduje se z dokončené práce, z úspěchů svých i ostatních 

- podle svých schopností spolupracuje v týmu, pomáhá ostatním 

- váží si práce druhých, neničí výsledky jejich práce 

- porovnává výsledky své práce s výsledky práce ostatních 

- zná jednoduchá pravidla pro hodnocení své práce 

- přijímá hodnocení své práce 

- přijímá i nepříznivé hodnocení a snaží se svou práci zlepšit  

- při práci chrání zdraví své i zdraví jiných osob 

- při pracovních postupech nepoškozuje životní prostředí, chrání čistotu vod, půdy a ovzduší, nepoškozuje 

rostliny, neubližuje zvířatům 

- obsluhuje jednoduché domácí spotřebiče, používá běžné přístroje 



Přírodověda – Základní poznatky z fyziky, 7. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen 

Naše planeta Postavení Země a Slunce 

 

 

Pohyby Země 

- kolem osy 

- kolem Slunce 

 

Měsíc 

- ví, jaký tvar má planeta Země a Slunce 

- ví, že Slunce je hvězda, jednoduše pojem vysvětlí 

- na fotografii rozpozná planetu Zemi 
- jednoduše popíše, jaké pohyby Země vykonává  

- jednoduše vysvětlí důsledky těchto pohybů jako 

střídání dne a noci, střídání ročních období 
- na fotografii rozpozná Měsíc 

- jednoduše popíše, jaké fáze má Měsíc na obloze, 
zná pojmy nov a úplněk 

Učebnice a PS: 

- Přírodověda pro 5.+ 6.roč. ZvŠ 

(učeb.) – Parta 
- Přírodověda pro 5.+ 6.roč. ZvŠ (PS) 

-Parta 

- Fyzika pro 7.roč. ZvŠ (učeb.) - 
Septima 

 

Listopad 

 

 

 

 

Prosinec 

Základní fyzikální vlastnosti látek Skupenství látek - zná pojmy látky pevné, kapalné a plynné, pojmy 
užívá 

- na příkladech rozpozná, pojmenuje látky pevné, 

kapalné a plynné 
- uvede příklady jednotlivých skupenství látek 

- s dopomocí uvede základní charakteristiku 

jednotlivých skupenství  

 

Leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen 

 Přeměna skupenství látek 

- tání a tuhnutí 
- vypařování a kapalnění 

- měření teploty 

- na příkladech rozezná a popíše proces tání a 
tuhnutí látek (led-voda, vosk, máslo...), užívá 

pojmy „látka ztuhla, rozpustila se“ 

- ví, že k přeměně skupenství je třeba teplo 
- na příkladech rozezná a popíše proces vypařování 

vody (sušení prádla, vlasů, vysychání louží po 

dešti...), užívá pojmu „voda se vypařila“ 

- na příkladech popíše a rozezná kapalnění páry 

(poklice, okno…) 

- ví, že voda zmrzne při 0oC, vaří při 100oC 
- rozezná různé druhy teploměrů (lékařský, 

pokojový, venkovní) 

- čte na stupnici teploměru teplotu, užívá pojem 
stupeň 

Praktické činnosti: 
- tání ledu, zmražení vody 

- rozpouštění a tuhnutí vosku, výroba 

svíčky (rozpuštění kousků vosku, 
nalití do formy, tuhnutí) 

- vypařování a kapalnění – vaření 

vody (vodní pára, sražená kapalina 

na pokličce, okenní tabuli...) 

- určení teploty v místnosti, měření 

teploty lékařským teploměrem, čtení 
na stupnici 

- měření teploty venkovním 

teploměrem, zápis teploty (např. v 
průběhu týdne) 

- měření teploty vody 

Duben Teplo Zdroje tepla - jmenuje základní zdroje tepla 
- zná různé způsoby vytápění domů 

- rozliší pojem oheň a požár 

- jednoduše popíše způsob hašení požáru, užívání 
hasicích přístrojů 

- zná číslo 150, předvede, jak přivolá hasiče 

- zná a popíše zásady bezpečné manipulace 
s otevřeným ohněm (zápalky, plynový sporák, 

kamna, svíčka…) 

 

 

Květen 

 

Pohyb těles Klid a pohyb 

 

 

 

Setrvačnost 

- rozezná, kdy je těleso v klidu a kdy v pohybu vůči 
jinému tělesu 

- popíše, jak může uvést těleso do pohybu nebo 

naopak do klidu 
- na příkladech jednoduše vysvětlí, co je setrvačnost 

Praktické činnosti: 
- uvede těleso do pohybu, klidu 

- pozorování setrvačnosti (autíčko, 

roztočená hračka…) 
 

Červen Opakování učiva 

Časová rezerva 
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Přírodověda – Základní poznatky z fyziky, 8. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Opakování učiva ze 7.ročníku   

 

 

 

Říjen 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

Jednoduché stroje Jednoduché stroje 

- páka 
- kolo 

- kladka 

- jednoduše vysvětlí, jak používáme páku 

- jmenuje některé nástroje, které pracují na principu 

páky (nůžky, otvírák, kleště…) 
- vysvětlí, jak kolo usnadňuje člověku práci 

- vyjmenuje, kde může vidět různá kola jako 

součásti strojů 

- s dopomocí popíše funkci kladky při práci na 

stavbách, při nakládání materiálu 

- na modelu, nákresu jednotlivé stroje rozliší 

Praktické činnosti: 

- sestrojí ze stavebnice pohyblivé 

modely s využitím kol, kladky 
Učebnice a PS: 

- Přírodověda pro 6.roč. ZvŠ (učeb.) – 

Parta 

- Přírodověda pro 6.roč. ZvŠ (PS) -

Parta 

- Fyzika pro 7.,8.+9.roč. ZvŠ (učeb.) - 
Septima 

Prosinec 

 

 

 

 

 

Zvuk Zdroje zvuku 

- hudební nástroje 

- škodlivost hluku 

- jednoduše popíše, jak vzniká zvuk 

- jmenuje některé zdroje zvuku 
- rozpozná a pojmenuje nejběžnější hudební 

nástroje, s dopomocí určí, jak v nich vzniká tón 

- jednoduše vysvětlí, jak nadměrný hluk člověku 
škodí a jak se jej vyvarovat 

Praktické činnosti: 

- rozeznávání zdrojů zvuku 
- tvoření zvuků 

Leden 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Březen 

Elektřina Zdroje elektrického proudu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeměna elektrické energie 

 

  

 

Elektrické spotřebiče 

- bezpečnost při práci se spotřebiči 

 

- jmenuje základní zdroje el. proudu, zná a užívá 

pojem baterie, el. vedení 

- jmenuje přístroje, které fungují na baterie, dokáže 
baterie vyměnit 

- ví, že domácí spotřebiče a přístroje pracují na 

elektřinu, jmenuje spotřebiče, které se 
v domácnosti běžně užívají 

- šetří elektrickou energií 

- pozná el. zásuvku, ví, jak se používá, zapojí do ní 
el. spotřebič, ví, že se zásuvky uvnitř nesmí 

dotýkat 

- na příkladech, tzn. na přístrojích, které se 
v domácnosti běžně užívají, uvede způsob 

přeměny el. energie (vařič – teplo, žárovka – 

světlo, vrtačka – pohyb) 
- zná zásady bezpečnosti při práci s el. spotřebiči, 

ví, že se spotřebičů nesmí dotýkat mokrýma 
rukama 

- zná a užívá pojem vypínač a na přístroji ho najde 

- ví, jak se pouští, vypínají a užívají běžné 
el.spotřebiče 

- zná pojem pojistky, ví, k čemu slouží 

- rozezná nebezpečí vedení el. proudu v přírodě, ví, 
že se nesmí dotýkat spadlých drátů ani lézt na 

sloupy el. vedení 

- zná pojem blesk, ví, že je v něm el. proud, popíše 
bezpečné chování za bouřky v přírodě 

Praktické činnosti: 

- výměna baterií (fotoaparát, 

baterka...) 
- připojení el. spotřebiče do sítě 

- zapnutí a vypnutí el. spotřebičů 

- práce s běžnými spotřebiči 
- výměna žárovky 

- ukáže elektroměr (přístroj, který 

měří spotřebu el. energie) 
- ukáže pojistky, předvede zapnutí 

vypadlé pojistky 

 
Vycházka: 

- návštěva prodejny s elektrickými 

spotřebiči 
 

PT-EV/ 2d 
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Přírodověda – Základní poznatky z fyziky, 8. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Duben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen 

Světlo Zdroje světla 

 

 

Zrcadla a optické přístroje 

- pozná a pojmenuje základní zdroje světla 
- s pomocí rozliší přirozené a umělé zdroje světla 

- ví, že Slunce je zdrojem světla a tepla pro Zemi 

- popíše použití zrcadel (osobní potřeba, silniční 
doprava, lékařství – zubař, …) 

- rozliší a pojmenuje základní optické přístroje 

(lupa, dalekohled, dioptrické brýle), jednoduše 
popíše jejich funkci a praktické využití, rozliší 

brýle dioptrické od slunečních 

- rozliší, pojmenuje a popíše praktické využití 
dalších optických přístrojů – fotoaparát, 

mikroskop, promítací přístroj… 

Praktické činnost: 
- pozorování předmětů lupou, příp. 

mikroskopem 

- vycházka – pozorování přírody 
dalekohledem 

- pořizování snímků fotoaparátem 

 

Červen  

Opakování učiva 

Časová rezerva 
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Člověk a příroda – Zeměpis    7. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Místní region Domov, místo, kde bydlím 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Druhy a způsoby dopravy v rámci města 

- ví, ve kterém městě bydlí a pamatuje si jeho 

název 

- ví, do které chodí školy a řekne její název 
- řekne, zda jsou v okolí města louky (lesy, 

pole, rybníky, potoky, pastviny …) a 

jednoduše popíše k čemu slouží 
- ví, kde jsou ve městě parky, zda městem 

protéká potok a jednoduše popíše k čemu 
parky slouží 

 

- vyjmenuje způsoby dopravy z města (do 
města) jako autobus, vlak, auto 

- ví a jednoduše popíše cestu k vlakovému a 

autobusovému nádraží a řekne, kde si 
zakoupí lístek 

Vycházky, fotografie, pohlednice, internet 

… 

 

Říjen  Mapa regionu, orientace na mapě regionu 

- vodstvo 

- hory 
- nížiny 

 

- pozná mapu (atlas) a ví, k čemu slouží a co 

znázorňuje 

- z mapy podle barev jednoduše popíše, jak 
vypadá krajina regionu 

- zná význam modré (hnědé, zelené) barvy pro 

čtení mapy 

www.mapy.cz  

Listopad   Přírodní a kulturní  zajímavosti regionu 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Orientace na mapě města podle významných bodů 
(MěÚ – radnice, kostel, kaple V Lipkách, zámek 

Janovice …) 

- ví, že ve zdejších lesích žije zvěř srnčí, jelení 

i černá, pozná je na obrázku a jednoduše  

popíše 

- ví, že v místních potocích se vyskytuje 

pstruh obecný, lipan podhorní, vranka, pozná 

je na obrázku a jednoduše  popíše 
- ví, kde je lípa J. A. Komenského (vysazena 

v roce 1592) 

- ví, že v blízkosti Rýmařova jsou  na řece 
Huntavě Rešovské vodopády 

- ví, že zdejší pohoří se jmenuje Jeseníky 

- ví, že nejvyšší hora se jmenuje Praděd, na 
vycházce ji ukáže, na obrázku pozná 

- na obrázku pozná přírodní lokalitu Petrovy 

kameny, zná pověsti, které se k ní vážou 
- na obrázcích pozná a pojmenuje hrad 

Sovinec,  lázně Karlova Studánka… 

- ví, že se v regionu provozuje turistika a 
zimní sporty 

 

- na mapě regionu ukáže radnici, kostel … 
- tyto budovy pozná i na obrázku a pojmenuje 

je 

Vycházky, fotografie, pohlednice, knihy, 

návštěvy Muzea Rýmařov , internet… 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Vycházky, fotografie, pohlednice, 
knihy … 

 

 
 

http://www.mapy.cz/
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Člověk a příroda – Zeměpis    7. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Prosinec   Významné osobnosti regionu 

 

- vyjmenuje významné osobnosti Rýmařovska 

např. Jindřich Štreit – fotograf, Antonín 

Pergler – houslový virtuos, Karel Schinzel – 
vynálezce barevné fotografie, Jan Kryštof 

Handke – barokní malíř (kaple V Lipkách) 

- ví, že zde žil František Arnošt hrabě Harrach 
– významný zemědělský odborník a 

organizátor (Harachov) 
- významné osobnosti pozná na fotografii 

 

Vycházky, fotografie, pohlednice, internet 

… 

PT-EV/ 3c 

Leden 

 

 

 

 

 

 

 

Únor 

Česká republika 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa ČR 

 

- na nástěnné mapě ČR (v atlase) s dopomocí 

ukáže Českou republiku (státní hranici) 
- z mapy podle barev jednoduše popíše, jak 

vypadá krajina ČR 

- zná význam modré, hnědé a zelené barvy pro 
čtení mapy 

- na mapě (v atlase) ukáže s dopomocí řeky 

Vltavu, Labe a Moravu, nížiny a hory ČR 
- s dopomocí učitele na nástěnné mapě (v 

atlase) ukáže velká města ČR Praha,Brno, 

Ostrava, Olomouc … 
 

 

Březen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 

 

 Praha - ví, že Praha je hlavní město České republiky 

- ví, že v Praze sídlí pan prezident a 

s dopomocí učitele řekne jméno a příjmení 

prezidenta ČR 

- ví, že v Praze sídlí vláda ČR a velmi 
jednoduše vysvětlí význam vlády 

- s dopomocí učitele vyjmenuje způsoby 

dopravy v Praze  
- jednotlivé dopravní prostředky ukáže na 

obrázku a pojmenuje, jednoduše je nakreslí 

- ví, že v Praze jezdí METRO, zná jeho 
význam a popíše jakým způsobem zde 

probíhá přeprava cestujících, na obrázku 

METRO pozná 
- na obrázku pozná a pojmenuje významné 

památky – Karlův most, Pražský hrad, 

Staroměstskou radnici, Národní divadlo … 
- ví, že Prahou protéká řeka Vltava a vede přes 

ni Karlův most 

- na nástěnné mapě (v atlase) ukáže Prahu 

Fotografie, knihy, DVD, VK, mapa, atlas, 

internet … 
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Člověk a příroda – Zeměpis    7. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Květen  Mapa ČR – státní hranice ČR, způsoby přestupu 

státní hranice 
 

- ví, jakou barvou je na mapě vyznačena státní 

hranice a co to znamená 
- na mapě (v atlase) ukáže státní hranici ČR 

- ví, že státní hranici může přestoupit pouze 

na k tomu určených místech s osobními 
doklady  

- s dopomocí učitele vyjmenuje cestovní 
doklady (pas, OP) 

- ví, že jsou určené přechody pro automobily 

(osobní, nákladní), ale i železniční (osobní, 
nákladní 

- má představu o tom, jak probíhá přestup 

vzdušné státní hranice v letecké dopravě 
 

 

Červen  Opakování a procvičování učiva    
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Člověk a příroda – Zeměpis    8. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

Říjen 

Opakování a procvičování učiva  

7. ročníku  

   

Listopad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika  Doprava na území ČR 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- vyjmenuje způsoby dopravy po ČR (auto, 
autobus, vlak, letadlo), užívá pojmy nádraží, 

letiště 

- ví, že v Praze jezdí METRO, zná jeho 
význam a popíše jakým způsobem zde 

probíhá přeprava cestujících, na obrázku 

METRO pozná 
- vyjmenuje další možnosti dopravy ve 

velkých městech (tramvaj, trolejbus, autobus, 

vlak – zakoupení lístku) 
- dopravní prostředky ukáže na obrázku, 

správně je pojmenuje a popřípadě jednoduše 

nakreslí 
 

Fotografie, knihy, DVD, VK, mapa, atlas, 
internet … 

 

PT-EV/ 3a 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Prosinec 

 

 

 

 

 

 

 

Leden 

 Kraje ČR 
 

 

 
 

 

 
 

- ví, že ČR má celkem 14 krajů 
- s dopomocí na mapě ukáže krajské město 

Moravskoslezského kraje a celý 

Moravskoslezský kraj (zhruba), do kterého 
patří i náš region a město Rýmařov 

- s dopomocí učitele vyjmenuje a ukáže na 

mapě (v atlase) Olomoucký kraj, Zlínský 
kraj, Jihomoravský kraj včetně jejich 

krajských měst 

- s dopomocí rozpozná (jmenuje) 
charakteristické prvky pro jednotlivá města a 

kraje (např.hrad Špilberk, Svatý Kopeček, 

vinice, těžba uhlí…atp)  
- s dopomocí učitele jednoduše popíše povrch 

jednotlivých krajů 

Fotografie, knihy, DVD, VK, mapa, atlas, 
internet … 
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Člověk a příroda – Zeměpis    8. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen 

Sousední státy ČR Sousední státy ČR  

Střední Evropa (Polsko, Slovensko, Německo, 

Rakousko) – stručná charakteristika 

- s dopomocí vyjmenuje sousední státy ČR 

- s dopomocí ukáže na mapě (v atlase) hranice 

států s ČR (Polsko, Slovensko, Rakousko, 
Německo) 

- ví, jakou barvou je na mapě vyznačena státní 

hranice a co to znamená 
- s dopomocí učitele ukáže na mapě (v atlase) 

Rakousko + hlavní město Vídeň 
- s pomocí učitele vyjmenuje zajímavosti 

Rakouska (budova Vídeňské opery, Mozart a 

jeho hudba, vídeňský valčík, typická 
vídeňská káva, linecké řezy, pohoří Alpy – 

turistika letní i zimní) 

- s dopomocí učitele ukáže na mapě (v atlase) 
Německo + hlavní město Berlín 

- s pomocí učitele vyjmenuje zajímavosti 

Německa (gotické katedrály, horské vesničky 
moře, přístavy – přeprava osob a zboží, 

rybolov …) 

- s dopomocí učitele ukáže na mapě (v atlase) 
Polsko + hlavní město Varšava 

- s pomocí učitele vyjmenuje zajímavosti 

Polska (Krakov – bývalé sídlo polských 
králů, moře, přístavy – přeprava osoba zboží, 

rybolov …) 

- s dopomocí učitele ukáže na mapě (v atlase) 
Slovensko + hlavní město Bratislava 

- s pomocí učitele vyjmenuje zajímavosti 

Slovenska (Bratislavský hrad, most přes 
Dunaj, Vysoké Tatry – turistika letní i zimní, 

řeka Dunaj – spojení s Vídní, chov ovcí – 

sýry, halušky…) 
- ví, jaký je úřední jazyk v těchto zemích 

- s dopomocí učitele jednoduše popíše 

možnosti přestupu státní hranice 
- ví, že ČR patří také do střední Evropy 

Učebnice, PL, PS, fotografie, knihy, 

DVD, VK, internet, mapa, atlas, ukázky 

hudby W. A. Mozarta, naučné a 
přírodopisné filmy … 

Množství informací týkajících se 

zajímavostí sousedních států ČR lze měnit 
podle možností jednotlivých žáků 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

PT – VMEGS/ 1b 

Červen  Opakování a procvičování učiva    
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Člověk a příroda – Zeměpis    9. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

Opakování a procvičování učiva  

8. ročníku  

   

Říjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živelné pohromy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života, živelní 
pohromy 

- záplavy 

- vichřice 
- sněhové laviny 

- bouřky (přívalové deště) 

- sesuvy půdy nebo kamení 

- zemětřesení  

 

- jednoduše popíše jednotlivé typy živelních 
pohrom, jak vznikají a čím jsou pro člověka 

nebezpečné   

- ví, jakým způsobem se při nich zachová, aby 
ochránil nejen svůj život, ale i životy 

ostatních osob 

- přivolá pomoc mobilem (150, 158, 155, 112) 

 

Literatura:  
Ochrana člověka za mimořádných 

událostí  

Živelní pohromy 
Josef Herink, Václav Balek 

Nakladatelství Fortuna 

 

 

 

Listopad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropská unie Evropská unie 

 
 

 

 

- jednoduše popíše co je EU 

- ví, že státy EU mezi sebou spolupracují a 
navzájem si pomáhají (příspěvek z EU na 

přestavbu druhé školní budovy) 

- ví, že jednotliví zástupci členských zemí se 
pravidelně scházejí na společných jednáních 

- ví, že EU má 27 členských států 

- ví, že členem EU je i ČR 
- s dopomocí učitele vyjmenuje některé 

členské země EU 

- na obrázku pozná vlajku EU a jednoduše ji 
popíše, pokusí se ji nakreslit 

- jednoduše popíše způsob přestupu státní 

hranice, řekne aspoň jeden doklad, který mu 
umožní přestup státní hranice 

- ví, že v EU je možno platit společnou 

měnou, zná pojem „euro“  

Video, DVD, obrázky, fotografie, internet, 

knihy, TV, časopisy, přírodopisné a 
naučné filmy, internet … 

Množství informací týkajících se 

zajímavostí EU lze měnit podle možností 
jednotlivých žáků 

 

PT-VMEGS/ 3a 
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Člověk a příroda – Zeměpis    9. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Prosinec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státy EU Západní Evropa (Anglie, Francie …) - s dopomocí učitele ukáže na mapě (v atlase) 

Anglii + hlavní město Londýn 

- s pomocí učitele vyjmenuje (ukáže, pozná, 
jednoduše popíše) zajímavosti Anglie 

(Tower Bridge – zvedací most, parlament + 

Big Ben v Londýně, hvězdárna 
v Greenwichi, kterou prochází nultý 

poledník, země rodinných domků a zahrad, 
oblíbený golf, jízda na koni nebo na kole, 

moře, přístavy – přeprava osob a zboží, 

rybolov …) 
- jednoduše vysvětlí pojem království 

- s dopomocí učitele ukáže na mapě (v atlase) 

Francii + hlavní město Paříž 
- s pomocí učitele vyjmenuje (ukáže, pozná, 

jednoduše popíše) zajímavosti Francie 

(pohoří Alpy, Eiffelova věž, galerie 
v Louvru, zámek Versailles, speciality 

francouzské kuchyně, francouzská vína , 

levandule, moře, přístavy – přeprava osob a 
zboží, rybolov …) 

Video, DVD, obrázky, fotografie, internet, 

knihy, TV, časopisy, přírodopisné a 

naučné filmy, internet … 
Množství informací týkajících se 

zajímavostí těchto států + další země  

západní Evropy lze měnit podle možností 
jednotlivých žáků 

Leden   Severní Evropa (Finsko, Švédsko …) - s dopomocí učitele ukáže na mapě (v atlase) 

Finsko + hlavní město Helsinky 

- s pomocí učitele vyjmenuje (ukáže, pozná, 

jednoduše popíše) zajímavosti Finska (země 

tisíců jezer a ostrovů, zpracování dřeva a 

výroba papíru, zpracování kovů, firma 
NOKIA, hokej, moře, rybolov ...) 

- na obrázku pozná losa a soba 

- na obrázku pozná hory, hornatou krajinu a 
jednoduše ji popíše 

- s dopomocí učitele ukáže na mapě (v atlase) 

Švédsko + hlavní město Stockholm 
- s pomocí učitele vyjmenuje (ukáže, pozná, 

jednoduše popíše) zajímavosti Švédska 
(spousta lesů, těžba železné rudy – ocelárny, 

strojírenská výroba, výroba automobilů, 

zimní sporty a turistika, moře, přístavy – 

přeprava osob a zboží, rybolov, hokej …) 

Video, DVD, obrázky, fotografie, internet, 

knihy, TV, časopisy, přírodopisné a 

naučné filmy, internet … 

Množství informací týkajících se 

zajímavostí těchto států + další země 

severní Evropy lze měnit podle možností 
jednotlivých žáků 
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Člověk a příroda – Zeměpis    9. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jižní Evropa (Itálie, Řecko …) - s dopomocí učitele ukáže na mapě (v atlase) 

Itálii + hlavní město Řím 

- s pomocí učitele vyjmenuje (ukáže, pozná, 
jednoduše popíše) zajímavosti Itálie 

(Koloseum v Římě, moře, písčité pláže – 

letní dovolená, přístavy – přeprava osob a 
zboží, rybolov, pohoří Alpy – zimní 

dovolená, sopky, italské víno, italská 
zmrzlina, špagety, pizza …) 

- s dopomocí učitele ukáže na mapě (v atlase) 

Řecko + hlavní město Athény 
- s pomocí učitele vyjmenuje (ukáže, pozná, 

jednoduše popíše) zajímavosti Řecka 

(Akropolis, hora Olymp, moře, pláže – letní 
dovolená, přístavy – přeprava osob a zboží, 

rybolov, olivy, gyros …)                                 

Video, DVD, obrázky, fotografie, internet, 

knihy, TV, časopisy, přírodopisné a 

naučné filmy, internet … 
Množství informací týkajících se 

zajímavostí těchto států + další země  

jižní Evropy lze měnit podle možností 
jednotlivých žáků 

Březen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jihovýchodní Evropa, (Chorvatsko – kandidátská 

země, Bulharsko …) 
 

 

 

- s dopomocí učitele ukáže na mapě (v atlase) 

Chorvatsko + hlavní město Záhřeb 
- s pomocí učitele vyjmenuje (ukáže, pozná, 

jednoduše popíše) zajímavosti Chorvatska 

(Plitvická jezera, pláže – letní dovolená, 
přístavy, hory – dovolená letní i zimní, 

přístavy – přeprava osob a zboží, rybolov, 

pěstování vinné révy, olivovníky, fíkovníky, 

mandloně, citrusy, kiwi, meruňky, broskve, 

levandule …) 

- s dopomocí učitele ukáže na mapě (v atlase) 
Bulharsko + hlavní město Sofie 

- s pomocí učitele vyjmenuje (ukáže, pozná, 

jednoduše popíše) zajímavosti Bulharska 
(moře – letní dovolená, přístavy – přeprava 

osob a zboží, rybolov, hory – zimní 

dovolená, zelenina, broskve, vinná réva, 
rajčata, melouny …) 

Video, DVD, obrázky, fotografie, internet, 

knihy, TV, časopisy, přírodopisné a 
naučné filmy, internet … 

Množství informací týkajících se 

zajímavostí těchto států + další země 
jihovýchodní Evropy lze měnit podle 

možností jednotlivých žáků 
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Člověk a příroda – Zeměpis    9. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Duben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Východní Evropa (Rusko) - není členem EU - s dopomocí učitele ukáže na mapě (v atlase) 

Rusko + hlavní město Moskva 

- s pomocí učitele vyjmenuje (ukáže, pozná, 
jednoduše popíše) zajímavosti Ruska (ropa – 

ropovod, zemní plyn, uhlí, dřevo, rybolov, 

pohoří Kavkaz a Altaj, pohoří Ural, Moskva 
– Kreml, Bolšoj těatr, Petrohrad, moře, 

přístavy – přeprava osob a zboží, rybolov, 
sladkovodní jezero Bajkal – nejhlubší jezero 

světa, slané Kaspické moře, hokej …) 

Video, DVD, obrázky, fotografie, internet, 

knihy, TV, časopisy, přírodopisné a 

naučné filmy, internet … 
Množství informací týkajících se 

zajímavostí těchto států + další země  

východní Evropy lze měnit podle 
možností jednotlivých žáků 

 
 

 

 

Květen  Opakování a procvičování učiva   

 
PT-VMEGS/ 2a, 2b 

 

 

Červen  Pobyt v přírodě Zásady bezpečnosti při pohybu a pobytu ve volné 

přírodě 

- jednoduše popíše, jaké jsou zásady 

bezpečného pohybu ve volné přírodě: chodit 

po vyznačených cestách (stezkách) a nikam 
z nich nescházet, při cestě dolů se vyhýbat 

příkrým kopcům, nechodit do míst, která 

nezná, nerozdělávat v lese oheň, nepít vodu 

z potoka, nejíst neznámé lesní plody, 

nehladit krotká zvířata (vzteklina –liška), 

nesahat na lesní mláďata (hnízda)… 

Praktické uplatňování těchto zásad při 

vycházkách do přírody 
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Člověk a příroda – Zeměpis    10. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

Říjen 

Opakování a procvičování učiva  

9. ročníku  

   

Listopad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únor 

Svět Světadíly - na mapě světa s dopomocí ukáže a 
pojmenuje jednotlivé světadíly 

- jednoduše popíše rozdíly v přírodních 

podmínkách (např. úrodné nížiny, hory, 

věčný sníh a led) 

- jednoduše popíše obyvatelstvo jednotlivých 

světadílů (liší se barvou pleti, vzrůstem, 
způsobem života) 

- s dopomocí vyjmenuje a ukáže na obrázku 

hlavní zástupce zvířecí a rostlinné říše 
typické pro jednotlivé světadíly 

- ví, že ČR leží v Evropě (srdce Evropy) 

- na výstižných obrázcích pozná jednotlivé 
světadíly a jejich obyvatele, s dopomocí je 

pojmenuje 

Video, DVD, obrázky, fotografie, internet, 
přírodopisné filmy a knihy, internet … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT-VMGES/1c 

Březen   Moře  Moře  - na mapě Evropy ukáže a pojmenuje některá 
evropská moře 

- ví, že voda v moři je slaná a mohou v ní žít 

pouze určité druhy ryb a vodních živočichů 

- s dopomocí učitele vyjmenuje (ukáže, pozná, 

jednoduše popíše a nakreslí) ryby a vodní 

živočichy žijící v moři 
- ví, že k moři jezdí lidé především za letní 

dovolenou 

- ví, že obyvatelé zemí mající moře se živí 
rybolovem 

- rozezná podle chuti vodu slanou a sladkou 

Video, DVD, obrázky, fotografie, internet, 
přírodopisné filmy a knihy, internet … 

Duben  

 

 

Oceány Oceány - na mapě Světa s dopomocí ukáže a 

pojmenuje oceány 
- jednoduše popíše rozdíl mezi mořem a 

oceánem (velikost) 
- ví, jak se jmenuje největší a nejmenší oceán 

- s dopomocí vyjmenuje obyvatele oceánu 

(velryba, kosatka, delfín, žralok), ukáže je na 
obrázku, jednoduše je popíše a nakreslí 

- ví, že voda v oceánu může být příjemně 

teplá, ale i ledová (ledové kry) 

Video, DVD, obrázky, fotografie, internet, 

přírodopisné filmy, internet, knihy … 
 

PT-EV/ 1d 

 
 

 

 
 



 193 

Člověk a příroda – Zeměpis    10. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Květen  Česká republika Souhrnné opakování učiva  

Region 

  

Červen  Opakování a procvičování učiva  

7. – 10. ročníku 

Evropa, světadíly   
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Přírodověda – Základní poznatky z přírodopisu, 7.ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 

 

Říjen 1/2 

Člověk a příroda Člověk a příroda 

- příroda živá a neživá 

- lidské výrobky 

- znaky živých přírodnin 
- bezpečné a odpovědné chování v přírodě 

- rozliší, jmenuje, třídí přírodniny a lidské výrobky 

- rozliší, jmenuje a třídí přírodniny živé a neživé 

- zná, s pomocí jmenuje základní znaky živých 
přírodnin 

- zná a jednoduše popíše základní zásady 

bezpečného a odpovědného chování v přírodě 

Vycházka 

- rozlišování živých a neživých 

přírodnin 
- sběr neživých přírodnin (využití 

v Pv, Vv) 

Říjen 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

 

Roční období Podzim 

- charakteristické znaky přírody a počasí 
- podzimní zelenina a ovoce 

- podzimní polní plodiny 
- podzimní práce na zahradě 

- odlet ptáků 

- s dopomocí jmenuje podzimní měsíce 

- popíše charakteristické znaky přírody a počasí 

(déšť, mlha, zkracování dne, ochlazení, zbarvení a 

padání listů…) 

- pozná, pojmenuje, třídí podzimní plody (ovoce, 

zelenina) 
- zná pojem vitamíny a ví, že je obsahují ovace a 

zelenina a jednoduše vysvětlí, proč jsou ve stravě 

důležité 
- zná a pojmenuje základní polní plodiny sklízené 

na podzim a jejich využití 

- podle obrázku (praktické zkušenosti) popíše 
podzimní práce na zahradě (sklizeň, rytí, 

vyhrabávání trávy, péče o ovocné stromy…) 

- pozná a pojmenuje nejznámější druhy ptáků, kteří 
u nás přezimují (sýkora, vrabec, vrána) a kteří 

odlétají (vlaštovka, čáp) 

- s dopomocí vysvětlí, proč někteří ptáci na podzim 
odlétají a někteří zůstávají 

Vycházka 

- pozorování změn v podzimní přírodě 

- podzimní ovoce a zelenina, práce na 

zahradě 

 

Učebnice a PS: 

- Přírodověda pro 4.roč. ZvŠ (PS) -

Parta 

- Přírodověda 4, 5 (PS) – Compacta 
- Přírodopis pro 7.roč. ZvŠ (učeb. + 

PS) – Septima 

 

Prosinec 

 

 

 

 

 

Leden 1/2 

 Zima 

- charakteristické znaky přírody a počasí 

- péče o volně žijící zvířata 

- s dopomocí jmenuje zimní měsíce 

- popíše charakteristické znaky přírody a počasí 
(sníh, led, mráz, délka dne a noci, rostliny 

v zimě…) 

- jmenuje některá naše volně žijící zvířata a popíše 
způsob péče o ně 

- popíše způsob péče o ptáky v zimě 

Vycházka 

- pozorování zimní přírody, 
přezimujících ptáků 

Praktické činnosti 

- péče o ptáky – krmítko 

Leden 2/2 

 
 

 

 

 

 

 

Únor 1/2 

Les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 

- společenstvo stromů, rostlin a hub 

- význam lesa 
- chování v lese 

 

 

- zná pojmy les jehličnatý, listnatý, smíšený 

- jmenuje stromy a keře, které rostou v lesích 
našeho regionu, pozná je na obrázcích 

- pozná a pojmenuje nejznámější druhy lesních 
plodů 

- s dopomocí vysvětlí význam lesa (zdroj dřeva, 

lesních plodů, čistého vzduchu, místo pro život 
zvířat a rekreaci lidí) 

- jednoduše popíše, jak se bude chovat v lese, rozliší 

nesprávné chování, navrhne způsob nápravy 
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Přírodověda – Základní poznatky z přírodopisu, 7.ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor 1/2 

 

 

 

 

 

Březen 1/2 

Houby s plodnicemi Houby 

- jedlé a jedovaté houby 

- zásady sběru 

- první pomoc při otravě houbami 

- jednoduše popíše stavbu těla hub, užívá pojmy 

noha, klobouk  

- pozná a pojmenuje naše nejznámější jedlé a 
jedovaté houby 

- ví, že houby, které nepozná, nesmí sbírat, řekne, 

jaké nebezpečí mu hrozí 
- jednoduše popíše poskytnutí 1.pomoci při otravě 

houbami 

 

 

 

 

 

 

PT-EV/ 1a 

Březen 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 

 

Roční období Jaro 

- charakteristické znaky přírody a počasí 
- jarní květiny 

- jarní práce na zahradě 

- zvířata a jejich mláďata 

- s dopomocí jmenuje jarní měsíce 

- popíše charakteristické znaky počasí (oteplení, tání 

sněhu, nestálé počasí, prodlužování dne…) 
- popíše charakteristické znaky jarní přírody (růst 

trávy a prvních květin, pupeny, listy a květy na 

stromech…) 
- pozná a pojmenuje naše nejznámější jarní květiny 

- ví, že se na jaře zvířatům rodí mláďata, pojmenuje 

mláďata domácích zvířat 
- s dopomocí jmenuje práce, které na jaře provádíme 

v zahradách (rytí, hrabání, hnojení, setí a sázení...) 

 

Vycházka 

- pozorování změn v jarní přírodě, 

jarní květiny 
- jarní práce na zahradách 

 

 

Květen 

 

 Léto 

- charakteristické znaky přírody a počasí 

- letní květiny 

- letní zelenina a ovoce 
- lesní plody 

- s dopomocí jmenuje letní měsíce 
- popíše charakteristické znaky počasí a přírody 

(dlouhý den a krátká noc, teplo, bouřky, dozrávání 

ovoce a zeleniny …) 
- pozná a pojmenuje letní květiny a lesní plody 

- ví, že plody, které nezná, nesmí sbírat ani jíst, 

řekne, jaké nebezpečí mu hrozí 
- pozná a pojmenuje zeleninu a ovoce sklízené 

v létě, rozliší ovoce a zeleninu 

- zná pojmy senoseč, sklizeň obilí,  

Vycházka 
- les 

Červen  Opakování a procvičování učiva 

Časová rezerva 

  Vycházka 

- letní příroda, květiny, dozrávání 

ovoce a zeleniny 
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Přírodověda – Základní poznatky z přírodopisu, 8.ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

Opakování učiva - příroda živá a neživá 

- roční doby 

- les, houby 

 Učebnice a PS: 

- Přírodověda pro 4.+5.roč. ZvŠ (PS) -

Parta 
- Přírodověda 4, 5 (PS) – Compacta 

- Přírodověda pro 5.roč. ZvŠ (učeb.) - 

Parta 
- Přírodopis pro 7.+9.roč. ZvŠ (učeb. 

