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PRAKTICKÁ ŠKOLA

Motto:
Jestliže děti žijí obklopeny kritikou, naučí se odsuzovat.
Jestliže děti žijí obklopeny nepřátelstvím, naučí se bojovat.
Jestliže děti žijí obklopeny lítostí, naučí se litovat samy sebe.
Jestliže děti žijí obklopeny podporou, naučí se mít důvěru.
Jestliže děti žijí obklopeny chválou, naučí se oceňovat.
Jestliže děti žijí obklopeny poctivostí a upřímností, naučí se, co je pravda a spravedlnost.
Jestliže děti žijí v bezpečí, naučí se důvěřovat sobě a ostatním.
Jestliže děti žijí obklopeny klidem, naučí se pokoji mysli.
V čem žijí Vaše děti?
-D. L . NOLTEOVÁ –

Motivační název ŠVP:

„P U L S“
Praktická
Uţitečná

Laskavá
Smysluplná škola
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:
HISTORIE ŠKOLY
Základní škola, Bruntál Rýmařovská 15, příspěvková organizace, je historicky nejmladší
školou daného typu v bruntálském regionu. Zaloţena byla jako škola zvláštní ve školním roce
1961/1962. Po nesčetných stěhovacích peripetiích našla svůj konečný azyl v prostorách
bývalé sovětské školy ( od roku 1972), a to ve školním roce 1997/1998. Od uvedeného data
byl komplex sestěhován do tří učebních pavilonů. Dva ze zmíněných učebních pavilonů jsou
majetkem zřizovatele školy, tj. Moravskoslezský kraj. Nemovitost detašovaného pracoviště
pro výuku I. stupně, Rýmařovská 12, je majetkem města Bruntál. Škola zde přebývá na základě
nájemného vztahu.
V roce 1997, pod názvem Speciální škola, zde bylo sdruţeno:


I. stupeň a II stupeň, zvláštní škola



I., II., a III., stupeň, pomocná škola



Základní škola při nemocnici Bruntál



Mateřská škola při nemocnici Bruntál



Školní jídelna



Školní družina



Speciálně pedagogické centrum

Ve školním roce 2006/2007 jsou ve škole vzděláváni ţáci dle vzdělávacích programů:
č.j. 22 980/97-22, zvláštní škola
č.j. 24 035/97-22, pomocná škola
Ve školním roce 2007/2008 je započata výuka ţáků Základní školy praktické dle školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická „PULS“.
Výuka se týká ţáků 1.p.r. a 6.p.r. V dalším letech bude ŠVP nabírat další ročníky. Souběţně
s tím bude ukončován stávající vzdělávací program č.j. 22 980/97-22,zvláštní škola.
K rekreační, relaxační činnosti je vyuţíváno sluţeb školní druţiny. Stravování ţáků a
zaměstnanců je zabezpečováno formou výdeje stravy. Poradensko-diagnostická činnost je
v kompetenci Speciálně pedagogického centra pro mentálně postiţené.
Další výše jmenovaná pracoviště postupně zanikala.
malé Ve školním roce 2011/2012 si připomeneme jiţ 50. výročí zaloţení školy pro LMP
ţáky v okrese Bruntál. Sestěhování do komplexu na ul. Rýmařovská 12 a 15, Bruntál
nazná v uvedeném školním roce jiţ 14leté uţívání..

ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY
Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, je plně organizovanou
školou s devíti postupnými ročníky. Realizován je vzdělávací program pro ţáky se speciálními
vzdělávacími potřebami v Základní škole praktické a v deseti postupných ročnících Základní
školy speciální.
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Na I. stupni ZŠp se jedná o některé paralelní ročníky, na II. stupni jsou ţáci vyučováni od 6. do
9. p.r. v paralelních třídách v souladu s ustanovením § 4, vyhlášky č. 62/2007 Sb., kterou se
mění vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných.Vymezeny jsou rovněţ prostory pro
diagnosticko-poradenské pracoviště SPC a ŠD,. Trvale chybí prostory pro zřízení odborných
učeben a výrazně zejména odpovídající tělocvična, která by byla součástí výukového
komplexu.
Prostorové členění učeben odpovídá hygienickým poţadavkům a zákonným normám ve
smyslu výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K 30.6.2010 měla škola 184 ţáků.
Ţáci do školy dojíţdí z 24 spádových obcí. Škola je umístěna v klidné, okrajové části
Bruntálu, v sousedství tzv. Západní lokality. Učební pavilony jsou obklopeny prostornou
školní zahradou.
VYBAVENÍ ŠKOLY
Materiální
Škola je velmi dobře vybavena učebnicemi dle vzdělávacích programů. Kabinety
vyučujících jsou postupně dovybavovány moderními učebními pomůckami, progresívní
audiovizuální technikou a informativně komunikačními technologiemi. V rámci
realizace
projektu „PROFESE 2012“-modernizace výukového předmětu praktické práce, vzniklo
rekonstrukcí bývalých, málo vyhovujících prostor, CENTRUM pro výuku praktických prací a
nové pracovní prostředí pro zahradnické práce. Perspektivně budou zmodernizovány i stávající
dřevo a kovo dílny. Realizací projektu „PROFESE 2012“, který byl schválen v rámci
Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF. Škola získala téměř 3
miliony Kč. Projekt je svým obsahem zaměřen na metodickou pomoc ţákům se speciálními
vzdělávacími potřebami při volbě povolání.Jedná se o inovativní metody ve vzájemné
propojenosti s technikami ICT v návaznosti na praktické získávání zkušeností ve
zmodernizovaném výukovém prostředí.Profesně jsou ţáci orientováni do 5 učebních oborů:
 Kuchařské a cukrářské práce
 Truhlářské práce
 Údrţbářské práce
 Zahradnické práce
 Pečovatelské a domácí práce
Škola disponuje dobře vybavenou, kaţdoročně aktualizovanou školní ţákovskou
knihovnou pro I. a II. stupeň, kterou lze vyuţívat rovněţ jako studovnu. V kabinetech
vyučujících jsou k dispozici pestré sbírky rozmanitých učebních pomůcek. K materiálnímu
zabezpečení rozmanitosti výchovně vzdělávacího procesu je v hojné míře vyţíváno finančních
zdrojů ze sponzorských aktivit.Průběţné se škola zapojuje do vyhlašovaných projektů.
Citelně chybí vlastní tělocvična. Potřeba je zřizovateli avizována jiţ od roku 2003.
Zpracovaná studie prozatím řešena nebyla z důvodu nedostatku financí. Celkové náklady IV by
činily 35 305 000,- Kč
.Výuka Tv je aktuálně zabezpečována na základě smluvních ujednání se základní školou
Cihelní ul., Bruntál.
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Prostorové
Areál školy je seskupen do tří učebních pavilonů. Dva z nich jsou propojeny spojovací
chodbou, jeden učební pavilon je detašovaným pracovištěm přes ulici. Školu obklopuje školní
zahrada, na níţ je postupně budováno centrum zahradnických prací. Součástí je i parkoviště
s vjezdem z vedlejší ulice, které slouţí zaměstnancům školy, rodičům, klientské veřejnosti
SPC.
V hlavní budově jsou umístěny tři třídy a Centrum pro výuku praktických prací. Ostatní
prostory jsou vyhrazeny k administrativním účelům. Je zde ředitelna, zástupcovna, hlavní
účetní školy, výchovný poradce, logoped SPC a asistent pedagoga pro ţáky se sociálním
znevýhodněním. Jsou zde umístěny i odborné učebny pro výuku ţáků II. stupně. (knihovna,
učebna výpočetní techniky, učebna Vv, Fy, úklidová místnost, sborovna). V přízemí je šatnový
prostor, školní jídelna a školníkovna. Na hlavní budovu navazuje spojovací chodbou učební
pavilon č.2, kde jsou ve dvou podlaţích, v šesti třídách umístěni ţáci II. stupně. Přízemí slouţí
zařízení SPC. Je zde vyčleněna jedna místnost pro jednohodinovou výuku Tv-fitcentrum.
Součástí kaţdého podlaţí je adekvátní sociální zařízení a kabinety pro učitele.
Ve sklepní části hlavní budovy se nachází tři dílny pro výuku Pv chlapců.
Škola nemá vlastní vývařovnu stravy. Obědy dováţí ze Střední odborné školy, ul. Krnovská,
Bruntál, příspěvková organizace.
Školní zahrada je v případě příznivého počasí vyuţívána jako sportoviště. Součástí
zahrady je i relaxační koutek, který lze rovněţ vyuţívat k výuce ţáků.
Škola není bezbariérová, nutné úpravy pro vozíčkáře jsou realizovány svépomocí.
Zrekonstruováno je sociální zařízení na učebním pavilonu č.2 tak, aby vyhovovalo
individuálním potřebám imobilních ţáků, především klientům SPC.
„Růţový“ učební pavilon,ul. Rýmařovská 12 skýtá prostory pro výuku I.stupně ZŠ
praktické, ZŠ speciální a ŠD. Některé z učeben nevyhovují hygienickým poţadavkům na
prostory pro výuku ţáků, ovšem za daných okolností nelze kalkulovat s podstatnými změnami,
neboť budova je majetkem města Bruntál.
Technické
Prioritou školy v běţném chodu i ve výuce je postupné rozšiřování a následné vyuţívání
informačních a komunikačních technologií v inovativní výuce ţáků. Na zmíněných atributech
je postavena filosofie školy. Poţadavkem doby je bezprostřední a rychlá orientace v běţných
ţivotních situacích. Toto krédo je naplňováno modernizací výchovně vzdělávacího procesu
zejména zdokonalováním výpočetní techniky. Pro výuku ICT jsou určeny 2 učebny. Jedna na
I.stupni, jedna na II. stupni. Škola má 4 interaktivní tabule. Učitelé mají k dispozici PC v
učebnách, disponují notebooky. Ve všech kabinetech učitelů je zaveden internet, který je mimo
jiné důleţitým komunikačním prostředkem. Multifunkční zařízení- čtyři interaktivní tabule
slouţí ţákům v prostorách školní jídelny v hlavní budově a na I. stupni.
Počítače jsou propojeny do školní počítačové sítě, přes kterou mají ţáci přístup na
Internet. Kaţdý pracovník školy a kaţdý ţák školy má své přístupové heslo, svůj prostor na
serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku s adresou.
Po technické stránce škola disponuje kvalitně vybavenými dílnami, učebnou Vv
s keramickou pecí, prostorami pro výuku praktických domácích prací, nově Centrum pro výuku
praktických prací.
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Hygienické
Pitný reţim je zajišťován vlastními zdroji ţáků a zaměstnanců školy. Prodej nápojů
z automatu se neosvědčil. K relaxaci ţáků slouţí především zařízení školní druţiny (I.stupeň),
pestrá nabídka volnočasových aktivit (zejména II. stupeň). Nedílnou součástí relaxačního
pobytu ţáků je i školní zahrada, která skýtá dostatečné prostory pro odpočinek.
Zrekonstruované sociální zařízení je odděleno od sociálního zázemí pro
veřejnost.