+ PS) – Septima 

Říjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

Rostliny Stavba a funkce jednotlivých částí rostlinného těla 

- kořen 
- stonek 

- listy 

- květy 
- plody, semena 

- rozliší a pojmenuje jednotlivé části rostlinného těla 

- s dopomocí jednoduše popíše jejich funkci a 

význam 

- zná využití částí rostlinného těla (potravina, 
krmivo, dřevo – palivo, papír…) 

- zná pojem byliny a dřeviny a rozliší je 

- zná pojem opylení rostlin a kdo je provádí (včely, 
vítr) 

- pozná plody známých rostlin, pojmenuje je, najde 

v nich semena 

Praktické činnosti 

- pěstování rostlin ze semen 

 

 
 

 

 
 

 

 

Prosinec 

 

 

 

 

 Životní podmínky rostlin - s dopomocí jmenuje základní životní podmínky 

rostlin 

Praktické činnosti 

- pozoruje růst rostlin za různých 

životních podmínek (např.nedostatek 
vody, světla, tepla…) 

Leden 

 
 

 

 

 

 Životní prostředí rostlin 

 

 
 

- s dopomocí jmenuje různá prostředí, v nichž 

rostliny rostou (les, louka, pole, zahrada…) 
- zařadí do určitého prostředí charakteristickou 

rostlinu a naopak 

- charakteristické rostliny pozná, pojmenuje 

 

Únor 

 
 

 

 
 

Březen 

 Hospodářsky významné rostliny 

- obilniny, okopaniny, olejniny, luštěniny 

- zelenina 

- ovocné stromy a keře 
 

 
 

- s dopomocí rozliší a pojmenuje jednotlivé 

hospodářské rostliny 
- jednoduše vysvětlí, jak je využíváme, uchováváme 

(sušení, mražení, kompoty…), jaké potraviny se 

z nich vyrábějí (obilí – mouka, cukrová řepa – 
cukr, slunečnice – olej…) 

- jednoduše popíše způsob jejich pěstování 

 

Duben  Listnaté a jehličnaté stromy 

- jehličnaté stromy 

- listnaté stromy a keře 

- rozliší jehličnatý a listnatý strom 

- popíše rozdíl mezi jehličnatým a listnatým 

stromem, užívá pojmy jehličí, listy 
- s dopomocí rozpozná a pojmenuje nejznámější 

druhy našich jehličnatých a listnatých stromů 

- rozpozná strom a keř 
- jednoduše vysvětlí, jaký užitek stromy poskytují  
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Přírodověda – Základní poznatky z přírodopisu, 8.ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Květen 

 

 

 

 Léčivé rostliny 

 

 

 

 

 

 

Chráněné rostliny 

 

 

 

 

 

 

Cizokrajné rostliny a ovoce 

- zná pojem léčivé rostliny a jednoduše jej vysvětlí 

- rozpozná a pojmenuje nejznámější léčivé rostliny 

vyskytující se v našem regionu (smetanka, 
kontryhel, divizna…) 

- zná jednoduchý způsob uchování a užití léčivých 

rostlin (sušení, čaje) 
 

- zná pojem chráněné rostliny, ví, jak se k nim 
chovat 

- některé známé chráněné rostliny rozpozná a 

pojmenuje 
- s dopomocí vysvětlí, proč jsou některé druhy 

rostlin chráněné 

 
- pozná a pojmenuje nejznámější druhy 

cizokrajného ovoce, příp. cizokrajných rostlin 

(palma, kaktus…) 
 

Vycházka 

- léčivé a chráněné rostliny v našem 

okolí 
Praktické činnosti 

- sběr léčivých rostlin, sušení (Pv) 

Červen Opakování a procvičování učiva 

Časová rezerva 

  Vycházka 

- jehličnaté a listnaté stromy 
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Přírodověda – Základní poznatky z přírodopisu, 9.ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Opakování učiva - části rostlinného těla 

- životní podmínky rostlin 

- hospodářsky významné rostliny 
- jehličnaté a listnaté stromy 

- léčivé, chráněné a cizokrajné rostliny 

 Učebnice a PS: 

- Přírodověda pro 5.+6.roč.ZvŠ (PS) -

Parta 
- Přírodověda 4, 5 (PS) – Compacta 

- Přírodověda pro 5.+6.roč.ZvŠ 

(učeb.) - Parta 

Říjen 1/2 Živočichové Způsob a podmínky života zvířat - s dopomocí jmenuje podmínky života zvířat 
- k určitému prostředí přiřadí typického živočicha, 

pojmenuje ho 

 

Říjen 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec 1/2 

 Savci 

- stavba těla, charakteristické znaky 

- nejznámější zástupci našich savců (domácí 

zvířata, zvířata volně žijící) 
- péče o zvěř 

- jednoduše popíše stavbu těla savců (4 končetiny, 

ocas, srst, uši, zuby…) a další charakteristické 
znaky (rodí živá mláďata, mláďata sají mateřské 

mléko) 

- pozná a pojmenuje nejznámější druhy savců, které 
chováme jako domácí zvířata 

- popíše užitek, jaký nám poskytují a péči, jakou jim 

poskytuje člověk 
- pozná a pojmenuje naše nejznámější volně žijící 

zvířata (srnec, jelen, divočák, zajíc, liška, 

veverka…) 
- ví, čím se tato zvířata živí, s dopomocí jednoduše 

popíše způsob jejich života a péči, jakou jim 

poskytuje člověk 

- zná pojem myslivec 

 

Prosinec 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden 

 Ptáci 

- stavba těla, charakteristické znaky 

- nejznámější zástupci našich ptáků (drůbež, ptáci 

volně žijící) 
- péče o ptáky 

 

- jednoduše popíše stavbu těla ptáků (2 končetiny, 

peří, křídla, zobák…) a další charakteristické 

znaky (snášejí vejce, létá) 
- pozná a pojmenuje nejznámější druhy ptáků, které 

chováme jako domácí zvířata, zná pojem drůbež 

- popíše užitek, jaký nám poskytují a péči, jakou jim 
poskytuje člověk 

- pozná a pojmenuje naše nejznámější volně žijící 
ptáky (káně, datel, sova, sýkorka, vlaštovka, čáp, 

vrána …) 

- ví, čím se tito ptáci živí, s dopomocí jednoduše 
popíše způsob jejich života a péči, jakou jim 

poskytuje člověk 
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Přírodověda – Základní poznatky z přírodopisu, 9.ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor  Plazi a obojživelníci 

- užovka, zmije, ještěrka 

- skokan, ropucha  

- chránění živočichové 

- pozná ještěrku, užovku a zmiji, užívá pojem had 

- s dopomocí řekne, kde naši hadi žijí a čím se živí 

- ví, že zmije je jedovatý had, zná pojem uštknutí 
- jednoduše popíše zásady pobytu v lese (ochrana 

před uštknutím) a 1.pomoc v případě uštknutí 

- pozná skokana a ropuchu, užívá pojem žáby 
- jednoduše popíše, kde žijí a čím se živí 

- ví, že obojživelníci (žáby) jsou chránění 
- jednoduše vysvětlí, jak se chováme k chráněným 

živočichům 

 

Březen  Ryby 

- stavba těla, charakteristické znaky 

- nejznámější druhy ryb 

- jednoduše popíše stavbu těla ryb (nemá končetiny, 

má ploutve, šupiny) a další charakteristické znaky 
(žije ve vodě, dýchá žábrami) 

- pozná a pojmenuje nejznámější druhy našich ryb 

(kapr, pstruh, štika, sumec…) 
- jmenuje některé mořské ryby (sardinka, makrela...) 

- s dopomocí popíše způsob života ryb a péči, jakou 

jim poskytuje člověk 
- zná pojem rybář 

 

 

Duben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hmyz 

- stavba těla 

- hmyz: užitečný, škodlivý a obtížný 

- včela medonosná 

- jednoduše popíše stavbu těla hmyzu 
- pozná a pojmenuje nejznámější druhy u nás 

žijícího hmyzu (vosa, mravenec, mandelinka, 

vážka, moucha, slunéčko, komár…) 

- s dopomocí určí, jedná-li se o hmyz užitečný, 

škodlivý nebo obtížný 

- zná pojmy motýl, brouk a rozliší je na obrázcích 
- zná pojmy klíště, veš, blecha, rozpozná je na 

obrázcích, s dopomocí jednoduše vysvětlí, čím 

nám škodí a jak se proti a nim můžeme bránit 
- pozná a pojmenuje včelu, s dopomocí jednoduše 

popíše její způsob života, její význam a užitek, 

který poskytuje člověku 
 

 

Květen 

 
 

 Cizokrajná zvířata 

- ZOO 

- na obrázcích pozná a pojmenuje nejznámější 

cizokrajná zvířata (lev, tygr, žirafa, zebra, slon, 
opice, klokan…) 

- zná pojem ZOO, jednoduše popíše, k čemu toto 

zařízení slouží 
- zná pojem ohrožený druh, chráněný živočich 

- jednoduše popíše, jak se člověk chová 

k ohroženým (chráněným) druhům zvířat 

Vycházka 

- poznávání a pozorování zvířat 
v přírodě, podle možností i 

v domácím hospodářství 

 
 

 

 

Červen Opakování a procvičování učiva 

Časová rezerva 
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Přírodověda – Základní poznatky z přírodopisu, 10.ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Opakování učiva - živočichové, jejich základní rozdělení a znaky, 

užitek a péče o ně 

 Učebnice a PS: 

- Přírodověda pro 4.+5.roč. ZvŠ (PS) -

Parta 
- Přírodověda 4, 5 (PS) – Compacta 

- Přírodověda pro 5.roč. ZvŠ (učeb.) - 

Parta 
- Přírodopis pro 9.roč. ZvŠ (učeb.) – 

Septima 

Říjen 

 

 

 

 

 

 

Leden 

Lidské tělo Základní části lidského těla 

- kostra a svaly 
- dýchací soustava 

- srdce a krevní oběh 

- trávicí soustava 
- vylučovací soustava 

- nervová soustava 

- smyslová ústrojí 
- rozmnožovací ústrojí 

- rozpozná, na modelu ukáže a správně pojmenuje 

hlavní části lidského těla (užívá pojmy lebka, 

hrudní koš, horní a dolní končetiny, loket, rameno, 

záda, koleno, lýtko, pata, svaly…) 
- rozpozná a správně pojmenuje hlavní orgány 

lidského těla (srdce, plíce, žaludek, střeva, 

mozek…) 
- s dopomocí jednoduše popíše stavbu a funkci 

jednotlivých orgánových soustav 

Praktické činnosti: 

- měření tepu a tlaku (v klidu a po 

námaze) 

- měření frekvence dechu (v klidu a 
po námaze) 

- měření délky zadržení dechu 

Únor  První pomoc - jednoduše popíše, jakým způsobem poskytne 

základní první pomoc při méně závažném poranění 

(odřenina, popálenina, řezná rána, zlomenina) 
- prakticky předvede poskytnutí první pomoci 

(samostatně nebo s dopomocí) 

- zná číslo 155, prakticky předvede, jak přivolá 

pomoc 

- ví, že se může s žádostí o pomoc obrátit na 

dospělou osobu, prakticky předvede 

Praktické činnosti: 

- poskytnutí první pomoci při méně 

závažném poranění (odřenina, 
popálenina, řezná rána, zlomenina) 

 

Březen  Zdravý životní styl - zná základní hygienická pravidla, aktivně je 

dodržuje 

- s dopomocí popíše vhodný režim dne, zná význam 
sportu a tělesné činnosti, odpočinku 

- zná a jmenuje látky, které škodí lidskému zdraví, 

používá pojmy alkohol, tabák (cigarety), drogy, ví, 
že je třeba se jich vyvarovat 

- zná základní zásady zdravé výživy, rozliší 

potraviny zdravé a nezdravé 
- ví, že je třeba dostatečně pít, pitný režim aktivně 

dodržuje 

- zná pojem vitamíny a jednoduše vysvětlí jejich 
význam pro lidské tělo 
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Přírodověda – Základní poznatky z přírodopisu, 10.ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Duben 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen 

Ochrana přírody Ochrana přírody 

- ochrana ovzduší, půdy a vody 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- ochrana zvířat a rostlin, chráněná území 

 
 

 

 
 

- ochrana přírody na úrovni jednotlivce 

- s dopomocí na příkladech jednoduše vysvětlí, jak 

lidé svou činností poškozují přírodu – ovzduší, 

půdu a vodu a jak můžeme situaci napravit 
(výfukové plyny, kouř z továren, spalování odpadu 

v domácnostech, vypouštění ropných látek, 

odpadní vody, hnojiva, kácení lesů, černé 
skládky…) 

- zná pojem životní prostředí, třídění (recyklace) 
odpadů 

- zná pojem recyklační dvůr a jednoduše vysvětlí, 

kdy jej využíváme 
- pozná symbol pro označení recyklovatelných 

výrobků 

 
- zná pojem chráněný živočišný druh, chráněná 

rostlina, jednoduše vysvětlí, jak se k chráněným 

druhům chováme 
- zná pojem CHKO, popíše způsob chování 

v CHKO, ví, že náš region – Jeseníky, jsou CHKO 

 
- jednoduše popíše, jak on sám může přispět 

k ochraně životního prostředí (úklid kolem domu, 

odhazování odpadků, třídění odpadu, šetření 
vodou a energiemi, topení kvalitními palivy…) 

- popíše zásady správného chování v přírodě 

 

Praktické činnosti 

- prakticky provede třídění odpadu 

(papír, plasty, sklo), roztříděný 
odpad vloží do příslušných 

kontejnerů 

 
Vycházka 

- místa v obci a okolí znečištěná a 
místa čistá, upravená, o které je 

pečováno 

 

PT-EV/ 3b, 4a 

 
 

PT-EV/ 2c 

 

 

 

 

 

Červen Shrnutí učiva přírodopisu 

Časová rezerva 

  Vycházka 
- komplexní pozorování přírody 

s využitím všech poznatků nabytých 

v průběhu vyučování předmětu 
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Přírodověda – Základní poznatky z chemie, 9.ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Říjen 

Chemie Co zkoumá chemie 

- látky 

- nebezpečné látky a jejich označení 

- užívání chemických přípravků v běžném životě 

- zná pojem „látka“ z hlediska chemie 

- s dopomocí rozliší a jmenuje látky přírodní a 

umělé 
- přečte symboly označení nebezpečných látek 

(hořlavina, žíravina, trhavina, jed ...) 

- jednoduše podle symbolu vysvětlí, čím je látka 
nebezpečná a popíše zásady bezpečného uložení, 

popřípadě bezpečné práce s ní 
- přečte symboly na běžně dostupných čistících 

přípravcích (zahradnických přípravcích, barvách a 

lacích …)  užívaných v domácnosti a jednoduše 
popíše zásady bezpečného používání 

- jednoduše popíše a prakticky předvede poskytnutí 

první pomoci při zasažení těla nebezpečnými 
látkami (popálení, poleptání, požití, zasažení očí) 

 

Praktické činnosti 

- poskytnutí první pomoci při zasažení 

těla nebezpečnou látkou 
- čtení značek na výrobcích, určování 

možného nebezpečí při použití a 

způsobů první pomoci 
 

 
Učebnice a PS: 

- Chemie pro 9.roč. ZvŠ (učeb.) – 

Parta 
- Přírodověda pro 5.roč. ZvŠ (učeb.) – 

Parta 

- Přírodověda pro 5.roč. ZvŠ (PS) -
Parta 

- Přírodověda 5 (PS) – Compacta 

Listopad 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prosinec 

Látky a jejich vlastnosti Směsi látek 

- pojem směs 

- oddělování složek směsi (filtrace, usazování) 

- jednoduše vysvětlí pojem „směs“ 

- uvede příklady směsí, se kterými se setkává 
v běžném životě (zeleninová polévka, pomazánka, 

atp…) 

- prakticky provádí jednoduché mechanické 
oddělování složek směsi (třídění) 

- pozoruje různé způsoby oddělování složek směsi, 

s dopomocí popíše jejich průběh 

- zná pojmy filtrace, usazování a tyto postupy rozliší  

- zná praktické užití oddělování složek směsi (síto, 

vysavač, příprava kávy…) 

Praktické činnosti 

- ze 2 či více složek vytvoří směs, 
oddělí složky směsi (např. čočka, 

hrách, fazole) 

- samostatně provádí usazování a 
oddělení složek směsi odlitím vody 

- s dopomocí provádí filtraci roztoku 

Leden 

 

 

 

 

 

Únor 

 Vlastnosti látek 

- rozpustnost pevných látek 

- zná pojem „rozpustnost“ 

- na základě vlastní zkušenost (pokusu) rozliší látky 

ve vodě rozpustné a nerozpustné 
- ví, že míchání a zahřátí urychlí rozpouštění 

pevných látek 

- pozoruje rozpustnost tuků v benzínu, vysvětlí 
praktické využití tohoto jevu (čištění oděvů) 

Praktické činnosti 

- určuje rozpustnost různých látek ve 

vodě 
- porovnává rychlost rozpouštění látek 

a) v klidu – s mícháním 

b) ve studené – teplé vodě 
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Přírodověda – Základní poznatky z chemie, 9.ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Březen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen 

 

Voda v přírodě Voda 

- voda a její vlastnosti 

- koloběh vody v přírodě 

- voda pitná a užitková 
- voda odpadní 

- voda minerální 

- význam vody 
- čistota a ochrana vody 

- na základě praktických zkušeností a poznatků 

z učiva fyziky popíše základní vlastnosti vody 

- s dopomocí a s využitím modelu popíše koloběh 
vody v přírodě 

- zná pojem povrchová a spodní voda 

- zná pojem pitná voda, ví, k čemu se pitná voda 
užívá, kde se s ní setkáme, zná a s dopomocí 

vysvětlí pojem vodovod, vodárna (příp.vodojem,  
         studna) 

- zná pojem užitková voda, ví, k čemu se používá, 

kde se s ní setkáme, ví, že tuto vodu nesmí pít 
- ví, že voda v moři je slaná 

- zná pojem odpadní voda, kanalizace, čistička 

odpadních vod a s dopomocí jednoduše vysvětlí 
jejich funkci a význam 

- zná pojem minerální voda, s dopomocí jednoduše 

vysvětlí její význam pro zdraví člověka 
- jmenuje některé druhy minerálních vod 

- ví, že v našem regionu je několik pramenů 

minerálních vod (Ondrášov, Karlova Studánka, 
Moravice, Lázně Jeseník – vodoléčba) 

- jednoduše vysvětlí význam vody pro život lidí, 

zvířat a rostlin 
- s dopomocí jmenuje lidské činnosti a látky, které 

způsobují znečištění vody 

- popíše, jak chráníme čistotu vody (lidé obecně i 
jednotlivci) 

 

Vycházka 

- vodárna, studna – pumpa 

- pozorování vodních toků a jejich 
případného znečištění 

 

PT-EV/ 1c 

Červen Opakování a procvičování učiva 

Časová rezerva 
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Přírodověda – Základní poznatky z chemie, 10.ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Opakování učiva - látky 

- směsi, oddělování složek směsi 

- rozpustnost látek 
- voda 

 

 

 

Říjen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

Vzduch Vzduch 

- vlastnosti vzduchu 

- vzduch a vítr 

- využití vzduchu 

- kyslík jako složka vzduchu 

- význam kyslíku 

- využití kyslíku 
- čistota ovzduší, smog 

- na základě pozorování a praktických zkušeností 

s dopomocí určí vlastnosti vzduchu 
- jednoduše popíše způsoby proudění vzduchu a 

jeho využití lidmi (pouštění draka, plachetnice, 

větrné mlýny a elektrárny…) 
- zná pojem „kyslík“, ví, že kyslík je plyn a je 

součástí vzduchu 

- jednoduše vysvětlí význam kyslíku pro život 
člověka, zvířat a rostlin 

- ví, že kyslík podporuje hoření 

- jmenuje způsoby užití kyslíku v různých lidských 
činnostech (lékařství, potápění…) 

- s dopomocí jmenuje zdroje znečištění vzduchu 

- zná pojem „smog“ a jednoduše jej vysvětlí 
- s dopomocí popíše, jak chráníme čistotu vzduchu 

(lidé i jednotlivci) 

Vycházka 

- pozorování zdrojů znečištění 
vzduchu ve městě (auta, lokální 

topeniště…) 

- proudění vzduchu – vítr 
 

Praktické činnosti 

- pozoruje proudění vzduchu (teplý a 
studený vzduch v místnosti) 

- pozoruje hoření svíčky za a bez 

přístupu vzduchu 
 

PT-EV/ 2b 

Prosinec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden 

Přírodní paliva Paliva 

- uhlí 

- ropa 
- zemní plyn 

- s dopomocí jednoduše popíše způsob vzniku uhlí 

- ví, že uhlí je černé a hnědé, rozliší druhy na 

praktické ukázce 

- zná pojem horník, doly, rypadlo, s použitím 

obrázku jednoduše popíše způsob těžby uhlí 
- zná způsob využití uhlí (palivo) 

- s dopomocí jednoduše popíše rizika pro životní 
prostředí spojená se spalováním uhlí 

- s dopomocí jednoduše popíše způsob vzniku ropy 

- pozoruje a popíše vlastnosti ropy 
- s dopomocí a za využití obrázku jednoduše popíše 

způsob těžby a dopravy ropy 

- zná pojmy těžební ropná plošina, tanker, ropovod, 
ropná havárie) 

- s dopomocí popíše rizika pro životní prostředí 

spojená a těžbou a přepravou ropy 

- s dopomocí popíše způsob využití ropy jako 

suroviny pro chemický průmysl a jmenuje některé 

výrobky (nafta, benzín, plasty…) 
- zná pojem zemní plyn, pojem plynovod 

- popíše užití zemního plynu (topení, vaření) 

- ví, že zemní plyn je výbušný, popíše zásady 
bezpečnosti při vaření na plynovém sporáku 

  

Praktické činnosti 

- rozlišování černého a hnědého uhlí 

- pozorování vlastností ropy (je 

hořlavá, lehčí než voda, 

charakteristický zápach…) 
 

 
 

Učebnice a PS: 

- Chemie pro 9.roč. ZvŠ (učeb.) – 
Parta 

- Přírodověda pro 5.roč. ZvŠ (učeb.) – 

Parta 
- Přírodověda pro 5.roč. ZvŠ (PS) -

Parta 

- Přírodověda 5 (PS) – Compacta 
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Přírodověda – Základní poznatky z chemie, 10.ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen 1/2 

Nerostné látky Nerosty 

- vápenec 

- sůl kamenná 

- železná ruda 

- zná pojem nerost 

- s dopomocí popíše vznik vápence 

- ví, že se z vápence vyrábí vápno a popíše jeho 
využití (stavby), zná pojmy cement, beton 

- jednoduše popíše zásady bezpečnosti při práci 

- s dopomocí popíše vznik kamenné soli, způsob její 
těžby a způsob získávání soli v současnosti 

- ví, že sůl se rozpouští ve vodě 
- ví, že sůl potřebují lidé a zvířata k životu, doloží 

na příkladech (nechutenství, myslivci – sůl pro 

zvířata…) 
- zná pojem železná ruda, ví, že železo se vyrábí 

tavením v pecích 

- pozná a pojmenuje některé výrobky ze železa 
- ví, že železo na vzduchu rezaví, popíše způsob 

ochrany (nátěry) 

Praktické činnosti: 

- pozorování krystalizace soli 

Březen 2/2 

 
 

Organické látky Organické látky 

- cukry 

- tuky 
- bílkoviny 

- ví, že tyto látky jsou součástí těl živých organismů 

- s dopomocí jednoduše popíše výrobu cukru 
z cukrové řepy 

- ví, že tuky rozdělujeme na rostlinné a živočišné, 

uvede příklady 
- jednoduše popíše výrobu oleje ze semen 

slunečnice, řepky 

- ví, že bílkoviny jsou důležitou součástí naší 

potravy (tvorba svalstva, růst) 

Praktické činnosti 

- zjišťování obsahu cukru v různých 
rostlinných šťávách (chuť) 

- zjišťování obsahu tuku v semenech 

rostlin (slunečnice, mák…) 
 

Duben 

 

 

 

 

 

 

Látky, které příroda nezná Plasty 

- plasty 

- únik nebezpečných látek 

- zná a užívá pojem plasty 

- rozliší výrobky z plastů a ostatních materiálů (kov, 
dřevo, sklo, přírodní tkaniny…) 

- jmenuje některé výrobky z plastů 

- s dopomocí jmenuje výhody, které plasty vůči 
klasickým materiálům mají 

- jednoduše vysvětlí, jak plasty ohrožují životní 

prostředí (uvolňování škodlivých látek při 
spalování, nerozkládají se v přírodě) 

- popíše způsob správné likvidace plastů z hlediska 

jednotlivce, zná a užívá pojem třídění odpadu  
- popíše způsob správné likvidace plastů z hlediska 

společnosti (spalovny, recyklace – nové výrobky) 

- s dopomocí popíše způsob chování při úniku 
nebezpečných látek 

- ví, že musí respektovat příkazy dospělých osob, 

osob pověřených (hasiči, záchranáři..) 
- ví, že musí respektovat vyhlášené pokyny (místní 

rozhlas, rádio, televize) 

 

Praktické činnosti 

- prakticky provede třídění odpadu 
(papír, plasty, sklo), roztříděný 

odpad vloží do příslušných 

kontejnerů 
(společně s učivem přírodopisu – 

viz. duben, 10.roč.) 
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Přírodověda – Základní poznatky z chemie, 10.ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Květen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Léčiva, návykové látky - zná a užívá pojem léky (léčiva) 

- ví, že musí při užívání léků dodržovat doporučení 
lékaře, lékárníka 

- ví, že nesmí užívat léky ve větším množství 

(otrava) 
- ví, že léky mají omezenou dobu použitelnosti, 

najde značení na krabičce 

- popíše správnou likvidaci nepoužitých léků 

- zná a jmenuje látky, které škodí lidskému zdraví, 

používá pojmy alkohol, nikotin, kofein, drogy 

(příp.heroin, pervitin, extáze…) 
- popíše následky, kterým se vystavují jejich 

konzumenti, ví, že je třeba se návykových látek 

vyvarovat 
- zná pojem doping, uvede, kde se sním setkáváme 

(sportovci, posilovny…) a jak poškozuje lidské 

zdraví  
 

 

Červen 

 

Shrnutí učiva chemie 

Časová rezerva 

   

 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast   UMĚNÍ A KULTURA 

 
  

Týdenní počet hodin   26 hod – z toho  1.stupeň 18 hod 

         2.stupeň   8 hod 

 

  

Vyučovací předměty   Hudební výchova 

     Výtvarná výchova 

 

 

  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 

vede žáka k: 

- využívání a rozvíjení tvořivých schopností a dovedností 

- rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání 

- rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí 

- ke kultivovanému vystupování a získávání sebedůvěry 

- poznání, že kultura a umění obohacují život člověka 

- poznání národní kultury, její duchovní hodnoty a k vědomí, že je třeba ji chránit 

- seznámení se s kulturou jiných národů a etnik. 
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Vyučovací předmět   HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 
Týdenní počet hodin   16 hod – z toho  1.stupeň – 12 hod 

         2.stupeň –   4 hod 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávací obsah 

Hudební výchova kladně formuje osobnost žáků. Napomáhá rozvíjet jejich řeč, paměť, smyslové 

vnímání, hudebnost i emocionální složku jejich osobností. Pomocí písní a hudebních skladeb se 

žáci učí vnímat sebe i své okolí, své nálady a pocity, stejně jako nálady a pocity druhých lidí. 

V kombinaci s pohybem při hudebně pohybových činnostech se pak snáze naučí a zapamatují si 

text a emočně hudbu prožijí. Hudební výchova plní i funkci rehabilitační a relaxační, pomáhá 

k uvolnění napětí, překonávání únavy a zlepšení nálady, přispívá i ke zlepšení soustředěnosti žáků. 

Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních 

dovedností – sluchových, intonačních, rytmických, pěveckých, hudebně tvořivých, poslechových a 

pohybových. 

V hudební výchově vedeme žáky k aktivnímu provozování hudby (zpěv, hra na rytmické nástroje), 

učíme je hudbě naslouchat a využívat ji jako jednu z možností účelného trávení volného času 

(poslech hudby při práci a odpočinku, cvičení při hudbě, tanec, návštěva koncertů, divadel atp.). 

Formy realizace 

Vyučovací hodina 

Časová dotace 

Předmět je vyučován ve všech ročnících 1.stupně v rozsahu 2 hodin týdně a ve všech ročnících 

2.stupně v rozsahu 1 hodiny týdně. 

Místo realizace 

Běžné třídy 

Průřezová témata 

V předmětu jsou integrovány tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou 

k tomu, aby žák v předmětu Hudební výchova dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. 

 

Očekávané výstupy 

1.stupeň 

1.období – žák by měl: 

- zpívat jednoduché melodie či písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu a individuálním 

schopnostem 

- užívat při hudebních aktivitách různé hudební nástroje přiměřeně svým schopnostem a 

dovednostem 

- vnímat, rozlišovat a napodobovat různé hudební i nehudební zvuky 

- soustředit se na poslech jednoduché krátké známé písně či skladby 

- naučit se správně hospodařit s dechem a snažit se srozumitelně vyslovovat 

- reagovat pohybem na hudbu 
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2.období – žák by měl: 

- zpívat písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu a individuálním schopnostem 

- rozlišit hudební a nehudební zvuk, mluvený a zpívaný hlas, rozeznat tóny: krátké – dlouhé, vyšší 

– nižší 

- správně, hospodárně a pravidelně dýchat a snažit se o co nejlepší vyslovování při zpěvu i při 

rytmizaci říkadel 

- soustředit se na poslech jednoduchých skladeb 

- poznat vybrané rytmické hudební nástroje a užívat je při hudebních aktivitách 

- propojit vlastní pohyb s hudbou, zvládnout jednoduché taneční hry 

 

2.stupeň 

Žák by měl: 

- využívat pěvecké návyky, podle individuálních schopností a dovedností zvládat správné dýchání 

a výslovnost při zpěvu i mluveném projevu 

- interpretovat vybrané a vzhledem k individuální úrovni zvládnutelné lidové a umělé písně 

- doprovázet podle svých schopností a dovedností písně na rytmické hudební nástroje 

- soustředit se na poslech skladeb různých hudebních žánrů 

- zvládnout základní kroky jednoduchého tance 

 

Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Hudební výchova 

Kompetence k učení 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- naučí se zpaměti krátký text 

- v textu písně (říkadla) doplní místo obrázku příslušné slovo 

- používá názorné pomůcky (Orffovy nástroje) 

- pracuje podle slovního vedení učitele 

- dodržuje základní hygienické návyky – správné sezení a držení těla, správné dýchání při zpěvu 

- dá najevo radost z pěkných výsledků a pozitivně reaguje na úspěchy spolužáků 

- pracuje s chutí, aktivně se zapojuje do různých činností 

- dokáže navázat dobré citové vztahy s učitelem 

- zná význam slov užívaných v příslušném oboru, správně a aktivně je užívá 

- používá základní pravidla společenského chování (pozdraví, požádá, poděkuje) 

- zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (pomůcky, úklid…) 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- napodobuje učitele při řešení různých úkolů a situací 

- postupuje při nápodobě od jednoduchých činností ke složitějším 

- vnímá, že ne vždy se vše podaří, nenechá se odradit neúspěchem 

- snaží se překonat neúspěch opakováním činnosti 

- raduje se z úspěšně dokončeného, provedeného úkolu 

- při řešení problému se obrací na osoby ve svém okolí (učitel, spolužáci) 

- požádá o radu a jednoduše problém popíše 
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Kompetence komunikativní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- pozorně naslouchá, udržuje kontakt očima 

- vhodně používá gesta, mimiku k dosažení cíle sdělení 

- hovoří (zpívá) přiměřeně nahlas 

- rozumí krátkým jednoduchým větám a běžně užívaným frázím 

- osvojuje si význam dalších slov, aktivně je užívá 

- správně reaguje na sdělení a pokyny 

- ptá se, jestliže něčemu nerozumí, odpoví na otázku 

- kladné i záporné emoce vyjadřuje přiměřeným způsobem 

- prožitky a pocity jednoduše slovně nebo mimicky vyjádří 

- poslouchá a reaguje na názory druhých, respektuje je  

- vnímá pocity druhých, přiměřeně na ně reaguje 

- navazuje přátelské vztahy s vrstevníky 

- komunikuje s vyučujícími a spolužáky 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- pozná svého učitele, vychovatele, ostatní pracovníky školy a respektuje jejich příkazy 

- vnímá svoji sounáležitost se skupinou 

- spolupracuje s vrstevníky při hře a učení, řešení úkolů 

- zapojuje se do společných aktivit, podle svých schopností pracuje v týmu 

- přizpůsobí se společnému programu 

- dospělým osobám vyká 

- je-li požádán, vykoná určitou činnost 

- vyjadřuje jednoduše své pocity, názory a přání, přiměřeně reaguje na pocity, názory a potřeby 

druhých 

- navazuje a udržuje kamarádské vztahy, přátelství 

- nikomu neubližuje 

- nestydí se vystupovat před cizími lidmi 

- pochopí a přijme za své zásady chování na kulturních akcích 

 

Kompetence občanské 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- dodržuje základní pravidla společenského chování 

- ve společnosti jednoduše, vhodným způsobem, komunikuje 

- dodržuje své základní povinnosti, přiměřeně uplatňuje svá práva 

- chrání osobní i společný majetek 

- respektuje rodiče, pedagogy 

- chápe hudbu a hudební aktivity jako vhodný způsob využití svého volného času 

- navštěvuje kulturní a společenské akce aktivně nebo jako divák 

- dodržuje pravidla zdravé výživy, pitný režim 

- zná význam odpočinku, relaxace 
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Kompetence pracovní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- dodržuje zásady ochrany zdraví a hlasové hygieny 

- udržuje pořádek na svém místě, ve svém okolí 

- rozumí pokynům učitele, pracuje podle jeho pokynů 

- soustředí se na probírané učivo (nácvik písně, tance, poslech hudby) 

- snaží se o co nejlepší provedení úkolu 

- raduje se z úspěchu při svých činnostech i činnostech ostatních žáků 

- přijímá hodnocení své práce, přijímá i nepříznivé hodnocení a snaží se svou práci zlepšit 



Hudební výchova    1. ročník, 2 hodiny týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy.     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Úvod do předmětu 

Rytmizace říkadel 

Sluchová cvičení 

Zpěv písní 

Zjišťování pěveckých dovedností a pohybových 

schopností 
Skákal pes, přes oves 

Odkud slyším zvuk? 

Krávy, krávy 

- žák se pokouší zazpívat svou oblíbenou 

písničku 
- žák se pokouší rytmus říkadla spojit s hrou 

na tělo podle návodu učitele 

- žák se pokouší ukázat paží, ze které strany 
(P, L) slyší zvuk 

- žák se pokouší zpívat píseň, napodobuje a 
doplňuje jednotlivé „hlasy“ zvířat 

PT – OSV/5a 

Průběžně v hodinách 
CD – Tancovala žížala, č. 3 

CD – Zpěvník Svěrák, Uhlíř, č. 2 

 
PT-OSV/ 4a, 4b – průběžně v hodinách 

Říjen Hudebně pohybové činnosti 

Poslech písní 

Zpěv písní 

Poslech skladeb 

Utíkej, Káčo, utíkej 

Kočka leze dírou (poslech) 

Kočka leze dírou (zpěv) 
Eben Petr – Písnička o vrabci 

- žák se pokouší písničku zazpívat i při běhu 

- žák se soustředí na poslech krátké písně 

- žák se pokouší písničku zpívat 
- žák se soustředí na poslech zimní písničky 

CD – Tancovala žížala, č. 12 

CD – Tancovala žížala, č. 5 

CD – Posloucháme hudbu ve škole (2. 
ročník), č. 7 

Listopad Rytmizace říkadel 

Poslech písní 

Zpěv písní 

Rozpočitadla 

Běží myška po polici 

Maličká su (poslech) 

Maličká su (zpěv + taneček) 
Na pasece dva pařízky 

- žák se pokouší spojit rytmus říkadla s hrou 

na tělo podle nápodoby učitele 

- žák se soustředí na poslech písně 
- žák se pokouší písničku zpívat 

- žák říká rozpočitadlo, rytmizuje ukazováním 

Lit.: První říkadla pro nejmenší, str. 4 

Soubor textů pro Hv – PO, č. 1 

CD – Tancovala žížala, č. 19 
Lit.: Jahoda J., Hudební výchova 

pro 1.- 3. roč., str. 16 

Prosinec Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv písní 

Poslech písní 

 

Mikulášek zvoní, cinká 

Mikulášek ztratil plášť 

Vánoční koledy (poslech) 

- žák se pokouší písničku doprovodit cinkáním 

na zvoneček a pohybem znázorní činnost 

- žák se soustředí na poslech koled 

Soubor textů pro Hv – Po, č. 2 

CD – Nejkrásnější české vánoční koledy 

Leden Rytmizace písní 

Poslech písní 

Zpěv písní 

Hrátky s Orfeovými nástroji 

Dědečku, dědečku 

Padá snížek (poslech) 

Sněží, sněží (zpěv) 
Rytmus – slabikování říkadel 

- žák se pokouší vytleskávat první dobu 4/4 

taktu za pomoci názoru učitele 

- žák se soustředí na poslech krátké písně 
- žák se pokouší písničku zpívat 

- žák se učí „slyšet“ rytmus nápodobou 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova  

pro 1. – 3. roč., str. 13 

CD – Hrajeme si u maminky (Hradišťan), 
č. 9 

Soubor textů pro Hv – PO, č. 3  

Únor Hudebně pohybové činnosti 

Sluchová cvičení 

Zpěv písní 

Rytmizace písně 

 

Měla babka (rytmizace + zpěv) 

Rozlišování zvuků 

Kalamajka, mik, mik, mik 
Kalamajka (rytmizace) 

- žák se pokouší napodobovat pohyby učitele a 

také písničku zpívat 

- žák se pokouší vyjádřit slovně nebo pomocí 
obrázku, jaký zvuk slyší (např. stříhání 

papíru – ukáže nůžky) 

- žák se pokouší zazpívat jednu sloku písničky, 
„mik“ vytleskává 

- žák provádí současně s písní grafomotorická 

cvičení 

Lit.: První říkadla pro nejmenší, str. 18 

CD – Tancovala žížala, č. 14 

CD – Zvuky živé a neživé přírody 
CD – Tancovala žížala, č. 29 

Soubor textů pro Hv-PO, č. 4 
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Hudební výchova    1. ročník, 2 hodiny týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy.     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Březen Hudebně pohybové činnosti 

Poslech skladeb 

Melodizace říkadel (instrumentální 

doprovod) 

Zpěv písní 

Šel zahradník do zahrady 

Klempíř Jaromír – Mláďata 
Běžela liška po ledu 

Vozilo se na jaře (zpěv) 

- žák se pokouší napodobovat pohyby učitele a 

také písničku zpívat 
- žák se soustředí na poslech skladby v rytmu 

country 

- žák se pokouší zmelodizované říkadlo 
doprovodit tleskáním podle slabik, pak 

slabiky vyťukat na dřívka, bubínek 
- žák se pokouší písničku zpívat  

 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova 

pro 1.-3.roč., str. 28 
CD – Posloucháme hudbu ve škole (1. 

ročník), č. 10 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova 
pro 1.-3.roč., str. 21 

Soubor textů pro Hv – PO, č. 5 

Duben Rytmizace říkadel 

Zpěv písní 

Poslech písní 

Zpěv písní 

Hody, hody, doprovody 

Točí se vajíčko 
Běžel tudy zajíček (poslech) 

Běžel tudy zajíček (zpěv) 

- žák se pokouší spojit rytmus říkadla s hrou 

na tělo podle nápodoby učitele 
- žák se pokouší zpívat písničku 

- žák se soustředí na poslech krátké písně 

- žák se pokouší písničku zpívat a doplňuje ji 
pohybovou činností podle nápodoby učitele 

(znázornění běhu, houpání…) 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova 

pro 1.- 3.roč., str. 22 
CD – Dětské písně a říkadla, č. 7 

Soubor textů pro Hv – PO, č. 6 

CD – Polámal se mraveneček, č. 29 
Lit.: Jahoda J., Hudební výchova 

pro 1.-3.roč., str. 22 

 

Květen Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv ukolébavky 

Poslech písní 

Hra na tělo 

Kolo, kolo mlýnský 

Halí, belí 

Šel tudy, měl dudy 
Rytmus – slabikování slov s různou délkou 

- žák tančí taneček podle učitele a také se 

pokouší současně písničku zpívat 

- žák se pokouší písničku zpívat a také kolébá 
hračku 

- žák se soustředí na poslech krátké písně 

- žák se učí „slyšet“ rytmus nápodobou (má-

vá-šá-teč-kem, ko-lo-je-depo-sil-ni-ci…) 

 

CD – Tancovala žížala, č. 1 

CD – Tancovala žížala, č. 38 

CD – Tancovala žížala, č. 10 
 

Červen Zpěv písní (instrumentální doprovod) 

Zpěv písní 

Poslech písní 

 

Zpěv písní – opakování 

Šel tudy, měl dudy 

Travička zelená 
Poslech písniček z Večerníčků 

Písničky vybírají děti 

- žák se pokouší písničku doprovodit pomocí 

Orffových nástrojů 
- žák se pokouší zpívat 1. sloku 

- žák sesoustředí na poslech dětských písní 

 

CD – Tancovala žížala, č. 10 

CD – Tancovala žížala, č. 9 
CD – Písničky z Večerníčků v disko 

rytmu 
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Hudební výchova    2. ročník, 2 hodiny týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy.     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Úvod do předmětu 

Rytmizace říkadel 

Sluchová cvičení 

Zpěv písní 

Zjišťování pěveckých dovedností a pohybových 

schopností 
Foukej, foukej větříčku 

Rozlišování zvuků 

Pec nám spadla 

- žák se pokouší zazpívat svou oblíbenou 

písničku 
- žák se pokouší spojit rytmus říkadla s hrou 

na tělo podle nápodoby učitele 

- žák se pokouší hospodárně dýchat a správně 
vyslovovat 

- žák se pokouší pojmenovat zdroj zvuku nebo 
ukáže na předmět (např. zvuk telefonu, zipu, 

nůžek, hudebního nástroje ...), zvuky 

napodobuje 
 

PT – OSV/5a 

Průběžně v hodinách 
CD – Zvuky živé a neživé přírody II. 