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU
Celkem:
zařízení
Základní škola praktická
Základní škola speciální
Školní druţina
Spec.ped.centrum
Technický personál

počet zaměstnanců

21 uč.
1 as.ped.
6 uč.
3 as.ped.
1 vych.

4
6

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků je posuzována v souladu
se zákonem č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v souladu s vyhláškou č.
317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému
pedagogických pracovníků a v souladu s ustanoveními NV č.330/2003Sb., NV č.637/ 2004 Sb. a NV č.469/2002
Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Kvalifikační předpoklady dle citovaných předpisů vykazuje celkem 13 speciálních
pedagogů, coţ vyjádřeno v procentech činí 61,90% z celkového počtu pedagogů. 3 učitelé
vykazují vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program, aprobačně zaměřený na
učitelství běţné základní školy. 2 nekvalifikovaní pedagogové absolvují vysokoškolské
vzdělání - navazující magisterský studijní program spec.ped. v roce 2012. 2 pedagogové
jstředoškoláci a 1 pedagog Bc. si perspektivně doplní poţadovanou pedagogickou kvalifikaci
dle vyhlášky č.317/2005 Sb. o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků.
Úvazek si stanovením vyučovací povinností dobírá 1 vychovatelka školní
druţiny.

Věkový průměr pedagogického sboru je 40 let. Sbor je smíšený, s převahou ţen.
Díky různorodosti zaměření pedagogů (Vv, Hv, zájem o environmentální problematiku,
keramiku, zdravovědu, soc. patologické jevy, apod.) lze uspokojit velké mnoţství potřeb ţáků a
to nejen v oblasti výuky, ale také v oblasti volnočasových aktivit. Ve škole je pestrá nabídka
zájmových krouţků. Učitelé ochotně pracují nad stanovený rámec pracovních povinností. V
hojné míře prezentují své organizační schopnosti, především pořádáním školních akcí pro
veřejnost, pro kolegy, pedagogy z jiných škol, pro ţáky a jejich zákonné zástupce. Ojedinělý
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význam má organizace divadelního, hudebního a tanečního festivalu „KYTKA“, kde se v rámci
integrace setkávají účinkující z různých typů škol Moravskoslezského kraje.
CHARAKTERISTIKA ŢÁKŮ
Jedná se o ţáky s diagnózou mentální retardace, coţ je podle Mezinárodní klasifikace
nemocí (Světová zdravotnická organizace Ţeneva, 1992) stav zastaveného či neúplného
duševního vývoje, který je zvláště charakterizován narušením dovedností, projevujících se
během vývojového období, přispívajících k povšechné úrovni inteligence, tj. poznávacích,
řečových, pohybových a sociálních schopností. Ve školní praxi tedy jde o sníţenou úroveň
intelektových funkcí vedoucí ke sníţené schopnosti přizpůsobit se denním poţadavkům
běţného sociálního (školního) prostředí.
Hraniční pásmo mentálního defektu IQ
79- 70
Lehká mentální retardace
69- 50
Středně těţká mentální retardace
49- 35
Těţká mentální retardace
34- 20
Hluboká mentální retardace
pod 20
Realizované vzdělávací programy odráţejí skutečné potřeby a zájmy mentálně
retardovaných dětí, ţáků školy. Ve škole je realizován kurz pro dospělé klienty k získání
základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální, č.j. 18 965/2005-24. Některým
zdravotně handicapovaným ţákům je vypracováván individuálně vzdělávací plán, který je
pravidelně aktualizován a doplňován. Třídní učitelé s těmito ţáky pracují v gesci vlastního
odborného poradenského a diagnostického zařízení – Speciálně pedagogického centra.
DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Témata projektů volí vyučující podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve
společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové, či školní. O zapojení do malých
projektů se rozhodují ţáci se svým třídním učitelem.
Témata:
 Environmentální výchova Den Země – projekt Čisté město,ochrana přírody
projekt Čtvero ročních období
 Výchova ke zdraví
projekt Kouření, PEER program,
 Rodinná výchova
projekt Sociálně zdravotní kurz

Evropská unie
– ţáci se budou seznamovat s členskými zeměmi EU a
vybranými oblastmi zemědělství, obchod, ţivotní prostředí,
pamětihodnosti, osobnosti atd.)
REALIZACE PROJEKTŮ:
školní rok 2009/2010:
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projekt PROFESE 2012“- modernizace výuky praktických prací,
reg.č.GP: CZ.1.07/1.2.10/02.2009
finanční podpora na uvedený projekt byla stanovena na 2.823.333,66 Kč

školní rok 2010/2011:
projekt CIP-Centra integrované podpory v MSK a podpora ţáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
partner s finančním podílem na rozpočtu
podíl na nákladech: 729.284,00 Kč

Globální problémy současného světa
- vymezení globálních problémů, vyhledávání aktuálních informací,
zpracování, prezentace globálních problémů, příčiny vzniku, diskuze o
důsledcích

moţných

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Škola je zapojena do mezinárodního projektu e-Twinning. Trvale spolupracujeme se
slovenskými školami.

SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY
Rodiče, zákonní zástupci, jsou v plné míře, průběţně, po celý školní rok,
informováni o veškerém dění ve škole. Bohuţel, jejich zapojování do ţivota školy je
minimální, víceméně sporadické. Spolupráce se odehrává převáţně v rámci třídních schůzek,
které se konají 4x do roka. Míra zodpovědnosti rodičů za zdárný chod školy (výchovně
vzdělávacího proces) je tedy zanedbatelná, i kdyţ nelze upřít snahu třídním učitelům, kteří o
bliţší kontakt usilují (vyzvání ke školní návštěvě, telefonické konzultace, osobní pohovory).
Následně projevený zájem rodičů je přesto spíše ojedinělý; kdyţ je něco zadarmo, případně
pokud jde o prezentaci zejména hudebně dramatických dovedností ţáků. Velmi dobrá situace
v tomto směru je u ţáků základní školy speciální. Zde je ovšem odlišná skladba rodin, neţli u
ţáků základní školy praktické. Pestrá nabídka školních akcí je ze strany zákonných zástupců
ţáků mnohdy chápána jako samozřejmost. Problémy se vyskytují i s částečnou finanční dotací
kulturních akcí za strany rodičů. Tito příliš spoléhají na sponzorské a grantové iniciativy ze
strany školy. Mnohdy je tak dobrá vůle školy v tomto směru, evidentně zneuţívána.
Obdobná situace se jeví i ve směru zájmu rodičů o výchovně vzdělávací proces.
Nezřídka se potýkáme zejména s navýšenou neomluvenou absencí, záškoláctvím, kdy rodiče
selhávají v péči a zodpovědnosti o řádnou docházku dětí do školy. Nestaví se zodpovědně
k přípravě na vyučování, nekontaktují třídní učitele ve smyslu včasného omlouvání chybějících
ţáků. S jejich plným vědomím je soustavně porušován stanovený léčebný reţim. V tomto
směru plní škola často roli vychovatele rodičů, osvěta se však trvale míjí účinkem.
Ve škole byla zvolena školská rada. Tato se pravidelně schází dle určeného časového
harmonogramu.. Ve školské radě pracuje kromě 2 pedagogů a 2 zástupců rodičů i vedoucí
odboru školství města Bruntál a členka zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Rodiče, zákonní zástupci i veřejnost mohou vyuţívat moţnosti získat bliţší informace o
ţivotě školy dění na webových stránkách školy. Tyto jsou permanentně aktualizovány. Jsou
pestrým obrazem aktuálního dění ve škole. Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15 je
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uznávaným mediálním pojmem, regionálního i nadregionálního významu. Na území města
Bruntálu jsou aktivity školy známy široké občanské veřejnosti.
Obec Bruntál kaţdoročně přispívá finančními částkami z GP na rozvoj volnočasových
aktivit, potaţmo výstupů z nich; divadelní a hudební festival “Kytka“, sociálně zdravotní kurz,“
Zlatokopové 21.století“,Školní časopis „Kaňka“. Sportovní aktivity finančně zaštiťuje občanské
sdruţení „Speciální škola dětem“
To je významným partnerem i při organizaci společenských akcí školy: školní ples,
Miss teenager.
Spolupráce s jinými subjekty se odvíjí na bázi sportovních a kulturních aktivit. Jedná se
zejména o dobré partnerské vztahy s městem Bruntál, odborem ţivotního prostředí města
Bruntál, technickými sluţbami, PPP.
Dění školy je pravidelně medializováno v regionálním i nadregionálním tisku.

SERVISNÍ SLUŢBY
Školní druţina
Je zařízení, které poskytuje ţákům I. stupně relaxační zázemí v době mimo vyučování.
Hlavním posláním je organizační zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace
mladších ţáků. Smysluplné střídání pracovních a relaxačních činností aktivně rozvíjí u ţáků
zejména kompetence komunikativní. Zmíněné atributy tak v dostatečné míře přispívají
k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhají uspokojovat
a rozvíjet potřeby a rozmanité zájmy ţáků.
Speciálně pedagogické centrum
SPC vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku.
Poskytuje poradenské sluţby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve
vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji ţáků mentálně retardovaných. Podílí se na
zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení
schopností, nadání a na začleňování zdravotně postiţených ţáků do společnosti.
SPC hledá optimální způsoby, jak chránit sebevědomí ţáka a nezhoršovat jeho
postavení mezi vrstevníky (typuje oblasti, ve kterých by mohl být ţák úspěšný). Avizuje,
jak přizpůsobit školní nároky individuálním moţnostem ţáků. Za určitých okolností
pracuje i s rodinami ţáků s nízkou sociokulturní úrovní.
Výdejna stravy




Zabezpečuje stravování ţáků
Zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace
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CHARAKTERISTIKA ŠVP
Filosofie školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ţáků s lehkou
mentální retardací „Praktická škola-PULS“ vychází z obecných cílů a kompetencí RVP ZV. Je
analýzou vlastních moţností a schopností pedagogického sboru, poţadavků rodičů a navázáním
na tradice školy. Název vyjadřuje myšlenku vzdělávacího programu – pulsující, dynamická
škola otevřená všem novátorským proměnám ţivota společnosti. Vize dynamického ţivota
školy vychází z poznání, ţe škola je součástí sociálního systému s mnoha vnějšími i vnitřními
vztahy. Pulsující systém má tak šanci fungovat dobře, zdravě a být ţákům rodičům i
pedagogům prospěšný. Pro úspěšný ţivot dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami má
velký význam pobyt v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni ţáci s různými
osobnostními a výukovými kvalitami z rozličného rodinného prostředí. Individuálním
přístupem zaloţeném zejména na získávání
praktických dovedností
je přirozeně rozvíjen
talent,
osobnost,
sounáleţitost
zdravotně
handicapovaných dětí.
.

PULS
uţitečná

praktická
PULS
Laskavá

SMYSLUPLNÁ ŠKOLA

PULS je vyjádřením myšlenky ţivotaschopného, tepajícího školního organismu.
Praktická základní škola svým obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním
ţáka jako osobnosti, širokou nabídkou volnočasových aktivit, diferencovaným přístupem,
vztahy ve škole, společnými proţitky učitelů, rodičů a ţáků, zapojením do veřejného ţivota,
tvůrčí prací, souladem s obecně uznávanými ţivotními a mravními hodnotami a
demokratickými občanskými postoji je pevným pilířem pro následné celoţivotní vzdělávání
ţáků s lehkou mentální retardací.
Zaměření školy:
Motivační název ŠVP v sobě zahrnuje nezbytné atributy našeho školního ţivota,
vystihuje smysluplnou volbu strategií ve vzdělávání, náročnost, zodpovědnost a kvalitu
prezentovaného výchovně vzdělávacího procesu, laskavost v komunikaci. Deklaruje vzájemné
vztahy bez arogance, poniţování, šikany. Smysluplnost je vyjádřením podstaty pedagogického
působení ve smyslu efektivity vzdělávání ţáků s lehkou mentální retardací.
Chceme navázat na dobré tradice naší školy, na vysokou prestiţ, kterou naše
škola
poţívá u široké veřejnosti. (výtvarná profilace školy)
Chceme dále rozvíjet silné stránky naší školy a maximálně eliminovat a napravovat to,
co povaţujeme za nedostatky
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Chceme naučit ţáky otevřenému způsobu jednání v duchu stanovených pravidel
chování dle stanoveného školního řádu v kontextu s Úmluvou o právech dítěte a
Listinou lidských práv a svobod
Chceme nabídnout výuku cizího jazyka jako nutnost pro ţivot v Evropské unii
Chceme ţákům umoţnit vzdělání ve smyslu vyuţívání moderních komunikačních
technologií
ŠVP PULS je zaloţen na principech tvořivého,inovativního učení:
Obecně:
 Umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení.
Ţáci si osvojí poznatky o ţivotě kolem sebe (nelze naučit všemu, k čemu lidstvo
v poznání došlo). Kvalita vzdělání není určena kvantitou poznatků. Jde především o
propojenost, smysluplnost a pouţitelnost pro další plnohodnotný ţivot
 Podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů
Učivo je pozitivně motivováno tak, aby bylo pro ţáky smysluplné, činnostní (zapojení
co nejvíce smyslů, preference praktických činností)
 Vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci
Efektivita
vzdělávání je zaloţena na principech sebehodnocení ţáků, průběţném hodnocení
činností ţáků, na ověřování schopnosti řešit problémy komplexně ve smyslu celkového
rozvoje ţákovy osobnosti. Prioritou zůstává pozitivní hodnocení, které vykazuje vyšší
motivační hodnotu při zvládání základního vzdělávání
 Rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i
druhých
Metody
činnostního, tvořivého, praktického učení podporují u ţáků všeobecný rozhled a
aplikaci nabytých poznatků v ţivotní praxi - profesní uplatnění na trhu práce
 Připravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
Realizace komunitních kruhů, uplatňování metod kritického myšlení při formování
hodnotové orientace ţáků
 Vytvářet u ţáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v proţívání
ţivotních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i
k přírodě
Vyuţívání projektového
vyučování tematicky zaměřeného k získávání zkušeností v praktických činnostech,
které ţákům přinášejí radost, uspokojení, záţitky, podporovat jejich psychický rozvoj
ţádoucím směrem
 Učit ţáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný
Vytváření a upevňování
poznatků a dovedností ţáků v oblasti zdravého ţivotního stylu
 Vést ţáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je ţít společně s ostatními lidmi
Multikulturní výchova
v Evropských souvislostech
 Pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat
je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní ţivotní
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a profesní orientaci
V podmínkách praktické školy získávat uţitečné
vědomosti, praktické dovednosti a postoje pro následné zodpovědné rozhodování o
vlastní ţivotní a profesní orientaci
Specifika:
 rozvíjení motorických a praktických schopností, dovedností, zručnosti ţáků
 posílení časové dotace na výuku praktických činností – praktické práce
 rozvíjení aktivit ve smyslu profesionální orientace ţáků
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Výchovné a vzdělávací strategie
Obecně vzdělávací cíle:










umožnit žákům osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
vést žáky k všestranné a účinné komunikaci
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali
svá práva a naplňovali své povinnosti
vytvořit u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, být
vnímavý a citlivý k lidem, svému prostředí a přírodě
učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít
společně s ostatními lidmi
pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je při rozhodování o vlastní
životní a profesní orientaci

Nastíněné strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce,
které vedou k utváření a rozvoji klíčových kompetencí ţáků. Jsou dále zpracovány
v charakteristice kaţdého vyučovacího předmětu k dílčím klíčovým kompetencím. Úroveň
klíčových kompetencí není definitivní, tvoří základ vzdělávání v jeho průběhu i v budoucím
celoţivotním učení.

Kompetence
k učení

Ve výuce je zásadně upřednostňován individuální přístup k ţákům, který podmiňuje zaţití
školního úspěchu kaţdému ţákovi. Tím se snaţíme o vytvoření potřeby celoţivotního učení.
Učíme ţáky pracovat s textem, rozumět jeho obsahu, vyhledávat samostatně informace a
tvořivě s nimi pracovat.
Vedeme ţáky k samostatnosti, ke schopnostem organizovat si svůj čas, uplatňovat vlastní
nápady a tvořivost, ke snaze zapojit se do většiny školních i mimoškolních aktivit.
Při zadávání úkolů dbáme na jejich smysluplnost a zajímavost a následnou vyuţitelnost, při
jejich výběru dbáme zejména praktického vyuţití.

Kompetence k řešení
problémů

Ve výuce zadáváme úkoly zejména z praxe. K jejich řešení se snaţíme nacházet co nejvíce
způsobů, k čemuţ často uţíváme kolektivního způsobu práce. Při vyhledávání informací
vedeme ţáky k úměrnému vyuţívání internetu, kde je zároveň učíme třídit informace dle
důleţitosti a obsahu.
Své nápady ţáci realizují také ve školním časopise Kaňka; snahou školy je zapojení co
největšího počtu ţáků.
K tvořivému myšlení přispíváme účastí ţáků na nejrůznějších akcích a soutěţích.
Učíme děti plánovat svoji práci a rozlišovat podstatné věci od méně podstatných.
Na základě výtvarné profilace školy vedeme ţáky k prezentaci jejich práce i na veřejnosti.

Kompetence
komunikativní

Ţáky naší školy vedeme zejména ke slušnému vyjadřování , které je základem úspěchu
v ţivotě člověka a to nejen ve škole, i mimo školu. Učíme ţáky vyjádřit svůj názor, ale také
vyslechnout a akceptovat názor jiného člověka. Učíme ţáky přátelskému vztahu mezi dětmi
celé školy, vedeme je ke spolupráci mezi ročníky.
K informovanosti a komunikačním schopnostem přispívá jiţ zmíněný školní časopis, stejně
jako informační tabule v prostorách školy, kde se ţáci aktivně podílejí svými nápady.
Snaţíme se spolu s dětmi usnadňovat zapojení novým ţákům do školních kolektivů.
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Začlenění průřezových témat
Průřezová témata prostupují celým vzděláváním v naší škole. K jejich realizaci jsme
zvolili formu integrace do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů na prvním i
druhém stupni výuky. Vzhledem k jejich aktuálnosti obsahu jsou průběţně zařazována
do výuky různých předmětů, jsou součástí osnov předmětů a jsou pro přehlednost
zpracována v následující souhrnné tabulce pro kaţdý stupeň zvlášť. V tabulkách je
uţíváno následujících zkratek pro názvy předmětů, v nichţ jsou průřezová témata
realizována:
ČJ – Český jazyk

TV – Tělesná výchova

Ch - Chemie

AJ – Anglický jazyk

HV – Hudební výchova

Z - Zeměpis

M – Matematika

PP – Praktické práce

P - Přírodopis

VT – Výpočetní technika

VV – Výtvarná výchova

F - Fyzika

Prv - Prvouka

Př - Přírodověda

VL - Vlastivěda

VO – Výchova k občanství

VZ – Výchova ke zdraví

D – Dějepis
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Průřezová témata a způsob jejich realizace ve ŠVP I.

1.stupeň
2.

3.

4.

5.

ČJ,PP
ČJ
PP

PP,M
PP
ČJ,TV
PR,VV,HV,M,ČJ
PP
PR,PP
PP,M,ČJ
PP
PP
M
VV,PP

PR,PP
HV,PP,M
PR,M

PP
PP,ČJ
PP,ČJ,TV

PP
ČJ
PP

VV,PP

VV,PP
PP,M
PŘ,PP,TV
PP,ČJ
VT
M
VV,PP

PP
M
PŘ,PP
ČJ
VT
M
VV,PP

PP
PR

PP
VL
VL
VL

PP

PR

M

M,TV
VL
VL,PP

Osobnostní a sociální výchova
I.1. Rozvoj schopností poznávání
I.2. Sebepoznání a sebepojetí
I.3.Seberegulace a sebeorganizace
I.4. Psychohygiena
I.5. Kreativita
I.6. Poznávací schopnosti
I.7. Mezilidské vztahy
I.8. Komunikace
I.9. Spolupráce a spotěţivost
I.10. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
I.11 Hodnoty, postoje, praktická etika

II.

1.

PR
ČJ

PR,ČJ

Výchova demokratického občana
II.1. Občanská společnost a škola
II.2. Občan, občanská společnost a stát
II.3. Formy participace občanů v politickém ţivotě
II.4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

III.

PR

PP

HV
PR

HV,PP
PR
PR,M
HV

PP
M

HV
ČJ
PŘ,VL
HV
VL,PP

HV,PP
ČJ
VL
VL,PP

Environmentální výchova
V.1. Ekosystémy
V.2. Základní podmínky ţivota
V.3. Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí
V.4. Vztah člověka k prostředí

VI.

ČJ

Multikulturní výchova
IV.1. Kulturní rozdíly
IV.2. Lidské vztahy
IV.3. Etnický původ
IV.4. Multikulturalita
IV.5. Princip sociálního smíru a solidarity

V.

PP

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
III.1. Evropa a svět nás zajímá
III.2. Objevujeme Evropu a svět
III.3. Jsme Evropané

IV.

PR,VV,HV,PP,M
PP,ČJ
PP,ČJ
M
PR,PP,ČJ

PR,ČJ
PR
PR

PR
PR,PP
PR
PR,PP,M

PR

PR
PR
PR

PR,PP
PR,M
PR,PP

PŘ,VV
PŘ
PP
VL

PŘ,PP
VL,PP

Mediální výchova
VI.1. Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení
VI.2. Interpretace vztahu mediálních sdělení ve společnosti
VI.3. Fungování a vliv médií ve společnosti
VI.4. Tvorba mediálního sdělení
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ČJ
PR,HV,TV

PP
VT

ČJ,TV
ČJ
PP,ČJ
VT

Učební plán pro 1.stupeň
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace

Vzdělávací obor

RUP

1.

2.

3.

4.

5.