CD – Tancovala žížala, č. 2 

 
PT-OSV/ 4a, 4b – průběžně v hodinách 

Říjen Hudebně pohybové činnosti 

Poslech písní 

Zpěv písní 

Hra na tělo 

Pásla ovečky 

Adámku náš (poslech) 

Adámku náš (zpěv) 
Rytmus – tleskání do dlaní a do kolen 

- žák se pokouší tančit taneček v kruhu a 

současně zpívá písničku  

- žák se soustředí na poslech písně 
- žák se pokouší písničku zpívat 

- žák se pokouší vytleskat rytmus podle učitele 

CD – Tancovala žížala, č. 37 

Listopad Rytmizace říkadel 

Poslech písní 

Zpěv písní 

Poslech skladeb 

Pekař peče housky 
Už padá sníh (poslech) 

Padá sníh 

Hurník Ilja – Nekonečná pohádka (z cyklu příběhy 
jedné kapely) 

- žák se pokouší spojit rytmus říkadla s hrou 
na tělo podle nápodoby učitele  

- žák se pokouší hospodárně dýchat, správně 

vyslovovat 
- žák se soustředí na poslech písně 

- žák se pokouší písničku zpívat 

- žák se soustředí na poslech hudební skladby 

CD – Dětské písně a říkadla, č. 3 
CD – Kamarádi (1.), č. 12 

CD – Posloucháme hudbu ve škole 

(3. ročník), č. 11 

Prosinec Melodizace říkadel (instrumentální 

doprovod) 

Zpěv písní 

Poslech písní 

Koleda, koleda, Štěpáne 
Štědrej večer nastal 

Vánoční koledy (poslech) 

- žák melodicky přednáší říkadlo 
- žák se pokouší říkadlo doprovodit pomocí 

Orffových nástrojů 

- žák se pokouší písničku zpívat, jednu sloku 
- žák se soustředí na poslech koled 

CD – Nejkrásnější české vánoční koledy 
CD – Hrajeme si u maminky, č. 5 

Leden 

 

 

 

 

 

 

 

Poslech písní 

Rytmizace písní 

Zpěv písní 

Poslech skladeb 

 

 

 

My tři králové (poslech) 
Já mám koně, vraný koně 

Žežuličko, kde jsi byla 

W. A. Mozart – Sonáta A dur 
 

-       žák se soustředí na poslech koledy 
-       žák se pokouší vytleskat první a třetí dobu  

4/4 taktu za pomoci názoru učitele 

- žák se pokouší hospodárně dýchat, správně 
vyslovovat 

- žák se pokouší písničku zpívat, kuká jako 

ozvěna 
- žák se soustředí na poslech skladby 

CD – Hrajeme si u maminky, č. 8 
CD – Tancovala žížala, č. 6 

CD – Dětské písně a říkadla, č. 17 

CD – Melodie pro miminka, č. 2 
 

 

 

Únor Hudebně pohybové činnosti 

Poslech písně 

Zpěv písní 

Rytmizace lidových pranostik 

Šiju boty 

Já do lesa nepojedu (poslech) 

Já do lesa nepojedu (zpěv) 
Na Nový rok, Únor bílý, pole sílí 

- žák se pokouší napodobovat pohyby učitele a 

také dramatizovat říkadlo 

- žák se soustředí na poslech 
- žák se pokouší písničku zpívat 

- žák se pokouší vytleskávat rytmus  

 

CD – Polámal se mraveneček, č. 42 

CD – Tancovala žížala, č. 4 
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Hudební výchova    2. ročník, 2 hodiny týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy. ,     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Březen Poslech písně 

Zpěv písní 

Sluchová cvičení 

Zpěv písní (instrumentální doprovod) 

 

Holka modrooká (poslech) 

Holka modrooká (zpěv) 
Hudební nástroje (klavír, housle) 

Hrách a kroupy 

- žák se soustředí na poslech písně 

- žák se pokouší písničku zpívat 
- žák rozeznává znějící hudební nástroje 

výběrem obrázku, zná pojmy klavír, 

housle 
- žák se pokouší písničku doprovodit 

pomocí chrastítka (výroba chrastítka 
viz. *) 

 

CD – Tancovala žížala, č. 11 

CD – Hudební nástroje, č. 1, 2 
CD – Dětské písně a říkadla, č. 2 

*Soubor textů pro Hv – PO, č. 7 

Duben Hudebně pohybové činnosti 

Poslech písní 

Zpěv písní 

Rytmizace říkadel (již známých) 

Zajíček běží po pšenici 

Na naší zahrádce (poslech) 
Na naší zahrádce (zpěv) 

Šiju boty, Hrách a kroupy … 

- žák se pokouší napodobovat pohyby 

učitele a současně písničku zpívat 
- žák se soustředí na poslech písně 

- žák se pokouší písničku zpívat 

- žák se při přednesu pokouší o hru na 
tělo v rytmu říkadla 

- žák se pokouší hospodárně dýchat, 

správně vyslovovat 

Lit.První říkadla pro nejmenší, str.5 

CD – Hrajeme si u maminky, č.11 

Květen 

 

Rozpočitadla 

Zpěv písní 

Rytmizace říkadel (již známých) 

U potoka roste kvítí 

Šla Nanynka do zelí 

Poslech písní z pohádek 
Taneček Hoky-Hoky 

- žák recituje rozpočitadlo a pokouší se 

ukazovat na jednotlivé kamarády podle 

rytmu rozpočitadla 
- žák se pokouší písničku zpívat 

- žák se soustředí na poslech písniček  

- žák napodobuje učitele a zpívá 

CD – Tancovala žížala, č.18 

CD – Písničky z pohádek 

Soubor textů pro HV-PO, č.8 

Červen 

 

Poslech písní 

Zpěv písní 

Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv písní – opakování 

Karlíku, Karlíku (poslech) 
Karlíku, Karlíku (zpěv) 

Tanec (rytmický, disko) 

Shrnutí, opakování  

- žák se soustředí na poslech písně 
- žák zpívá píseň 

- žák se pokouší písničku zpívat, tancuje 

libovolně do rytmu zvukové ukázky 
- žák se pokouší pohybovat v rytmu 

disco  

CD – Tancovala žížala, č.13 
CD – Písničky z Večerníčků  
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Hudební výchova    3. ročník, 2 hodiny týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy. 

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Úvod do předmětu 

Rytmizace říkadel 

Sluchová cvičení 

Zpěv písní 

Zjišťování pěveckých dovedností a pohybových 

schopností 
Žába skáče po blátě 

Rozlišování zvuků (hudebních i nehudebních) 

Koulelo se, koulelo 

- žák se pokouší zazpívat svou oblíbenou 

písničku 
- žák se pokouší spojit rytmus říkadla 

s hrou na tělo podle nápodoby učitele 

- žák poznává zvuky ze zvukové 
nahrávky, zdroje pojmenuje, zvuky 

napodobuje 
- žák se pokusí písničku zazpívat 

PT – OSV/5a: průběžně v hodinách 

Lit.: První říkadla pro nejmenší, str. 12 
CD – Zvuky živé a neživé přírody 

CD – Dětské písně a říkadla, č. 6 

 
PT – OSV/ 4a, 4b – průběžně v 

hodinách 

Říjen Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv písní 

Poslech písní 

Zpěv písní 

Básnička o bramboře 

Dú, kravičky, dú 

Nechoď tam (poslech) 
Nechoď tam (zpěv) 

- žák se pokouší napodobovat pohyby 

učitele a současně říkat básničku 

- žák se pokouší písničku zpívat 
- žák se soustředí na poslech písně 

- žák se pokouší písničku zpívat 

Soubor textů pro Hv – PO, č. 9 

CD – Hrajeme si u maminky, č. 28 

CD – Tancovala žížala, č. 15 

Listopad Rytmizace říkadel 

Zpěv písní 

Poslech písní  

Zpěv písní 

Postavil jsem sněhuláka (rytmizace, kresba) 
Postavil jsem sněhuláka (zpěv) 

Padá snížek (poslech) 

Bude zima, bude mráz 

- žák se pokouší spojit rytmus říkadla 
s kresbou sněhuláka 

- žák se pokouší hospodárně dýchat, 

správně vyslovovat 
- žák zpívá 1. sloku 

- žák se soustředí na poslech písně 

- žák se pokouší písničku zpívat 

Soubor textů pro Hv – PO, č. 10 
CD – Hrajeme si u maminky, č. 9 

CD – Hrajeme si u maminky, č. 2 

 

Prosinec Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv písní 

Poslech koled 

Mik, miku, Mikuláš 
Na Vánoce dlouhý noce 

Vánoční koledy (poslech) 

- žák se pokouší spojit rytmus písně 
s hrou na tělo podle nápodoby učitele 

- žák se pokouší písničku zpívat 

- žák se soustředí na poslech koled 

Soubor textů pro Hv – PO, č. 11 
Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-3. 

roč., str. 21 

CD – MC (České vánoční koledy) 
 

Leden Rytmizace písní 

Zpěv písní (instrumentální doprovod) 

Poslech písní 

Zpěv písní, dramatizace písně 

1, 2, 3, 4, 5 cos to Janku … 
Tancujte myši 

Polámal se mraveneček (poslech) 

Polámal se mraveneček (dramatizace) 

- žák se pokouší spojit rytmus písně 
s ukazováním jednotlivých prstů – 

počítá 

- žák se pokouší rytmicky doprovodit 
zvukovou ukázku 

- žák se soustředí na poslech zhudebněné 

básně 
- žák vytváří různé role při dramatizaci 

písně 

CD – Polámal se mraveneček, č. 18 
CD – Polámal se mraveneček, č. 3 

CD – Polámal se mraveneček, č. 1 

Únor Rytmická deklamace 

Poslech skladeb 

Sluchová cvičení 

Zpěv písní 

Sedí liška pod dubem 
Hurník Ilja – Jak se kontrabas zamiloval (z cyklu 

Příběhy jedné kapely) 

Hudební nástroje (flétna, buben) 
Komáři se ženili 

- žák se pokouší správně vyslovovat, 
pokouší se dodržovat rytmus říkadla, 

případně říkadlo zpívá 

- žák se pokouší hospodárně dýchat 
- žák se soustředí na poslech skladby 

- žák rozeznává znějící hudební nástroje 

výběrem obrázku, zná pojem flétna, 
zná a užívá pojem buben, bubínek 

- žák se pokouší píseň zpívat 

Lit.: První říkadla pro nejmenší, str. 3 
CD – Tancovala žížala, č. 30 

CD – Posloucháme hudbu ve škole 

(1. ročník), č. 8 
CD – Hudební nástroje, č. 8, 18 

CD – Tancovala žížala, č. 30 
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Hudební výchova    3. ročník, 2 hodiny týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy. ,     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Březen Hudebně pohybové činnosti 

Poslech písní 

Zpěv písní 

Melodizace říkadel (instrumentální 

doprovod) 

Když jsi kamarád 

Jaro už je tu (poslech) 
Jaro už je tu (zpěv) 

Tluče bubeníček 

- žák se pokouší písničku zpívat a 

napodobuje pohyby paží podle učitele 
(pojď, cink, šplouch ...) 

- žák se soustředí na poslech písničky 

- žák se pokouší písničku zpívat 
v pomalém rytmu 

- žák se pokouší spojit rytmus říkadla 
s hrou na bubínek 

Soubor textů pro Hv – PO, č. 12 

CD – Hrajeme si u maminky, č. 13 
 

Duben  Rytmizace říkadel 

Zpěv písní 

Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv písní 

Já jsem malý zajíček (Hody, doprovody) 

To je zlaté posvícení 

Marjánko, Marjánko (zpěv) 
Marjánko, Marjánko (taneček) 

- žák se pokouší spojit rytmus písně 

s napodobováním švihání proutkem 

(velikonoční mrskání děvčat) 
- žák se pokouší hospodárně dýchat, 

správně vyslovovat 

- žák se pokouší písničku zpívat 
- žák se pokouší tančit mazurku 

- žák se pokouší písničku zazpívat 

Soubor textů pro Hv – PO, č. 13 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-3. 

roč., str. 29 
CD – Tancovala žížala, č. 27 

 

 

Květen 

 

Poslech skladeb 

Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv ukolébavky 

Poslech ukolébavky 

Čajkovskij P. I. – Tanec píšťalek (z baletu 
Louskáček) 

Slunce za hory zmizelo v dáli 

Spi, děťátko, spi (zpěv) 
Spi, děťátko, spi (poslech) 

- žák se soustředí na poslech skladby 
- žák se pokouší písničku zpívat a 

napodobuje pohyby učitele 

- žák se pokouší zpívat ukolébavku a 
kolébá panenku 

- žák se soustředí na poslech ukolébavky 

CD – Melodie pro maminku, č. 10 
Soubor textů pro Hv-PO, č. 14 

CD – Tancovala žížala, č. 40 

Červen  Zpěv písní (instrumentální doprovod) 

Poslech písní z dětských pohádek 

Hudebně pohybové činnosti 

 

Zpěv písní – opakování 

Hop, hej! Cibuláři ... 

Ať žijí duchové, Koloběžka první 
Opakování tanečků 

Opakování písniček 

- žák se pokouší o rytmus na Orffovy 

nástroje 
- žák se soustředí na poslech písniček 

- žák si zopakuje mazurku, taneček 

Hoky-koky… 
 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 19 

CD – Vadí, nevadí (Svěrák, Uhlíř) 
Soubor textů pro Hv – PO, č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 218 

Hudební výchova    4. ročník, 2 hodiny týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy.      

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Úvod do předmětu 

Rytmická deklamace 

Sluchová cvičení 

Zpěv písní 

Zjišťování pěveckých dovedností a pohybových 

schopností 
Kovej, kovej kováříčku 

Rozlišování směru zvuků 

Šla kočička k muzice 

- žák zazpívá svou oblíbenou písničku 

- žák správně vyslovuje, nadechuje se 
podle nápodoby učitele a dodržuje 

rytmus říkadla 

- žák rozlišuje, odkud se zvuk ozývá – 
ukáže směr 

- žák zpívá písničku  

PT – OSV/5a: průběžně v hodinách 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-3. 
roč.  spec. škol, str. 18 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-3. 

roč.  spec. škol, str. 23 
 

PT-OSV/ 4a, 4b – průběžně v hodinách 

Říjen Zpěv písní 

Zpěv písní s videoprojekcí 

Poslech a zpěv písní 

Rytmizace rozpočitadla 

Když jsem já sloužil 

Dětské písničky 

Pekla vdolky 

Ententýky dva špalíky 

- žák písničku zpívá a poznává domácí 

zvířata na obrázku, zvířata ukazuje, 

napodobuje jejich hlasy 

- žák zpívá a provádí činnosti podle 
ukázky v Tv (video, DVD) 

- žák se soustředí na poslech písně a 

zazpívá ji 
- žák ukazuje na jednotlivé kamarády 

podle rytmu rozpočitadla 

Lit.: Leporelo – když jsem já sloužil 

Video: Tluče bubeníček 

MC – Metoda dobrého startu, č. 19 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-3. 
roč.  spec. škol, str. 43 

Soubor textů pro Hv – PO, č. 15 

 
 

Listopad Hudebně pohybové činnosti 

Poslech skladeb 

Zpěv písní 

Rytmizace písně, pochod 

Na tý louce zelený 
Hurník Ilja – O hluchém bubnu (z cyklu Příběhy 

jedné kapely) 

Jede, jede poštovský panáček 
Šly panenky silnicí 

- žák zpívá písničku a ukazuje (louku, 
jelena, myslivce) 

- žák se soustředí na poslech skladeb 

- žák zpívá písničku  
- žák podle rytmu zpěvu pochoduje 

Soubor textů pro Hv – PO, č. 16 
CD – Posloucháme hudbu ve škole  

(2. ročník), č. 11 

Lit.: Já písnička – I. díl, str. 26 
Lit.: Já písnička – I. díl, str. 65 

Prosinec Rytmizace říkadel 

Zpěv písní – vysoké a nízké tóny 

Poslech písní z DVD 

Stojí vrba košatá 

Pásli ovce, Valaši (vysoké a nízké tóny) 

Koledy v podání chlapeckého sboru – DVD 

- žák spojí rytmus písně s hrou na tělo 

podle nápodoby učitele 

- žák písničku zpívá s důrazem na 1. 

dobu, určí vysoký tón a zazpívá jej, 
určí nízký tón a zazpívá jej 

- žák se soustředí na poslech koled 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-3. 

roč.  apec. škol, str. 37 

Lit.: Já písnička – I. díl, str. 111 

DVD – Vánoční písně a koledy, 
chlapecký sbor 

 

Leden Rytmická deklamace 

Zpěv písní 

Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv písní z Večerníčků 

Šel dědeček na kopeček 

Píseň o vrabci 
Taneček – Mám šáteček mám 

Přátelé chvátám, chvátám (z Večerníčku Včelí 

medvídci) 

- žák správně vyslovuje, nadechuje se 

podle nápodoby učitele a dodržuje 
rytmus říkadla 

- žák zpívá písničku 

- žák zpívá a zároveň tančí v kruhu 
- žák se soustředí na poslech a učí se 

písničku, písničku zpívá 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-3. 

roč.  spec. škol, str. 17 
CD – Posloucháme hudbu ve škole  

(2. ročník), č. 7 

Soubor textů pro Hv – PO, č. 17 
CD – Písničky z TV Večerníčků v disco 

rytmu, č. 14 

Soubor textů pro Hv – PO, č. 18 
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Hudební výchova    4. ročník, 2 hodiny týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy.     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor  Melodizace říkadel (Orffovy 

nástroje) 

Zpěv písní 

Zpěv písní 

Sluchová cvičení 

Král na dudy hrál 

Mám kabát, mám 
Šel tudy, měl dudy 

Hudební nástroje (dudy, basa) 

- žák spojuje rytmus říkadla s hrou na 

Orffovy nástroje (triangl) 
- žák písničku zpívá (melodie jako Šel 

tudy, měl dudy) 

- žák rozeznává znějící hudební nástroje, 
ukáže, pojmenuje je 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-3. 

roč.  spec. škol, str. 23 
Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-3. 

roč.  spec. škol, str. 33 

CD – Tancovala žížala, č. 10 
CD – Hudební nástroje, č. 22, 27 

Březen  

 

Hudebně pohybové činnosti 

Poslech písniček z Večerníčků 

Melodizace říkadel 

(instrumentální  

doprovod) 

Opakování témat měsíce března 

Pohádka (Princeznička na bále) 

Brum, brum, brum (z Večerníčku Medvědi) 

Já jsem malý koledníček 

Procvičování, upevňování učiva 

 

- žák písničku zpívá, pohádku „hraje“ 

slovně i pohybem, pohádku nakreslí 

- žák se soustředí na poslech písničky, 

zpívá písničku v pomalém rytmu 
- žák spojí rytmus říkadla s hrou na 

dřívka 

- žák písničky zpívá, učivo procvičuje, 
upevňuje své dovednosti 

 

 Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-

3.ročník spec. škol, str. 33 

CD – Písničky z TV Večerníčků v disco 

rytmu, č.  9 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-
3.ročník spec. škol, str. 14 

 

Duben Rytmizace písní, zpěv 

Hudebně pohybové činnosti 

Poslech skladeb 

Rytmizace říkadla 

Prší, prší 
Já jsem muzikant 

Boccherini Luigi-Menuet 

Bumtarata na vrata 

 
- žák spojí rytmus písně s hrou na tělo 

(do dlaně ťuká prsty) 

- žák zpívá různé části písně, předvádí 
hru na nástroj uvedený v písni 

- žák se soustředí na poslech skladby 

- žák rytmizuje velikonoční říkadlo 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-
3.ročník spec. škol, str. 30 

MC-Metoda dobrého startu, č. 4 

Lit.: Já, písnička - I. díl, str. 23 
CD – Posloucháme hudbu ve 

škole/3.ročník/, č. 1 nebo  

CD – Melodie pro miminka, č. 1 

Soubor textů pro HV – PO, č. 19 

Květen Sluchová cvičení 

Zpěv písní 

Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv písní + opakování témat měsíce 

května 

Kdo zpíval? 

Rybička maličká 

Už ty pilky dořezaly 
Kolo mlýnský (opakování) 

- žák bez zrakové kontroly určuje, kdo 

z dětí ze třídy zpíval nebo promluvil a 

určí, jestli zpíval nebo mluvil 
- žák zpívá písničku 

- žák zpívá písničku a pokouší se ji 

pohybově ztvárnit 
- žák si zopakuje taneček i píseň, 

upevňuje své dovednosti 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 75 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-

3.ročník spec. škol, str. 53 
Soubor textů pro HV – PO, č. 20 

 

Červen Zpěv písní (instrumentální 

doprovod) 

Poslech písní z pohádek 

Zpěv písní 

Zpěv písní – opakování 

Já jsem z Kutné Hory 
Královna koloběžka (z pohádky Koloběžka první) 

Kdybych byla vlaštovkou (z pohádky Koloběžka 

první) 

Procvičování, opakování 

- žák se spojuje rytmus písně s hrou na 
Orffovy nástroje (bubínek, činelky) 

- žák se soustředí na poslech písničky 

- žák zpívá písničku 

- žák zazpívá své oblíbené písně 

 

CD – Tancovala žížala, č. 17 
CD – Vadí, nevadí (Svěrák, Uhlíř), č. 15 

CD – Vadí, nevadí (Svěrák, Uhlíř), č. 16 

Soubor textů pro HV – PO, č. 21 
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Hudební výchova    5. ročník, 2 hodiny týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy.      

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Úvod do předmětu 

Hudebně pohybové činnosti 

Sluchová cvičení 

Zpěv písní-vysoké a nízké tóny 

Zjišťování pěveckých dovedností a pohybových 

schopností 
Zlatá brána – hra se zpěvem 

Vytleskávání podle poslechu 

A já pořád, kdo to je? (vysoké a nízké tóny) 

- žák zazpívá svou oblíbenou písničku 

- žák spojí rytmus zpěvu s pohybem 
- žák vytleskává rytmus podle učitele 

- žák zpívá písničku, určuje vysoké a 

nízké tóny a zazpívá je 

PT – OSV/5a: průběžně v hodinách 

Soubor textů pro HV-PO, č. 22 
Lit.: Já, písnička - I. díl, str. 6 

 

PT – OSV/ 4a, 4b – průběžně v 

hodinách 

Říjen Rytmizace, deklamace 

Hudebně pohybové činnosti 

Poslech hudby 

Zpěv písní 

Krtek leze 

Čížečku, čížečku 

Rimskij – Korsakov – Let čmeláka (z opery Pohádka 

o caru Saltánovi) 

Halí, belí – ukolébavka 

- žák správně vyslovuje, nadechuje se 

podle nápodoby učitele a dodržuje 

rytmus říkadla 

- žák písničku zpívá a doplňuje ji 

pohybem 
- žák se soustředí na poslech skladby 

- žák zazpívá ukolébavku 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-

3.ročník spec. škol, str. 18 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-

3.ročník spec. škol, str. 46 

CD – Posloucháme hudbu ve škole (3. 
ročník), str. 18 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-

3.ročník spec. škol, str. 24 

Listopad Hudebně pohybové činnosti 

Rytmizace říkadel 

Poslech písní 

Zpěv písní 

Na tom pražským mostě 

A – B – C – D 

Tancovala žížala (poslech) 
Tancovala žížala (zpěv) 

- žák píseň zpívá a současně pochoduje 

- žák spojuje rytmus říkadla s rytmickým 

doprovodem Orffových nástrojů 
- žák se soustředí na poslech písně 

- žák píseň zpívá, potom také 

v rychlejším tempu 1. sloku 

CD – Tancovala žížala, č. 32 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-

3.ročník spec. škol, str. 25 
 

Prosinec Rytmická deklamace 

Zpěv vánočních písní 

Poslech vánočních písní 

 

 

Byla jedna babka 
Rolničky, rolničky 

Poslech vánočních písní (z repertoáru K. Gotta) 

- žák správně vyslovuje, nadechuje se 
podle nápodoby a dodržuje rytmus 

říkadla 

- žák zpívá píseň (1. sloku a refrén) 
- žák se soustředí na poslech písně 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-
3.ročník spec. škol, str. 19 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 113 

CD – Svátek svátků, K. Gott 
 

Leden Zpěv písní 

Hudebně pohybové činnosti 

Sluchová cvičení 

Zpěv písní (opakování) 

Když jsem jel do Prahy 
Cib, cib, cibulenka 

Hudební nástroje (trubka) 

Opakování písniček 1. pololetí 

- žák písničku zpívá 
- žák se pokouší spojit rytmus písně 

s tanečkem 

- žák rozeznává a pojmenuje znějící 
hudební nástroj, velmi jednoduše 

vysvětlí pojem „dechový“ nástroj, 

předvede názorně hru na trubku 
- žák zpívá známé písničky 

 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 40 
Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 12 

CD – Poznáváme hudební nástroje 
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Hudební výchova    5. ročník, 2 hodiny týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy.     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor Sluchová cvičení 

Zpěv písní 

Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv písní 

Určování zvuků neživé přírody 

Proto jsem si kanafasku  
Já jsem malý mysliveček 

Karaoke 

- žák rozeznává a pojmenuje zvuky 

z poslechové ukázky, zvuky 
napodobuje 

- žák zpívá písničku  

- žák spojuje zpěv písně s pohybovým 
ztvárněním písničky 

- žák si zahraje na zpěváka 

CD – Zvuky živé a neživé přírody II. 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-
3.ročník spec. škol, str. 26 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 25 

 
 

Březen Hudebně pohybové činnosti 

Poslech písniček z Večerníčků 

Rytmizace říkadel (instrumentální 

doprovod) 

Zpěv písní 

Pod našima okny 

Či a či a čičičí, jsou to kluci kočičí 

Naše kočka strakatá 

Ovčáci, čtveráci 

- žák píseň zazpívá, vybraná slova 

nahrazuje citoslovci (okýnko – ťuky – 

ťuk) 

- žák se soustředí na poslech písní 
- žák spojuje rytmus říkadla s hrou na 

Orffovy nástroje 

- žák zpívá písničku  

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 57 

Soubor textů pro HV – PO, č. 23 

CD – Písničky z TV Večerníčků, č. 16 

Soubor textů pro HV – PO, č. 24 
CD – Tancovala žížala, č. 23 

 

 

Duben Zpěv písní 

Sluchová cvičení 

Hudebně pohybové činnosti 

Poslech hudby 

Nepudu domů 

Poznávání písníček podle melodie 

Červený šátečku 
Marat Zdeněk – Ztratila Lucinka bačkorku 

- žák písničku zpívá, dramatizuje, že je 

„nazloben“ 

- podle úryvku melodie zahrané nebo 
zazpívané písně rozeznává, o kterou 

píseň se jedná 

- žák píseň zpívá a pokouší se ji 
pohybově ztvárnit 

- žák se soustředí na poslech písně 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 47 

Soubor textů pro HV – PO, č. 25 

Lit.: písničky z pohádek a dětských filmů, 
str. 55 

 

Květen Rytmizace písní 

Poslech písní 

Zpěv písní 

Zpěv písní (instrumentální nástroje) 

Já husárek malý 

J. Suchý, J. Šlitr – Sluníčko, sluníčko 
Sluníčko, sluníčko 

Pod naším okýnkem 

- žák píseň zpívá ve spojení s hrou na 

tělo 
- žák se soustředí na poslech písní 

- žák píseň zpívá 

- žák píseň zpívá a doprovází hrou na 
chrastítko 

 

CD – Tancovala žížala, č. 22 

CD – To nejlepší z pokladnice českých 
hitů (60. léta), č. 19 

* Soubor textů pro HV – PO, č. 7 

Lit.: Jahoda J., Hudební výchova pro 1.-
3.ročník spec. škol, str. 41 

MC – Metoda dobrého startu, č. 11 

 
 

 

Červen Poslech písní z pohádek 

Zpěv písní 

Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv písní – opakování 

Princezna ze mlejna (poslech) 
Princezna ze mlejna (zpěv) 

Okolo Hradce (chytili vrabce) 

Zhodnocení, opakování 

- žák se soustředí na poslech písniček 
- žák píseň zpívá (1 – 2 sloky) 

- žák píseň zpívá a napodobuje cviky 

podle učitele 

- žák zpívá písničky dle vlastního výběru  

 

CD – Písničky z pohádek a dětských filmů 
Soubor textů pro HV – PO, č. 26 
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Hudební výchova    6. ročník, 2 hodiny týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy.      

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Úvod do předmětu 

Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv písní 

Sluchová cvičení 

Zjišťování pěveckých dovedností a pohybových 

schopností 
Chovejte mne, má matičko 

Za tou naší stodoličkou 

Určování zvuků živé přírody 

- žák zazpívá svou oblíbenou písničku 

- žák spojuje rytmus zpěvu s pohybem 
(chování panenky) 

- žák si písničku poslechne a pokouší se 

ji zpívat 
- žák určuje zvuky živé přírody podle 

nahrávky, zvuky pojmenuje, 
napodobuje 

PT – OSV/5a: průběžně v hodinách 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 21 
CD – Tancovala žížala, č. 39 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 75 

CD – Zvuky živé a neživé přírody I. 
 

PT – OSV/ 4a, 4b – průběžně v 

hodinách 

 

Říjen Zpěv písní 

Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv písní 

Poslech hudby 

Pod naším okýnkem 

Cvičení s hudbou (s malým míčem) 
Dělání, dělání (Svěrák, Uhlíř) 

Mozart W. Amadeus – Turecký pochod 

- žák zpívá písničku  

- žák cvičí podle hudby s overalem, snaží 
se správně dýchat a pohybovat v rytmu 

pomalejší skladby 

- žák písničku zpívá, pracuje se 
stavebnicí a staví dům nebo jej maluje 

- žák se soustředí na poslech skladby 

 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 56 

MC – Metoda dobrého startu, č. 11 
CD – dle výběru učitele 

CD – Vadí, nevadí (Svěrák, Uhlíř), č. 10 

CD – Posloucháme hudbu ve škole  
(2. ročník), č. 12 

 

Listopad Zpěv písní 

Hudebně pohybové činnosti 

Rytmizace písně 

Rytmická deklamace básní 

Malování pohádky 

Tanec polka 

To ta Heľpa 
Padá listí 

- žák vytleskává dle pokynů v písničce 

- žák se pokouší o 2/4 rytmus (raz a dva), 

tancuje polku 
- žák se pokouší vytleskat 2. a 4. dobu 

důrazně 

- žák správně vyslovuje, nadechuje se 

podle nápodoby učitele a dodržuje 

rytmus říkadla 

Soubor textů pro HV-PO, č. 27 

CD – dle výběru učitele 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 25 
CD – Polámal se mraveneček, č. 8 

Soubor textů pro HV-PO, č. 28 

 

 

 

Prosinec Zpěv vánočních písní 

Poslech vánočních pastorel 

Zpěv a poslech vánočních koled 

Zelená louka 

Vánoční pastorely (J. J. Ryba) 
Půjdem spolu do Betléma atd. 

- žák zpívá píseň 

- žák se soustředí na poslech písní 
- žák zazpívá svou oblíbenou koledu 

CD – Hudební nástroje, č. 30 

CD – Vánoční pastorely, č. 7 
CD – České vánoční koledy 

Leden Zpěv písní z pohádek 

Sluchová cvičení 

Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv písní 

Větře, větříčku (S čerty nejsou žerty) 

Budeme si zpívat (Pavel Novák) 
Valčík (tanec v ¾ rytmu) 

Uzdravovací (Kamarádi 2) 

- žák se soustředí na poslech písně, 

pokouší se písničku zpívat  
- žák se pokouší zpívat současně 

s hudební ukázkou 

- žák se pokouší o kroky valčíku 
v pomalejším tempu 

- žák se soustředí na poslech písně, 

pokouší se písničku zazpívat  

CD – Vadí, nevadí (Svěrák, Uhlíř), č. 18 

CD – Písničky z pohádek a dětských filmů 
(I. díl), str. 104 

MC – Budeme si zpívat (Pavel Novák) 

CD – dle výběru učitele 
CD – Kamarádi (II. Díl), č. 8 
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Hudební výchova    6. ročník, 2 hodiny týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy.      

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor  Zpěv písní 

Sluchová cvičení 

Zpěv písní 

Hudebně pohybové činnosti 

 

Holubí dům 
Hudební nástroje (kytara) 

Jižní eskadrona – Montgomery 

Ptačí tanec 

- žák si poslechne ukázku a pokouší se zpívat 

refrén 
- žák se soustředí na poslech kytarové skladby, 

pozná a pojmenuje nástroj 

- žák si písničku poslechne a část se pokouší 
zpívat 

- žák napodobuje učitele při tanečku 

CD – Zpěvník /Svěrák, Uhlíř/, č. 1 

CD – Hudební nástroje, č. 24 
CD – Legendy folku, č.2 

 

Březen Zpěv písní 

Rytmizace písní (instrumentální 

doprovod) 

Poslech skladeb 

 

Muzikantova písnička 

Rytmizace již známých písní 

Pocestný 
Dvořák Antonín – Rej skřítků 

(z cyklu Poetické nálady) 

 

- žák písničku zpívá 

- žák hraje na Orffovy nástroje rytmický 

doprovod k písním 

- žák písničku zpívá 
- žák se soustředí na poslech skladeb 

 

CD – Písničky z pohádek 

Lit.: Písničky z pohádek a dětských filmů 

/I.díl/, str. 78 

Lit.: Já, písnička – II. díl, str.111 
CD – Posloucháme hudbu ve škole 

/2.ročník/, č. 5 

Duben 

 

Zpěv písní 

Sluchová cvičení 

Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv písní 

 

Sedlák, sedlák, sedlák 
Vytleskávání rytmu podle učitele 

Tančíme s Dádou 

Kudy, kudy, kudy cestička 
 

- žák píseň zpívá (zpívá vázaně) 
- žák se snaží zapamatovat si rytmus a 

následně ho vytleskat, rozeznává krátké a 

dlouhé tóny 
- žák tančí podle DVD ukázky 

- žák zazpívá píseň (její část) 

Lit.: Já, písnička – II. díl, str. 23 
DVD-Dáda /disco školka či hitparáda/ 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 37 

 

Květen  Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv písní 

Poslech písní 

Zpěv písní, tanec 

Kotě a sluníčko 
Měsíček svítí (J.Molavcová) 

Smeťáci 

Šmoulové 

- žák se pokouší píseň zpívat společně 

s poslechovou ukázkou a pohybově ji ztvární 
- žák se pokouší písničku zpívat  

- žák se soustředí na poslech písní 

- žák se soustředí na poslech, tančí 

CD – Polámal se mraveneček, č.50 

CD – Jitka Molavcová, Dětský zpěvník 
CD – Kamarádi /1.díl/, č. 5 

CD – Šmoulové 

Červen  Hudební nauka 

Zpěv písní, poslech 

Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv písní – opakování 

Výukový program k HV 
Barbora píše z tábora 

Opakování tanečků 6. roč. 

Zhodnocení, opakování 
 

- žák pracuje na PC v daném programu 

- žák se soustředí na poslech písně, 
s dopomocí reprodukuje obsah 

- žák tančí známé tanečky, zpívá oblíbené 

písně 

Práce na PC 

CD-Zpěvník /Svěrák, Uhlíř/, č.  3 
Soubor textů pro HV – PO, č. 29 
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Hudební výchova    7. ročník, 1 hodina týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy.      

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Úvod do předmětu 

Zpěv písní 

Hudebně pohybové činnosti  

Zjišťování pěveckých dovedností a pohybových 
schopností 

Rovnou, tady rovnou 

Tanec country 
 

 

- žák zazpívá svou oblíbenou písničku, 

vyjmenuje písničky, které zná 
- žák zpívá píseň 

- žák zatančí jednoduché základní kroky 

v country rytmu 

PT – OSV/5a: průběžně v hodinách 

CD-Legendy country, č.17 
Lit.: Já, písnička – II. díl, str.124 

 

PT – OSV/ 4a, 4b – průběžně v 

hodinách 

Říjen Úvod do předmětu 

Zpěv písní 

Hudebně pohybové činnosti  

Támhle je jabloňka 

Támhle je jabloňka 

Prokofjev S. Sergejevič – Péťa a vlk 

- žák správně vyslovuje, nadechuje se podle 

nápodoby učitele a dodržuje rytmus písně 

- žák zazpívá píseň 

- žák se soustředí na poslech, s dopomocí 

rozpozná jednotlivé hudební nástroje a 
hudební motivy jednotlivých zvířat  

 

Lit.: Jahoda J., HV pro 1.-3.roč. spec. 