DČD

celkem

33

7

7

7

6

6

0

33

Český jazyk

-

Anglický jazyk
Matematika a její
aplikace

Matematika

Informační a
komunikační
technologie

Výpočetní technika

22

5

5

5

5

5

3

22+3

2

-

-

-

1

1

0

2

1

1

2

-

-

0

-

-

-

2

2

0

-

-

-

2

2

10

1
2

1
2

1
2

1
1

1
1

0
0
0
3

15

3

3

3

3

3

0

15

15
118

3
22

3
22

4
24

4
25

4
25

3
9

15+3
118/9

Prvouka
Člověk a jeho svět

Přírodověda

12

Vlastivěda
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Praktické práce

Celkem

0

12

10+3

Poznámky k učebnímu plánu:

Ve školním vzdělávacím programu PULS dochází k následujícím úpravám jednotlivých
vyučovacích předmětů:











Vyučovací předmět Český jazyk na 1.stupni integruje Komunikační a slohovou výchovu,
Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Součástí Jazykové výchovy je i Řečová výchova, v
Literární výchově jsou využity prvky Dramatické výchovy.
Vyučovací předmět Matematika na 1.stupni je posílen o 1 hodinu týdně v 1.-3.ročníku –
vycházíme ze zkušeností z předchozích let a z mentálních schopností našich žáků
a zároveň máme prostor k realizaci průřezových témat.
Předměty Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda naplňují očekávané výstupy vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět. V rámci těchto předmětů realizujeme i Výchovu ke zdraví.
Při tvorbě ŠVP jsme obsah oblasti Člověk a jeho svět a Výchova ke zdraví rozpracovali
do oblastí – Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk
a jeho zdraví.
Vyučovací předmět Praktické práce je na 1.stupni posílen o 3 hodiny z disponibilní časové
dotace (DČD). Praktické práce jsou profilovým předmětem naší školy, proto je tomuto
předmětu věnováno více vyučovacích hodin. Obsah předmětu jsme rozpracovali do oblastí –
Práce s drobným materiálem, práce montážní a demontážní, Příprava pokrmů, Pěstitelské
práce.
Tělesná výchova – ve 3. a 4. ročníku probíhá výuka plavání (v rozsahu 30 vyučovacích hodin).
Vyučovací předmět Výtvarná výchova je na 1.stupni posílen o 3 hodiny z disponibilní časové
dotace. Vycházíme z potřeb a individuálních schopností žáků 1. - 3. třídy a z budoucího
výtvarného zaměření školy, které se realizuje na druhém stupni výuky.
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UČEBNÍ

OSNOVY pro 1.stupeň
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ČESKÝ JAZYK
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ a ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU:
Cílem vyučování vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, z níţ je utvořen předmět Český
jazyk, je poskytovat ţákům takové jazykové vědomosti a dovednosti, které jim umoţní vyjadřovat se
a komunikovat se svým okolím ústní i písemnou formou, gramaticky správně. Čtená forma komunikace jim
umoţní rozvíjet svou osobnost a získávat spoustu nových poznatků. Během jazykového vyučování je vyuţíván
názorný materiál (obrázky, tabule a tabulky, pracovní listy, sešity, knihy,apod.), který povede k lepšímu pochopení
a fixaci učiva tohoto předmětu. Velký důraz je kladen na rozvíjení slovní zásoby našich ţáků. V rámci řečové
výchovy si ţáci osvojí správnou výslovnost hlásek.
1.období:
V prvním období získávají ţáci základy komunikačních schopností, uţívání spisovného jazyka v jeho mluvené
i písemné podobě. Během tohoto období je kladen důraz na správnou výslovnost, artikulační dovednosti
a zvyšování slovní zásoby. Ţáci jsou vedeni k dorozumívání v běţných komunikačních situacích, ke sdělování
názorů. Osvojují si a rozvíjejí správné techniky čtení a psaní, vytvářejí si čtenářské dovednosti a učí se rozumět
čtenému textu. Získávají základní literární poznatky důleţitých k pochopení čteného textu. Ţáci se učí sebedůvěře
při vystupování na veřejnosti a jsou vedeni ke kultivovanému projevu v běţných ţivotních situacích.
2.období:
Jazyk český v tomto období fixuje učivo 1.období, rozvíjí jazykové a komunikační schopnosti ţáka. Ţák se učí
souvislému a srozumitelnému vyjadřování, rozvíjí se pozitivní vztah k českému jazyku. Ve vzájemné souvislosti
se rozvíjí řada pojmů: slovo – věta – větný celek- krátký souvislý text. Učí se nová gramatická pravidla, která
vedou ţáky ke správnému ústnímu i písemnému vyjadřování. Důraz je kladen na praktická cvičení ve vzájemné
komunikaci: ţák-ţák, ţák-učitel, ţák-okolní svět.
Český jazyk je vyučován jako samostatný předmět v následující časové dotaci: v 1. - 3. ročníku 7 hodin
týdně (Čtení a psaní 6 hodin týdně, Literární výchova 1 hodina týdně), ve 4. a 5. ročníku 6 hodin týdně (Čtení
a psaní 2 hodiny týdně, Mluvnice 3 hodiny týdně, Sloh 2 hodiny týdně). Výuka probíhá v kmenových třídách
uvedených ročníků s moţností vyuţití učebny výpočetní techniky a interaktivní tabule na 1. stupni. Vyuţívá se jak
frontální způsob výuky, tak i skupinová práce a činnostní vyučování. Důraz je kladen na individuální přístup
k ţákovi.
Vzdělávací obor Český jazyk na 1. stupni je rozdělen do 3 tematických okruhů, které se navzájem
prolínají a doplňují:
1. Komunikační a slohová výchova
Ţáci se seznamují a učí srozumitelně a jasně vyjadřovat své myšlenky, názory, pocity. Procvičují si řečové
schopnosti a komunikační dovednosti. Jsou vedeni ke kulturnímu projevu a vnímání a chápání obsahu
jazykových sdělení. Po celé období je kladen důraz na rozvíjení slovní zásoby. Kromě verbálního projevu je
rozvíjen i projev písemný. Ţáci si osvojují správnou techniku a hygienu psaní, učí se postupně psát krátká
sdělení. Důleţitou součástí je nácvik techniky čtení. Ţáci jsou vedeni k tomu, aby na konci druhého období četli
s porozuměním texty přiměřené náročnosti a délky.
2. Jazyková výchova
V tomto celku se ţáci postupně seznamují se všemi písmeny velké a malé abecedy. Na konci druhého období
jsou jejich znalosti takové, ţe jsou schopni řadit slova podle abecedy. Učí se rozlišovat délku samohlásek, třídit
souhlásky na tvrdé, měkké, obojetné a postupně si osvojují pravidla pro psaní i/y, čtení a psaní skupin s ě, slov se
spodobou znělosti. Ţáci se učí dodrţovat správný pořádek slov ve větě, rozlišují druhy vět a seznamují se
s podstatným jménem a slovesem.
3. Literární výchova
V literární výchově ţáci postupně získávají kladný vztah k dětské literatuře a seznamují se s různými druhy
dětských časopisů. Základními literárními útvary, se kterými ţáci pracují, je pohádka a příběh o lidech a zvířatech.
V oblasti poezie pracují s říkadly, básněmi, hádankami a rozpočitadly. Na konci druhého období ţáci rozlišují tyto
literární pojmy: pohádka, povídka, básnička, hádanka. Na základě pochopení obsahu textu a vlastních ţivotních
zkušeností jsou schopni rozlišit skutečnost od vymyšleného děje.
Předmětem prolínají tato průřezová témata:
OSV I.
MKV IV.
ENV V.
MDV VI.