škol, str.36 

CD-Posloucháme hudbu ve 

škole/5.ročník/, č. 1 (CD 2) 

Listopad Zpěv písní (taneček) 

Hudební nauka 

Zpěv písní 

 

Vrtáka jsem tancovala 
Zvuk a tón 

Za tou naší stodoličkou 

 

- žák zpívá píseň „rozšafně“ s tanečkem 
- žák   rozezná rozdíl mezi pojmy „zvuk a tón“  

- žák zpívá píseň 

 

Lit.: Jahoda J., HV pro 1.-3.roč. spec. 
škol, str.25 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str.75 

 

Prosinec Zpěv písní (taneček) 

Poslech hudby 

Zpěv písní 

 

Nesem vám noviny 
Rolničky, rolničky (anglicky) 

Pásli ovce Valaši (rómsky) 

 

- žák zpívá koledu 
- žák se soustředí na poslech písně v cizím 

jazyce 

- žák zpívá českou verzi a seznámí se 

s rómským textem 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str.110 
CD – BoneyM – Cristmas Day 

Soubor textů pro HV-PO, č. 30 

Leden Zpěv písní 

Hudebně pohybové činnosti 

Rytmizace lidových pranostik 

(s použitím Orffových nástrojů) 

Já mám malovanou vestu 
Tančíme s Dádou 

Na Nový rok o slepičí krok 

Na Tři krále… 

- žák píseň zazpívá 
- žák cvičí podle DVD ukázky (ev. podle 

učitele) 

- žák rytmus pranostik vytleská, pracuje s 
některým z Orffových nástrojů dle vlastního 

výběru 

 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str.26 
CD – Disco s Dádou 
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Hudební výchova    7. ročník, 1 hodina týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy.      

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor  Sluchová cvičení 

Zpěv písní 

Rytmizace písně (doprovod pomocí 

Orffových nástrojů) 

 

 

Vytleskávání rytmu podle učitele 
Černé oči jděte spát 

Buráky (ukázka CD) 

 

- žák si poslechem zapamatuje a následně 

vytleská stejný rytmus 
- žák píseň zpívá pomalým tempem 

- žák doprovodí zvukovou ukázku pomocí 

Orffových nástrojů, píseň zpívá 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str.14 

Legendy trampské písničky, č.8 

Březen Hudebně pohybové činnosti 

Sluchová cvičení 

Poslech a zpěv písní 

 

 

 

Deset vojáčků na stráži 

Poznávání hudebních nástrojů 

Náchodský zámeček 

 

- žák píseň zazpívá, ukazuje čísla na prstech, 

tleská a „střílí“ 

- žák rozpozná sluchem hudební nástroje, 

pozná je na obrázcích, pojmenuje je 

- žák se soustředí na poslech písně, zpívá píseň  

Soubor textů pro HV – PO, č. 36 

CD – Hudební nástroje 

Lit.: Já, písnička – II. díl, str.17  

MC – Metoda dobrého startu, č.8 

Duben 

 

Rytmizace říkadel 

Hudebně pohybové činnosti 

Zpěv písní (instrum. doprovod) 

 

 

Kalamajka mik, mik, mik 

Pod dubem, za dubem 
Vozilo se na jaře 

 

- žák píseň slabikuje a současně ji vytleskává, 

rytmicky provádí grafomot. cvičení – horní 
nebo dolní oblouk nebo taktuje (hra na 

dirigenta) 

- žák zpívá píseň a pohybově ji ztvárňuje 
- žák píseň zpívá a slova „tralala“ doprovodí 

na Orffovy nástroje 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str.47 

Soubor textů pro HV – PO, č. 4 
Soubor textů pro HV – PO, č. 31 

Soubor textů pro HV – PO, č. 5 

Květen  Poslech hudby 

Zpěv písní  

Sluchová cvičení 

 

 

Janáček Leoš-Pilky (Lašské tance) 
Už ty pilky dořezaly 

Hudební nástroje (cimbál) 

 
 

- žák se soustředí na poslech skladby, zná 

jméno L. Janáček, ví, že byl hudebním 
skladatelem  

- žák píseň zpívá 

- žák se soustředí na poslech valašské lidové 
písně, zná pojem cimbál 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /4.roč./, 

č.8 
Lit.: Jahoda J., HV pro 1.-3.roč. str. 53 

CD-Hudební nástroje, č. 21 

 

Červen  Poslech písní z pohádek 

Zpěv písní 

Zpěv písní – opakování 

Statistika (poslech) 

Statistika (zpěv) 

- žák se soustředí na poslech písní 

- žák píseň zazpívá 

CD-Vadí, nevadí /Svěrák, Uhlíř/, č. 12 

Soubor textů pro HV – PO, č. 32 
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Hudební výchova    8. ročník, 1 hodina týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy.     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Úvod do předmětu 

Zpěv písní 

Sluchová cvičení 

 

Zjišťování pěveckých dovedností a pohybových 
schopností 

Na Okoř je cesta 

Vyťukávání rytmu (Orffovy nástroje) 
 

- žák zpívá svou oblíbenou písničku, 

vyjmenuje písničky, které zná 
- žák píseň zpívá 

- žák rytmizuje podle učitele 

 

PT – OSV/5a: průběžně v hodinách 

CD – Legendy trampské písničky, č.6 
Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 92-93 

PT – OSV/ 4a, 4b – průběžně v 

hodinách 

Říjen Cvičení s hudbou 

Sluchová cvičení 

Zpěv písní 

Pohybové hry, tanečky apod. 

Hudební nástroje (lesní roh) 
Není nutno 

 

- žák cvičí s hudbou, správně vnímá rytmus a 

pohybově napodobí učitele, zopakuje kratší 

taneční úryvek 

- žák se soustředí na poslech skladeb (1,3 lesní 

rohy), zná pojem lesní roh 

- žák píseň zpívá, soustředí se na poslech 

CD – dle výběru učitele 

CD – Posloucháme hudbu ve škole/ 

4.ročník/, č. 9 

CD – Hudební nástroje, č. 9 

CD – Vadí, nevadí /Svěrák, Uhlíř/, č. 14 

Listopad Zpěv písní (taneček) 

Rytmizace písní 

Poslech písní 

 

Chajda malá 

Pásla husy pode dvorem 

Moderní hudba (Lucie Bílá) 
 

- žák píseň zazpívá pomalým tempem, 

pohybově ji doprovodí 

- žák píseň zpívá, doprovází tleskáním, hrou 
na tělo 

- žák se soustředí na poslech libovolné 

skladby, zná pojem zpěvák, zpěvačka 
populární hudby, jmenuje své oblíbené 

interptrety 

 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str.84 

MC – Metoda dobrého start, č.7 

CD – Lucie Bílá 
 

Prosinec Zpěv vánočních písní (doprovod 

Orffových nástrojů) 

Poslech zimních písní 

Zpěv vánočních koled 

 

Půjdem spolu do Betléma 
Zafúkané (skupina Fleret) 

Veselé vánoční hody 
 

- žák zazpívá koledu a doprovodí ji na Orffovy 
nástroje 

- žák se soustředí na poslech písní 

- žák zpívá koledu 
 

Lit.: Já, písnička – II. díl, str.165 
CD – Zafúkané – Fleret, č. 12  

Lit.: Já, písnička – I. díl, str.114  

 

Leden Hudebně pohybové činnosti 

Poslech skladeb 

Sluchová cvičení, zpěv písní 

Mysliveček skoro vstává 
Mozart W. Amadeus – Menuet (Malá noční hudba) 

Poznávání písní podle melodie  

- žák píseň zpívá a pohybově doplní 
- žák se soustředí na poslech skladby, zná 

jméno W.A.Mozart, ví, že byl hudebním 

skladatelem  
- žák podle zpívané (hrané) melodie rozeznává 

známé písně 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 41 
CD-Posloucháme hudbu ve škole/3.roč./, 

č. 16 nebo CD-Melodie pro miminka, č.9 

Seznam písní /výběr písní z předchozích 
ročníků/ 
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Hudební výchova    8. ročník, 1 hodina týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy.     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor  Zpěv písní 

Rytmizace písně (doprovod pomocí 

Orffových nástrojů) 

Poslech skladeb 

 

Severní vítr (Svěrák, Uhlíř) 
Kdybys měla má panenko sto ovec 

Folková hudba (J. Nedvěd) 

 

- žák píseň zpívá (1. sloku a refrén) 

- žák zpívá lidovou píseň a doprovodí ji 
pomocí Orffových nástrojů (bubínek 

s činely, chrastítko…) 

- žák se soustředí na poslech libovolné skladby 
 

CD – Legendy folku, č. 9 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 32 
CD – Jan Nedvěd 

 

Březen Sluchová cvičení 

Poslech a zpěv písní 

Hudebně pohybové činnosti 

 

 

Rozlišování zvuků 

Červená řeka (H. Vondráčková) 

Tanec blues 

 
 

- žák poznává podle sluchové ukázky různé 

zvuky živé a neživé přírody, pojmenuje je 

- žák se soustředí na poslech písně, zpívá 1. 

sloku 

- žák se pokouší o základní krok pro blues 
(slow-slow-kvick-kvick) 

 

CD – Zvuky živé a neživé přírody 

CD – To nejlepší z pokladnice českých 

hitů, č. 5 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 81 

CD-To nejlepší z pokladnice českých hitů, 
č. 3 

 

 

Duben 

 

Zpěv písní 

Sluchová cvičení 

Poslech písní 

 

Muzikant 

Hudební nástroje velký buben, rytmický bubínek, 

činely) 
 

Oblíbená skupina 
 

 

- žák zpívá píseň a na „brum-brum“ předvádí 

hru na basu a postupně na další hud. nástroje 

- žák se soustředí na poslech skladby, 
rozpozná jednotlivé nástroje 

- žák se soustředí na poslech oblíbených 

hudebních ukázek podle volby své i 
spolužáků, pokouší se o jednoduchý rozbor 

jednotlivých skladeb, zná pojem hudební 

skupina 

 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 89 

CD – Hudební nástroje, č. 18 

CD – ukázky si žáci přinesou 

Květen  Poslech hudby 

Zpěv písní 

Hudební nauka 

 

Muzikál Pomáda-Letní láska 

Náměšť (J. Hutka) 
 

ZUŠ Rýmařov (hudební škola) 

- žák se soustředí na poslech skladby 

- žák píseň zpívá – opakuje jednotlivé části 

písně podle učitele  
- ví, že v ZUŠ se vyučuje zpěvu a hře na 

hudební nástroje, zná a jednoduše vysvětlí 

pojem koncert 

CD – Největší české muzikálové hity, č. 1 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 90 

 
exkurze 

Červen  Poslech písní z pohádek a dětských 

filmů 

Zpěv písní 

Opakování, procvičování 

Ať žijí duchové! 

Skřítkové, zedníci 
Písně dle vlastní volby 

- žák se soustředí na poslech písniček 

- žák píseň zpívá 

- žák zpívá oblíbené písně dle vlastní volby 
 

CD – Písničky z pohádek a dětských filmů 

Lit.: Písničky pohádek a dětských filmů-I. 

díl, str. 19 
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Hudební výchova    9. ročník, 1 hodina týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy.     

Vzdělávací obsah 
 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Úvod do předmětu 

Zpěv písní 

Poslech skladeb  

 

Zjišťování pěveckých dovedností a pohybových 

schopností 

Ach, není tu, není 
Česká státní hymna  

 

- žák zazpívá svou oblíbenou písničku, 
vyjmenuje písničky, které zná 

- žák zpívá píseň 

- žák se soustředí na poslech skladby, pozná 
státní hymnu, ví, jak se při hymně chovat, 

s dopomocí uvede, při kterých příležitostech 
se hraje 

 

 

PT – OSV/5a : průběžně v hodinách 

Lit.:Já, písnička-I.díl, str. 8 

CD – Posloucháme hudbu ve 

škole/5.ročník/, č. 4 
CD – Posloucháme hudbu ve škole 

/1.ročník/,č. 17 
PT – OSV/ 4a, 4b – průběžně v 

hodinách 

Říjen Zpěv písní 

Cvičení s hudbou 

Sluchová cvičení 

 

Teče voda, teče 
Cvičení s overbaly 

Hudební nástroje (harfa) 
 

- žák píseň zazpívá 
- žák cvičí s hudbou (cviky protahovací a 

relaxační) 

- žák se soustředí na poslech skladby 
 

CD – Písničky z pohádek, č. 
Soubor textů pro HV-PO, č. 33 

CD – dle výběru učitele 

CD – Hudební nástroje, č. 6 
 

Listopad Zpěv písní (taneček) 

Zpěv písní 

Poslech písní 

 

V širém poli studánečka 

Tři čuníci (J.Nohavica) 
Moderní hudba (Bratři Ebenové) 

 

- žák píseň zpívá pomalým tempem 

- žák zpívá píseň – opakované části, rytmicky 
píseň doprovází 

- žák se soustředí na poslech libovolné skladby 

 

Lit.: Já, písnička – II. díl, str. 27 

Lit.: Já, písnička – II. díl, str. 56 
CD – Bratři Ebenové, Tichá domácnost 

 

Prosinec Zpěv vánočních písní  

Poslech vánočních písní 

Zpěv vánočních koled 

O Vánocích až uslyšíš 

Vánoce s Dádou 

Chtíc aby spal 

- žák zpívá píseň 

- žák se soustředí na poslech vánočních písní 

- žák koledu zazpívá 

CD – Vánoce s Dádou, č. 20 

Soubor textů pro HV-PO, č. 34 

CD – Vánoce s Dádou  

Lit.: Já, písnička – II. díl, str. 162 

Leden Hudebně pohybové činnosti 

Poslech skladeb 

Sluchová cvičení 

 

Červená se, line záře 

Folk a country 

Poznávání zvuků  

- žák píseň zazpívá, pokouší o zpěv „kánonu“ 

- žák se soustředí na poslech skladby  

- žák poznává a rozlišuje zvuky živé či neživé 
přírody, správně je pojmenuje 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str.34 

Soubor textů pro HV-PO, č. 35 

CD – dle výběru učitele 
CD – Zvuky živé a neživé přírody I. a II. 
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Hudební výchova    9. ročník, 1 hodina týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy.     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor  Zpěv písní 

Pohybové hry s hudbou 

Poslech skladeb 

Když jsem já ty koně pásal 
Pohybové hry s hudbou 

Smetana Bedřich-symfonická báseň Vltava 

- žák píseň zazpívá 

- žák vnímá změnu rytmu hudby, sílu zvuku, 
napodobuje zvuky např. vítr, vichřici, klus 

koní apod. 

- žák se soustředí na poslech skladby, zná 
jméno B. Smetana, ví, že byl hudebním 

skladatelem 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 35 

CD – dle výběru učitele 
CD – Posloucháme hudbu ve škole/7. 

ročník/, č. 17 

 
 

Březen Poslech a zpěv písní 

Zpěv písní 

Orffovy nástroje 

 

Vítr to ví (B. Dylen) 

Muzikanti, co děláte? 

Hrátky s nástroji 
 

- žák se soustředí na poslech písně, píseň zpívá 

- žák píseň zpívá a „dramatizuje“ jednotlivé 

hudební nástroje 

- žák s dopomocí určuje názvy jednotlivých 
Orffových nástrojů, zahraje rytmus podle 

učitele, samostatně doprovodí jednoduchou 

písničku (např. Holka modrooká) 

 CD-Legendy folku, č. 4 

Lit.: Já, písnička – II. díl, str. 149 

Soubor textů pro HV – PO, č. 37 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 42 
CD-Posloucháme hudbu ve škole/5.roč./, 

č. 20 

Hudební nástroje ve fotografii-složka 
 

 

Duben 

 

Zpěv písní 

Poslech hudby 

Hudební nauka 

 

 

 

Nemelem, nemelem 
Jó, třešně zrály (W.Matuška) 

Skupiny nástrojů – dechové a strunné 

 
 

 

- žák písničku zazpívá 
- žák se soustředí na poslech písně 

- žák si osvojí pojem dechový a strunný 

nástroj, podle obrázků přiřadí obrázek 
nástroje do správné skupiny nástrojů 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 49 
CD-To nejlepší z pokladnice českých hitů, 

č. 4 

Lit.: M. a H. Heumannov: Lexikon hudby 
pro děti (MUTABENE, Praha, 2000), str. 

144-145 

Hudební nástroje ve fotografii – složka 

 

Květen  Zpěv písní 

Poslech písní 

Zpěv písní 

 

Loď John B. 

Popokatepetl twist – muzikál Rebelové 
Spadla mi šablička 

 

- žák zazpívá 1-2 sloky písně 

- žák se soustředí na poslech skladby, zná 

pojem muzikál 
- žák píseň zazpívá pomalým tempem 

 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 93 

CD-Největší české muzikálové hity, č. 8 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 63 

Červen  Zpěv písní 

Poslech oblíbených interpretů 

Zpěv písní 

Rodné údolí 

Oblíbená skupina 
 

 

 
 

 

Opakování, procvičování 

- žák píseň zpívá v rychlejším tempu 

- žák se soustředí na poslech oblíbených 

hudebních ukázek podle volby své i 
spolužáků, pokouší se o jednoduchý rozbor 

jednotlivých skladeb, zná pojem hudební 

skupina 
 

- žák zpívá své oblíbené písně  

Lit.: Já, písnička – I. díl, str.96 
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Hudební výchova    10. ročník, 1 hodina týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy.     

Vzdělávací obsah 
 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Úvod do předmětu 

Zpěv písní 

Poslech skladeb  

 

Zjišťování pěveckých dovedností a pohybových 

schopností 

Valčíček (J.Nedvěd) 
Čajkovskij P.I.-Valčík ze Serenády C dur pro 

smyčcový orchestr 

- žák zazpívá svou oblíbenou písničku, 
vyjmenuje písně, které zná 

- žák píseň zazpívá 

- žák se soustředí na poslech skladby 
 

PT – OSV/5a: průběžně v hodinách 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str.106 

CD – Posloucháme hudbu ve škole 

/4.ročník/, č.3 
PT – OSV/ 4a, 4b – průběžně v 

hodinách 

Říjen Zpěv písní 

Hudební nauka 

Rytmizace písní 

 

Hrály dudy 

Skupiny nástrojů-klávesové a bicí 

Parta z ranče Ypsilon 

- žák píseň zazpívá 

- žák si osvojí pojem klávesový a bicí nástroj, 

podle obrázků přiřadí obrázek nástroje do 

správné skupiny nástrojů 
- žák píseň zpívá, vytleskává nebo píseň 

doprovází Orffovými nástroji 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 20 

Lit.: M. a H. Heumannovi, Lexikon hudby 

pro děti (MUTABENE, Praha, 2000), str. 

144-145 
Hudební nástroje ve fotografii-složka 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 101 

Listopad Zpěv písní 

Hudebně pohybové činnosti 

Poslech písní 

 

Marnivá sestřenice (Suchý,Šlitr) 
Dechová cvičení 

Moderní hudba (interpreti populární hudby) 

- žák zazpívá 1-2 sloky písně 
- žák pracuje s dechem formou hry a různých 

cvičení, výdrže apod. 

- žák se soustředí na poslech libovolné 
skladby, jmenuje některé zpěváky populární 

hudby 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 88 
Soubor textů pro HV – PO, č. 38 

Např.CD-Vodopád /Helena Vondráčková/ 

 

Prosinec Poslech vánočních písní  

Zpěv vánočních písní 

Poslech vánočních koled 

Při vánoci (Hradišťan) 
Veselé Vánoce 

Den přeslavný (Hradišťan) 

 

- žák se soustředí na poslech vánočních písní 

- žák zazpívá píseň 
- žák se soustředí na poslech koled 

CD – Hrajeme si u maminky-Hradišťan, č. 

4 
Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 116 

CD-Hrajeme si u maminky-Hradišťan, č.7 

Leden Poslech skladeb 

Hudební nauka 

Zpěv písní 

 

Měsíce (Hradišťan) 
Státní hymna (opakování) 

Černý muž pod bičem otrokáře žil 

 

- žák se soustředí na poslech skladby  

- žák se soustředí na poslech státní hymny, 
chápe její význam a jmenuje slavnostní 

příležitosti, kdy hymna zní, s pomocí učitele 

hymnu recituje, pokouší se ji zpívat 
- žák píseň zazpívá 

 

CD-Hrajeme si u maminky-Hradišťan, č.1 

CD-Posloucháme hudbu ve škole 
/5.ročník/ 

Lit.: M. a H. Heumannov, Lexikon hudby 

pro děti (MUTABENE, Praha, 2000), str. 
70 

Lit.: Já, písnička – II. díl, str. 81 

Lit.: Já, písnička – I. díl, str. 80 
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Hudební výchova    10. ročník, 1 hodina týdně. Uvedené písně a poslechové skladby jsou pouhým návrhem a mohou být podle výběru vyučujícího pozměněny. Použitá literatura a hudební ukázky – viz. 

Seznamy.     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor  Rytmizace písně (vytleskávání) 

Poslech skladeb 

Hudebně pohybové činnosti 

Stará archa 
Dvořák Antonín – Slovanské tance 

Rokenrol (tanec), poslech typického rokenrolu 

- žák zazpívá refrén a 1.sloku, vytleskává 

s důrazem na 2.a 4.dobu 
- žák se soustředí na poslech skladby, zná 

jméno A.Dvořák, ví, že byl hudební skladatel 

- žák se pokusí o základní krok v pomalejším 
rytmu rytmického tance 

 

Lit.: Já, písnička – II. díl, str.133 

CD – Posloucháme hudbu ve 
škole/7.ročník/, č. 2 

CD – To nejlepší z pokladnice českých 

hitů, č.4 
CD – Výběr učitele /lze CD-Zpěvník 

Svěrák, Uhlíř, č.3/ 
 

Březen Poslech a zpěv písní 

Zpěv písní 

Hudební nauka 

Jarní písnička (Kamarádi) 

Už se ten Tálinskej rybník nahání 
Práce s textem písně 

- žák se soustředí na poslech písně 

- žák píseň zazpívá 

- žák se učí píseň poslechem z CD, společně 
s učitelem text postupně zapisuje, nakonec 

celou píseň zpívá 

 

CD – Kamarádi 2, č. 7 

Lit.:  Já, písnička – II. díl, str.27 

Učitel zvolí píseň /př. J. Nedvěd-Stánky/ 
 

Duben 

 

Poslech ukolébavky 

Poslech skladeb 

Zpěv písní a poslech 

 

 

Spi, mé milé poupě (Hradišťan) 

Ježek Jaroslav – Svět patří nám nebo Tmavomodrý 

svět 
Holubí dům 

 

- žák se soustředí na poslech ukolébavky 

- žák se soustředí na poslech skladby 

- žák se soustředí na poslech písně, poté zpívá 
1.sloku a refrén 

CD – Hrajeme si u maminky-Hradišťan, 

č.35 

CD – Posloucháme hudbu ve 
škole/6.ročník/, č. 13 

CD – Tmavomodrý svět, č.26 

CD – Svěrák /zpěvník/, č.1 
Lit.: Já, písnička – II. díl, str.67 

Květen  Hudebně pohybové činnosti 

Poslech písní 

Zpěv písní 

Aerobic 

Značky (Maxim Turbulenc) 
Růžička 

 

- žák se učí základní kroky aerobiku  

- žák se soustředí na poslech, píseň zpívá a 

současně poznává dopravní značky 
- žák píseň zazpívá v pomalém tempu 

Soubor textů pro HV – PO, č. 39 

CD – Dopravní zpívánky – Maxim 

Turbulenc, č.3 
Soubor textů pro HV – PO, č. 40 

Lit.: Já, písnička – II. díl, str.126 

 

Červen  Poslech oblíbených interpretů 

Zpěv písní 

 

 

 

 

 

Hudebně pohybové činnosti s 

Orffovými nástroji, opakování 

 

Oblíbená skupina 

Kočka na okně (Suchý, Šlitr) 

Opakování, procvičování 
 

- žák se soustředí na poslech oblíbených 

hudebních ukázek podle volby své i 

spolužáků, pokouší se o jednoduchý rozbor 
jednotlivých skladeb, zná pojem hudební 

skupina, jmenuje své oblíbené zpěváky, 

hudební skupiny 
- žák se seznámí s písní a naučí se zkrácenou 

verzi 

- žák užívá Orffovy nástroje, zpívá písně, 

rytmizuje, spojuje zpěv s pohybem 

- žák zpívá oblíbené písně dle vlastního 

výběru  
 

Lit.: Já, písnička – II. díl, str. 87 
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Poslechové skladby v jednotlivých ročnících: 

 

  1.ročník Klempíř Jaromír 

Eben Petr 

 

Mláďata /skladba v rytmu country/ 

Písnička o vrabci 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /1.ročník/, č. 10 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /2.ročník/, č. 7 

  2.ročník Hurník Ilja 

Mozart W.Amadeus 

Nekonečná pohádka (z cyklu Příběhy jedné kapely) 

Sonáta A dur-Andante grazioso 

 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /3.ročník/, č. 11 

CD-Melodie pro miminka, č.2 

  3.ročník Hurník Ilja 

Čajkovskij P.Iljič 

Jak se kontrabas zamiloval (z cyklu Příběhy jedné kapely) 

Tanec píšťalek (z baletu Louskáček) 

 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /1.ročník/, č. 8 

CD-Melodie pro miminka, č.10 

  4.ročník Hurník Ilja 

Boccherini Luigi 

O hluchém bubnu (z cyklu Příběhy jedné kapely) 

Menuet 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /2.ročník/, č. 11 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /3.ročník/, č. 1 nebo CD-Melodie pro 

miminka, č.1 

  5.ročník Marat Zdeněk 

Rimskij-Korsakov 

 

Ztratila Lucinka bačkorku 

Let čmeláka (z opery Pohádka o caru Saltánovi) 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /1.ročník/, č. 13 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /3.ročník/, č. 18 

  6.ročník Dvořák Antonín 

Mozart W.Amadeus 

 

Rej skřítků (z cyklu Poetické nálady) 

Turecký pochod 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /2.ročník/, č. 5 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /2.ročník/, č. 12 

  7.ročník Janáček Leoš 

Prokofjev S.Sergejevič 

 

Pilky (z Lašských tanců) 

Péťa a vlk 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /4.ročník/, č. 8 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /5.ročník/, č. 1 (CD2) 

  8.ročník Muzikál Pomáda 

Mozart W.Amadeus 

 

Letní láska 

Menuet (z Malé noční hudby) 

CD-Nejkrásnější muzikálové písně, č. 1 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /3.ročník/, č. 16 nebo CD-Melodie pro 

miminka, č.9 

  9.ročník Smetana Bedřich 

Škroup František 

Česká státní hymna 

 

Má vlast-symfonická báseň Vltava 

Kde domov můj (píseň ze hry Fidlovačka) 

Kde domov můj? 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /7.ročník/, č. 17 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /1.ročník/, č. 17 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /5.ročník/, č. 4 

10.ročník Dvořák Antonín 

Čajkovkijj P.I. 

Ježek Jaroslav 

 

Slovanské tance 

Valčík ze serenády C dur pro smyčcový orchestr 

Svět patří nám nebo Tmavomodrý svět 

/Voskovec, Werich/ 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /7.ročník/, č. 2 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /4.ročník/, č. 3 

CD-Posloucháme hudbu ve škole /6.ročník/, č. 13 nebo CD-

Tmavomodrý svět, č.26 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyučovací předmět  VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

 

Týdenní počet hodin  10 hod – z toho  1. stupeň – 6 hod 

        2. stupeň – 4 hod 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávací obsah 

Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech – vnímání, vlastní tvorbě a interpretaci. 

Prostřednictvím těchto činností rozvíjíme u žáků jejich smyslové vnímání, cítění, myšlení, 

prožívání a fantazii. Současně pěstujeme také jejich schopnost vlastní emoce, představy, myšlenky, 

pocity a zkušenosti vyjádřit, a to jinak nežli slovy. Výtvarné činnosti tak pomáhají zlepšovat 

jemnou motoriku žáků a přispívají také k rozvoji dovednosti neverbální komunikace. Výtvarná 

výchova přináší také příležitosti pro vzájemnou pomoc a spolupráci, rozvoj tolerance a empatie a 

celkově přispívá k utváření kladných postojů a hodnot žáků. Předmět má také nezastupitelnou 

funkci relaxační – uvolňuje napětí, tlumí případnou agresivitu, přispívá k překonávání únavy a ke 

koncentraci pozornosti. 

Ve výtvarné výchově vedeme žáky k aktivní výtvarné tvorbě, učíme je vnímat umělecká díla a 

využívat výtvarné činnosti jako jednu z možností účelného trávení volného času (individuální 

výtvarné činnosti, zapojení do výtvarných kroužků, návštěva výstav atp.). 

Formy realizace 

Vyučovací hodina, návštěva výstav, kreslení v plenéru  

Časová dotace 

Předmět je vyučován ve všech ročnících 1. i 2. stupně v rozsahu 1 hodiny týdně. 

Místo realizace 

Běžná třída, učebna ICT, výtvarné expozice, vhodná přírodní lokalita, keramická dílna 

Průřezová témata 

V předmětu jsou integrovány tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou 

k tomu, aby žák v předmětu Výtvarná výchova dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. 

 

Očekávané výstupy 

1. stupeň 

1.období – žák by měl: 

- zvládnout základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

- rozpoznávat, pojmenovat a porovnat s dopomocí učitele barvy, tvary, objekty na příkladech 

z běžného života a ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních 

- uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech 
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2.období – žák by měl: 

- uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

- rozlišovat, pozorovat, třídit a pojmenovat linie, barvy, tvary, objekty a uplatnit je podle svých 

schopností při vlastní tvorbě 

- při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, 

zkušeností a fantazie 

- vyjádřit pocit z vnímání vlastní tvůrčí činnosti (mimoslovně, graficky)  

2.stupeň 

Žák by měl: 

- uplatňovat základní dovednosti při realizaci a prezentaci vlastní tvorby 

- uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, 

využívat jejich vlastnosti a vztahy 

- při vlastní tvorbě vycházet ze svých zkušeností a představ 

- hledat a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy s dopomocí učitele 

 

Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Výtvarná výchova 

Kompetence k učení 

Žák s ohledem na své schopnosti 

- rozumí obecně používaným termínům v oblasti výtvarné výchovy  

- pracuje podle slovního vedení učitele a jednoduchého návodu 

- samostatně vnímá a pozoruje realitu 

- rozvíjí svou kreativitu – tvoří samostatně, zpracovává vlastní náměty 

- soustředí se na určitou činnost a udrží pozornost 

- dá najevo radost z pěkných výsledků a pozitivně reaguje na úspěchy spolužáků 

- pracuje s chutí, aktivně se zapojuje do různých činností 

- dokáže navázat dobré citové vztahy s učitelem 

- využívá počítač k rozvoji myšlení a zábavě 

- zvládá jednoduché návyky osobní hygieny, sebeobsluhy 

- používá základní pravidla společenského chování (pozdrav, poděkování, požádání aj.) 

- zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (úklid, péče o pomůcky aj.) 

 

Kompetence k řešení problému 

- tvořivě přistupuje k řešení výtvarných problémů 

- zaujímá vlastní postoje a názory na základě předešlých zkušeností 

- volí vhodný postup a prostředky pro vyjádření ve vlastní tvorbě 

- vnímá, že ne vždy se vše podaří a nenechá se odradit neúspěchem 

- snaží se neúspěch překonat opakováním činnosti 

- raduje se z úspěšně dokončeného úkolu 

- dokáže se obrátit s problémem na osoby ve svém nejbližším okolí 

- požádá o radu a jednoduše problém popíše 

 

Kompetence komunikativní 

- vnímá i mimojazykové vyjadřování a dokáže je využívat (barvy, námět, výtvarné techniky…)  

- pochopí, že jiný názor na společně prožitý estetický zážitek je přínosem 

- ústně prezentuje výsledky své práce 

- jednoduše vyjádří svůj názor na výtvarné dílo, jednoduše ho obhájí 

- poslouchá a reaguje na názory druhých, respektuje je 
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- vyjadřuje přiměřeným způsobem kladné i záporné emoce, zvládá své pocity 

- projevuje slušnou formou svůj souhlas i nesouhlas 

- reaguje na pocity druhého, pocity a prožitky slovně nebo mimicky vyjádří 

- navazuje přátelské vztahy s vrstevníky 

- komunikuje s vyučujícími a spolužáky 

 

Kompetence sociálně personální 

- pochopí a přijme za své zásady chování na kulturních akcích 

- tvořivě pracuje a spolupracuje ve skupině 

- zapojuje se do společných školních aktivit, navštěvuje zájmové kroužky 

- respektuje různorodost vyjádření, názory a potřeby druhých 

- jednoduše vyjádří své myšlenky, pocity, potřeby a přání slovně i výtvarně 

- dospělým osobám vyká, je-li požádán vykoná určitou činnost 

- nezištně pomáhá spolužákům, je pravdomluvný a nepodvádí 

 

Kompetence občanské 

- zná, oceňuje a chrání naše kulturní dědictví a tradice 

- zažívá a prožívá úspěch svůj i ostatních 

- chápe význam výtvarných činností jako vhodného využití svého volného času 

- navštěvuje kulturní, společenské akce aktivně nebo jako divák 

- dodržuje zásady společenského chování, vhodné způsoby komunikace 

- zná a dodržuje základní povinnosti, hygienické návyky 

- respektuje rodiče, pedagogy  

 

Kompetence pracovní 

- dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti při používání výtvarných potřeb 

- využívá získaných návyků a znalostí v další praxi 

- udržuje pořádek na svém místě a v jeho okolí, provádí samostatně úklidové práce, údržbu 

výtvarných potřeb (umyje, uloží, očistí, …) 

- rozumí pokynům učitele, osvojí si základní terminologii (výtvarné potřeby, činnosti, materiál...) 

- pracuje podle pokynů vyučujícího, jednoduché pracovní činnosti zvládá samostatně 

- soustředí se na pracovní činnost, zvolí si své pracovní tempo, dokončí započatou práci 

- prokáže schopnost překonat nezdar při práci 

- snaží se o co nejlepší provedení práce 

- váží si práce druhých, neničí výsledky jejich práce 

- porovnává výsledky své práce s výsledkem práce ostatních 

- přijímá hodnocení své práce, přijímá i nepříznivé hodnocení a snaží se svou práci zlepšit 

- raduje se z výsledků i z příznivého hodnocení práce své i ostatních 

- chrání zdraví své i jiných osob, chrání vybavení pracoviště 



Vyučovací předmět Výtvarná výchova  1.- 3. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých možností: Poznámka 

Malba Barvy: vodové, temperové a prstové 

Techniky: barevné splývání, experimenty s barvami – 

míchání barev, vyjádření skutečnosti a představ, otisky, 
tupování, rozfoukávání barev 

 

- Poznává barvy, nalézá a rozlišuje odstíny barev 

- Seznámí se s technikou malby vodovými, temperovými a 
prstovými barvami 

- Užívá k malbě štětec 

- Vyjadřuje malbou své nálady, pocity, prožitky a fantazijní 
představy 

 

VU – změny ročních období 

v přírodě, pozorování přírody 

 
PT-OSV/ 4a – průběžně 

v hodinách 

PT-VMEGS/ - průběžně v 

hodinách 

Kresba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tužka, rudka, dřívko 

Rozvinutí grafických schopností 

Zobrazení postavy 

Tvary různých předmětů 
 

Pastel, fixy 

Omalovánky, výběr vhodných barev, dodržování linie barev 
 

Voskové a suché pastely 

Tvary různých předmětů 
Zobrazení postavy 

 

Tabulové křídy 

Kresba na tabuli, chodník, velký formát papíru 

Společná kresba 

- S dopomocí rozpoznává a pojmenovává prvky obrazového 

vyjádření (linie, tvary, objekty), porovnává je a třídí je na 

základě odlišností vycházející z jeho zkušenosti (vjemů, 
zážitků a představ) ve vlastní tvorbě i praktickém životě 

- S dopomocí rozpozná a pojmenuje základní barvy, 

rozpoznává jejich odstíny (tmavá – světlá), vybírá a 
kombinuje barvy podle pokynů učitele a podle vlastní 

fantazie 
- Pracuje s tužkou, pastelkami, pastely, křídami aj., správně 

kreslící náčiní drží a používá 

- Pracuje podle pokynů vyučujícího i samostatně, pracuje 
v kolektivu 

- Hovoří o tvorbě a výsledném díle svém i ostatních – popíše 
je 

- Udržuje pořádek na pracovním místě, podílí se na estetické 

úpravě třídy, podle svých schopností se podílí na prezentaci 
školy (výstavky prací žáků, účast v soutěžích) 

Učitel volí náměty, formy a 

techniky práce podle ročního 

období, v souvislosti s probíraným 

učivem a podle aktuální situace tak, 
aby byly splněny ročníkové výstupy 

 

Po – geometrické tvary, řazení 
prvků na ploše a v prostoru, 

pozorování velikosti shodnosti a 

odlišnosti 

Dekorativní práce Práce s papírem, přírodninami 

 

Koláž  

 

Kombinované techniky 

 

Kompozice z různých materiálů 

- Výtvarně zpracovává tvárný a přírodní materiál – tisk 

barevný i plastický, otisk 
- Uplatňuje vlastní tvořivost 

- Pracuje s papírem (s dopomocí vystřihuje, trhá, lepí) 
- Poznává různé vlastnosti materiálu, vhodně kombinuje 

materiál, pracuje pod vedením učitele 

VU – poznávání přírodnin, 

pozorování přírody, vnímání a 
využívání její barevnosti 

Změny ročních období v přírodě 

Modelování Plastelína, modurit 

 

Keramická hlína 

- Vyjádří prostorové skutečnosti, modeluje podle zadání a pod 
vedením vyučujícího i samostatně 

- Modeluje podle vlastní fantazie 

 

Výtvarné umění Ilustrace dětských knih - Seznámí se s ilustracemi v dětských knihách – ví, že 
„obrázky“ doplňují děj, přibližují postavy pohádky 

- Popíše jednoduchou ilustraci z dětské knihy 

- Návštěva vhodné dětské 
ilustrátorské výstavy 

v MK 

- Práce s knihou, dětská 
říkadla  

 
Vyučovací předmět Výtvarná výchova  1.- 3. ročník, 1 hodina týdně     
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Vyučovací předmět Výtvarná výchova  4.- 6. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Téma 

 

Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností: Poznámka 

Malba Barvy: vodové, temperové, prstové 

Techniky: zapouštění barev do klovatiny, výtvarné 

vyjádření skutečnosti, odsávání barev, otisky, 
tupování, hra s barvou 

- Zdokonaluje techniky malby z předešlých ročníků 

- S dopomocí pozná a pojmenuje barvy a jejich odstíny 
- S dopomocí míchá základní barvy 

- Barevně vyjadřuje své pocity a nálady 

- Pojmenovává a porovnává barevné kontrasty a 
proporční vztahy 

- Správně používá štětce různých šířek 

VU – využívání citového vztahu 

k přírodě, sběr a třídění odpadu 

(Den Země aj.), využívání 
odpadních materiálů 

 

PT-OSV/ 4a – průběžně v 

hodinách 

Kresba Tužka, rudka, uhel, dřívko 

Kresba postavy, kresba jednoduchých předmětů, 

přírodnin, vyjádření děje, kolorovaná kresba 

Pastelky, fixy 

Kresba oblíbené hračky, dopravního prostředku, 
zvířete, přírodniny, děje 

Inkoust, zmizík 

Inkoustové cákance (rozfoukávání), kresba stromů, 
zimní krajiny 

- Propracovává techniky kreslení z předešlých ročníků 

- Učí se kresbou vystihnout tvar objektu a jeho začlenění 

v ploše 

- S dopomocí se pokouší dodržovat proporční vztahy, 
chápe jednoduché prostorové vztahy, inspiruje se 

skutečnými předměty, snaží se výtvarně zachytit 

skutečnost barev 
- Pracuje s fantazií, zobrazuje své vzpomínky, zážitky, 

představy 
- Má estetický vztah k přírodě a životnímu prostředí 

- Podle svých schopností se podílí na reprezentaci školy 

(výstavky, účast v soutěžích) 
- Vytváří kompozice pomocí inkoustu, maluje inkoustem 

pomocí tenkého štětce, pera či dřívka, kreslí zmizíkem 
do inkoustového podkladu 

Po – vnímání tvarů a velikostí, 

řazení prvků na ploše a v prostoru 

 

Řv – knihovna, knížky, ilustrace, 

motiv a příběh 
 

 

Učitel volí náměty, formy a 
techniky práce podle ročního 

období, v souvislosti s probíraným 

učivem a podle aktuální situace tak, 
aby byly plněny ročníkové výstupy 

Dekorativní práce Ornamenty 

 

Koláž 

 

Kompozice z přírodních materiálů,  

 

Kompozice z dalších různých materiálů 

 
Počítačová grafika 

 

- Zhotoví jednoduchý ornament – bramborová tiskátka 

- Užívá různé přírodní materiály, kombinuje různé 

techniky, vytváří vlastní kompozice s dopomocí učitele 

- S dopomocí zhotoví koláž z určených materiálů na 

daný námět, vyjádří své pocity a fantazie, pracuje ve 
skupině 

- Vytvoří jednoduché linie na počítači – čára, štětec, 
barva, tvary a jejich vybarvení.  

VU – využívá citového vztahu 

k přírodě, k místu, sběr a třídění 

odpadů, využití odpadních 
materiálů 

Modelování Plastelína, modurit 

 

Keramická hlína 

- Vyjádří prostorové skutečnosti, modeluje podle zadání 
pod vedením vyučujícího i samostatně 

- Modeluje podle vlastní fantazie, výrobek dále 

povrchově upravuje (glezování) 

 

Výtvarné umění Ilustrace dětských knih - Zná pojem ilustrace, poznává ilustrace našich 

nejznámějších ilustrátorů dětských knih, zná jména J. 

Lada, H. Zmatlíková 

Výstavy v městském muzeu, 
knihovně 
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Vyučovací předmět Výtvarná výchova  7.- 8. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Téma 

 

Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností: Poznámka 

Malba Barvy: vodové, temperové 

Techniky: proporční kresba postavy, kresba 

složitějších předmětů, kresba zvířat, foukání 
inkoustu, zapouštění barev do vlhkého podkladu či 

klovatiny 

 
 

 

 

 

 

 

Malování solí na sklo 

 
 

- Užívá správně techniku malby, texturu, míchá a vrství 

barvy 
- Pozná a pojmenuje barvy a jejich odstíny 

- K osobitému výtvarnému vyjádření se učí využívat 

znalosti o základních barvách, vyjadřuje jimi situace a 
události 

- Vyjádří svůj pocit z vnímání výtvarného díla, 
porovnává své práce s ostatními žáky a hodnotí je 

- Pracuje za využití různých technik pod vedením učitele 

i samostatně 

- Podílí se na prezentaci školy (výstavky děl žáků, účast 

na soutěžích) 
- Nalézá další výtvarnou techniku, pod vedením učitele 

vytvoří obrázek se zrnitým efektem 

Po – vnímání tvarů a velikostí, 

řazení prvků na ploše a v prostoru 

 
VU – využívání citového vztahu 

k přírodě. Sběr a třídění odpadů 

 
PT – OSV/ 4a – průběžně v 

hodinách 

Kresba Tužka, rudka, uhel, dřívko 

- Linie, tvar, objem (rozvržení na ploše, 
v prostoru, jejich vztahy, podobnost, 

šrafování) 

Perokresba 

- Kresba tuší a inkoustem 

Pastelky, fixy 

- Prolínání, práce s šablonami 
 

Experimentování řazení, seskupování, zmenšování, 

zvětšování, vrstvení tvarů a linií v ploše i prostoru 

- Vybírá a samostatně vytváří škálu vizuálně obrazných 

zkušeností z vlastního vnímání, z představ a poznání, 
dokáže výtvarně zobrazit své vzpomínky a zážitky, 

fantazijní představy 

- Uplatňuje osobitý přístup k realitě a zpřesňuje svůj 
výtvarný projev 

- Pro získání osobitých výsledků si hraje s různými 
vlastnostmi prvků a jejich vztahy 

- S dopomocí zvládá kresbu složitějších předmětů podle 

modelu, chápe prostorové vztahy, při tvorbě postupuje 
od celku k detailu 

- Pokouší se vyjádřit své pocity a emoce barvou, seznámí 
se se symbolikou barev (studené a teplé barvy) 

Učitel volí náměty, formy a 

techniky práce podle ročního 

období, v souvislosti s probíraným 
učivem a podle aktuální situace tak, 

aby byly splněny ročníkové výstupy 

 

Dekorativní práce Ornamenty 

 

Využití písma, počítačová grafika 

 

 

 

Kompozice z přírodních materiálů 

 

 

Práce s voskovou technikou 

 

Koláž 

- Zhotoví ornament, pochopí jeho rytmus, vytvoří návrh 

dekorace  
- Vytvoří jednoduchý obrázek za použití zvládnutých 

prvků, používá barvy a doplňuje písmem. Vytvoří 

jednoduchou pozvánku aj. 
- Užívá různé přírodní materiály pro kompozici, pracuje 

podle vlastní fantazie 
- Objevuje vlastnosti vosku, vytvoří pomocí vosku svůj 

vlastní obrázek 

- Zhotoví koláž z určených materiálů, vyjádří své pocity 

a fantazii, pracuje ve skupině 

Řv – motiv, dětský příběh, animace, 

humor 
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Vyučovací předmět Výtvarná výchova  7.- 8. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Téma 

 

Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností: Poznámka 

Modelování Práce s keramickou hlínou 

 

Vizovické pečivo 

 

- Zhotoví výrobek v keramické dílně pod vedením 

učitele, podle vlastního námětu 
- Zhotoví jednoduchou ozdobu z vizovického těsta 

 

Výtvarné umění Základní druhy výtvarného umění 

 

 

 

Ilustrace dětských knih 

 

Kultura bydlení 

 

Kultura oblékání 

- Zná a rozliší jednotlivé druhy výtvarného umění 

(malířství, sochařství, fotografie …), jednoduše vyjádří 
pocit z vnímání uměleckého díla, s dopomocí učitele 

pozná významná díla našich předních malířů  

- Zná významnější ilustrátory dětských knih (např. 
J.Trnka, Z.Miller, J.Čapek, A Born…) zná pojem 

animovaný film 
- Vybere zařízení a výzdobu místnosti podle svého 

vkusu, podílí se estetické úpravě třídy 

- Vybírá a pojmenovává co nejširší škálu v oblékání, 
kombinuje barevně prvky oblečení 

Časopisy o bydlení 

 

Módní časopisy 

 

Encyklopedie, internet 

 
DVD, videokazeta 

 
 

Výstavy v městském muzeu, 

knihovně 
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Vyučovací předmět Výtvarná výchova  9.- 10. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Téma 

 

Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností: Poznámka 

Malba Barvy: vodové, temperové 

Teorie barvy, barvy studené a teplé, odstíny barev 

– sytost, tón, kontrast 
Zdokonalování technik malby 

- Prohlubuje vyžívání znalosti o základních barvách 

k osobitému výtvarnému vyjádření, vyjádření situací a 
událostí, zážitků, představ 

- Užívá správně techniku malby, míchá a vrství barvy 

- Vyjádří svůj pocit z vnímání výtvarného díla, 
porovnává své práce s ostatními žáky a práce hodnotí  

- Pracuje za využití různých technik pod vedením učitele 
i samostatně 

- Podílí se na prezentaci školy (výstavky děl žáků, účast 

na soutěžích) 

 

PT – OSV/ 4a – průběžně v 

hodinách 

Kresba Kresebné studie: linie, tvar, objem – jejich 
rozvržení v ploše, prostoru, šrafování 

Zdokonalování technik kresby 

- Propracovává techniky kresby a zachycení prostoru 

- Uplatňuje osobitý přístup k realitě 

- Vybírá a samostatně vytváří škálu vizuálně 
zobrazených zkušeností z vlastního vnímání, z představ 

a poznání 
- Zvládá kresbu složitějších předmětů podle modelu, 

chápe prostorové vztahy, při tvorbě postupuje od celku 

k detailu 
- Umí vyjádřit své pocity a emoce barvou, pracuje se 

symbolikou barev (studené a teplé barvy) 

Učitel volí náměty, formy a 
techniky práce podle ročního 

období, v souvislosti s probíraným 

učivem a podle aktuální situace tak, 
aby byly splněny ročníkové výstupy 

 

Dekorativní práce Ornamenty 

 

 

Využití písma, počítačová grafika 

 

 

Kompozice z přírodních materiálů 

 

Koláž 

 

Vitráž 

- Zhotoví ornament, propracovává jeho techniku, vytvoří 
návrh na látku, pravidelně střídá lineární symboly 

- Vytvoří obrázek za použití zvládnutých prvků, používá 
barvy a doplňuje písmem. Vytvoří jednoduché vánoční 

přání aj. 

- Užívá různé přírodní materiály pro kompozici, pracuje 
podle vlastní fantazie 

- Zhotoví koláž z určených materiálů, vyjádří své pocity 
a fantazii 

- Zhotoví jednoduchou vitráž za pomoci učitele 

 

Modelování Keramická hlína 

 

Vizovické pečivo 

 

- Zhotoví výrobek v keramické dílně pod vedením 

učitele, podle vlastního námětu i samostatně 
- Zhotoví jednoduché vánoční či velikonoční ozdoby  

z vizovického těsta 
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Vyučovací předmět Výtvarná výchova  9.- 10. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Téma 

 

Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností: Poznámka 

Výtvarné umění Základní druhy výtvarného umění 

 

 

 

Ilustrace dětských knih 

 

 

Kultura bydlení 

 

 

Kultura oblékání 

- Zná a rozliší jednotlivé druhy výtvarného umění 

(malířství, sochařství, grafika, fotografie …), vyjádří 
pocit z vnímání uměleckého díla, s dopomocí učitele 

pozná významná díla našich i světových malířů  

- Zná významnější ilustrátory dětských knih, s dopomocí 
rozpozná jejich ilustrace, zná pojem komiks a 

animovaný film 
- Vybere zařízení a výzdobu místnosti podle svého 

vkusu, podílí se estetické úpravě třídy, zná pojem 

design 
- Vybírá a pojmenovává co nejširší škálu v oblékání, 

kombinuje barevně prvky oblečení, módní styly 

Návštěva výstavy v  městském 

muzeu 

 
Časopisy o bydlení 

 

Časopisy o módě 
 

Encyklopedie, internet 

 
 

 

 



Vzdělávací oblast  ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

 

 

 
Týdenní počet hodin  32 – z toho  1.stupeň 18 hod 

        2.stupeň 14 hod 

 

Vyučovací předmět  Výchova ke zdraví 

    Tělesná výchova 

 

 

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

    

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že 

vede žáka k: 

- získávání orientace v základních názorech na zdraví a postupnému uplatňování preventivních 

činností podporujících zdraví 

- poznávání a chápání fyziologických, psychických a sociálních změn spojených s dospíváním 

- dodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdraví 

- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví vlastní i druhých a 

k osvojování poznatků, jak jim předcházet 

- odmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravím 

- poznávání vlastních pohybových možností a omezení, rozvíjení a využívání pohybových 

schopností a dovedností 

- vnímání prožitků z pohybové činnosti. 
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Vyučovací předmět  VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 
 

 
Týdenní počet hodin  2 hod – z toho   1.stupeň – 0 hod 

        2.stupeň – 2 hod  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávací obsah 

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví poskytuje žákům základní informace o člověku v 

souvislosti s preventivní ochranou zdraví. Seznamuje je s nebezpečím, které ohrožuje zdraví v 

běžném životě i v mimořádných situacích, ale především vede žáky k pochopení hodnoty zdraví, ke 

zdravému způsobu života a k péči o své zdraví. Žáci si upevňují hygienické, stravovací a pracovní 

návyky, rozvíjejí sociální a komunikační dovednosti, učí se odmítat škodlivé látky, předcházet 

úrazům, poskytnout základní první pomoc a čelit vlastnímu ohrožení v různých situacích. Osvojené 

poznatky a dovednosti by jim měly sloužit k praktickému využití v každodenním životě.   

Forma realizace 

Vyučovací hodina, praktické cvičení 

Časová dotace 

Předmět je vyučován pouze na 2.stupni v 9.a 10.ročníku v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně 

v každém z ročníků. 

Místo realizace 

Běžná třída, školní cvičná kuchyně, tělocvična 

Průřezová témata 

V předmětu jsou integrovány tématické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova 

a Mediální výchova. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou 

k tomu, aby žák v předmětu Výchova ke zdraví dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. 

 

Očekávané výstupy 

2 stupeň 

Žák by měl:  

- vědět o významu dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny 

- chápat základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím 

- respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků, umět popsat své zdravotní problémy a potíže 

- znát správné stravovací návyky a v rámci svých možností dodržovat a uplatňovat zásady 

správné výživy 

- uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s 

neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a vědět, kde v případě potřeby vyhledat 

pomoc 

- uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy 

- zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí 

- vědět o souvislosti mezi konzumací návykových psychoaktivních látek a poškozováním zdraví 

- použít důležitá telefonní čísla v případě potřeby pomoci 

- řídit se pokyny odpovědných osob při mimořádných událostech 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

Žák s ohledem na své schopnosti 

- přečte s porozuměním jednoduchý text, podle otázek reprodukuje obsah textu 

- používá učební pomůcky  

- pracuje podle slovního vedení učitele a jednoduchého návodu 

- soustředí se na výklad 

- dá najevo radost z pěkných výsledků a pozitivně reaguje na úspěchy spolužáků 

- pracuje s chutí, aktivně se zapojuje do různých činností 

- zná význam základních pojmů užívaných v daném oboru a používá je  

- zná význam základních piktogramů a značek, dokáže se jimi řídit 

- zvládá jednoduché návyky osobní hygieny, sebeobsluhy, dodržuje základní hygienické návyky 

při učení (správné sezení a držení těla, psacích potřeb…) 

- nachystá si pomůcky na vyučování 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- rozpoznává a vnímá problémové situace 

- jednoduše popíše problémové situace 

- reaguje na nově vzniklé situace 

- aplikuje známé osvědčené metody při řešení praktických situací 

- zaujímá vlastní postoje a názory na základě předešlých zkušeností 

- uplatňuje vlastní zkušenosti při řešení praktických situací 

- vybírá a volí vhodný postup při řešení problému 

- zváží, zda problém vyřeší sám 

- rozhodne se, koho požádá o pomoc 

- dokáže upozornit na své potíže, požádá o radu 

 

Kompetence komunikativní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- pozorně naslouchá, udržuje kontakt očima 

- komunikuje slovy, krátkými větami 

- správně reaguje na sdělení a pokyny 

- v komunikaci rozumí běžně užívaným frázím a užívá je, osvojuje si význam dalších slov 

- projevuje slušnou formou svůj souhlas i nesouhlas, emoce vyjadřuje přiměřeným způsobem 

- jednoduše vyjádří svůj názor (pocity, potřeby), obhájí jej 

- vnímá pocity druhých, přiměřeně na ně reaguje 

- vnímá názory druhých lidí, respektuje je 

- komunikuje s lidmi i mimo školu v běžných situacích  

- komunikuje s vyučujícími a spolužáky 

- používá mobilní telefon a pevnou linku 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- vnímá svoji sounáležitost se skupinou, ví, kam patří 

- utváří si základní stereotypy pro orientaci v prostředí (vnímá změny a reaguje na ně) 

- dle svých schopností pracuje v týmu, nezištně spolužákům pomáhá 
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- snaží se potlačovat své afektivní chování 

- je pravdomluvný, nepodvádí 

- chová se ohleduplně k mladším (slabším, postiženým, starším osobám) a opačnému pohlaví 

- podle svých možností a schopností jim pomáhá 

- navazuje a udržuje kamarádské vztahy, přátelství, potlačuje sobectví 

- rozpozná rizikové a nevhodné chování (ubližování, ničení věcí, krádež, slovní napadání, 

vulgarismy ...), dokáže na ně upozornit 

- uvědomuje si, že pokud se bude nevhodně chovat, může sobě i druhým ublížit 

- ví, že mu nesmí nikdo ubližovat 

- nepřijímá od cizích žádné nabídky 

- je opatrný při setkání s cizími lidmi 

- dokáže odmítnout nepříjemnou, ale i nebezpečnou komunikaci 

- upozorní známé dospělé na takovou komunikaci 

- požádá o pomoc 

 

Kompetence občanská 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- vyřídí si jednoduché záležitosti (např. lékař ...) 

- zná a dodržuje své základní povinnosti, přiměřeně uplatňuje svá práva 

- odmítá násilí a ani sám neubližuje 

- respektuje rodiče, pedagogy, osoby veřejně činné 

- dodržuje zásady společenského chování, vhodné způsoby komunikace 

- dodržuje základní hygienická pravidla pro předcházení únavě, režim dne 

- dodržuje pravidla zdravé výživy, pitný režim 

- zná význam odpočinku, relaxace 

- cvičí a rozvíjí svou tělesnou zdatnost 

- rozliší, co základního prospívá zdraví a co mu naopak škodí, neprovádí škodlivé aktivity 

(alkohol, kouření, drogy) 

- má povědomí o některých způsobech ochrany zdraví (úrazy, nemoci) a kde v případě potřeby 

vyhledat nebo přivolat pomoc 

- rozpozná a vyhýbá se nebezpečným situacím (havárie, úraz, povodeň, el. zařízení, zvířata ...) 

- rozumí jednoduchým pokynům, povelům, přiměřeně na ně reaguje a řídí se jimi 

- zná jednoduché způsoby 1. pomoci a dokáže je použít v praxi 

- přivolá pomoc, zná důležitá telefonní čísla 155, 150, 158 

 

Kompetence pracovní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 
- dodržuje základní hygienické návyky 

- dodržuje hygienické zásady během nemoci (používání kapesníků, zakrytí úst při kašli...) 

- zvládá sebeobsluhu, je přiměřeně oblečen vzhledem k roční době, počasí, teplotě  

- pracuje podle pokynů vyučujícího 

- pracuje podle jednoduchého návodu, předlohy (minimum textu + obrázky) 

- soustředí se, dokončí započatou práci 

- snaží se o co nejlepší provedení práce 

- spolupracuje ve skupině 

- přijímá hodnocení své práce, při nepříznivém hodnocení se snaží svou práci zlepšit  

- zná a dodržuje základní zásady BOZP, chrání zdraví své i jiných osob 

- střídá práci s odpočinkem, dodržuje hygienu při práci 



Výchova ke zdraví    9. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září Vztahy mezi lidmi Vztahy ve dvojici, kamarádství, přátelství, láska, 

partnerské vztahy, manželství a rodičovství 

- ví o významu dobrého soužití mezi vrstevníky 

i členy rodiny, s dopomocí jednoduše rozliší 

pojmy kamarádství, láska, manželství, 
rodičovství 

 

Říjen  Vztahy a soužití v prostředí rodiny, školy, skupiny 

vrstevníků 

- vlastním chováním se snaží přispívat k utváření 

dobrých vztahů ve škole i mimo ni 

- jednoduše popíše zásady dobrého soužití 
v rodině, v kolektivu třídy a školy 

- v modelových situacích předvede správné 

chování a řešení konkrétních situací 

 

 

 
 

Hry k rozvoji komunikačních a sociálních 

dovedností 

Listopad Zdravý způsob života a péče o zdraví Výživa a zdraví, zásady zdravého stravování 
Vliv životních podmínek a způsobu stravování  

na zdraví 

- zná správné stravovací návyky a v rámci svých 
možností dodržuje a uplatňuje zásady správné 

výživy 
- rozliší potraviny zdravé a nezdravé 

- s dopomocí sestaví jednoduchý jídelníček 

- zná a aktivně dodržuje pitný režim 
- chápe význam správné výživy pro předcházení 

nemocem, zná pojem vitamíny 

 

Prosinec  Specifické druhy výživy 

 

- rozliší specifické druhy výživy (např. výživa 

kojenců, dieta při žaludečních obtížích, průjmu 
atd.) 

- připraví jednoduchý pokrm pro kojence 

(krupice, ovocná přesnídávka) 

- vybere správné potraviny při uvedené dietě 

- třídí makety, obrázky potravin pro vybraný 

druh výživy nebo diety 

 

Leden  Tělesná hygiena, zásady osobní a intimní hygieny; 

otužování 

Význam pohybu pro zdraví 
 

 

- dodržuje zásady osobní a intimní hygieny 

- jednoduše popíše základní hygienická pravidla 

                  podle možností některá předvede (mytí rukou,    
                  čištění zubů…)  

- chápe význam otužování a pohybu pro  

zdraví, s dopomocí jmenuje způsoby otužování 

 

Únor  Režim dne 
 

Relaxační techniky 

-       chápe význam střídání práce a odpočinku, 
        s pomocí učitele sestaví vlastní režim dne 

-       osvojí si jednoduché relaxační a regenerační  

        techniky 

PT-OSV/ 3b 

PT-MeV/ 3a 
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Výchova ke zdraví    9. ročník, 1 hodina týdně     

Vzdělávací obsah 
Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Březen  

 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

Relaxační techniky 

 
Civilizační choroby, zdravotní postižení, zdravotní 

rizika 

Preventivní a lékařská péče 

- pod vedením učitele provádí jednoduché 

relaxační cviky 
- respektuje zdravotní stav svůj i svých  

vrstevníků 

- s dopomocí jmenuje druhy zdravotního 
postižení a jednoduše vysvětlí, jak se projevují 

- nemocným a postiženým spolužákům 

(osobám) nezištně pomáhá 
- umí popsat své zdravotní  problémy a potíže, 

jednoduše popíše zdravotní  rizika, která mu 

hrozí např.při práci v domácnosti, při sportu a 
zábavě 

- zná pojem „preventivní prohlídka“, jednoduše  

popíše formy lékařské péče (praktický, zubní 
lékař, specialista – např.kožní, nemocniční 

péče…) 

 

PT-OSV/ 4b 

Duben  Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, 
bezpečné prostředí ve škole 

Ochrana zdraví při různých činnostech 

- zná a s dopomocí jmenuje základní pravidla  
BOZP a  PO, která je třeba dodržovat ve škole, 

při sportu, práci v domácnosti atp. 

- prakticky dodržuje pravidla bezpečnosti a 
ochrany zdraví při různých činnostech ve škole 

i  mimo ni, pravidla požární bezpečnosti 

- svým chováním chrání zdraví své i zdraví 

ostatních osob 

    

 
 

Květen  Ochrana člověka za mimořádných událostí - jednoduše popíše, jak se bude chovat při 
požáru, povodni, zimní kalamitě ... 

- zná důležitá telefonní čísla tísňového volání 

- prakticky předvede, jakým způsobem požádá o 
pomoc (telefon, dospělá osoba) 

- ví, že se musí řídit pokyny odpovědných osob 

- odpovědné osoby rozpozná (hasiči, lékaři, 
policisté) 

- zná význam základních orientačních značek 

(schodiště, úniková cesta, východ, WC ...) 

 

Červen  Časová rezerva 

Opakování probraného učiva 
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Výchova ke zdraví    10. ročník, 1hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Září  Opakování učiva z 9. ročníku   

Říjen Změny v životě člověka   Dětství, puberta, dospívání 

Tělesné změny 

Sexuální dospívání, prevence rizikového sexuálního 
chování 

- s dopomocí jmenuje období vývoje člověka  

- ví o tělesných změnách v období dospívání, 

s dopomocí je jednoduše popíše 
- uvědomuje si důležitost uváženého výběru 

partnera pro své zdraví a pro založení rodiny 

PT-OSV/ 2a 

Listopad  

 

 

 

 

 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

Antikoncepce, těhotenství  
 

 

 
 

 

Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, 
chronickým onemocněním a úrazy, bezpečné způsoby 

chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, 

HIV/AIDS, hepatitidy) 
Preventivní a lékařská péče 

- zná a jednoduše vysvětlí pojem těhotenství 
- zná pojem antikoncepce, ví, že je tak možno 

zabránit těhotenství 

- zná některé způsoby antikoncepce 
- chápe význam plánovaného rodičovství 

- ví o ochraně před chorobami přenosnými 

pohlavním stykem a o bezpečném sexuálním 
chování 

- zná a jednoduše popíše způsoby prevence 

běžných přenosných a civilizačních chorob, 
úrazů 

- popíše zdravotní problém a ví, kde vyhledat 

pomoc 

 

Prosinec  Chování v situaci úrazu a život ohrožujících stavů 
(úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v 

dopravě) 

- s dopomocí jmenuje rizikové situace, při  
         kterých hrozí nebezpečí úrazu a možnosti, jak  

         se jim vyvarovat 

- prakticky předvede první pomoc při   

         jednoduchých poraněních a úrazech (sám  

         nebo s pomocí učitele) 
- zná telefonní čísla tísňového volání  

- prakticky předvede, jakým způsobem požádá o 

pomoc (telefon, dospělá osoba) 

 

Leden  Zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek - ví o souvislosti mezi konzumací návykových     
         psychoaktivních látek a poškozováním zdraví 

- rozliší a pojmenuje základní návykové látky, 

užívá pojmy nikotin, alkohol, drogy 
- ví, že nesmí přijímat žádné nabídky od cizích 

osob (koupě, nabídka, požití) 

- předvede, jak dokáže odmítnout nabízenou 
         návykovou látku 

- dokáže na nevhodné chování upozornit 

dospělé, prakticky předvede 
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Výchova ke zdraví    10. ročník, 1hodina týdně     

Vzdělávací obsah 

Časový 

plán 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Únor  Skryté formy a stupně individuálního násilí a 

zneužívání, sexuální kriminalita 
Šikana a jiné formy násilí 

Formy sexuálního zneužívání dětí 

Komunikace se službami odborné pomoci  

− praktické dovednosti 
 

 

 

 

 

 
 

 

Bezpečné chování, komunikace s vrstevníky  

- zaujímá odmítavé postoje ke všem formám     

- brutality a násilí, ví, že nesmí nikomu 
ubližovat a ani jemu nesmí být nikým 

ubližováno 

- zná pojmy šikana, domácí násilí, zneužívání 
dětí, s dopomocí je jednoduše vysvětlí 

- ví, že může odmítnout aktivity, které mu 

nejsou příjemné  
- chová se ohleduplně k opačnému pohlaví, 

neuplatňuje nátlak (prvky násilí) při získávání 

náklonnosti 
- ví, že nesmí přijímat žádné nabídky od cizích 

osob (přímý kontakt, telefon, internet) 

- dokáže na nevhodné nabídky upozornit dospělé 
- použije důležitá telefonní čísla v případě 

potřeby pomoci 

- uplatňuje všechny osvojené sociální dovednosti 
při kontaktu se sociálně patologickými jevy 

- uplatňuje způsoby bezpečného chování v 

        sociálním kontaktu s vrstevníky, při  
                 komunikaci s neznámými lidmi,  

        v konfliktních a rizikových situacích a ví,  

        kde v případě potřeby vyhledá pomoc  

 

Březen 

 

 

 

 

 

Duben 

Zdravý způsob života a péče o zdraví Význam sportu a pohybových aktivit (jóga, aerobic, 

kondiční cvičení, relaxační cvičení) 

- osvojí si základní prvky jógy, aerobiku,   

         kondičního cvičení, relaxačních cvičení 

- zná význam cvičení pro zdraví člověka 
- cvičí, aktivně se zapojuje do tělovýchovných 

činností 

 
        

           

 

Květen  Procvičování praktických dovedností (zdravá výživa, 

poskytování první pomoci, tísňová volání...) 

- navrhne potraviny pro přípravu zdravého  

        pokrmu 
- připraví jednoduchou zdravou svačinu 

- sestaví jednoduchý zdravý jídelníček 

- předvede, jak pomůže zraněnému 
- zná čísla tísňového volání, předvede, jak    

        přivolá pomoc 

 

 

Červen  Časová rezerva 

Závěrečné opakování probraného učiva 

  

 

 



Vyučovací předmět  TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

 
Týdenní počet hodin  30 hod – z toho  1.stupeň – 18 hod 

        2.stupeň – 12 hod  

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávací obsah 

Vyučovací předmět Tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových možností a zájmů 

žáků. Rozvíjí tělesnou zdatnost žáků, jejich pohybové dovednosti, psychické schopnosti, sociální 

dovednosti a v neposlední řadě přispívá i k jejich duševní pohodě. Smyslem tělesné výchovy je 

podporovat u žáků:  

- radost z aktivního pohybu 

- zlepšování držení těla i koordinaci pohybů 

- možnosti optimálního tělesného vývoje  

- radost ze spolupráce při kolektivních hrách. 

Pohybové vzdělávání postupuje v souladu s věkem a pohybovými možnostmi jednotlivých žáků od 

spontánních pohybových činností k činnostem řízeným a výběrovým. Důležitá je diferenciace 

činností i hodnocení výkonů žáků s ohledem na jejich zdravotní stav a pohybové a mentální 

schopnosti.  

Naší snahou je, aby tělesné aktivity přinášely žákům fyzické i psychické uspokojení. V tělesné 

výchově vedeme žáky k aktivnímu provozování sportu a k tomu, aby pohyb a sportovní činnosti 

vnímali jako nedílnou součást zdravého životního stylu a využívali je jako jednu z možností 

účelného trávení volného času. 

Forma realizace 

Dvouhodinový vyučovací blok a 1 vyučovací hodina týdně, turistické vycházky, celodenní cvičení 

v přírodě 

Časová dotace 

Předmět je vyučován ve všech ročnících 1. i 2.stupně v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně. 

Místo realizace 

Tělocvična, běžná třída, školní hřiště, vhodný přírodní terén 

Průřezová témata 

V předmětu jsou integrovány tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, 

Multikulturní výchova. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou 

k tomu, aby žák v předmětu Výchova ke zdraví dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. 
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Očekávané výstupy 

1.stupeň 

1.období – žák by měl: 

- mít kladný postoj k pohybovým aktivitám 

- zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou činnost 

- reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 

- mít osvojeny základní pohybové lokomoce, dovednosti a prostorovou orientaci podle 

individuálních předpokladů 

- dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a mít osvojeny základní 

hygienické návyky při pohybových aktivitách 

 

2.období – žák by měl: 

- zlepšovat svou tělesnou zdatnost, pohybový projev a správné držení těla 

- podle pokynu uplatňovat v pohybovém režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním 

zdravotním oslabením 

- rozvíjet základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností 

- rozumět základním termínům tělocvičné terminologie a reagovat na pokyny k provádění vlastní 

pohybové činnosti 

- zvládat podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění 

organismu po ukončení činnosti 

- využívat osvojené pohybové dovednosti při hrách a soutěžích 

- uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné 

pohybové činnosti 

 

2.stupeň 

Činnosti ovlivňující zdraví 

Žák by měl: 

- usilovat o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o zdokonalování základních 

lokomocí a pohybových dovedností 

- cíleně se připravit na pohybovou činnost a její  ukončení 

- využívat základní kompenzační a relaxační techniky 

- uplatňovat bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu 

- znát zásady ošetření drobných poranění, umět požádat o pomoc 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Žák by měl: 

- zvládat v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a využívat je 

ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

- snažit se o co nejsprávnější provedení pohybové činnosti 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

Žák by měl: 

- dodržovat dohodnutou spolupráci v družstvu při kolektivních hrách 

- sledovat určené prvky pohybové činnosti a výkony 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

Žák s ohledem na své schopnosti 

- zvládá základní prostorovou orientaci 

- cvičí podle slovního vedení učitele 

- dá najevo radost z pěkných výsledků a správně reaguje na úspěchy spolužáků 

- aktivně se zapojuje do tělovýchovných činností 

- dokáže navázat dobré citové vztahy s učitelem 

- zná význam slov a ustálených frází užívaných v oboru a správně je užívá 

- zvládá jednoduché návyky osobní hygieny, sebeobsluhy 

- používá základní pravidla společenského chování (pozdrav, požádání, poděkování) 

 

Kompetence k řešení problémů 

- rozpozná a vnímá problémové situace 

- jednoduché a známé problémy překonává sám, složitější s dopomocí 

- reaguje na nově vzniklé situace 

- napodobuje učitele při řešení úkolů a situací 

- situace řeší podle naučených stereotypů, zvolí vhodný stereotyp 

- řešením problému získává praktické zkušenosti 

- vnímá, že ne vše se podaří a nenechá se odradit neúspěchem 

- snaží se neúspěch překonat opakováním činnosti 

- dokáže upozornit na své potíže 

 

Kompetence komunikativní 

- komunikuje s okolím slovy, krátkými větami 

- vhodně používá gesta, mimiku k dosažení cíle sdělení 

- hovoří přiměřeně nahlas 

- zná význam jednoduchých, běžně používaných slov, rozumí krátkým jednoduchým větám  

- správně reaguje na sdělení a pokyny 

- ptá se, když něčemu nerozumí, odpoví na otázku 

- emoce kladné i záporné vyjadřuje přiměřeným způsobem, zvládá pocity nevole  

- projevuje slušnou formou svůj souhlas i nesouhlas 

- prožitky a pocity jednoduše slovně nebo mimicky vyjádří 

- vnímá pocity druhých, přiměřeně na ně reaguje  

- jednoduše vyjádří svůj názor, pocity, potřeby, jednoduše jej obhájí 

- navazuje přátelské vztahy s vrstevníky 

- komunikuje s vyučujícími a spolužáky 

 

Kompetence sociální a personální 

- rozliší kamarády a spolužáky od dospělých osob 

- pozná svého učitele a respektuje jeho příkazy 

- vnímá svoji sounáležitost se skupinou  

- používá základní pravidla silničního provozu pro chodce 

- spolupracuje s vrstevníky při cvičení, sportovních hrách 

- dle svých schopností spolupracuje v týmu 

- zapojuje se do společných školních aktivit 

- pomáhá nezištně spolužákům 
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- je pravdomluvný, při sportu nepodvádí 

- respektuje názory a potřeby druhých, chová se ohleduplně 

- přizpůsobí se společnému programu 

- navazuje přátelské vztahy 

- rozpozná rizikové a nevhodné chování u sebe i druhých, dokáže na ně upozornit 

- uvědomuje si, že pokud se bude nevhodně chovat, může sobě i druhým ublížit 

- neubližuje lidem, zvířatům, přírodě 

- v případě potřeby požádá o pomoc 

 

Kompetence občanské 

- používá základní pravidla slušného chování (pozdraví, poděkuje, požádá, je zdvořilý) 

- účastní se sportovních akcí aktivně nebo jako divák 

- odmítá násilí a ani sám neubližuje 

- chrání osobní i společný majetek 

- záměrně nepoškozuje životní prostředí 

- respektuje pedagogy, osoby veřejně činné 

- dodržuje základní hygienická pravidla 

- dodržuje pravidla zdravé výživy, pitný režim 

- cvičí a rozvíjí svou tělesnou zdatnost 

- má základní poznatky o lidském těle 

- zná význam odpočinku, relaxace 

- má povědomí o některých způsobech ochrany zdraví (úrazy, nemoci), ví, kde v případě potřeby 

vyhledat nebo jak přivolat pomoc 

- dodržuje základní zásady chování v přírodě (neničí rostliny, neubližuje živočichům, neodhazuje 

odpadky, nezakládá oheň, neznečišťuje vodu a vzduch) 

- rozpozná nebezpečné situace a vyhýbá se jim (úraz) 

- rozumí jednotlivým pokynům a povelům, přiměřeně na ně reaguje a řídí se jimi 

- zná jednoduché způsoby první pomoci a dokáže je použít v praxi 

 

Kompetence pracovní 

- dodržuje základní hygienické návyky při cvičení 

- samostatně se oblékne, obuje, převlékne se do cvičebního úboru 

- otužuje se, ke cvičení je přiměřeně oblečen  

- rozumí pokynům učitele, cvičí a provádí další tělovýchovné aktivity podle jeho pokynů  

- při provádění cviků, činností, dodržuje naučený postup 

- soustředí se na cvičení, snaží se o co nejlepší provedení cviků, činností, o dosažení dobrých 

výsledků 

- zná a dodržuje základní zásady bezpečnosti, při cvičení chrání zdraví své i jiných osob 

- raduje se z tělesné aktivity, z dosažených výsledků svých i ostatních 



Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně 

Vzdělávací obsah  

 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností: Poznámka 

Činnosti ovlivňující zdraví Bezpečnost při pohybových činnostech. 

Hygiena při TV, osobní hygiena, hygiena   

cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuv.   
 

 

Příprava před pohybovou činností, protahovací 
cvičení, uklidnění po zátěži 

 

Význam pohybu pro zdraví, spontánní pohybové 

činnosti a hry 

 

- zná základní pravidla bezpečného chování při 
pohybových činnostech, řídí se pokyny učitele 

- osvojuje si základní hygienická pravidla při 

cvičení (s dopomocí se převléká do Tv, rozpozná 
vhodný cvičební úbor a obuv, myje se…) 

- podle vzoru a pod vedením vyučujícího provádí 

jednoduché přípravné cviky, protahovací cvičení a 
úkony pro zklidnění organismu pro tělesné aktivitě 

- má radost ze cvičení a různých pohybových 

aktivit, kterou získává zejména pomocí her a 
spontánních pohybových činností 

PT-OSV/ 3a – průběžně v hodinách 

 

PT-OSV/ 4b – průběžně v hodinách 

 

PT-MKV/2c – průběžně v hodinách 

 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

Pohybové hry s různým zaměřením a s využitím 

tradičního i netradičního náčiní, bez náčiní, 

motivační, tvořivé a napodobivé hry 

 
 

 

 
 

 

Rytmická a kondiční cvičení, vyjádření rytmu 
pohybem, sladění jednoduchého pohybu s hudbou, 

jednoduché tanečky 

 
 

Základy atletiky (chůze, běh na krátké vzdálenosti) 

 
Základy gymnastiky (lavičky, žíněnky, žebřiny, 

švédská bedna, rovnovážné cviky) 

 
 

 

 
 

Základní manipulace s míčem  
 

Pobyt v přírodě, turistika, chování v přírodě, ochrana 

přírody, chůze v terénu. 
 