1,2,3,4,6,7,8,9,11
1,2
1,3
1,2,3
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků:
Kompetence k učení:
Učitel:
-

vede ţáky k vyuţití získaných jazykových dovedností při práci s pojmy, texty
vede ţáky k vyhledávání nových informací
zohledňuje rozdíly v pracovním tempu ţáků

-

si upevňuje význam pojmů, rozšiřuje si slovní zásobu
se učí pracovat s textem, provádí analýzu a syntézu informací
se učí jednoduše vyjádřit svůj názor
se učí ovládat výukový program na PC

Ţák:

Kompetence k řešení problému:
Učitel:
-

vede ţáka k promyšlení a nalezení řešení problému
učí ţáka vyuţívat vlastních zkušeností
ukazuje ţákovi různé varianty řešení problému

-

vyuţívá vlastních zkušeností a vědomostí
se učí poţádat o pomoc při práci učitele nebo spoluţáka
je-li upozorněn na chybu, hledá správné řešení, nedá se odradit neúspěchem

Ţák:

Kompetence komunikativní:
Učitel:
-

vede ţáky k souvislému a výstiţnému vyjadřování
zadává úkoly umoţňující spolupráci ţáků
připraví srozumitelné materiály odpovídající schopnostem ţáků

-

se učí vyjadřovat souvisle a výstiţně
si osvojuje jazykové pojmy
komunikuje v třídním kolektivu

Ţák:

Kompetence sociální a personální:
Učitel:
-

vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování
dodává ţákům sebedůvěru
vede ţáky k dodrţování společně vytvořených pravidel třídy
buduje dobré mezilidské vztahy
dává ţákům najevo ochotu pomoci s jejich problémy

-

spolupracuje s dětmi v týmu, kolektivu
se podílí na vytváření pravidel třídy
se učí pravidla dodrţovat (pravidla třídy, školní řád)
se chová slušně k dospělým lidem

Ţák:

Kompetence občanské:
Učitel:
-

učí ţáka správně se zachovat v krizových situacích
seznamuje ţáky s historií nejbliţšího okolí
podává ţákům zajímavé informace o různých zvycích, svátcích, událostech apod.
učí ţáka správnému společenskému chování v divadle, kině, na výstavě apod.

-

se učí uvědomit si nesprávnost fyzického a psychického násilí
si je vědom svých povinností i práv ve škole i mimo školu
se seznamuje s historií nejbliţšího okolí

Ţák:
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Kompetence pracovní:
Učitel:
-

vede ţáky k dodrţování bezpečnosti při práci a k ochraně zdraví

-

dodrţuje vymezená pravidla
plní zodpovědně své povinnosti
si vytváří správné pracovní návyky
si váţí práce druhých
se snaţí svou práci vykonat co nejlépe

Ţák:
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ČESKÝ JAZYK – 1. ročník
Tematický celek: Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
- dbát na správnou výslovnost,
tempo řeči a pravidelné dýchání

-

-

-

-

-

Školní výstupy

Učivo

Ţák:

-

rozumět pokynům přiměřené
sloţitosti

-

číst s porozuměním jednoduché
texty

-

ČTENÍ

správně vyslovuje všechny hlásky
izolovaně, rytmizuje spojování hlásek
do slabik, uţívá k výslovnosti
správného výdechového proudu
v rámci svých moţností

-

je schopen jednoduché řízené činnosti
podle srozumitelných pokynů učitele

čte krátké věty s uţitím obrázků
a dosud osvojených písmen, rozumí
jejich významu

zvládat základní hygienické
návyky spojené se psaním a
dodrţovat čitelnost psaného
projevu

-

ţák správně sedí, uţívá pracovní
plochy, má vytvořen správný úchop
psacího náčiní

-

správně rozlišuje velikost písmen,
udrţuje sklon a lineaturu

psát písmena a číslice dodrţovat správné tvary písmen

-

píše písmena a číslice ve správném
tvaru a velikosti v daném rozsahu
učiva

spojovat písmena i slabiky

-

NASLOUCHÁNÍ
- cvičení na rozvoj pozornosti,
soustředění a sledování děje
MLUVENÝ PROJEV
- základy techniky mluveného
projevu (dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost, slovní přízvuk,
intonace, rytmizace), popis,
rozvíjení fonetického sluchu
PSANÍ

-

spojuje písmena v otevřené slabiky
z naučených písmen

-

převádět slova z mluvené do
psané podoby

-

analyticko-syntetické činnosti,
vyvozování hlásek a písmen
(a,e,i,o,u,y,m,l,v,t,s,j)
diferenciační cvičení pro rozvoj
zrakového a sluchového vnímání
(SA,fonematický sluch, artikulační
cvičení)
čtení obrázků, písmen, slabik, slov
a jednoduchých vět

zvládá psaní osvojených hlásek
a otevřených slabik podle diktátu

23

rozvíjení psychomotorických
schopností, jemné motoriky a
pohybové koordinace
nácvik správného drţení psacího
náčiní
základní hygienické návyky při
psaní
uvolňovací cviky
technika psaní – automatizace

Přesahy a vazby (MV, PT)
MV:
M – psaní číslic, slovní úlohy
PR –
slovní doprovod obrázků,
vyprávění
HV – nácvik textu písní, artikulační
cvičení, dodrţování délek
PV – postup práce, pojmenování
pomůcek
TV – rozumět pokynům přiměřené
sloţitosti, rozvíjení psychomotorických
schopností, jemné motoriky a pohybové
koordinace
VV – rozvíjení psychomotorických
schopností, jemné motoriky
PT:
OSV:
I.1 - cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění, cvičení
dovednosti zapamatování, řešení
problémů, dovednosti pro učení
I.2 - já – jako zdroj informací o sobě,
druzí – jako zdroj informací o mě, moje
psychika
(temperament,
postoje,
hodnoty), moje vztahy k druhým lidem
I.6 - vzájemné poznávání se ve
skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči
odlišnostem

-

-

dodrţovat správné pořadí
písmen
a úplnost slov

zvládat opis a přepis krátkých
vět

-

spojuje dvouslabičná slova
a dodrţuje pořadí písmen ve slovech

-

dokáţe opsat a přepsat
a dvouslabičná slova

-

slabiky

psacího pohybu
psaní písmen
(a/A,e,i,o/O,u/U,y,m/M,l,v/V,t,s,)
slabik, slov,číslic 1,2,3,4,5.
opis psacího písma
přepis tiskacího písma

FORMY SPOLEČENSKÉHO STYKU
- pozdrav, poděkování, prosba,
omluva, vzkaz, blahopřání

Tematický celek: Jazyková výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
- znát všechna písmena malé a
velké abecedy

Přesahy a vazby ( MV, PT )

Školní výstupy
Ţák:
- pozná a umí přečíst samohlásky
a vybrané souhlásky malé a
velké abecedy

Učivo

-

-

rozpoznat samohlásky (odlišovat
jejich délku) a souhlásky

-

slyší a uţívá podle svých
moţností délku samohlásek

-

-

-

tvořit slabiky

rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky

-

-

dokáţe skládat a přečíst otevřené
slabiky a dvouslabičná slova
z osvojených písmen

je seznámen s grafickým
znázorněním věty, skládá slabiky
a slova ze zafixovaných
grafomenů
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-

sluchové rozlišení naučených
hlásek, výslovnost naučených
samohlásek a souhlásek
předloţková vazba s předloţkou
„u“
syntéza a analýza slabik a
krátkých slov
rozvoj slovní zásoby – čtení textu
s porozuměním, pojmenování
obrázků, vyprávění o obrázcích
grafické znázornění slov a vět
jména dětí ve třídě, známých
pohádkových postav – vybrané
typy vlastních jmen

MKV:
IV. 1 - člověk jako součást etnika,
poznávání vlastního kulturního zakotvení
IV.2. - osobní přispění k zapojení ţáků
z odlišného kulturního prostředí do
kolektivu třídy
ENV:
V.1. - les (les v našem prostředí, význam
lesa), pole (význam, pole a jejich okolí,
způsoby hospodaření na nich)
V.3 - odpady a hospodaření s odpady
MDV:
VI.3 - role médií v kaţdodenním ţivotě
jednotlivce

-

psát velká písmena na začátku
věty a ve vlastních jménech

-

respektuje pouze opisem nebo
přepisem začátek věty, globální
metodou je seznámen s uţíváním
velkých písmen ve vlastních
jménech

Tematický celek: Literární výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
- pamatovat si a reprodukovat
jednoduché říkanky a básničky

-

-

Přesahy a vazby ( MV, PT )

Školní výstupy
Ţák:
- se dokáţe naučit jednoduchou
říkanku s uţitím přiměřené
intonace

dokázat se koncentrovat na
poslech pohádek a krátkých
příběhů

-

reprodukovat krátký text podle
otázek a ilustrací

-

Učivo
PŘEDNES
- rytmizace krátkých říkanek
a básniček
- rozvoj slovní zásoby - krátké
vypravování podle ilustrace

dokáţe udrţet pozornost a se
zájmem naslouchat přednesu
učitele nebo krátkého poslechu
ze záznamu různých médií