Pobyt v zimní přírodě, hry na sněhu, jízda na saních 

(bobech) 

- účastní se jednoduchých pohybových her, učí se 

porozumět jejich pravidlům a s dopomocí pravidla 
dodržuje, je motivován k aktivitě při hře, učí se 

akceptovat prohru 

- má osvojeny základní pohybové lokomoce, zvládá 
jednoduchou prostorovou orientaci 

- reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 

činnosti a prováděné hře, má osvojeny základní 
pohybové činnosti s náčiním 

- podle vzoru a pod vedením učitele provádí 

jednoduchá rytmická a kondiční cvičení, cvičí za 

doprovodu hudby, pochoduje podle rytmického 

nebo hudebního doprovodu, s dopomocí zvládá 

jednoduché dětské tanečky 
- zvládá základní atletické činnosti – chůzi se 

změnou směru, krátký běh k metě 

- s dopomocí provádí jednoduchá gymnastická 
cvičení – převaly na žíněnkách, chůzi po lavečce, 

seskoky z lavečky, výstupy a sestupy na žebřinách 

do přiměřené výše, přelézání, prolézání dílů 
švédské bedny 

- s dopomocí překonává jednoduchou překážkovou 

dráhu, provádí jednoduchá rovnovážná cvičení 
- osvojuje si základní činnosti s míčem – podává, 

koulí míč, nadhazuje, chytá a hází míč na krátkou 

vzdálenost 
- pod vedením učitele se bezpečně pohybuje 

v terénu, překonává jednoduché přírodní překážky, 

dodržuje zásady ochrany přírody 
- pohybuje se na sněhu, s dopomocí jezdí na saních 

a bobech 
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Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně 
Vzdělávací obsah  
 

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Činnosti podporující pohybové učení Organizace při TV, základní organizační činnosti 

 
Komunikace v Tv, smluvené povely a signály  

 

 
 

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 

činností a her 

- za pomoci učitele provádí základní organizační 

činnosti – nástup do řady a zástupu, na značky 
- rozumí základním termínům tělocvičné 

terminologie, cvičí podle slovního vedení učitele, 

rozumí běžným povelům a signálům, s dopomocí 
na ně reaguje 

- postupně si osvojuje zjednodušená pravidla 

pohybových her a soutěží, snaží se o jejich 

dodržování 
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Tělesná výchova, 4.-6.ročník, 3 hodiny týdně 

Vzdělávací obsah  

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností: Poznámka 

Činnosti ovlivňující zdraví Bezpečnost při pohybových činnostech. 

Hygiena při TV, osobní hygiena, hygiena   

cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuv.   

 
 

 

 
 

 

Příprava před pohybovou činností, protahovací 

cvičení, uklidnění po zátěži 

 

 

Význam pohybu pro zdraví, spontánní pohybové 

činnosti a hry 

 

Zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, 

průpravná, koordinační, rovnovážná, relaxační, 
psychomotorická, dechová, příp.jiná zdravotně 

zaměřená cvičení) 

- zná a dodržuje základní pravidla bezpečného 

chování při pohybových činnostech a činnostech 
souvisejících v různých cvičebních prostorech, řídí 

se pokyny učitele, rozpozná nebezpečné pohybové 

činnosti, neprovádí je 
- dodržuje základní hygienická pravidla při cvičení 

(s dopomocí se převléká do Tv, rozpozná vhodný 

cvičební úbor a obuv pro různé tělovýchovné 
aktivity, myje se…) 

- podle vzoru a pod vedením vyučujícího provádí 

jednoduché přípravné cviky, protahovací cvičení a 
úkony pro zklidnění organismu pro tělesné 

aktivitě, je schopen uklidnit se po cvičení 

- má radost ze cvičení a různých pohybových 
aktivit, má kladný postoj k pohybu a cvičení 

 

- podle vzoru a pokynů učitele provádí jednoduchá 
zdravotně zaměřená korektivní cvičení (průpravná, 

dechová, koordinační, rovnovážná, relaxační, 

psychomotorická…), nacvičuje a dodržuje správné 
držení těla 

PT-OSV/ 3a – průběžně v hodinách 

 

PT-OSV/ 4b – průběžně v hodinách 

 

PT-MKV/2c – průběžně v hodinách 

 

Činnosti podporující pohybové učení Organizace při TV, základní organizační činnosti 

 
 

Komunikace v Tv, smluvené povely a signály  

 
 

 

 
 

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 

činností a her 
 

Zásady sportovního jednání a chování, fair play 

- s dopomocí provádí základní organizační činnosti 

– nástup do řady a zástupu, na značky, obraty na 
místě 

- rozumí základním termínům tělocvičné 

terminologie, cvičí podle slovního vedení učitele, 
reaguje na pokyny k vlastním chybám při cvičení, 

snaží se o hodnocení svého výkonu, rozumí 

běžným povelům a signálům, správně na ně 
reaguje 

- s dopomocí uplatňuje zjednodušená pravidla 

pohybových her a soutěží, pozná zjevné přestupky 
proti pravidlům, přiměřeně na ně reaguje 

- dodržuje stanovená základní pravidla soutěže, 

rozliší co je správné, upozorní na podvod a 
nedodržení pravidel, chová se ohleduplně ke 

spolužákům, snaží se jim pomáhat 

 

 

 

 

 

 



 257 

Tělesná výchova, 4.-6.ročník, 3 hodiny týdně 

Vzdělávací obsah  

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Činnosti ovlivňující úroveň  

pohybových  dovedností 

Pohybové hry s různým zaměřením a s využitím 

tradičního i netradičního náčiní, bez náčiní, 

motivační, tvořivé a napodobivé hry 

Pohybové hry skupin, štafetové hry 
 

 

 
Rytmická a kondiční cvičení, vyjádření rytmu 

pohybem, sladění jednoduchého pohybu s hudbou, 

jednoduché tanečky 
 

 
 

Základy atletiky (vytrvalostní běh, skok do dálky, 

hod míčkem) 
 

 

Základy gymnastiky – cvičení s náčiním (plné míče, 
míčky, obruče, kužely…) a na vybraném nářadí 

(žíněnka, lavečka, žebřiny, švédská bedna…) 

 
 

 

 
 

 

 
 

Základy sportovních her – manipulace s míčem a 

jiným herním náčiním, hry s upravenými pravidly 
 

 

 
Pobyt v přírodě, turistika, chování v přírodě, ochrana 

přírody, chůze v terénu. 

 
Pobyt v zimní přírodě, hry na sněhu 

 

 
Další pohybové činnosti, netradiční sporty (aerobik, 

jóga, padák, trampolína, kondiční jízda na kole – 

spinning…) 
 

- účastní se jednoduchých pohybových her, 

s dopomocí dodržuje jejich pravidla, spolupracuje 
s ostatními v družstvu, pomáhá spolužákům, 

povzbuzuje je, akceptuje prohru; při soutěžích 

využívá osvojené pohybové dovednosti, reaguje na 
základní pokyny a povely k osvojované činnosti a 

prováděné hře 

- podle vzoru a pod vedením učitele provádí 
jednoduchá rytmická a kondiční cvičení s náčiním 

i bez náčiní, cvičí za doprovodu hudby, pochoduje 

podle rytmického nebo hudebního doprovodu se 
změnami tempa a směru, zvládá jednoduché 

dětské tanečky, zlepšuje svůj pohybový projev 

- zvládá krátký rychlý běh k metě, motivovaný 
vytrvalostní běh, skáče do dálky z místa, pokouší 

se o skok do dálky s odrazem, háže míčkem do 

dálky i na cíl; zlepšuje svou tělesnou zdatnost 
- provádí jednoduchá cvičení s náčiním, s dopomocí 

provádí jednoduchá gymnastická cvičení – chůzi 

po lavečce s obměnami kroků i směru, seskoky 
z vyšší podložky, výstupy a sestupy na žebřinách 

do přiměřené výše, přelézání, prolézání dílů 

švédské bedny; pokouší se s dopomocí o kotoul 
vpřed, zapamatuje si a překoná jednoduchou 

překážkovou dráhu sestavenou z různých nářadí, 

provádí jednoduchá rovnovážná cvičení, rozvíjí 
své pohybové dovednosti podle svých pohybových 

možností a schopností 

- hází a chytá míč, pokouší se o přihrávku horním 
obloukem; s dopomocí zvládá zjednodušená 

pravidla her, snaží se o jejich dodržování, 

spolupracuje v týmu, povzbuzuje spoluhráče; při 
hrách využívá osvojené pohybové dovednosti 

- pod vedením učitele se bezpečně pohybuje 

v terénu, překonává jednoduché přírodní překážky, 
dodržuje zásady ochrany přírody 

- pohybuje se na sněhu, zvládá jízdu na saních a 
bobech z mírného kopce, s dopomocí se pohybuje 

po ledě, klouže se 

- s dopomocí využívá další nářadí a náčiní, 
s dopomocí provádí netradiční cvičení podle 

aktuálních podmínek, situace a zájmu 
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Tělesná výchova, 7.-10.ročník, 3 hodiny týdně 

Vzdělávací obsah  

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností: Poznámka 

Činnosti ovlivňující zdraví Bezpečnost při pohybových činnostech. 

Hygiena při TV, osobní hygiena, hygiena   

cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuv 

 
 

 

 
 

Význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, 

pohybové aktivity 

 

 
 

 

 
 

 

 
Rozvoj rychlostních, vytrvalostních a koordinačních 

schopností 

 

 

Zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, 

průpravná, koordinační, postřehová, relaxační, 

psychomotorická, dechová, kondiční příp. jiná 

zdravotně zaměřená cvičení) 

- zná a dodržuje základní pravidla bezpečného 

chování při všech pohybových činnostech, 
uplatňuje zásady bezpečnosti při pobytu v přírodě 

a v silničním provozu, dbá pokynů učitele, 

neprovádí nebezpečné pohybové činnosti, ošetří 
drobné poranění, v případě potřeby požádá o 

pomoc, dodržuje základní hygienická pravidla při 

cvičení, má vhodné oblečení a obuv  
- ví, že pohyb je prospěšný pro zdraví, samostatně 

volí vhodné a oblíbené pohybové aktivity, 

začleňuje je do svého denního režimu, dokáže se 
připravit vhodnými cviky na pohybovou činnost 

(podle vzoru i samostatně) a samostatně zklidní 

organismus po cvičení 
- cvičením zlepšuje úroveň svých pohybových 

schopností, zdokonaluje základní lokomoce a 

pohybové dovednosti, má radost z pohybu 
(zájmové kroužky, rekreační sport, soutěže…) 

- pod vedením učitele provádí cvičení zaměřená na 

rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly a koordinace 
pohybů, posiluje pomocí cvičení, náčiní i nářadí 

(posilovna) 

- podle vzoru a pokynů učitele provádí jednoduchá 
zdravotně zaměřená kompenzační cvičení 

(průpravná, kondiční, dechová, koordinační, 

psychomotorická…), nacvičuje a dodržuje správné 
držení těla, zná a pod vedením učitele využívá 

různé relaxační techniky 

PT-OSV/ 3a – průběžně v hodinách 

 
PT-OSV/ 4b – průběžně v hodinách 

 

PT-MKV/2c – průběžně v hodinách 

 

Činnosti podporující pohybové učení Komunikace v Tv, smluvené povely a signály, 
terminologie, vzájemná komunikace při cvičení  

 

 
 

 

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
činností a her 

 

 

 

Významné sportovní soutěže 

 

- rozumí základnímu tělocvičnému názvosloví, 
užívá názvy základního nářadí a náčiní, cvičí podle 

popisu cvičení, rozumí běžným povelům a 

signálům, přiměřeně na ně reaguje, dodržuje 
dohodnutou jednoduchou spolupráci v družstvu a 

při kolektivních hrách 

- dodržuje základní pravidla jednoduchých her a 
soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 

pravidlům, přiměřeně na ně reaguje, nepodvádí, 

chová se ohleduplně ke spolužákům, pomáhá jim, 

rozlišuje různé role – hráč, divák, rozhodčí 

- sleduje významné sportovní soutěže, zná pojem 

mistrovství světa, olympijské hry, sleduje určené 
prvky pohybové činnosti a výkony spolužáků i 

sportovců, snaží se je hodnotit a porovnávat 
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Tělesná výchova, 7.-10.ročník, 3 hodiny týdně 

Vzdělávací obsah  

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

Pohybové hry s různým zaměřením, s využitím náčiní 

i netradičních pomůcek (overbally, plné míče, 

obruče, kužely, švihadla, gumy…) 

Pohybové hry dvojic, skupin, štafetové hry 
Průpravná cvičení, rovnovážné cviky v postojích 

(kleku, sedu, lehu, chůze) 

 
 

 

Rytmická a kondiční cvičení s hudbou 
 

 
 

 

 
Základy gymnastiky na vybraném nářadí (žíněnka, 

lavečka, žebřiny, švédská bedna, hrazda, kruhy…) 

 
 

 

 
 

 

 
Základy atletiky   – starty, běhy na dráze a v terénu, 

skok do dálky a do výšky, hod míčkem, hod 

granátem (podle možností a schopností žáků) 
 

 

 
 

 

 
 

Základní činnosti s míčem 

Sportovní hry s upravenými pravidly (vybíjená, 
přehazovaná, malá košíková, kopaná…) 

 

- účastní se jednoduchých pohybových her a 

soutěží, dodržuje jejich pravidla, spolupracuje 
s ostatními v družstvu, pomáhá spolužákům, 

povzbuzuje je, akceptuje prohru; při hře, soutěžích 

a cvičeních využívá osvojené pohybové 
dovednosti, snaží se o co nejsprávnější provedení 

pohybových činností, reaguje na základní pokyny 

a povely, cvičí s náčiním 
 

- podle vzoru provádí jednoduchá rytmická a 

kondiční cvičení, zvládá jednoduchou obměnu 
kroků a cviků, pamatuje si jejich sled, cvičí na 

hudbu pod vedením učitele, snaží se dodržovat 

rytmus 
 

- provádí jednoduchá gymnastická cvičení na 

vybraném nářadí, při cvičení podle svých 
schopností využívá osvojené pohybové 

dovednosti, snaží se o co nejsprávnější provedení 

pohybových činností (chůze a běh po lavečce, 
výskoky a seskoky, vis na žebřinách, kotoul vpřed, 

houpání na kruzích, ručkování ve svisu po hrazdě, 

překonání švédské bedny, překážkové dráhy...)  
  

- zvládá krátký rychlý běh na dráze, pokouší se o 

polovysoký (nízký) start, zvládá motivovaný 
vytrvalostní běh a běh v terénu s překonáváním 

přírodních překážek, skáče do dálky z místa i 

s rozběhem, pokouší se o skok do výšky, háže 
míčkem i granátem do dálky i na cíl; zvládá a 

využívá osvojené pohybové dovednosti, snaží se o 

co nejsprávnější provedení pohybových činností, 
zlepšuje svou tělesnou zdatnost 

 

- hází a chytá míč, přehodí krátkou vzdálenost, 
pokouší se o přihrávku horním obloukem, trefit cíl; 

pokouší se o dribling na místě a střelbu na koš 
z místa, přihrávku kopnutím do míče 

- spolupracuje při týmových hrách, rozumí jejich 

jednoduchým pravidlům a v průběhu hry je 
dodržuje, umí se jednoduše domluvit na spolupráci 

v družstvu, povzbuzuje spoluhráče; při hrách 

využívá všechny dříve osvojené pohybové 
dovednosti 
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Tělesná výchova, 7.-10.ročník, 3 hodiny týdně 
Vzdělávací obsah  

Téma Učivo Ročníkové výstupy – žák podle svých schopností Poznámka 

Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových dovedností 

Turistika a pobyt v přírodě, chůze a orientace v 

terénu, ochrana přírody 

 
 

 

 
 

 

Pobyt v zimní přírodě, technika jízdy na saních 

(bobech), bezpečnost pohybu v zimní krajině 

 
 

 

 
Další pohybové činnosti, netradiční sporty (aerobik, 

jóga, padák, trampolína, florbal, soft tenis, stolní 

tenis, hod šipkami na terč, pétangue, spinning…) 
 

- za doprovodu učitele se bezpečně pohybuje 

v terénu, překonává přírodní překážky, pokouší se 

o základní orientaci v terénu podle výrazných 
orientačních bodů, pozná turistické značky a ví, 

k čemu slouží, zná a dodržuje zásady ochrany 

přírody; při rekreačních činnostech využívá 
všechny dříve osvojené pohybové dovednosti 

 

- pohybuje se na sněhu, bezpečně sáňkuje (zatočí, 

zastaví) z mírného kopce, klouže se po ledě, určí 

místo vhodné k zimním sportům z hlediska 
bezpečnosti, zná základní zásady pro pobyt 

v zimní přírodě 

 
- umí zacházet s dalším herním náčiním, ovládá 

zjednodušená pravidla a herní činnosti dalších 

sportů, při hrách a rekreačních činnostech využívá 
všechny dříve osvojené pohybové dovednosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Vyučovací předmět  PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ 
 
 

Týdenní počet hodin  49 – z toho   1. stupeň – 21 hod 

        2. stupeň – 28 hod 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Vzdělávací obsah 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce zahrnuje široké spektrum pracovních činností, které 

systematicky vedou žáky k rozvíjení komunikačních, motorických a tvořivých schopností a k 

získání souboru vědomostí, základních pracovních dovedností a návyků v různých oblastech lidské 

činnosti. Žáci získají základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech. Učí se 

pracovat pod vedením učitele i samostatně, ve dvojici i ve skupině, nést odpovědnost za svoji práci, 

vážit si práce své i druhých. Učí se práci správně  organizovat, udržovat pořádek na pracovišti, dbát 

hygienických a bezpečnostních pravidel a osvojovat si  společenské a kulturní návyky. Vzdělávací 

oblast cíleně  rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti, manuální zručnost, fantazii a představivost, 

vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 

Cílem vzdělávacího oboru je samostatné zapojení žáka do každodenního života, jeho soběstačnost 

v sebeobslužných činnostech a praktických situacích všedního dne. Poznáním různých pracovních 

činností vzdělávací obor také napomáhá vytváření zájmů žáků využitelných ve volném čase a 

přispívá tak ke smysluplnému naplnění jejich života a  integraci ve společnosti. 

Formy realizace 

Dvouhodinový vyučovací blok  a 1 vyučovací hodina v 1.-3.ročníku, 2 dvouhodinové bloky nebo 1 

dvouhodinový vyučovací blok a 2 samostatné vyučovací hodiny ve 4.-6.ročníku, 1 tříhodinový 

vyučovací blok a další 3 hodiny podle aktuální situace ve třídě v 7.-8.ročníku, 1 tříhodinový, 1 

dvouhodinový vyučovací blok a další 3 hodiny dle aktuální situace ve třídě v 9.-10.ročníku. 

Praktické manuální činnosti ve školní dílně, cvičné kuchyni, v okolí školy, keramické dílně, 

v přírodě 

Časová dotace 

Předmět je vyučován ve všech ročnících 1. i 2.stupně v rozsahu: 

- po 3 hodinách týdně v 1.-3.ročníku 

- po 4 hodinách týdně v 4.-6.ročníku 

- po 6 hodinách týdně v 7.-8.ročníku 

- po 8 hodinách týdně v 9.-10.ročníku 

Místo realizace 

Běžná třída, počítačová učebna, školní dílna, cvičná kuchyně, keramická dílna, okolí školy, vhodná 

přírodní lokalita 

Průřezová témata 

V předmětu jsou integrovány tématické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, 

Multikulturní výchova, Environmentální výchova. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Učitel využívá všech vhodných postupů z výchovně vzdělávacích strategií školy, které vedou 

k tomu, aby žák v předmětu Pracovní vyučování dosáhl očekávaných výstupů a kompetencí. 
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Očekávané výstupy 

1. stupeň    

Sebeobsluha 

1. období - žák by měl: 

- zvládnout základní hygienické návykya sebeobslužné činnosti 

- zvládnout oblékání a svlékání oděvu, skládání a uložení oděvu, obouvání 

- udržovat pořádek ve svých věcech i ve svém okolí 

2. období - žák by měl: 

- pečovat o své tělo, svůj zevnějšek i své osobní věci 

- zvládnout běžnou údržbu oděvu i obuvi 

- dodržovat zásady účelného oblékání 

 

Práce s drobným materiálem 

1.období – žák by měl: 

- třídit různé druhy drobného materiálu podle velikosti, tvaru, barev 

- zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami 

- vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 

- pracovat podle slovního návodu 

2.období – žák by měl: 

- pracovat podle předlohy a vytvářet přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z drobných 

materiálů 

- využívat při tvořivých činnostech vlastní fantazii i prvky lidových tradic 

- volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

- udržovat pořádek na pracovním místě; dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 

Práce montážní a demontážní 

1. období - žák by měl: 

- zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

2. období - žák by měl: 

- provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

- pracovat podle slovního návodu, předlohy 

- spojovat a rozpojovat různé jednoduché předměty 

- udržovat pořádek na svém pracovním místě, dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 

Pěstitelské práce 

1. období - žák by měl: 

- provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích  

- pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě 

- používat lehké zahradní náčiní 

2. období - žák by měl: 

- znát základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostlin 

- ošetřovat a pěstovat nenáročné pokojové i venkovní rostliny 

- volit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 

- vědět o léčivkách i jedovatých rostlinách 

- dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci s rostlinami na zahradě 
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Práce v domácnosti 

1. období - žák by měl: 

- upravit stůl pro jednoduché stolování 

 

- připravit jednoduchý pokrm 

- chovat se vhodně při stolování 

- orientovat se v základním vybavení kuchyně 

- zvládat drobné úklidové práce 

2. období - žák by měl: 

- znát základní vybavení kuchyně 

- připravit  jednoduché pohoštění 

- uplatňovat zásady správné výživy 

- dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování při  stolování 

- zvládat práci s jednoduchými kuchyňskými nástroji 

- vědět, jakým způsobem udržovat pořádek v bytě, ve třídě 

- udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržovat základy hygieny a bezpečnosti práce v 

domácnosti 

 

2. stupeň 

Práce s technickými materiály 

Žák by měl: 

- rozlišovat různé druhy materiálů 

- získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech 

- zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu 

- orientovat se v jednoduchých pracovních postupech a návodech 

- vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky 

- dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 

práci s nástroji a nářadím 

 

Práce montážní a demontážní 

Žák by měl: 

- sestavit podle návodu, plánu jednoduchý model 

- zvládnout jednoduchou montáž a demontáž při práci se stavebnicemi 

- provádět údržbu jednoduchých předmětů  

- dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy 

 

Pěstitelské práce 

Žák by měl: 

- volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 

- pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a využívat je k výzdobě 

- znát hlavní zásady pěstování zeleniny 

- používat vhodné pracovní pomůcky při práci na zahradě 

- znát běžné druhy ovoce 

- seznámit se s běžnými léčivými rostlinami a znát nebezpečí jedovatých rostlin 

- vědět o způsobu chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

- dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě 
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Práce v domácnosti 

Žák by měl: 

- zvládat jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti  

- používat vhodné prostředky při práci v domácnosti 

- používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat spotřebiče 

- připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy 

- dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu 

- dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při zacházení 

s elektrospotřebiči a používanými prostředky 

 

Klíčové kompetence rozvíjené v předmětu Pracovní vyučování 

Kompetence k učení 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- pracuje podle slovního vedení učitele, podle jednoduchého návodu 

- používá nástroje, nářadí, pomůcky, obsluhuje domácí spotřebiče 

- soustředí se na určitou pracovní činnost a udrží pozornost 

- opakuje a dodržuje postup při práci 

- dá najevo radost z pěkných výsledků a pozitivně reaguje na úspěchy spolužáků 

- pracuje s chutí, aktivně se zapojuje do různých činností 

- dokáže navázat dobré citové vztahy s učitelem 

- pozná a pojmenuje předměty s nimiž se setkává při práci 

- zná význam slov užívaných při různých pracovních činnostech, správně a aktivně je užívá 

- zvládá návyky osobní hygieny, sebeobsluhy 

- používá základní pravidla společenského chování (pozdrav, poděkování, požádání aj.) 

- osvojí si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí 

- poznává vlastní pokroky při práci 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- řeší každodenní praktické problémy běžného života 

- vnímá problémovou situaci a podle svých schopností ji posuzuje 

- napodobuje učitele při řešení různých úkolů a situací 

- získává dovednosti vedoucí k řešení problému 

- řešením problému získává praktické zkušenosti 

- zaujímá vlastní postoje a názory na základě předešlých zkušeností 

- vybírá a volí vhodné postupy práce 

- vnímá, že ne vždy se vše podaří a nenechá se odradit neúspěchem 

- překonává nezdary a překážky při práci 

- raduje se z úspěšně dokončeného úkolu 

- jednoduše problém popíše 

- dokáže se obrátit s problémem na osoby ve svém nejbližším okolí a požádá o radu 

 

Kompetence komunikativní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- používá správně názvy pracovních činností, nástrojů, materiálů a pomůcek 

- rozšiřuje si slovní zásobu, samostatně se vyjadřuje k prováděným činnostem 

- rozumí obsahu sdělení, umí se dotázat  
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- pochopí slovní zadání pracovních postupů, správně reaguje na pokyny 

- popíše jednotlivé pracovní činností 

- snaží se o komunikaci při práci ve dvojici, ve skupině či s vyučujícím 

- navazuje přátelské vztahy s vrstevníky 

- řeší případné konflikty v klidu vstřícnou komunikací 

- ústně prezentuje výsledky své práce 

- jednoduše vyjádří svůj názor a obhájí ho 

- poslouchá a reaguje na názory druhých, respektuje je 

- vyjadřuje přiměřeným způsobem kladné i záporné emoce, zvládá své pocity 

- projevuje slušnou formou svůj souhlas i nesouhlas 

- reaguje na pocity druhého, pocity a prožitky slovně nebo mimicky vyjádří 

 

Kompetence sociálně personální 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- posiluje své sebevědomí na základě pracovních úspěchů 

- rozpoznává nevhodné a nebezpečné chování a dokáže na ně upozornit 

- uvědomuje si nutnost ohleduplnosti ke druhým při práci 

- tvořivě pracuje a snaží se o spolupráci ve dvojici a ve skupině, vzájemně si pomáhat 

- podílí se na vytváření pravidel při činnostech a snaží se pravidla dodržovat 

- respektuje a oceňuje nápady druhých 

- zapojuje se do společenských školních aktivit, navštěvuje zájmové kroužky 

- respektuje názory a potřeby druhých, jednoduše vyjádří své pocity, potřeby a přání 

- dospělým osobám vyká, je-li požádán vykoná určitou činnost 

- nezištně pomáhá spolužákům, je pravdomluvný a nepodvádí 

 

Kompetence občanské 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- dodržuje své základní povinnosti, přiměřeně uplatňuje svá práva 

- dodržuje pravidla školního řádu, nese zodpovědnost za své chování 

- dodržuje zásady společenského chování, vhodným způsobem komunikuje 

- vyhýbá se nebezpečným situacím, předchází jim, chrání  zdraví své i ostatních, neubližuje  

- chrání společný i osobní majetek 

- třídí odpad, šetří energiemi 

- podílí se drobnými činnosti na ochraně životního prostředí v blízkém okolí 

- navštěvuje kulturní, společenské akce aktivně nebo jako divák 

- zná jednoduché způsoby první pomoci a dokáže je použít v praxi 

- respektuje rodiče, pedagogy a osoby veřejně činné 

 

Kompetence pracovní 

Žák s ohledem na své schopnosti: 

- zná a dodržuje základní hygienické návyky 

- zvládá základní sebeobslužné činnosti 

- udržuje pořádek na svém pracovním místě, ve svém okolí 

- pracuje s různými materiály, používá vhodné pracovní nástroje, zvládá jednoduché praktické 

dovednosti (stříhání, řezání, lepení, šití….) 

- zvládá jednoduchou údržbu pracovních nástrojů 

- zvládá jednoduché pracovní postupy při práci v kuchyni, obsluhuje domácí spotřebiče 
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- provádí samostatně domácí úklidové práce 

- provádí jednoduché pracovní činnosti při práci na zahradě, v okolí domu 

- zvládá jednoduché činnosti při péči o domácí zvířata 

- rozumí pokynům učitele, osvojí si základní terminologii oboru a aktivně ji užívá 

- pracuje podle pokynů učitele, jednoduché pracovní činnosti zvládá samostatně 

- pracuje podle jednoduchého návodu, předlohy 

- soustředí se na pracovní činnost, dokončí započatou práci 

- zvolí si své pracovní tempo, střídá práci s odpočinkem 

- provádí i činnosti méně oblíbené, avšak pro dokončení práce nezbytné 

- prokáže schopnost překonat nezdar při práci 

- snaží se o provedení práce v co největší kvalitě 

- pracuje ve skupině, pomáhá spolužákům, respektuje jejich názory a potřeby 

- váží si práce druhých, neničí jejich výrobky 

- porovnává výsledky své práce s výsledkem práce ostatních 

- přijímá hodnocení své práce, zná jednoduchá pravidla pro její hodnocení  

- přijímá i nepříznivé hodnocení a snaží se svou práci zlepšit 

- raduje se z výsledků i z příznivého hodnocení práce své i ostatních 

- zná a dodržuje základní zásady BOZP, používá jednoduché ochranné pomůcky 

- chrání zdraví své i jiných osob, chrání vybavení pracoviště 

- šetrně zachází s materiály, při pracovních postupech nepoškozuje životní prostředí 

- nepoškozuje rostliny, neubližuje živočichům 

- vytváří si pozitivní vztah k manuálním činnostem 



Pracovní vyučování – 1. ročník, 3.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah   

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Úvod Poučení o bezpečnosti 

Pracovní pomůcky, nástroje a materiál 

Seznamuje se s pravidly bezpečnosti práce. 

S dopomocí učitele pojmenovává základní pracovní pomůcky, 
nástroje a materiál. 

PV – OSV / 7a 

PT – MKV / 2c 

Průběžně v hodinách 

Práce s drobným materiálem Vlastnosti drobného materiálu a jeho využití 
Práce s papírem 

• mačkání (tvoření koulí) 

• trhání (na kousky, proužky) 

• přehýbání (podle pevné šablony) 

• vytrhávání (proužků) 

• stříhání (libovolně na kousky) 

• lepení (vlepování dílků do obrázku) 
Práce s přírodním materiálem 

• sběr přírodnin (šípky, šišky, listy, květiny, semínka, 
kamínky, větvičky, jeřabiny…) 

• třídění přírodnin 

• navlékání (jeřabin, listů….) 

• obrázek z přírodnin (do víka z krabice) 

• lisování (listů, květin…) 

• obtisky přírodnin (list, květ řebříčku, jetelina…) 
Práce s modelovací hmotou 

• hnětení (promačkávání v prstech, dlani) 

• válení (válce, koule) 

• uštipování (menší a větší kousky) 

• stlačování (placka) 

• zdobení plast.podkladu (špejlí, krajkou…) 

• krájení (umělým nožíkem) 
Práce s textilem 

• nalepování (připravené odstřižky) 

• stříhání (vlny, provázků, stuhy) 
Kombinace 

• Koláž (obrázek spojením výše uvedených technik - 
Lesní skřítek) 

Žák se pokouší zvládnout základní dovednosti při práci s 
jednotlivými materiály a pomůckami /papír mačká, trhá na 

kousky, přehýbá, vytrhává, stříhá a lepí, přírodniny sbírá, 
třídí, navléká, lisuje a obtiskuje, modelovací hmotu hněte, 

válí, uštipuje, stlačuje, zdobí a krájí, textil nalepuje a stříhá/, 

snaží se udržovat pořádek na pracovišti, pracuje podle pokynů 

učitele a vyrobí jednoduchý výrobek s dopomocí učitele, 

dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti při práci. Výrobky, 

mimo jiné, jsou tematicky vázány k ročnímu období a 
jednotlivým svátkům (př. Velikonoce, Svátek matek, Vánoce 

apod.) 

Lit.: 
Cuno, Sabine – Z dílny 

zručných mistrů /Nové 
nápady Médi Kutila/ 

Práce montážní a demontážní Plošné, prostorové a jednoduché konstrukční stavebnice 

(mozaiky, puzzle, kostky, dřevěné a umělohmotné vkládačky, 
provlékání, navlékání …) 

Žák se pokouší pracovat se stavebnicí s dopomocí a slovními 

pokyny učitele či dle vlastní fantazie 

 

Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování rostlin (světlo, teplo, voda) 

Klíčení rostlin (hrách ve vatě na misce) 
Péče o pokojové květiny (zalévání, přesazování, dekorace) 

Péče o záhony v okolí školy (okopávání, zalévání) 

Truhlíkové květiny (výsadba a péče o ně) 
Předpěstování rostlin ze semínek (cukety) 

Poznávání a sběr bylin 

Žák s dopomocí učitele provádí pozorování přírody v 

jednotlivých ročních obdobích, chápe základní podmínky pro 
pěstování rostlin, vysévá a předpěstovává rostliny ve třídě, 

zalévá, kypří, čistí a přesazuje pokojové rostliny s dopomocí 

učitele, pečuje o záhony a okolí školy, poznává a sbírá byliny, 
používá vhodné pěstitelské nářadí a pomůcky, řídí se 

základními hygienickými a bezpečnostními pravidly. 
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Práce v domácnosti Stolování 

Příprava jednoduché svačinky 

Žák s dopomocí učitele upraví stůl pro jednoduché stolování, 

chová se vhodně při stolování, s dopomocí učitele připraví 

jednoduchou svačinku, řídí se základními hygienickými a 
bezpečnostními pravidly. 

 

Sebeobsluha Osobní hygiena 

Obouvání bot 

Oblékání, vysvlékání a převlékání oděvu 
Ukládání oděvu 

Žák si s dopomocí učitele umyje ruce i obličej, vyčistí si 

zuby, vysmrká se do kapesníku, používá WC a dodržuje 

hygienu po použití WC. Žák si s dopomocí učitele obuje a 
zaváže boty. Žák se s dopomocí učitele obléká, vysvléká a 

převléká, zapíná si knoflíky či zip. Žák si s dopomocí učitele 
uloží své věci v šatně, poskládá si své oblečení (např. do TV), 

odkládá si věci na židličku apod.  
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Pracovní vyučování – 2. ročník, 3.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah   

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Úvod Poučení o bezpečnosti 

Pracovní pomůcky, nástroje a materiál 

Seznamuje se s pravidly bezpečnosti práce. 

S dopomocí učitele pojmenovává základní pracovní pomůcky, 
nástroje a materiál. 

PV – OSV / 7a  

PT – MKV / 2c  
Průběžně v hodinách  

Práce s drobným materiálem Vlastnosti drobného materiálu a jeho využití 

Práce s papírem 

• mačkání (tvoření koulí) 

• trhání (na kousky, proužky) 

• přehýbání (podle pevné šablony) 

• vytrhávání (čtverce, obdélníku) 

• stříhání (podle čáry-proužky) 

• lepení (vlepování dílků do obrázku) 

Práce s přírodním materiálem 

• sběr přírodnin (šípky, šišky, listy, květiny, semínka, 

kamínky, větvičky, jeřabiny…) 

• třídění přírodnin 

• navlékání (jeřabin, šípků, listů ...) 

• drak z listů (navlékání javorových listů) 

• lisování (listů, květin herbář – sedmikráska ) 

• obtisky přírodnin (list, květ řebříčku, jetelina…) 

Práce s modelovací hmotou 

• hnětení (promačkávání v prstech, dlani) 

• válení (válce, koule, míchání barev-2 válce) 

• uštipování (menší a větší kousky) 

• stlačování (placka) 

• zdobení plast. podkladu (špejlí, krajkou…) 

• krájení (umělým nožíkem) 

• polepování (obrázek z plastelíny-květina) 

Práce s textilem 

• nalepování (připravené odstřižky) 

• stříhání (vlny, provázků, stuhy) 

Kombinace 

• Koláž (obrázek spojením výše uvedených technik – 

Deštník v dešti) 

Žák se pokouší zvládnout základní dovednosti při práci s 

jednotlivými materiály a pomůckami /papír mačká, trhá na 
kousky, přehýbá, vytrhává, stříhá a lepí, přírodniny sbírá, 

třídí, navléká, lisuje a obtiskuje, modelovací hmotu hněte, 

válí, uštipuje, stlačuje, zdobí a krájí, polepuje, textil nalepuje 

a stříhá/, snaží se udržovat pořádek na pracovišti, pracuje 

podle pokynů učitele a vyrobí jednoduchý výrobek s 

dopomocí učitele, dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti při 
práci. Výrobky, mimo jiné, jsou tématicky vázány k ročnímu 

období a jednotlivým svátkům (př. Velikonoce, Svátek matek, 

Vánoce apod.) 

Lit.: 

Cuno, Sabine – Z dílny 
zručných mistrů /Nové 

nápady Médi Kutila 

Práce montážní a demontážní Plošné, prostorové a jednoduché konstrukční stavebnice 

(mozaiky, puzzle, kostky, dřevěné a umělohmotné vkládačky, 

provlékání, navlékání …) 

Žák se pokouší pracovat se stavebnicí s dopomocí a slovními 

pokyny učitele či dle vlastní fantazie 
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Pracovní vyučování – 2. ročník, 3.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah   

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování rostlin (světlo, teplo, voda, 

živiny) 

Klíčení rostlin (fazol ve vatě na misce a v půdě – rozdíl) 
Péče o pokojové květiny (zalévání, přesazování, dekorace) 

Péče o záhony v okolí školy (okopávání, zalévání) 

Truhlíkové květiny (výsadba a péče o ně) 
Předpěstování rostlin ze semínek (cukety) 

Poznávání a sběr bylin 

Žák s dopomocí učitele provádí pozorování přírody v 

jednotlivých ročních obdobích, chápe základní podmínky pro 

pěstování rostlin, pozoruje pokus s fazolí /v půdě díky 
živinám vyroste za stejnou dobu větší rostlina/, vysévá a 

předpěstovává rostliny ve třídě, zalévá, kypří, čistí a přesazuje 

pokojové rostliny s dopomocí učitele, pečuje o záhony a okolí 
školy, poznává a sbírá byliny, používá vhodné pěstitelské 

nářadí a pomůcky, zná a řídí se základními hygienickými a 

bezpečnostními pravidly. 

 

Práce v domácnosti Základní vybavení kuchyně  

Příprava zeleninových a ovocných salátů  

Zásady stolování  

Žák se orientuje v základním vybavení kuchyně-pozná a 

pojmenuje zařízení a spotřebiče, s dopomocí učitele připraví 

seznam potravin pro přípravu zeleninového a ovocného 
salátu, s dopomocí učitele čistí a krájí zeleninu a ovoce, 

připraví saláty, dále stůl pro jednoduché stolování, žák se 

chová vhodně při stolování, řídí se základními hygienickými a 
bezpečnostními pravidly. 

 

Sebeobsluha Osobní hygiena – základní hygienické potřeby  

Obouvání bot  
Oblékání, vysvlékání, převlékání a ukládání oděvu  

Sebeobsluha při svačině  

Udržování pořádku /na lavici, v aktovce…/  

Žák si s dopomocí učitele umyje ruce mýdlem, obličej vodou, 

vyčistí si zuby, vysmrká se do kapesníku, používá WC a 
dodržuje hygienu po použití WC, češe si vlasy, zná předměty 

pro osobní hygienu-kartáček na zuby, hřeben, mýdlo a ručník. 