POSLECH
- poslech předčítaného textu
- poslech krátkého textu
- poslech jednoduchých pohádek
a krátkých příběhů, dramatizace

dokáţe formulovat jednoduché
odpovědi na dané otázky ze
čteného textu
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ČESKÝ JAZYK – 2. ročník
Tematický celek: Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
- dbát na správnou výslovnost,
tempo řeči a pravidelné dýchání

-

rozumět pokynům přiměřené
sloţitosti

Školní výstupy
Učivo
Ţák:
ČTENÍ
- správně vyslovuje všechny
hlásky , spojuje plynule slabiky
do slov, slova ve věty a rytmizuje
-

-

reaguje na pokyny učitele, chápe
instrukce přiměřené sloţitosti

-

-

číst s porozuměním jednoduché
texty

-

čte krátké věty s vyuţitím všech
tiskacích písmen malé a velké
abecedy

-

zvládat základní hygienické
návyky spojené se psaním a
dodrţovat čitelnost psaného
projevu

-

se snaţí dodrţovat základní
hygienické návyky a techniku
písma

-

psát písmena a číslice –
dodrţovat správné tvary písmen

-

-

spojovat písmena i slabiky

-

-

Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
analyticko-syntetické činnosti
vyvozování hlásek a písmen
(zbývajících písmen malé a velké
abecedy v tištěné podobě)
cvičení pro rozvoj zrakového a
sluchového vnímání
čtení obrázků, slabik, slov,
jednoduchých vět
čtení slov se slabikami dy,ty,ny
tvoření jednoduchých vět
tiché čtení
orientace ve čteném textu
cvičení na rozvoj pozornosti a
soustředění – co se na obrázku
změnilo, co ubylo, přibylo

NASLOUCHÁNÍ
- rozvoj sluchového vnímání
píše písmena (všechna malá a
MLUVENÝ PROJEV
velká tvarově podobná) a číslice
- základy techniky mluveného
(0-10) ve správném tvaru
projevu (dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost, slovní přízvuk,
intonace, rytmizace)
umí spojovat písmena v otevřené
- vypravování, popis (edukace a
i zavřené slabiky, slabiky ve
reedukace řeči, rozvíjení
slova, píše otevřené i zavřené
fonematického sluchu)
slabiky
- základní komunikační pravidla
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M,PR,HV,PV,TV,VV
- prohlubování a zkvalitňování průniku
a návaznosti mezi jednotlivými uvedenými
předměty dle náročnosti a mentálního
rozvoje, znalostí a dovedností ve vztahu
k tématickým plánům pro druhou třídu
PT:
OSV:
I.3 - cvičení sebekontroly, sebeovládání
a vůle
I.4 – hledání pomoci při potíţích
I.7 – chování podporující dobré vztahy,
vztahy a naše třída (práce s přirozenou
dynamikou dané třídy jako sociální
skupiny)

-

převádět slova z mluvené do
psané podoby

-

zvládá psaní osvojených
hlásek, slabik a slov podle
diktátu

PSANÍ

-

-

-

dodrţovat správné pořadí písmen
a úplnost slov

zvládat opis a přepis krátkých vět

-

-

uţívá synteticko-analytické
metody
u slabik a slov sloţených ze
známých a nově osvojených
písmen

dokáţe opsat a přepsat slabiky,
slova a krátké věty

-

rozvoj grafomotorických
schopností, jemné motoriky
psaní všech písmen malé
abecedy
a tvarově podobných písmen
velké abecedy (N,C,Č,Z,Ţ,CH)
psaní slabik a slov podle diktátu
opis a přepis jednoduchého textu
hygiena a technika psaní

FORMA SPOLEČENSKÉHO STYKU
- pozdrav, prosba,
poděkování,omluva
- blahopřání

Tematický celek: Jazyková výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
- znát všechna písmena malé a
velké abecedy

-

rozpoznat samohlásky(odlišovat
jejich délku) a souhlásky

Přesahy a vazby ( MV, PT )

Školní výstupy
Ţák:
- pozná a umí přečíst všechna
malá
i velká písmena abecedy
v tištěné podobě
- zná všechna písmena malé
abecedy v psané podobě
- zná tvarově podobná písmena
velké abecedy v psané podobě

-

Učivo
ABECEDA
- všechna písmena malé i velké
abecedy v tištěné podobě
- všechna písmena malé abecedy
v psané podobě
- vybraná písmena velké abecedy
v psané podobě
HLÁSKOSLOVÍ
- krátké a dlouhé samohlásky

slyší a uţívá podle svých
moţností délku samohlásek
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NAUKA O SLOVĚ
- skládání a rozklad slov na slabiky
a hlásky

-

tvořit slabiky

-

dokáţe skládat a přečíst slabiky,
víceslabičná slova a krátké věty

-

rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky

-

umí jednoduchou větu rozdělit na
správný počet slov a daná slova VĚTA
analyticky rozdělit na slabiky
resp. jednotlivé hlásky

-

psát velká písmena na začátku
věty a ve vlastních jménech

-

rozlišování slabik, slov, vět a
hlásek

píše velká písmena na začátku
věty a ve vlastních jménech
s pomocí učitele

Tematický celek: Literární výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
- pamatovat si a reprodukovat
jednoduché říkanky a básničky

-

dokázat se koncentrovat na
poslech pohádek a krátkých
příběhů

Školní výstupy
Ţák:
- se dokáţe naučit přiměřeně
dlouhou říkanku s uţitím správné
intonace, artikulace a přednesu

-

Přesahy a vazby ( MV, PT )
Učivo
PŘEDNES
- říkanky a krátké básničky

POSLECH
- předčítaný text
se dokáţe e koncentrovat při
poslechu kratších příběhů, udrţet
částečně pozornost a
POROZUMĚNÍ TEXTU
soustředění
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-

reprodukovat krátký text podle
otázek a ilustrací

-

- hlavní postava a její vlastnosti
dokáţe formulovat správné
- odpovědi na náhodné otázky
odpovědi na dané otázky, vyjádřit
dějové návaznosti z čteného
REPRODUKCE A DRAMATIZACE
textu i podle obrázku
PODLE DANÉ OSNOVY
-

krátké scénky
vyjádření děje

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY
- říkanka, rozpočitadlo
- pohádka
- kniha – čtenář
- divadlo – herec
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ČESKÝ JAZYK – 3. ročník
Tematický celek: Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV
LMP
Ţák by měl:
- dbát na správnou výslovnost,
tempo řeči a pravidelné dýchání

-

rozumět pokynům přiměřené
sloţitosti

Školní výstupy
Ţák:
- správně vyslovuje všechny hlásky
- spojuje plynule slabiky do slov
v rámci svých artikulačních
moţností a schopností

-

-

číst s porozuměním jednoduché
texty

-

-

zvládat základní hygienické
návyky spojené se psaním a
dodrţovat čitelnost psaného
projevu

-

správně chápe a reaguje na
pokyny učitele, rozumí jejich
obsahu

Přesahy a vazby ( MV, PT )
Učivo
MV:
ČTENÍ

-

čtení slov, vět, tvoření
jednoduchých vět, nácvik tichého
čtení, orientace v textu,
dramatizace jednoduchých textů

NASLOUCHÁNÍ
- cvičení na rozvoj koncentrace při
poslechu

čte s porozuměním krátké texty

MLUVENÝ PROJEV
- vypravování, popis, edukace
a reedukace (ILP), rozvoj
fonetického sluchu
má zafixovány základní hygienické
- zdvořilé vystupování
návyky a techniku písma
- nonverbální komunikace
PSANÍ

-

-

psát písmena a číslice –
dodrţovat správné tvary písmen

-

píše všechna písmena malé a
velké abecedy a číslice do 20 ve
správném tvaru

-

spojovat písmena i slabiky

-

skládá víceslabičná slova, slova
se shlukem souhlásek na začátku,
uprostřed a na konci slova
je seznámen se slabikami
di,ti,ni,dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě –
sluchové rozlišování, měkčení

-
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automatizace psacího pohybu,
plynulé psaní, úprava – nadpis,
okraje, dodrţování vzdálenosti
mezi slovy