Žák si s dopomocí učitele obuje a zaváže boty. Žák se s 
dopomocí učitele obléká, vysvléká a převléká, dále si oděv 

ukládá na vyhrazené místo Žák zvládá základy stolování při 
svačině, udržuje pořádek na své lavici a lavici si po svačince 

utře vlhkým hadrem  

Žák udržuje pořádek ve své aktovce, chystá si věci na výuku s 
dopomocí učitele-deníček, pouzdro apod., věci si opět ukládá 

do aktovky.  
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Pracovní vyučování – 3. ročník, 3.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah  

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Úvod Poučení o bezpečnosti 

Pracovní pomůcky, nástroje a materiál 

Seznamuje se s pravidly bezpečnosti práce. 

S dopomocí učitele pojmenovává základní pracovní pomůcky, 
nástroje a materiál. 

PV – OSV / 7a  

PT – MKV / 2c  
Průběžně v hodinách  

Práce s drobným materiálem Vlastnosti drobného materiálu a jeho využití 

Práce s papírem 

• mačkání (tvoření koulí, vějíře, mašle) 

• trhání (na kousky, proužky – krepový, balící papír) 

• přehýbání (podle pevné šablony-krabička, pivní tácek, 

A4 – na ½, ¼, rohy ke středu) 

• vytrhávání (čtverce, obdélníku) 

• stříhání (podle čáry-proužky) 

• lepení (vlepování dílků do obrázku) 

Práce s přírodním materiálem 

• sběr přírodnin (šípky, šišky, listy, květiny, semínka, 

kamínky, větvičky, jeřabiny…) 

• třídění přírodnin 

• navlékání (jeřabin, šípků, listů …) 

• lisování (listů, květin herbář – sedmikráska) 

• obtisky přírodnin (list, květ řebříčku, jetelina…) 

• bramborová razítka 

Práce s modelovací hmotou /plastelína, keramická hlína/ 

• hnětení (promačkávání v prstech, dlani) 

• válení (válce, koule, míchání barev-2 válce) 

• válení válečkem /lahví/ 

• uštipování (menší a větší kousky) 

• stlačování (placka) 

• zdobení plastelínového podkladu (špejlí, krajkou.) 

• krájení, vykrajování (nožík, vykrajovátka) 

• polepování (obrázek z plastelíny-květina) 

Práce s textilem 

• nalepování (připravené odstřižky) 

• stříhání (vlny, provázků, stuhy, plsti) 

• výt.techniky (malování na textil, tiskání na textil) 

Kombinace 

• Koláž (obrázek spojením výše uvedených technik – 

Obraz krajiny) 

Žák se pokouší zvládnout základní dovednosti při práci s 

jednotlivými materiály a pomůckami /papír mačká, trhá na 
kousky, přehýbá, vytrhává stříhá a lepí, přírodniny sbírá, třídí, 

navléká, lisuje a obtiskuje modelovací hmotu hněte, válí, 
uštipuje, stlačuje, zdobí a krájí, polepuje, textil nalepuje a 

stříhá/, snaží se udržovat pořádek na pracovišti, pracuje podle 

pokynů učitele a vyrobí jednoduchý výrobek s dopomocí 
učitele, dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti při práci. 

Výrobky, mimo jiné, jsou tématicky vázány k ročnímu období 
a jednotlivým svátkům (př. Velikonoce, Svátek matek, 

Vánoce apod.)  

 

Lit.: 

Cuno, Sabine – Z dílny 
zručných mistrů /Nové 

nápady Médi Kutila 

Práce montážní a demontážní Plošné, prostorové a jednoduché konstrukční stavebnice  
(mozaiky, puzzle, kostky, dřevěné a umělohmotné vkládačky, 

provlékání, navlékání …)  

Žák se pokouší pracovat se stavebnicí s dopomocí a slovními 
pokyny učitele či dle vlastní fantazie  
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Pracovní vyučování – 3. ročník, 3.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah  

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování rostlin (světlo, teplo, voda, 

živiny) 
Klíčení rostlin (fazol ve vatě na misce a v půdě-rozdíl) 

Péče o pokojové květiny (zalévání, přesazování, dekorace) 

Péče o záhony v okolí školy (okopávání, zalévání) 
Truhlíkové květiny (výsadba a péče o ně) 

Práce s klíčidly (semena trávy, obilí, luštěniny a brambory) 

Poznávání, sběr a sušení bylin 

Žák provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních 

obdobích, zalévá, kypří, čistí a přesazuje pokojové rostliny s 
dopomocí učitele, pečuje o záhony a okolí školy, 

Pozoruje klíčení a růst zasetých rostlin v květináči, připravuje 

jednotlivé rostliny ke kořenění, trhá luční kvítí a upravuje 
květiny do vázy, aranžuje květiny na vodní hladině v misce, 

poznává, sbírá a suší byliny, používá vhodné pěstitelské 

nářadí a pomůcky, řídí se základními hygienickými a 
bezpečnostními pravidly. 

 

Práce v domácnosti Základní vybavení kuchyně  

Nákup potravin  
Příprava nápojů (čaj, mléko, instantní nápoje-TANG, kakao)  

Příprava pomazánky  

Zásady stolování  

Žák vyjmenuje základní vybavení kuchyně a spotřebiče, s 

dopomocí sestaví seznam potravin k nákupu, žák se 
seznamuje s hodnotou peněz, s dopomocí nakoupí potraviny k 

přípravě nápojů a pomazánky (př. tvarohová s koprem), s 

dopomocí učitele žák upraví stůl pro jednoduché stolování, 
žák krájí veku, tu dále natírá pomazánkou, servíruje, chová se 

vhodně při stolování, řídí se základními hygienickými a 

bezpečnostními pravidly. 

Pomůcky:  

DIDA obrázky  
Letáky s potravinami  

Platidla /peníze/  

Sebeobsluha Osobní hygiena – základní hygienické potřeby 
Obouvání bot 

Oblékání, vysvlékání, převlékání a ukládání oděvu 
Sebeobsluha při svačině 

Hygiena provozu domácnosti a třídy 

Základy první pomoci – ošetření drobného poranění (záděr, 
tříska, puchýř, odřenina, řezná ranka) 

Žák si s dopomocí učitele umyje ruce mýdlem, obličej vodou, 
vyčistí si zuby, vysmrká se do kapesníku, používá WC a 

dodržuje hygienu po použití WC, češe si vlasy, zná předměty 
pro osobní hygienu-kartáček na zuby, hřeben, mýdlo, ručník, 

fén, žák předvede vysoušení vlasů pomocí ručníku, formou 

hry „jako“ si myje vlasy – zná postup při mytí vlasů. Žák si s 
dopomocí učitele obuje a zaváže boty 

Žák se s dopomocí učitele obléká, vysvléká a převléká, dále si 
oděv ukládá na vyhrazené místo, oděv si vybírá podle ročního 

období. Žák zná základy stolování při svačině, udržuje 

pořádek na své lavici. Žák se snaží udržovat pořádek na svém 
místě, připraví si pomůcky na výuku-pouzdro, deníček a 

učebnice, věci si opět ukládá do aktovky, žák utře prach na 
lavici, v lavici, na parapetu, polici, žák se učí namáčet a 

kroutit hadr, s dopomocí vybere vhodný čistící prostředek. 

Žák si zvládne omýt pod tekoucí vodou drobné poranění, 
osuší ručníkem, ošetří spolužáka náplastí. 

Pomůcky: 
Oblékání papírových 

panenek nebo oblékání 

hracích panenek, DIDA 
obrázky apod. 
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Pracovní vyučování – 4. ročník, 4.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah 

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Úvod Poučení o bezpečnosti 

Pracovní pomůcky, nástroje a materiál 

Seznamuje se s pravidly bezpečnosti práce. 

S dopomocí učitele pojmenovává základní pracovní pomůcky, 
nástroje a materiál. 

PV – OSV / 7a  

PT – MKV / 2c  
Průběžně v hodinách  

Práce s drobným materiálem Vlastnosti drobného materiálu a jeho využití 
Práce s papírem 

• mačkání (drobné kuličky z krepového, WC papíru) 

• trhání (na kousky, proužky – krepový, balící, 

novinový papír) 

• přehýbání (skládání čepice, domeček) 

• vytrhávání (čtverce, obdélníku, kolečka) 

• stříhání (podle čáry-proužky, geometrické tvary) 

• lepení (vybarvování plochy polepováním barevnými 

kousky – mozaiky, snadný obrázek) 

• kašírování (technika polepováním předmětů) 

Práce s přírodním materiálem 

• sběr přírodnin (šípky, šišky, listy, květiny, semínka, 

kamínky, větvičky, jeřabiny…) 

• třídění přírodnin 

• navlékání (jeřabin, šípků, listů…) 

• lisování (listů, květin, větviček stromů – herbář) 

• obtisky přírodnin (list, květ, kůra) 

• bramborová razítka 

• polepování semínky, drobnými přírodninami 

Práce s modelovací hmotou /plastelína, keramická hlína, modurit/ 

• hnětení (promačkávání v prstech, dlani) 

• válení (válce, koule, míchání barev-2 válce) 

• válení válečkem /lahví/ 

• uštipování (menší a větší kousky) 

• stlačování (placka) 

• zdobení plast. podkladu (špejlí, krajkou…) 

• krájení, vykrajování (nožík, vykrajovátka) 

• polepování (obrázek z plastelíny-květina) 

• vaření (modurit) 

Práce s textilem 

• nalepování (připravené odstřižky) 

• stříhání (vlny, provázků, stuhy, plsti) 

• výt. techniky (malování na textil, tiskání na textil, 

batika) 

Žák zvládá základní dovednosti při práci s jednotlivými 
materiály a pomůckami /papír mačká, trhá na kousky, 

přehýbá, vytrhává stříhá a lepí, přírodniny sbírá, třídí, 
navléká, lisuje, obtiskuje a lepí, ,modelovací hmotu hněte, 

válí, uštipuje, stlačuje, zdobí a krájí, polepuje, vaří, textil 

nalepuje a stříhá/, snaží se udržovat pořádek na pracovišti, 

pracuje podle pokynů učitele i vlastní fantazie, volí vhodné 

pracovní pomůcky vzhledem k výrobku a vyrobí jednoduchý 
výrobek s dopomocí učitele, dodržuje pravidla hygieny a 

bezpečnosti při práci. Výrobky, mimo jiné, jsou tematicky 

vázány k ročnímu období a jednotlivým svátkům (př. 
Velikonoce, Svátek matek, Vánoce apod.)  

 

Lit.: 
Cuno, Sabine – Z dílny 

zručných mistrů /Nové 

nápady Médi Kutila 

Práce montážní a demontážní Plošné a konstrukční stavebnice 

(mozaiky, puzzle, kostky, dřevěné a umělohmotné vkládačky, 
provlékání, navlékání, šroubování, stloukání, sestavování…) 

Žák staví jednoduché modely s dopomocí a slovními pokyny 

učitele či vlastní fantazie. 
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Pracovní vyučování – 4. ročník, 4.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah 

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování rostlin 

Klíčení rostlin a růst rostlin 
Péče o pokojové květiny 

Péče o záhony v okolí školy 

Truhlíkové květiny 
Práce s klíčidly 

Sběr a sušení léčivých bylin 

Luční květiny 

Žák provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních 

obdobích, zalévá, kypří, čistí a přesazuje pokojové rostliny s 
dopomocí učitele, pečuje o záhony a okolí školy, 

Pozoruje klíčení rostlin ve skleněné nádobě za použití vaty, 

pozoruje růst zasetých rostlin v květináči, připravuje 
jednotlivé rostliny ke kořenění, trhá luční kvítí a upravuje 

květiny do vázy, aranžuje květy na vodní hladině v misce, 

používá vhodné pěstitelské nářadí a pomůcky, řídí se pravidly 
bezpečnosti při práci 

 

Práce v domácnosti Základní vybavení kuchyně (elektrické spotřebiče) 

Recept – výběr potravin a pracovní postup /smažená vejce na 
cibulce/ 

Nákup potravin (kalkulace) 

Příprava teplých nápojů 
Pokrm z vajec – vařená, sázená, smažená vejce 

Zásady stolování 

Žák spotřebiče pojmenuje a ví, jak se používají, s dopomocí 

učitele pracuje s receptem, podle receptu žák vybere 
potraviny k nákupu, společně nakoupí, žák připraví čaj s 

citronem, dále s dopomocí učitele připraví pokrm z vajec, 

upraví stůl pro jednoduché stolování, žáci se pokusí vaječný 
pokrm servírovat, žák se chová vhodně při stolování, řídí se 

hygienickými a bezpečnostními pravidly. 

Pomůcka DIDA obrázky 

Letáky s potravinami 

Sebeobsluha Osobní hygiena  

Péče o ruce, zuby, vlasy, nehty  
Používání kapesníku, používání WC  

Základní hygienické potřeby-mýdlo, kartáček na zuby, hřeben, 
ručník, šampón, vysoušeč vlasů, krém na ruce  

Zásady sebeobsluhy  

Obouvání se, oblékání se, ukládání oděvu  
Výběr oděvu podle ročního období, pomoc s oblékáním jiné 

osobě  
Sebeobsluha při jídle – svačina, oběd  

Hygiena provozu domácnosti a třídy  

Udržování pořádku na lavici i v aktovce,  
Údržba pomůcek z pouzdra  

Úklidové práce ve třídě  
Základy první pomoci  

Ošetření drobného poranění – záděr, tříska, puchýř, odřenina, 

řezná ranka, odřenina na končetině  

S dopomocí učitele žák pečuje o ruce, zuby, vlasy, nehty, 

samostatně používá WC, natírá si ruce a obličej krémem. Žák 
se sám obouvá, s dopomocí učitele si zaváže boty, oblékne 

(převlékne) se, pokusí se zapínat knoflíky (zip), uloží si oděv 
se slovní dopomocí učitele, při svačině udržuje pořádek na 

své lavici a lavici si po svačince utře vlhkým hadrem, žák si 

vybere vhodné oblečení podle ročního období a s dopomocí 
učitele si je oblékne, žák pomáhá kamarádovi s oblékáním 

Žák se snaží udržovat pořádek na svém místě, připraví si se 
slovní dopomocí učitele pomůcky na výuku-pouzdro, deníček 

a učebnice, žák si připraví psací potřeby –ostrouhá tužku, 

pastelky, ukládá si je do pouzdra, věci si se slovní dopomocí 
opět ukládá do aktovky, žák utře prach na lavici, v lavici, na 

parapetu, polici, žák se učí namáčet a kroutit hadr, utře 
nečistotu z podlahy, vhodně zvolí hadr, hrubou nečistotu 

sebere ubrouskem, dočistí pomocí hadru a smetáku.Žák si 

omyje pod tekoucí vodou drobné poranění, osuší ručníkem, 
ošetří náplastí, přiloží sterilní obvaz a dodržuje hygienická 

pravidla pro ošetřování-se slovní dopomocí učitele. 

Pomůcky: 

Oblékání papírových 
panenek nebo oblékání 

hracích panenek, DIDA 

obrázky apod. 
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Pracovní vyučování – 5. ročník, 4.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah 

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Úvod Poučení o bezpečnosti 

Pracovní pomůcky, nástroje a materiál 

Seznamuje se s pravidly bezpečnosti práce. 

S dopomocí učitele pojmenovává základní pracovní pomůcky, 
nástroje a materiál. 

PV – OSV / 7a  

PT – MKV / 2c  
Průběžně v hodinách  

Práce s drobným materiálem Vlastnosti drobného materiálu a jeho využití  
Práce s papírem  

• mačkání, trhání, přehýbání, vytrhávání, stříhání, 

lepení  

• kašírování  

• skládání z papíru  

• balení předmětů (dárků)  

• polepování (samolepkami)  

Práce s přírodním materiálem  

• sběr, třídění a navlékání přírodnin (šípky, šišky, listy, 

květiny, semínka, kamínky, větvičky, jeřabiny…)  

• lisování (listů, květin, větviček stromů- herbář)  

• obtisky přírodnin (list, květ, kůra)  

• bramborová razítka  

• polepování semínky, drobnými přírodninami  

• vaření (čaj z listů, jehličí a plodů lesních rostlin)  

Práce s modelovací hmotou /plastelína, keramická hlína, modurit/  

• hnětení (promačkávání v prstech, dlani)  

• válení (válce, koule, míchání barev-2 válce)  

• válení válečkem /lahví/  

• uštipování (menší a větší kousky)  

• stlačování (placka)  

• zdobení plast. podkladu (špejlí, krajkou…)  

• krájení, vykrajování (nožík, vykrajovátka)  

• polepování (obrázek z plastelíny-květina)  

• vaření (modurit)  

• pečení (slané těsto-stejný díl soli a mouky, spojit 

vodou)  
Práce s textilem  

• nalepování (připravené odstřižky)  

• stříhání (vlny, provázků, stuhy, plsti)  

• výt.techniky (malování na textil, tiskání na textil, 

batika)  

Žák zvládá základní dovednosti při práci s jednotlivými 
materiály a pomůckami /papír mačká, trhá na kousky, 

přehýbá, vytrhává stříhá a lepí,žák provádí techniku 
kašírování, z papíru skládá, papírem balí a papír polepuje 

samolepkami, přírodniny sbírá, třídí, navléká, lisuje,obtiskuje, 

lepí a vaří, ,modelovací hmotu hněte, válí, uštipuje, stlačuje, 

zdobí a krájí, polepuje,vaří a peče, textil nalepuje a stříhá/, 

snaží se udržovat pořádek na pracovišti, pracuje podle pokynů 
učitele i vlastní fantazie, volí vhodné pracovní pomůcky 

vzhledem k výrobku a vyrobí jednoduchý výrobek s 

dopomocí učitele, dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti při 
práci. Výrobky, mimo jiné, jsou tématicky vázány k ročnímu 

období a jednotlivým svátkům (př. Velikonoce, Svátek matek, 
Vánoce apod.)  

 

Lit.: 
Cuno, Sabine – Z dílny 

zručných mistrů /Nové 

nápady Médi Kutila 

Práce montážní a demontážní Stavebnice – prostorové a konstrukční  

 

Žák při práci se stavebnicemi provádí jednoduchou montáž a 
demontáž, pracuje podle slovního návodu, předlohy i vlastní 

představy, učí se názvy nástrojů a součásti stavebnice.  
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Pracovní vyučování – 5. ročník, 4.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah 

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování rostlin  

Klíčení rostlin  
Péče o pokojové květiny  

Péče o záhony v okolí školy  
Truhlíkové květiny  

Práce s klíčidly  

Sběr a sušení léčivých bylin  
Poznávání rostlin-zahradních, lučních a lesních  

Aranžování rostlin  

Provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích, 

zalévá, kypří, čistí a přesazuje pokojové rostlin s dopomocí 
učitele, pečuje o záhony a okolí školy. Pozoruje klíčení a růst 

zasetých rostlin v květináči, sadí vypěstované rostliny do 
kořenáčů, osazuje truhlíky vhodnými rostlinami, pracuje s 

klíčidly, sbírá a suší léčivé byliny, poznává rostliny zahrad, 

luk a lesů, rostliny aranžuje do vázy a misky, používá vhodné 
pěstitelské nářadí a pomůcky, řídí se pravidly hygieny a 

bezpečnosti při práci.  

 

Práce v domácnosti Základní vybavení kuchyně (obsluha elektrického sporáku))  

Pracovní postup (vaření pudinku podle návodu)  

Nákup potravin  
Příprava teplých nápojů  

Ovocný pohár s jogurtem (či přesnídávkou) zalitý pudinkem  

Zásady stolování  
Utírání nádobí  

Vynášení a třídění odpadu (zbytky pro domácí zvířata, kompost)  

Žák s dopomocí učitele obsluhuje elektrický sporák, žák 

vybere potraviny k nákupu, společně nakoupí, žák uvaří 

mléko v mlékovaru na elektrickém sporáku, dále s dopomocí 
učitele uvaří pudink podle návodu, nakrájí ovoce, upraví stůl 

pro jednoduché stolování, žák pokrm servíruje do pohárů, 

chová se vhodně při stolování, utírá nádobí, třídí a vynáší 
odpadky, udržuje čistotu odpadkového koše, řídí se 

hygienickými a bezpečnostními pravidly  

Pomůcka DIDA obrázky  

Letáky s potravinami  

Sáčky do koše  

Sebeobsluha Osobní hygiena  
Péče o ruce, zuby, vlasy, nehty, uši  

Používání kapesníku, používání WC  
Základní hygienické potřeby-mýdlo, kartáček na zuby, hřeben, 

ručník, šampón, vysoušeč vlasů, krém na ruce, kartáček na ruce-

čištění nehtů  
Zásady sebeobsluhy  

Obouvání se, oblékání se, ukládání oděvu  
Údržba oděvu a obuvi  

Výběr oděvu podle ročního období, pomoc s oblékáním jiné 

osobě  
Sebeobsluha při jídle – svačina, oběd  

Hygiena provozu domácnosti a třídy  
Udržování pořádku na lavici i v aktovce  

Údržba pomůcek z pouzdra  

Úklidové práce ve třídě a na chodbě  
Základy první pomoci  

Ošetření drobného poranění – záděr, tříska, puchýř, odřenina, 

řezná ranka, odřenina na končetině, první pomoc při bodnutí 
hmyzem-vosa, včela, komár  

Žák zvládá péči o ruce, zuby, vlasy, nehty, samostatně 
používá WC, natírá si ruce a obličej krémem, používá 

kartáček na ruce. Žák se sám obouvá, s dopomocí učitele si 
zaváže boty, oblékne (převlékne) se, pokusí se zapínat 

knoflíky (zip), uloží si oděv, žák si očistí oděv a obuv/př. 

vlhkým hadrem a kartáčem/ při svačině udržuje pořádek na 
svém místě, lavici si po svačince utře vlhkým hadrem, žák si 

vybere vhodné oblečení podle ročního období a oblékne se, 
žák pomáhá kamarádovi s oblékáním, žák zvládá sebeobsluhu 

při jídle-oběd. Žák udržuje pořádek na svém místě, připraví si 

pomůcky na výuku, žák udržuje v pořádku své psací potřeby, 
žák utře prach na lavici, v lavici, na parapetu, polici, žák 

zvládá se slovním vedením učitele úklidové práce ve třídě a 
na chodbě, čistí si boty při vstupu do budovy /také od sněhu/, 

udržuje pořádek na chodbě-myje podlahu. Žák si zvládne 

omýt pod tekoucí vodou drobné poranění, osuší ručníkem, 
ošetří náplastí, přiloží sterilní obvaz, při bodnutí hmyzem 

oplachuje místo pod studenou tekoucí vodou a místo vpichu 
ošetří cibulí či Fenistilem, dodržuje hygienická pravidla pro 

ošetřování.  

Pomůcky: 
Oblékání papírových 

panenek nebo oblékání 

hracích panenek, DIDA 
obrázky apod.  
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Pracovní vyučování – 6. ročník, 4.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah 

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Úvod Poučení o bezpečnosti 

Pracovní pomůcky, nástroje a materiál 

Seznamuje se s pravidly bezpečnosti práce. 

S dopomocí učitele pojmenovává základní pracovní pomůcky, 
nástroje a materiál. 

PV – OSV / 7a  

PT – MKV / 2c  
Průběžně v hodinách  

Práce s drobným materiálem Vlastnosti drobného materiálu a jeho využití  
Práce s papírem  

• mačkání, trhání, přehýbání, vytrhávání, stříhání, 

lepení  

• kašírování  

• skládání z papíru  

• balení předmětů (dárků)  

• polepování (samolepkami)  

Práce s přírodním materiálem  

• sběr, třídění a navlékání přírodnin (šípky, šišky, listy, 

květiny, semínka, kamínky, větvičky, jeřabiny…)  

• lisování (listů, květin, větviček stromů – herbář)  

• obtisky přírodnin (list, květ, kůra)  

• polepování semínky, drobnými přírodninami  

• vaření (čaj z listů, jehličí a plodů lesních rostlin)  

Práce s modelovací hmotou /plastelína, keramická hlína, modurit/  

• hnětení (promačkávání v prstech, dlani)  

• válení (válce, koule, míchání barev-2 válce)  

• válení válečkem /lahví/  

• uštipování (menší a větší kousky)  

• stlačování (placka)  

• zdobení plast. podkladu (špejlí, krajkou…)  

• krájení, vykrajování (nožík, vykrajovátka)  

• polepování (obrázek z plastelíny-květina)  

• vaření (modurit)  

• pečení (slané těsto-stejný díl soli a mouky, spojit 

vodou)  

Práce s textilem  

• nalepování (připravené odstřižky)  

• stříhání (vlny, provázků, stuhy, plsti)  

• výt. techniky (malování na textil, tiskání na textil, 

batika)  

• základy šití (provlékání tupé jehly s bavlnkou 

připravenými dírkami na výkres či tkaničkou na 
umělohmotné a dřevěné tabulky)  

Žák zvládá základní dovednosti při práci s jednotlivými 
materiály a pomůckami /papír mačká, trhá na kousky, 

přehýbá, vytrhává stříhá a lepí, žák provádí techniku 
kašírování, z papíru skládá, papírem balí a papír polepuje 

samolepkami, přírodniny sbírá, třídí, navléká, lisuje, 

obtiskuje, lepí a vaří, ,modelovací hmotu hněte, válí, uštipuje, 

stlačuje, zdobí a krájí, polepuje, vaří a peče, textil nalepuje a 

stříhá seznamuje se s výtvarnými technikami a zvládá základy 
šití, snaží se udržovat pořádek na pracovišti, pracuje podle 

pokynů učitele i vlastní fantazie, volí vhodné pracovní 

pomůcky vzhledem k výrobku, vyrobí jednoduchý výrobek s 
dopomocí učitele i samostatně, dodržuje pravidla hygieny a 

bezpečnosti při práci. Výrobky, mimo jiné, jsou tematicky 
vázány k ročnímu období a jednotlivým svátkům (př. 

Velikonoce, Svátek matek, Vánoce apod.)  

 

Lit.: 
Cuno, Sabine – Z dílny 

zručných mistrů /Nové 

nápady Médi Kutila 

Práce montážní a demontážní Stavebnice – prostorové a konstrukční  

 

Žák při práci se stavebnicemi provádí jednoduchou montáž a 

demontáž, spojování a rozpojování částí stavebnice, pracuje 
podle slovního návodu, předlohy i vlastní představy, učí se 

názvy nástrojů a součásti stavebnice, udržuje pořádek na 
svém místě a řídí se pravidly hygieny a bezpečnosti  
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Pracovní vyučování – 6. ročník, 4.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah 

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování rostlin  

Klíčení rostlin a práce s klíčidly  
Péče o pokojové květiny  

Péče o záhony v okolí školy  
Truhlíkové květiny  

Sběr a sušení léčivých bylin  

Poznávání rostlin-zahradních, lučních a lesních  
Aranžování rostlin  

Jedovaté rostliny  

Žák pozoruje přírodu v jednotlivých ročních obdobích, s 

dopomocí učitele pečuje o pokojové rostliny, o záhony a okolí 
školy, pozoruje klíčení a růst zasetých rostlin v květináči, 

osazuje truhlíky vhodnými rostlinami, pracuje s klíčidly, sbírá 
a suší léčivé byliny, poznává rostliny zahrad, luk a lesů, 

rostliny aranžuje do vázy a misky, seznamuje se s jedovatými 

rostlinami - pámelník, lilek a houby a vysvětlí pojem 
„jedovatá rostlina“, žák používá vhodné pěstitelské nářadí a 

pomůcky, řídí se pravidly bezpečnosti při práci. 

Návštěva zahrady  

 

Práce v domácnosti Základní vybavení kuchyně (kuchyňské náčiní)  

Recept – zeleninová polévka  

Nákup potravin  
Příprava teplých nápojů  

Příprava zeleninové polévky  

Zásady stolování  
Utírání nádobí  

Vynášení a třídění odpadu (zbytky pro domácí zvířata, kompost)  

Žák pojmenuje a správně používá kuchyňské náčiní /př. 

škrabka na brambory, kvedlačka na mouku, naběračka,/, s 

dopomocí učitele obsluhuje elektrický sporák, žák vybere 
potraviny k nákupu, s dopomocí učitele nakoupí, dále s 

dopomocí učitele uvaří zeleninovou polévku, podle návodu, 

upraví stůl pro jednoduché stolování, žák pokrm připraví, 
servíruje, žák se chová vhodně při stolování, žák utírá nádobí, 

třídí a vynáší odpadky, udržuje čistotu odpadkového koše, řídí 
se hygienickými a bezpečnostními pravidly  

Pomůcka DIDA obrázky  

Letáky s potravinami  

Sebeobsluha Osobní hygiena  

Péče o ruce, zuby, vlasy, nehty, uši  
Používání kapesníku, používání WC  

Základní hygienické potřeby-mýdlo, kartáček na zuby, hřeben, 

ručník, šampón, vysoušeč vlasů, krém na ruce, kartáček na ruce  
Manikůra – stříhání a čištění nehtů  

Zásady sebeobsluhy  
Obouvání se, oblékání se, ukládání oděvu  

Údržba oděvu a obuvi  

Výběr oděvu podle ročního období, pomoc s oblékáním jiné 
osobě  

Sebeobsluha při jídle – svačina, oběd  
Hygiena provozu domácnosti a třídy  

Udržování pořádku na lavici i v aktovce  

Údržba pomůcek z pouzdra  
Úklidové práce ve třídě a na chodbě  

Úklid ve skříni – ukládání knih, oblečení apod.  
Základy první pomoci  

Ošetření drobného poranění – záděr, tříska, puchýř, bodnutí 

hmyzem  

Ošetření popáleniny  

Žák zvládá péči o ruce, zuby, vlasy, nehty, samostatně 

používá WC, natírá si ruce a obličej krémem, používá 
kartáček na ruce, žák s dopomocí zvládá manikůru. Žák se 

sám obouvá, zaváže si boty, oblékne (převlékne) se, zapíná si 

knoflíky (zip), uloží si oděv, žák si očistí oděv a obuv 
/př.vlhkým hadrem a kartáčem/ při svačině udržuje pořádek 

na svém místě, lavici si po svačince utře vlhkým hadrem, žák 
si vybere vhodné oblečení podle ročního období a oblékne se, 

žák pomáhá kamarádovi s oblékáním, žák zvládá sebeobsluhu 

při jídle-oběd. Žák udržuje pořádek na svém místě, připraví si 
pomůcky na výuku, žák udržuje v pořádku své psací potřeby, 

žák utře prach na lavici, v lavici, na parapetu, polici, žák 
zvládá se slovním vedením učitele úklidové práce ve třídě (ve 

skříni si rovná oblečení, knihy apod.,) čistí si boty při vstupu 

do budovy /také od sněhu/, udržuje pořádek na chodbě-myje 
podlahu. Žák si ošetří drobné poranění, přiloží náplast a 

sterilní obvaz, při bodnutí hmyzem zná první pomoc, při 
popálenině taktéž  
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Pracovní vyučování – Ochrana člověka za mimořádných událostí, 1.- 6. ročník          

Jednotlivé okruhy učiva učitel vybírá podle schopností žáků, učivo během 1.stupně postupně rozšiřuje a upevňuje 

Vzdělávací obsah                  

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Ochrana člověka za 

mimořádných událostí 

(OČMU) 

Kdo jsem – jméno a příjmení 
 

Kde bydlím – adresa 

 
 

Naše rodina  

 
 

Neztratím se? 

 
 

Mimořádné události 

 
 

V přírodě bezpečně 

 
 

Na silnici bezpečně 

 
 

 

 
Nebezpečí doma i venku 

 

 
 

 

Pozor na neznámé lidi 
 

 

Důležitá telefonní čísla 
 

 

Orientace v budovách, v obci 
 

 
 

Náhlé příhody a nehody 

 

Zná své jméno a příjmení, srozumitelně se představí 
 

Ví, ve kterém městě bydlí, zná svou adresu (adresu školy), s 

dopomocí ji dokáže ji říci 
 

Zná jména a příjmení svých rodičů, sourozenců, ví, kde jeho 

rodiče pracují, jmenuje další příbuzné a ví, kde bydlí 
 

Jednoduše popíše, jak se zachová v situaci, kdyby se ztratil, 

řekne, koho vyhledá, kdo mu může pomoci 
 

Zná pojem mimořádná událost, s dopomocí některé jmenuje, 

ví, že se v takových situacích musí řídit pokyny dospělých 
 

S dopomocí jednoduše popíše zásady správného chovánípři 

pobytu v přírodě (koupání, bouřka, povodeň…) 
 

Zná a jednoduše popíše základní pravidla bezpečného chování 

v silničním provozu pro chodce a cyklisty, s dopomocí určí 
správnou výbavu jízdního kola a cyklisty, zná základní 

dopravní značky pro chodce a cyklisty 

 
Jednoduše popíše zásady bezpečné práce s domácími 

spotřebiči, postup při vzniku požáru, zásady bezpečné 

manipulace s nebezpečnými látkami (barvy, spreje, 
hořlaviny…) 

 

Zná a s dopomocí popíše zásady chování při setkání 
s neznámými lidmi 

 

Zná důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci, s dopomocí 
popíše, jak přivolá pomoc 

 

Orientuje se ve školní budově ,s dopomocí se orientuje podle 
značek (únikový východ), s dopomocí se orientuje v blízkosti 

školy, v obci (náměstí, autobusové nádraží atp.) 
 

Jednoduše popíše a s dopomocí předvede první pomoc při 

drobném poranění (odřenina, krvácení), při popáleninách, zná 
čísla a postup pro přivolání pomoci 

 

Nejméně 3 vyučovací 
hodiny v každém pololetí 

 

Učebnice OČMU pro 1.roč.- 
Neztratím se? Neztratím!  

(Albra) 

 
 

 

 
 

 

 
 

Učebnice OČMU pro 2.roč. 

– Bezpečí a nebezpečí 
(Albra) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Učebnice OČMU pro 5.roč. 

– Pomáhám zraněným 
(Albra) 
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Pracovní vyučování – 7. ročník, 6.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah                 

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Úvod Poučení o bezpečnosti 

Pracovní pomůcky, nástroje a materiál 

Seznamuje se s pravidly bezpečnosti práce. 

S dopomocí učitele pojmenovává základní pracovní pomůcky, 
nástroje a materiál. 

PV – OSV / 7a  

PT – MKV / 2c  
Průběžně v hodinách  

Práce s drobným materiálem Vlastnosti drobného materiálu a jeho využití  
Práce s papírem (různé úpravy papíru a kartonu)  

• překládání, skládání, vytrhávání, stříhání, nalepování, 

slepování, vystřihování, obkreslování šablon, 

probíjení, polepování – škrobové papíry, výroba 
obalů, papírové ozdoby, skládanky  

• kašírování  

• balení předmětů (dárků)  

• polepování (krabice tapetou – lepící či pomocí tapet. 

lepidla)  

Práce s přírodním materiálem  

• sběr, třídění a navlékání přírodnin (šípky, šišky, listy, 

květiny, semínka, kamínky, větvičky, jeřabiny…)  

•  lisování (listů, květin, větviček stromů – herbář)  

• obtisky přírodnin (list, květ, kůra)  

• polepování semínky, drobnými přírodninami – koláže  

• vaření (čaj z listů, jehličí a plodů lesních rostlin)  

• kaštany (výrobky, krmení zvěře)  

 

Práce s modelovací hmotou /plastelína, keramická hlína, modurit, 

sádra/  

• krájení, vykrajování (nožík, vykrajovátka)  

• polepování (obrázek z plastelíny-květina)  

• vyškrabování, barvení a glazování výrobku  

• vaření (modurit)  

• pečení (slané těsto-stejný díl soli a mouky, spojit 

vodou)  

Práce s textilem  

• nalepování (připravené odstřižky)  

• stříhání (vlny, provázků, stuhy, plsti)  

• výt. techniky (malování na textil, tiskání na textil, 

batika)  

• obšívání pohlednic, vyšívání na papír  

Práce se dřevem  

• opracování brusným papírem  

• natírání dřeva  

• zatloukání hřebíků  

• spojování materiálu  

Žák zvládá základní dovednosti při práci s jednotlivými 
materiály a pomůckami /papír mačká, trhá na kousky, 

přehýbá, vytrhává stříhá a lepí, žák provádí techniku 
kašírování, z papíru skládá, papírem balí a papír polepuje 

samolepkami, přírodniny sbírá, třídí, navléká, lisuje, 

obtiskuje, lepí, vaří, krmí lesní zvěř v zimě, modelovací 

hmotu hněte, válí, uštipuje, stlačuje, zdobí a krájí, 

polepuje,vaří a peče, textil nalepuje a stříhá seznamuje se s 
výtvarnými technikami a zvládá základy šití, dřevo brousí, 

natírá, stlouká, zatlouká hřebíky, snaží se udržovat pořádek na 

pracovišti, pracuje podle pokynů učitele a vyrobí jednoduchý 
výrobek s dopomocí učitele i samostatně, dodržuje pravidla 

hygieny a bezpečnosti při práci (ve třídě i v dílně). Výrobky, 
mimo jiné, jsou tématicky vázány k ročnímu období a 

jednotlivým svátkům (př. Velikonoce, Svátek matek, Vánoce 

apod.)  
 

Lit.:  
Cuno, Sabine – Z dílny 

zručných mistrů, Nové 
nápady Médi Kutila  

Časopis:  

Praktická žena  
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Pracovní vyučování – 7. ročník, 6.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah                 

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Práce montážní a demontážní Stavebnice – prostorové a konstrukční  

 
Stavebnice Merkur – práce se šroubovákem  

Žák při práci se stavebnicemi provádí jednoduchou montáž a 

demontáž, spojování a rozpojování částí stavebnice, pracuje 
podle slovního návodu, předlohy i vlastní představy, žák 

používá nářadí-šroubovák, kladívko, klíč, učí se názvy 
nástrojů a součásti stavebnice, udržuje pořádek na svém místě 

a řídí se pravidly hygieny a bezpečnosti.  

 

Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování rostlin  
Klíčení rostlin a práce s klíčidly  

Péče o pokojové květiny  

Péče o záhony v okolí školy  

Truhlíkové květiny  

Sběr a sušení léčivých bylin  
Ovoce  

Poznávání rostlin-zahradních, lučních a lesních  

Aranžování rostlin (do truhlíků)  
Sečení trávy  

Vyhrabávání trávníku  

Žák pozoruje přírodu v jednotlivých ročních obdobích, se 
slovní dopomocí pečuje o pokojové rostliny, záhony a okolí 

školy, pozoruje klíčení a růst zasetých rostlin v květináči, 

pěstuje bylinky pro použití v kuchyni, sbírá a suší léčivé 

byliny, rozliší a pojmenuje základní druhy ovoce, ví, že ovoce 

patří mezi zdravé potraviny, poznává rostliny zahrad, luk a 
lesů, rostliny aranžuje do truhlíku, žák pozoruje při práci 

pracovníky městských služeb při sečení trávy, popíše 

pracovní postup při sečení trávy sekačkou, upravuje záhony a 
vyhrabává trávník(jaro, podzim), popíše jarní a podzimní 

práce na zahrádce, používá vhodné pěstitelské nářadí a 
pomůcky, řídí se pravidly bezpečnosti při práci.  

 
 

Práce v domácnosti Základní vybavení kuchyně (kuchyňské náčiní)  

Recept – zapékaná jídla  
Nákup potravin (kalkulace)  

Příprava zapékaných jídel /rizoto, zapékané těstoviny nebo 

žemlovka/  
Zásady stolování  

Mytí a utírání nádobí  
Používání varné konvice a mikrovlnné trouby  

Vynášení a třídění odpadu (zbytky pro domácí zvířata, kompost)  

Úklid kuchyně  

Žák pojmenuje kuchyňské náčiní a umí je správně použít 

/kuchyňský nůž, vařečka/, s dopomocí učitele obsluhuje 
elektrickou troubu, varnou konvici a mikrovlnnou 

troubu/ohřeje pokrm v mikrovlnné troubě, ohřeje vodu v 

konvici apod./, žák vybere potraviny k nákupu, odhadne cenu 
nákupu, s učitelem nakoupí, dále s dopomocí učitele připraví 

zapékané jídlo, upraví stůl pro jednoduché stolování, pokrm 
servíruje, žák se chová vhodně při stolování, myje a utírá 

nádobí, třídí a vynáší odpadky, udržuje čistotu odpadkového 

koše, na závěr uklidí kuchyň, řídí se hygienickými a 
bezpečnostními pravidly.  

Pomůcka DIDA obrázky  

Letáky s potravinami  
Knihy o vaření – kuchařky  

Časopisy  

Tv pořady o vaření  

Sebeobsluha Osobní hygiena  

Péče o tělo – hygiena muže a ženy /puberta, pocení, menstruace/  
Používání WC, hygienické potřeby /vložky/, manikůra a pedikůra  

Zásady sebeobsluhy  
Obouvání se, oblékání se, péče o oděv a obuv  

Hygiena provozu domácnosti a třídy  

Udržování pořádku na lavici i v aktovce  
Úklidové práce ve třídě, na chodbě a v okolí školy (úklid sněhu)  

Základy první pomoci  

Ošetření zranění – vymknutý kotník, zlomenina  

Základy sexuální výchovy  

- děvčata a chlapci – rozdíly, role muže a ženy  
- zneužívání dětí (moje tělo, cizí osoby, doteky apod.)  

Žák zvládá péči o tělo, samostatně používá WC, žák s 

dopomocí zvládá manikůru a pedikůru. Žák se sám obouvá, 
obléká a pečuje o oděv, žák udržuje pořádek na svém místě, 

zvládá úklidové práce ve třídě a na chodbě, žák dovede ošetřit 
druhé osobě zranění /přiloží octanový zábal a upevní horní 

končetinu do závěsu či zpevní dolní končetinu/, žák získává 

poznatky ze základů sexuální výchovy – poznává svoje tělo a 
nedovolí, aby mu někdo ubližoval.  

 

Cvičná figurína (Andula)  

Pomůcky: 
Oblékání papírových 

panenek nebo oblékání 
hracích panenek, DIDA 

obrázky apod.  

Lit.:  
Trojan, Ondřej – O čápech a 

vránách aneb jak nejlépe 

mluvit s dětmi o sexu  

Janouchová, Kateřina – Jak 

jsem přišel na svět  
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Pracovní vyučování – 8. ročník, 6.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah 

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Úvod Poučení o bezpečnosti 

Pracovní pomůcky, nástroje a materiál 

Seznamuje se s pravidly bezpečnosti práce. 

S dopomocí učitele pojmenovává základní pracovní pomůcky, 
nástroje a materiál. 

PV – OSV / 7a  

PT – MKV / 2c  
Průběžně v hodinách  

Práce s drobným materiálem Vlastnosti drobného materiálu a jeho využití  
Práce s papírem (různé úpravy papíru a kartonu)  

• překládání, skládání, vytrhávání, stříhání, nalepování, 

slepování, vystřihování, obkreslování šablon, 

probíjení, polepování – škrobové papíry, výroba 
obalů, papírové ozdoby, skládanky  

• kašírování  

• balení předmětů (dárků)  

• polepování (krabice tapetou – lepící či pomocí tapet. 

lepidla)  

Práce s přírodním materiálem  

• sběr, třídění a navlékání přírodnin (šípky, šišky, listy, 

květiny, semínka, kamínky, větvičky, jeřabiny…)  

• lisování (listů, květin, větviček stromů – herbář)  

• obtisky přírodnin (list, květ, kůra)  

• polepování semínky, drobnými přírodninami – koláže  

• vaření (čaj z listů, jehličí a plodů lesních rostlin)  

• kaštany (výrobky, krmení zvěře)  

Práce s modelovací hmotou /plastelína, keramická hlína, modurit, 

sádra/  

• krájení, vykrajování (nožík, vykrajovátka)  

• vyškrabování, barvení a glazování výrobku  

• vaření (modurit), pečení (slané těsto)  

• sádrové odlitky, opravy sádrováním, lepení 

kachlových úlomků – mozaika, potahování sklenice 

sádrou – obal 
Práce s textilem  

• nalepování, stříhání, sešívání, provlékání  

• výt. techniky (malování na textil, tiskání na textil, 

batika)  

• obšívání pohlednic, vyšívání na papír, sešívání látky  

Práce se dřevem  

• opracování brusným papírem  

• natírání dřeva  

• zatloukání a vytahování hřebíků (kladivo, kleště) 

• spojování materiálu  

• řezání (pila), pilování (pilník)  

• příprava ohniště (sběr klacíků, lámání, řezání)  

Žák zvládá základní dovednosti při práci s jednotlivými 
materiály a pomůckami /papír mačká, trhá na kousky, 

přehýbá, vytrhává stříhá a lepí, žák používá techniku 
kašírování, z papíru skládá, papírem balí a papír polepuje 

samolepkami, přírodniny sbírá, třídí, navléká, lisuje, 

obtiskuje, lepí, vaří, krmí lesní zvěř v zimě, modelovací 

hmotu hněte, válí, uštipuje, stlačuje, zdobí a krájí, polepuje, v 

září a peče, sádruje, vlepuje do sádry, zdobí sádrou, textil 
nalepuje a stříhá seznamuje se s výtvarnými .technikami a 

zvládá základy šití, dřevo brousí, natírá, řeže, piluje, stlouká, 

zatlouká hřebíky, vytahuje hřebíky, žák umí připravit 
jednoduché ohniště, žák s dopomocí pracuje s nástroji-pila, 

pilník, kleště, snaží se udržovat pořádek na pracovišti, pracuje 
podle pokynů učitele a vyrobí jednoduchý výrobek s 

dopomocí učitele i samostatně, dodržuje pravidla hygieny a 

bezpečnosti při práci (ve třídě i v dílně). Výrobky, mimo jiné, 
jsou tematicky vázány k ročnímu období a jednotlivým 

svátkům (př. Velikonoce, Svátek matek, Vánoce apod.)  
 

Lit.:  
Cuno, Sabine – Z dílny 

zručných mistrů, Nové 
nápady Médi Kutila  

Časopis:  

Praktická žena  
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Pracovní vyučování – 8. ročník, 6.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah 

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Práce montážní a demontážní Stavebnice – prostorové a konstrukční  

Stavebnice Merkur – práce se šroubovákem  
Vkládání baterií do budíku, hraček  

Lampička – výměna žárovek  

Žák při práci se stavebnicemi provádí jednoduchou montáž a 

demontáž, spojování a rozpojování částí stavebnice, pracuje 
podle slovního návodu, předlohy i vlastní představy, žák 

používá nářadí-šroubovák, kladívko, klíč, učí se názvy 
nástrojů a součásti stavebnice, vkládá baterie do hračky nebo 

budíku, vymění žárovku v lampičce, žák předměty správně 

používá, udržuje pořádek na svém místě a řídí se pravidly 
hygieny a bezpečnosti.  

 

Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování rostlin  

Klíčení rostlin a práce s klíčidly  

Péče o pokojové květiny  

Péče o záhony v okolí školy  
Truhlíkové květiny  

Sběr a sušení léčivých bylin  

Pěstování bylinek pro použití v kuchyni  
Zelenina  

Poznávání rostlin-zahradních, lučních a lesních  
Aranžování rostlin (adventní věneček)  

Sečení trávy, vyhrabávání trávníku  

Chov domácích zvířat – „domácí mazlíčci“  

Žák pozoruje přírodu v jednotlivých ročních obdobích, 

zalévá, kypří, čistí a přesazuje pokojové rostliny se slovní 

dopomocí učitele, pečuje o záhony a okolí školy.  

Pozoruje klíčení a růst zasetých rostlin v květináči, sadí 
vypěstované rostliny do kořenáčů, pěstuje bylinky pro použití 

v kuchyni, pracuje s klíčidly, sbírá a suší léčivé byliny, rozliší 

a pojmenuje základní druhy zeleniny, ví, že zelenina patří 
mezi zdravé potraviny a ví, jakým způsobem se zelenina 

pěstuje, poznává rostliny zahrad, luk a lesů, rostliny aranžuje 
(věnec), žák pozoruje při práci pracovníky městských služeb 

při sečení trávy, popíše pracovní postup při sečení trávy 

sekačkou, žák trávník vyhrabává, rozliší a pojmenuje drobná 
domácí zvířata (pes, kočka, křeček a andulka), jednoduše 

popíše způsob péče o ně a dodržuje zásady bezpečného 
chování při styku s nimi. Používá vhodné pěstitelské nářadí a 

pomůcky, řídí se pravidly bezpečnosti při práci.  

 

 

Práce v domácnosti Vaření  
Základní vybavení kuchyně (kuchyňské náčiní)  

Recept – bramborová jídla a nákup potravin (kalkulace)  

Příprava jídel z brambor (placky, kaše, knedlíky)  
Zásady stolování  

Používání varné konvice a mikrovlnné trouby  
Mytí a utírání nádobí, úklid kuchyně  

Vynášení a třídění odpadu (zbytky pro domácí zvířata, kompost)  

Hygiena provozu domácnosti a třídy  
Úklidové práce ve třídě a na chodbě  

Úklid okolí školy, odklízení sněhu (zima)  
Domácí spotřebiče, jejich použití a údržba  

Praní a žehlení  

Základy první pomoci  

Umělé dýchání z ústa do úst, masáž srdce  

Žák pojmenuje kuchyňské náčiní a správně je používá 
/kuchyňský nůž, vařečka/,s dopomocí učitele obsluhuje 

elektrický sporák, ruční šlehač/, používá varnou konvici a 

ohřeje si jídlo v mikrovlnné troubě, žák vybere potraviny k 
nákupu, odhadne cenu nákupu, společně nakoupí, dále s 

dopomocí učitele připraví bramborové jídlo, upraví stůl pro 
jednoduché stolování, žák pokrm servíruje, chová se vhodně 

při stolování, myje a utírá nádobí, třídí a vynáší odpadky, na 

závěr uklidí kuchyň – umyje dřez, setře sporák, zamete 
podlahu, řídí se hygienickými a bezpečnostními pravidly. Žák 

provádí úklidové práce ve třídě, na chodbě a v okolí školy, 
zametá a vytírá podlahu, s dopomocí učitele používá domácí 

spotřebiče /pračku, žehličku/ a pověsí prádlo, vyžehlí 

(kapesník, utěrku...), dodržuje zásady bezpečnosti při práci s 

nimi. Žák provádí umělé dýchání z úst do úst a masáž srdce 

na cvičné figuríně pod vedením učitele.  

Pomůcka DIDA obrázky  
Letáky s potravinami  

Knihy o vaření – kuchařky  

Časopisy  
Tv pořady o vaření  

Cvičná figurína (Andula)  
 

Sebeobsluha Základy sexuální výchovy  

• děvčata a chlapci – primární a sekundární znaky  

• vztahy mezi děvčaty a chlapci – první lásky  

• zneužívání dětí – sexuální obtěžování  

 

Žák získává poznatky ze základů sexuální výchovy – poznává 

svoje tělo, vyjmenuje rozdíly mezi pohlavími, pod vedením 

učitele žák hovoří o vztazích mezi chlapci a dívkami, ví, že 
mu nesmí nikdo ubližovat a může odmítnout nepříjemné 

aktivity.  
 

Lit.: Trojan, Ondřej – O 

čápech a vránách aneb jak 

nejlépe mluvit s dětmi o 
sexu  

Janouchová, Kateřina – Jak 
jsem přišel na svět  
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Pracovní vyučování – 9. ročník, 8.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah   
Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Úvod Poučení o bezpečnosti 

Pracovní pomůcky, nástroje a materiál 

Seznamuje se s pravidly bezpečnosti práce. 

S dopomocí učitele pojmenovává základní pracovní pomůcky, 
nástroje a materiál. 

PV – OSV / 7a  

PT – MKV / 2c  
Průběžně v hodinách  

Práce s drobným materiálem Vlastnosti drobného materiálu a jeho využití  
Práce s papírem (různé úpravy papíru a kartonu)  

• překládání, skládání, vytrhávání, stříhání, nalepování, 

slepování, vystřihování, obkreslování šablon, 

probíjení, polepování – škrobové papíry, výroba 
obalů, papírové ozdoby, skládanky, kašírování, balení 

předmětů (dárků), polepování (krabice tapetou-lepící 

či pomocí tapet.lepidla)  
Práce s přírodním materiálem  

• sběr, třídění a navlékání přírodnin  

• lisování (listů, květin, větviček stromů – herbář)  

• obtisky přírodnin (list, květ, kůra)  

• polepování semínky, drobnými přírodninami – koláže  

• vaření (čaj z listů, jehličí a plodů lesních rostlin)  

• kaštany (výrobky, krmení zvěře)  

Práce s modelovací hmotou /keramická hlína, modurit, sádra/  

• krájení, vykrajování (nožík, vykrajovátka)  

• vyškrabování, barvení a glazování výrobku  

• vaření (modurit), pečení (slané těsto)  

• sádrové odlitky, opravy sádrováním, lepení 

kachlových úlomků-mozaika, potahování sklenice 

sádrou-obal  

Práce s textilem  

• stříhání podle šablony  

• základy šití (drobné opravy, šicí stroj)  

• vyšívání (křížkový steh-předloha na papír, látku 

Kanavu,)  

• háčkování (řetízek, dlouhý sloupek)  

• drhání (uzlování – základní uzly)  

• tkaní (tkalcovský stav z klacíků proplétaný pruhy 

látky)  

Práce se dřevem  

• opracování brusným papírem, natírání dřeva, 

zatloukání a vytahování hřebíků (kladivo, kleště), 
spojování materiálu, řezání (pila), pilování (pilník), 

příprava ohniště (sběr klacíků, lámání, řezání)  

Práce s kovy (alobal, drát, plech)  

• stříhání, ohýbání, motání, nýtování  

• třídění kovů (sběrné suroviny)  

• určování kovů (hliník, měď, cín, železo, stříbro, 

zlato...)  

• vážení kovů  

Žák zvládá základní dovednosti při práci s jednotlivými 
materiály a pomůckami , papír mačká, trhá na kousky, 

přehýbá, vytrhává stříhá a lepí, žák umí techniku kašírování, z 
papíru skládá, papírem balí a papírem polepuje /tapeta/, 

přírodniny sbírá, třídí, navléká, lisuje, obtiskuje, lepí, vaří, 

krmí lesní zvěř v zimě, modelovací hmotu hněte, válí, 

uštipuje, stlačuje, zdobí a krájí, polepuje, vaří a peče, sádruje, 

vlepuje do sádry, zdobí sádrou, textil stříhá podle šablony, 
zvládá základy ručního šití , vyzkouší si šití na šicím stroji 

pod dohledem učitele, dodržuje bezpečnostní pravidla při šití, 

s dopomocí žák zvládá základy vyšívání, háčkuje, drhá, tká na 
jednoduchém stavu, dřevo brousí, natírá, řeže, piluje, stlouká, 

zatlouká hřebíky, vytahuje hřebíky, žák umí připravit 
jednoduché ohniště, žák pracuje s nástroji-pila, pilník, kleště, 

žák drát dovede stříhat, ohýbat i motat, kovy - žák provádí 

základní práce s alobalem (alobal trhá, stříhá, mačká, obaluje 
jím, lepí), drátem (drát stříhá, namotává na různé předměty-

kámen, větvičku ap., ohýbáním drát tvaruje do různých 
podob-srdce, řetízek apod.), plechem (plech stříhá, tvaruje 

ohýbáním, spojuje nýty). Žák kovový odpad třídí, návštěva 

sběrných surovin. Žák kovy určuje a váží. Při práci se řídí 
základními hygienickými a bezpečnostními pravidly, žák 

udržuje pořádek na pracovišti, pracuje podle pokynů učitele a 
vyrobí jednoduchý výrobek s dopomocí učitele i samostatně, 

dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti při práci (ve třídě i v 

dílně). Výrobky, mimo jiné, jsou tématicky vázány k ročnímu 
období a jednotlivým svátkům (př. Velikonoce, Svátek matek, 

Vánoce apod.)  

 

Lit.:  
Cuno, Sabine – Z dílny 

zručných mistrů, Nové 
nápady Médi Kutila  

Časopis:  

Praktická žena  
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Pracovní vyučování – 9. ročník, 8.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah   
Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Práce montážní a demontážní Stavebnice – prostorové a konstrukční  

Stavebnice Merkur-práce se šroubovákem  
Lego, puzzle  

Vkládání baterií a nabíjení mobilního telefonu  
Elektrotechnické stavebnice  

Žák při práci se stavebnicemi provádí jednoduchou montáž a 

demontáž, pracuje podle slovního návodu, předlohy, i podle 
jednoduchého návodu či vlastní představy, žák používá 

nářadí-šroubovák, kladívko, klíč, zná názvy nástrojů a 
součásti stavebnice, vkládá baterie do přístrojů, používá 

nabíječku k telefonu, žák předměty správně používá, udržuje 

pořádek na svém místě a řídí se pravidly hygieny a 
bezpečnosti.  

 

Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování rostlin  

Klíčení rostlin a práce s klíčidly  

Péče o pokojové květiny  

Péče o záhony v okolí školy  
Truhlíkové květiny  

Sběr a sušení léčivých bylin  

Pěstování bylinek pro použití v kuchyni  
Poznávání rostlin-zahradních, lučních a lesních  

Poznávání stromů a keřů  
Aranžování rostlin (sušiny)  

Sečení trávy, vyhrabávání trávníku  

Výroba krmítka pro ptáčky z květináčů (kokosu)  
Chov domácích zvířat – chovná domácí zvířata  

Žák pozoruje přírodu v jednotlivých ročních obdobích, 

zalévá, kypří, čistí a přesazuje pokojové rostliny se slovní 

dopomocí učitele, pečuje o záhony a okolí školy.  

Pozoruje klíčení a růst zasetých rostlin v květináči, sadí 
vypěstované rostliny do kořenáčů, pěstuje bylinky pro použití 

v kuchyni, sbírá a suší léčivé byliny, poznává rostliny zahrad, 

luk a lesů, poznává stromy a keře, rostliny aranžuje/ suché 
vazby/, žák pozoruje při práci pracovníky městských služeb 

při sečení trávy, popíše pracovní postup při sečení trávy 
sekačkou, vyrobí krmítko pro ptáčky, pojmenuje chovná 

domácí zvířata (králík, slepice..) a jednoduše popíše způsob 

péče o ně, ví, čím jsou užitečná, zná zásady bezpečného 
chování při styku se zvířaty. Žák používá vhodné pěstitelské 

nářadí a pomůcky, řídí se pravidly bezpečnosti při práci.  

 

 

Práce v domácnosti Vaření  
Základní vybavení kuchyně (kuchyňské náčiní)  

Recept – moučník  
Nákup potravin (kalkulace)  

Příprava moučníku z třeného a kynutého těsta  

Zásady stolování  
Používání varné konvice a mikrovlnné trouby  

Mytí a utírání nádobí, úklid kuchyně  
Vynášení a třídění odpadu (zbytky pro domácí zvířata, kompost)  

Mražení potravin  

Hygiena provozu domácnosti a třídy  
Úklidové práce ve třídě, na chodbě a v okolí školy (úklid sněhu)  

Domácí spotřebiče, jejich použití a údržba  
Vysávání a čištění koberců  

Základy první pomoci  

Úrazy elektrickým proudem /srdeční zástava/  

Audiovizuální technika – obsluha a použití přístrojů  

Žák zná a umí použít kuchyňské náčiní, ruční šlehač, 
el.sporák používá varnou konvici a ohřeje si jídlo v 

mikrovlnné troubě, žák s dopomocí nakoupí potraviny, 
připraví třené těsto (pomocí ručního šlehače), připraví kynuté 

těsto (ručně v zadělávací míse) podle návodu, upraví stůl pro 

jednoduché stolování, žák moučník připraví a servíruje, chová 
se vhodně při stolování, myje a utírá nádobí, třídí a vynáší 

odpadky, na závěr uklidí kuchyň, zná zásady dlouhodobého 
uchovávání potravin, ví, jak namrazit led do nápojů, uložit 

maso , zeleninu či ovoce do mrazáku a jak o mrazák pečovat a 

čistit jej, řídí se hygienickými a bezpečnostními pravidly. Žák 
provádí úklidové práce, používá domácí spotřebiče /pračku, 

žehličku, vysavač/ a pověsí prádlo, vyžehlí (kapesník, 
utěrku.), dodržuje zásady bezpečnosti při práci, ví o možném 

nebezpečí a úrazech elektřinou, provádí umělé dýchání z úst 

do úst a masáž srdce. Žák s dopomocí procvičuje ovládání 

přístrojů – CD a MP3přehrávače, videa a DVD, mobilu, PC a 

tiskárny, digitálního fotoaparátu.  
 

Pomůcka DIDA obrázky  
Letáky s potravinami  

Knihy o vaření – kuchařky  
Časopisy  

Tv pořady o vaření  

Cvičná figurína (Andula)  
 

Sebeobsluha Základy sexuální výchovy  

• láska, sex a těhotenství  

• nechtěné těhotenství (potrat, baby-box, antikoncepce)  

• porod, péče o dítě a kojení  

• u lékaře – návštěva gynekologické ambulance  

 

Žák získává poznatky ze základů sexuální výchovy –  

o těhotenství, porodu a péči o dítě, ví, jak se chránit před 
pohlavními chorobami a neplánovaným početím, žákyně 

navštíví gynekologickou ambulanci  

PT – OSV / 2a  

Janouchová, Kateřina – Jak 
jsem přišel na svět  

Fenwicková, Elizabeth – 

Velká kniha o matce a dítěti  
Návštěva gynekol. 

ambulance  
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Pracovní vyučování – 10. ročník, 8.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah 

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Úvod Poučení o bezpečnosti 
Pracovní pomůcky, nástroje a materiál 

Seznamuje se s pravidly bezpečnosti práce. 
S dopomocí učitele pojmenovává základní pracovní pomůcky, 

nástroje a materiál. 

PV – OSV / 7a  
PT – MKV / 2c  

Průběžně v hodinách  

Práce s drobným materiálem Vlastnosti drobného materiálu a jeho využití  

Práce s papírem (různé úpravy papíru a kartonu)  

• překládání, skládání, vytrhávání, stříhání, nalepování, 

slepování, vystřihování, obkreslování šablon, 
probíjení, polepování – škrobové papíry, výroba 

obalů, papírové ozdoby, skládanky, kašírování, balení 

předmětů (dárků), polepování (krabice tapetou – 

lepící či pomocí tapet. lepidla)  

Práce s přírodním materiálem  

• sběr, třídění a navlékání přírodnin  

• lisování (listů, květin, větviček stromů – herbář)  

• obtisky přírodnin (list, květ, kůra)  

• polepování semínky, drobnými přírodninami – koláže  

• vaření (čaj z listů, jehličí a plodů lesních rostlin)  

• kaštany (výrobky, krmení zvěře)  

Práce s modelovací hmotou /keramická hlína, modurit, sádra/  

• krájení, vykrajování (nožík, vykrajovátka)  

• vyškrabování, barvení a glazování výrobku  

• vaření (modurit), pečení (slané těsto)  

• sádrové odlitky, opravy sádrováním, lepení 

kachlových úlomků-mozaika, potahování sklenice 

sádrou-obal  
Práce s textilem  

• stříhání podle šablony  

• základy šití (drobné opravy, šicí stroj)  

• vyšívání (předloha na papír, vyšívací látku)  

• háčkování (řetízek, dlouhý sloupek)  

• drhání (uzlování – základní uzly)  

• tkaní (tkalcovský stav z klacíků proplétaný pruhy 

látky)  

Práce se dřevem  

• opracování brusným papírem,natírání dřeva, 

zatloukání a vytahování hřebíků (kladivo, 
kleště),spojování materiálu, řezání (pila), pilování 

(pilník), příprava ohniště (sběr klacíků, lámání, 

řezání)  
Práce s plasty  

• třídění (ochrana přírody)  

• stříhání, mozaika z vršků PET lahví  

Práce s kovy (alobal, drát, plech)  

• stříhání, ohýbání, motání, nýtování  

• třídění kovů (sběrné suroviny)  

• určování kovů (hliník, měď, železo, stříbro, zlato..)  

• vážení kovů  

Žák zvládá základní dovednosti při práci s jednotlivými 

materiály a pomůckami , papír mačká, trhá na kousky, 
přehýbá, vytrhává stříhá a lepí, žák provádí techniku 

kašírování, z papíru skládá, papírem balí a papírem polepuje 

/tapeta/, přírodniny sbírá, třídí, navléká, lisuje, obtiskuje, lepí, 
vaří, krmí lesní zvěř v zimě, modelovací hmotu hněte, válí, 

uštipuje, stlačuje, zdobí a krájí, polepuje, vaří a peče, sádruje, 

vlepuje do sádry, zdobí sádrou, textil stříhá podle šablony, 

zvládá základy ručního šití , vyzkouší si šití na šicím stroji 

pod dohledem učitele, dodržuje bezpečnostní pravidla při šití, 
žák zvládá základy vyšívání, háčkuje, drhá, tká na 

jednoduchém stavu, dřevo brousí, natírá, řeže, piluje, stlouká, 
zatlouká hřebíky, vytahuje hřebíky, žák umí připravit 

jednoduché ohniště, žák pracuje s nástroji-pila, pilník, kleště, 

žák drát dovede stříhat, ohýbat i motat, plasty třídí, stříhá z 
vršků staví mozaiky, žák udržuje pořádek na pracovišti, 

pracuje podle pokynů učitele a vyrobí jednoduchý výrobek s 
dopomocí učitele i samostatně, dodržuje pravidla hygieny a 

bezpečnosti při práci (ve třídě i v dílně). Výrobky, mimo jiné, 

jsou tématicky vázány k ročnímu období a jednotlivým 
svátkům (př. Velikonoce, Svátek matek, Vánoce apod.)  

Žák provádí základní práce s alobalem (alobal trhá, stříhá, 
mačká, obaluje jím, lepí), drátem (drát stříhá, namotává na 

různé předměty-kámen, větvičku ap., ohýbáním drát tvaruje 

do různých podob-srdce, řetízek apod.), plechem (plech 
stříhá, tvaruje ohýbáním, spojuje nýty). Žák kovový odpad 

třídí. Žák s dopomocí kovy určuje a váží. Při práci se řídí 
základními hygienickými a bezpečnostními pravidly.  

 

Lit.:  

Cuno, Sabine – Z dílny 
zručných mistrů, Nové 

nápady Médi Kutila  

Časopis:  
Praktická žena  
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Pracovní vyučování – 10. ročník, 8.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah 

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Práce montážní a demontážní Stavebnice – prostorové a konstrukční  
Stavebnice Merkur-práce se šroubovákem  

Lego  
Vkládání baterií a nabíjení mobilního telefonu  

Puzzle  

Elektrotechnické stavebnice  

Žák při práci se stavebnicemi provádí jednoduchou montáž a 
demontáž, spojování a rozpojování částí stavebnice, pracuje 

podle slovního návodu, předlohy, i podle jednoduchého 
návodu či vlastní představy, žák používá nářadí-šroubovák, 

kladívko, klíč, zná názvy nástrojů a součásti stavebnice, 

vkládá baterie do přístrojů, používá nabíječku k telefonu, žák 
předměty správně používá, udržuje pořádek na svém místě a 

řídí se pravidly hygieny a bezpečnosti.  

 

Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování rostlin  
Klíčení rostlin a práce s klíčidly  

Péče o pokojové květiny  
Péče o záhony v okolí školy  

Truhlíkové květiny  

Sběr a sušení léčivých bylin  
Poznávání rostlin-zahradních, lučních a lesních  

Poznávání stromů a keřů  
Aranžování přírodnin-dekorační koutek (les)  

Sečení trávy, hrabání trávy – seno  

Výroba potravy z loje a semínek pro ptáčky  
Obilí a výroba mouky, výrobky z mouky  

Chov domácích zvířat – rybičky  

Žák pozoruje přírodu v jednotlivých ročních obdobích, 
zalévá, kypří, čistí a přesazuje pokojové rostliny se slovní 

dopomocí učitele, pečuje o záhony a okolí školy.  
Pozoruje klíčení a růst zasetých rostlin v květináči, sadí 

vypěstované rostliny do kořenáčů, osazuje truhlíky vhodnými 

rostlinami, sbírá a suší léčivé byliny, poznává rostliny zahrad, 
luk a lesů, poznává stromy a keře, aranžuje přírodniny a 

pečuje o dekorační koutek na téma les,, žák pozoruje při práci 
pracovníky městských služeb při sečení trávy, popíše 

pracovní postup při sečení trávy sekačkou, hrabe trávu a ví, že 

sušením vzniká seno, krmí ptáčky v zimě, pěstuje obilí v 
květináči, popíše výrobu mouky a zná výrobky z mouky 

(druhy pečiva), žák chová rybičky v akváriu, dodržuje zásady 
bezpečného chování při styku se zvířaty, používá vhodné 

pěstitelské nářadí a pomůcky, řídí se pravidly bezpečnosti při 

práci.  

TV pořad – Receptář nebo 
Rady ptáka Loskutáka  

Časopisy – Praktická žena 
apod.  

Knihy – Naše zahrada apod.  

Návštěva pekárny (či 
pekařství)  

Práce v domácnosti Vaření  

Základní vybavení kuchyně (elektrický. mixér, robot – struhadlo)  

Recept – mléčný koktejl, maso-opékané na pánvi, smažené či 
dušené)  

Nákup potravin (kalkulace)  
Příprava mléčného koktejlu z čerstvého ovoce (jahody, banán)  

Příprava masa (dle volby učitele)  

Zásady stolování  
Používání varné konvice a mikrovlnné trouby  

Mytí a utírání nádobí, úklid kuchyně  
Vynášení a třídění odpadu (zbytky pro domácí zvířata, kompost)  

Konzervování zeleniny a ovoce (okurky, přesnídávka)  

Hygiena provozu domácnosti a třídy  
Úklidové práce ve třídě a na chodbě  

Úklid okolí školy, odklízení sněhu (zima)  

Domácí spotřebiče, jejich použití a údržba  

Audiovizuální technika – obsluha a použití přístrojů, základy 

fotografování  
Hospodaření v domácnosti – zaměstnání a plat, výdaje  

Žák používá kuchyňské přístroje (elektrický mixér, robot na 

strouhání), připraví s použitím mixéru koktejl, na robotu 

strouhá suché pečivo (strouhanka), používá varnou konvici a 
ohřeje si jídlo v mikrovlnné troubě, žák nakoupí potraviny s 

dopomocí, dále s dopomocí učitele připraví mléčný nápoj a 
pokrm z masa, upraví stůl pro jednoduché stolování, žák 

pokrm servíruje, žák se chová vhodně při stolování, myje a 

utírá nádobí, třídí a vynáší odpadky, na závěr uklidí kuchyň, 
zná zásady dlouhodobého uchovávání potravin-sterilizuje 

potraviny s dopomocí učitele, žák provádí úklidové práce v 
kuchyni, řídí se základními hygienickému a bezpečnostními 

pravidly. Žák zná zásady při používání elektrických 

spotřebičů. Žák ví o možném nebezpečí a úrazech elektřinou, 
provádí umělé dýchání z úst do úst a masáž srdce. Žák s 

dopomocí procvičuje ovládání přístrojů – CD a 

MP3přehrávače, videa a DVD, mobilu, PC a tiskárny, 

digitálního fotoaparátu (základy fotografování), žák se 

seznamuje s povinnostmi a pravidly pro samostatný život v 
rodině a společnosti, seznamuje se s hospodařením v 

domácnosti.  
 

Pomůcka DIDA obrázky  

Letáky s potravinami  

Knihy o vaření – kuchařky  
Časopisy  

Tv pořady o vaření  
Cvičná figurína (Andula)  
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Pracovní vyučování – 10. ročník, 8.hodiny týdně 

Vzdělávací obsah 

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Sebeobsluha Základy sexuální výchovy  

• volba partnera (partnerské soužití, manželství) 

• pohlavní nemoci /AIDS, kapavka…/  

• těhotenství, prenatální poradna, gyne-gymnastika  

• výbavička pro miminko  

• porod, péče o dítě (kojení, přebalování, koupání 

miminka)  

Žák se seznamuje a připravuje na roli partnerskou a 
rodičovskou. Žák získává poznatky ze základů sexuální 

výchovy – o těhotenství, porodu a péči o dítě, ví, jak se 
chránit před pohlavními chorobami a neplánovaným početím, 

žákyně navštíví prenatální poradnu.  

 

PT – OSV / 2a  
Janouchová, Kateřina – Jak 

jsem přišel na svět  
Fenwicková, Elizabeth – 

Velká kniha o matce a dítěti  

Panenka – miminko  
Návštěva prenatální poradny  
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Pracovní vyučování – Ochrana člověka za mimořádných událostí, 7.- 10. ročník         1.strana 

Jednotlivé okruhy učiva učitel vybírá podle schopností žáků, učivo během 2.stupně postupně rozšiřuje a upevňuje 

Vzdělávací obsah         

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Ochrana člověka za 

mimořádných událostí (OČMU) 

 
Určování času 

 

 
 

 

Nebezpečí doma i venku 
 

 

 
 

 

 
 

Sebeochrana a vzájemná pomoc: 

-mimořádná událost, varovné signály 
-jak se zachovat v případě mimořádné události 

 

 
 

 

Zásady první pomoci v případě mimořádné události  
 

 

 
Živelní pohromy: 

- povodně 

- požáry 
- atmosférické poruchy (větrné smrště, zásah bleskem, sněhové    

  bouře, laviny) 

 

 
Zná a pojmenuje dny v týdnu, měsíce v roce, určí na hodinách 

celou hodinu, půlhodinu, rozliší pojmy dopoledne a 

odpoledne, jednoduše vysvětlí, proč je důležité sledování času 
 

Jednoduše popíše zásady bezpečné práce s domácími 

spotřebiči, zásady bezpečné manipulace s nebezpečnými 
látkami (barvy, spreje, hořlaviny), s dopomocí rozliší jejich 

výstražné označení symboly, Ví o nebezpečí, které hrozí od 

elektrického vedení a zbraní, jednoduše popíše zásady 
bezpečného chování. Popíše zásady bezpečného chování při 

styku se zvířaty. 

 
Zná a jednoduše vysvětlí pojem mimořádná událost, rozpozná 

varovný signál, ví, kam se v případě potřeby obrátit  pro 

pomoc, zná telefonní čísla tísňového volání, popíše, jakým 
způsobem přivolá pomoc, zná a s dopomocí popíše hlavní 

zásady chování v případě   mimořádné události,  s dopomocí 

popíše náplň evakuačního zavazadla 
 

Jednoduše popíše a s dopomocí předvede první pomoc při  

jednoduchém poranění (odřenina, krvácení, zlomenina), při 
popáleninách, zná čísla a postup pro přivolání pomoci 

 

Jednoduše popíše příčiny povodní, ví a s dopomocí jednoduše 
popíše, jak se chovat v situaci ohrožení povodní, při povodni i 

po ní.  

Jednoduše popíše možné příčiny požárů, způsob předcházení 
požárům, možné způsoby záchrany života  a majetku  a 

postup přivolání pomoci. 

Zná  a s dopomocí jednoduše popíše  možná nebezpečí 
plynoucí z atmosférických poruch, zásady bezpečného 

chování a poskytnutí první pomoci. 

 
 

 
 

Nejméně 3 vyučovací 
hodiny v každém pololetí 

 

Učebnice OČMU pro 3.roč. 
– Počítej se vším (Albra) 

 

Učebnice OČMU pro 2.roč. 
– Bezpečí a nebezpečí 

(Albra) 

 
 

 

 
 

Učebnice OČMU – 

Sebeochrana a vzájemná 

pomoc (Fortuna) 

 

 
 

 

 
 

 

 
Učebnice OČMU pro 6.roč. 

– Povodně (Albra) 

Učebnice OČMU pro 7.roč. 
– Požáry (Albra) 
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Pracovní vyučování – Ochrana člověka za mimořádných událostí, 7.-10. ročník         2.strana 

Jednotlivé okruhy učiva učitel vybírá podle schopností žáků, učivo během 2.stupně postupně rozšiřuje a upevňuje 

Vzdělávací obsah         

Téma Učivo Ročníkové výstupy– žák podle svých schopností: Poznámka 

Ochrana člověka za 

mimořádných událostí 

(OČMU) 

Havárie 
-únik nebezpečných látek (radiační havárie) 

-výbuch plynu 

-závaly 
-havárie v dopravě 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Zná základní druhy nebezpečných látek (výbušniny, 
hořlaviny, jedy), s dopomocí rozpozná výstražné označení 

symboly, zná a jednoduše vysvětlí pojem ochranné 

prostředky, s dopomocí předvede použití improvizovaných 
ochranných prostředků, zná a s dopomocí vyjmenuje zásady 

bezpečného chování při haváriích s únikem nebezpečných 

látek (radiačních haváriích). 
Zná a jednoduše popíše základní zásady bezpečného chování 

při používání plynových spotřebičů (únik, výbuch plynu), 

způsob přivolání pomoci. 
Zná možné příčiny závalů (stavební práce, havárie), způsob 

bezpečného chování a poskytnutí či přivolání pomoci. 

Zná a jednoduše vysvětlí pojem dopravní nehoda, zná a 
vyjmenuje zásady bezpečného chování v dopravě, způsoby 

přivolání pomoci a poskytnutí základní první pomoci 

účastníkům nehody. 
 

 

 
 

 

 

Učebnice OČMU pro 8.roč. 
– Havárie (Albra) 

 

Učebnice OČMU – Havárie 

s únikem nebezpečných 

látek (Fortuna) 

 
 

 

 

 

 