FORMY SPOLEČENSKÉHO STYKU
- pozdrav, poděkování, prosba,
omluva, vzkaz

M,PR,HV,PV,TV,VV
- znalosti a dovednosti v jazykové
výchově jsou předpokladem k zvyšování
schopností ţáků vyhledávat návaznosti
mezi předměty
a logicky spojovat poznatky v ucelený
závěr
PT:
OSV:
I.8 - řeč těla, řeč zvuků a slov, cvičení
empatického a aktivního naslouchání,
dovednosti pro sdělování – verbální
i neverbální (technika řeči)
- komunikace v různých situacích
(odmítání, omluva, pozdrav, prosba)
- řešení konfliktů, pravda, leţ a
předstírání
v komunikaci
I.9 - rozvoj individuálních a sociálních
dovedností pro zvládání soutěţe.
I.11 -pomáhající a prosociální chování
- vytváření povědomí o spolehlivosti,
odpovědnosti a spravedlnosti

-

převádět slova z mluvené do
psané podoby

-

uţívá synteticko-analytické metody
u víceslabičných slov, slov se
shlukem souhlásek a se skupinami
di,ti,ni,dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

-

dodrţovat správné pořadí
písmen a úplnost slov

-

zvládá jednoduchý diktát slov

-

zvládat opis a přepis krátkých
vět

-

dokáţe opsat i přepsat
víceslabičná slova,slova se
shlukem, se skupinami
di,ti,ni,dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě a
krátké věty

Tematický celek: Jazyková výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

Přesahy a vazby ( MV, PT )

Školní výstupy
Ţák:

Učivo
ABECEDA
- celá malá a velká abeceda

-

znát všechna písmena malé a
velké abecedy

-

zná a pouţívá písmena malé a
velké abecedy

-

rozpoznat samohlásky (odlišovat
jejich délku) a souhlásky

-

určuje souhlásky a samohlásky,
sluchově i graficky rozlišuje délku
samohlásek

-

tvořit slabiky

-

tvoří otevřené a zavřené slabiky

-

rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky

-

rozlišuje hlásky, slabiky, slova a
věty

HLÁSKOSLOVÍ
- rozlišování a vyhledávání
samohlásek v textu
- měkčení hlásek (ď,ť,ň)
NAUKA O SLOVĚ
- členění slov na hlásky a slabiky
- slova stejného a opačného
významu
- opis, přepis a výslovnost slov se
skupinami dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě,

31

di,ti,ni

-

psát velká písmena na začátku
věty a ve vlastních jménech

-

je seznámen s psaním velkých
písmen na začátku věty, ve
jméně
a příjmení

VĚTA

-

tvorba jednoduchých vět

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
- sluchové rozlišení hlásek
- výslovnost hlásek a hláskových
skupin
- modulace řeči (tempo, intonace,
přízvuk, artikulace, proud řeči)

Tematický celek: Literární výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
- pamatovat si a reprodukovat
jednoduché říkanky a básničky

-

dokázat se koncentrovat na
poslech pohádek a krátkých
příběhů

Přesahy a vazby ( MV, PT )

Školní výstupy
Ţák_
- si pamatuje a přednáší říkanky
a básničky

-

Učivo
PŘEDNES
- recitace básniček a říkanek
POSLECH
- udrţování koncentrace při
předčítání textů (uţití médií)

udrţí pozornost při poslechu
pohádek a příběhů přiměřených
věku
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REPRODUKCE A DRAMATIZACE PODLE

-

reprodukovat krátký text podle
otázek a ilustrací

-

vypráví krátký text podle otázek
a ilustrací

DANÉ OSNOVY

-

nácvik scének daného příběhu
pohybová výchova –
dramatizace
řečová výchova – rozvoj slovní
zásoby

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY

-
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rozpočitadlo
hádanka
říkanka
báseň
pohádka
kniha/čtenář
divadelní představení/herec
chování v divadle

ČESKÝ JAZYK – 4. ročník
Tematický celek: Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
- tvořit otázky a odpovídat na ně

-

-

-

-

-

-

vyprávět vlastní záţitky,
jednoduchý příběh podle přečtené
předlohy nebo ilustrací a domluvit
se v běţných situacích

v mluveném projevu volit
správnou intonaci, přízvuk, pauzy,
tempo řeči

mít vytvořenu odpovídající slovní
zásobu k souvislému vyjadřování

popsat jednoduché předměty,
činnosti a děje

Přesahy a vazby ( MV, PT )

Školní výstupy

Učivo

Ţák:

NASLOUCHÁNÍ

-

-

-

-

-

opisovat a přepisovat jednoduché
texty

-

napsat správně, přehledně
jednoduchá sdělení

-

-

tvoří věty tázací a odpovídá na ně větou
oznamovací

koncentrační cvičení
MLUVENÝ PROJEV

se učí naslouchat a soustředit
vypráví jednoduchými větami příběh
podle ilustrace, obrázkové osnovy,
vlastní zkušenosti v rozsahu 5-10 vět

-

se učí podle druhu věty volit správnou ČTENÍ
intonaci, snaţí se přizpůsobit svůj
řečový projev dané situaci a správně
artikulovat
-

dýchání, tvoření hlasu, výslovnost
slovní přízvuk, intonace, rytmizace
rozvíjení fonematického sluchu
edukace a reedukace řeči
vypravování, popis, oslovení
zahájení a ukončení dialogu
role mluvčího a posluchače

se seznamuje s popisem
jednoduchých předmětů, činností a
dějů, je schopen přiřadit text
k obrázkům a opačně

dokáţe opsat a přepsat jednoduché
krátké texty

tvoření jednoduchých vět

-

orientace ve čteném textu

-

rozvoj psychomotorických schopností

-

psaní písmen, slabik, slov, číslic

rozvoj jemné motoriky a pohybové
koordinace
opis psacího písma
přepis jednoduchého tištěného textu
přepis společně vytvořeného textu
základní hygienické návyky při psaní
technika psaní, úprava psaného textu
hůlkové písmo

ÚPRAVA

- nadpis, okraje, vzdálenost mezi slovy
SLOVO, VĚTA

se snaţí psát právně a přehledně
jednoduchá sdělení

-
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PT:
OSV:
I.2 – řešení úkolů různými způsoby
I.8. – pravidla vzájemné komunikace,
vyjadřování celými větami

čtení obrázků, slov, jednoduchých vět

PSANÍ

se seznamuje se slovy a jejich
významem, podvědomě si vytváří
novou slovní zásobu, kterou se učí
vyuţít k souvislému vyjadřování

MV:
M, PŘ,VL – vyjadřování celými větami,
správné řazení slov ve větě, pouţívání
vhodných slov dle významu v písemném
i ústním projevu
PV – popisování manuálních činností
HV – porozumění obsahu písní

slovo ve větě

MKV:
IV.2 – vzájemné poznávání,
respektování a pomáhání si navzájem
MDV:
VI.1 – diskuse k mediálním sdělením,
vyjádření vlastního názoru na mediální
sdělení

-

-

dbát na úpravný a čitelný
písemný projev, dodrţovat
vzdálenost mezer mezi slovy

-

se učí dbát na upravený a čitelný
písemný projev

-

dodrţuje mezery mezi slovy ve
větách
a píše znaménka na konci vět

-

ovládat psaní hůlkového písma

-

věta jako jazykový celek

-

pozdrav, poděkování, prosba, omluva

začátek a konec věty v řeči a písmu

druhy vět
FORMY SPOLEČENSKÉHO STYKU

procvičuje psaní hůlkového písma

Tematický celek: Jazyková výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

určovat samohlásky a souhlásky

Školní výstupy
Ţák:
-

-

rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné
souhlásky a ovládat pravopis měkkých
a tvrdých slabik

-

-

se učí rozlišovat samohlásky
od souhlásek
cvičí určování délky samohlásek
určuje tvrdé, měkké a obojetné
souhlásky
rozlišuje tvrdé a měkké souhlásky
a učí se pouţívat pravopis měkkých
a tvrdých slabik
správně vyslovuje a píše slabiky
di, ti, ni, dy, ty, ny

-

správně vyslovovat a psát slova
se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě

-

správně vyslovuje a opisuje - přepisuje
slova se skupinami dě, tě, ně,
bě, pě, vě, mě

-

dodrţovat pořádek slov ve větě,
poznat a určovat druhy vět

-

se učí dodrţovat pořádek slov ve větě
poznává a určuje druhy vět
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Učivo
HLÁSKOSLOVÍ
samohlásky a souhlásky
dělení souhlásek
psaní i/y po měkkých a tvrdých
souhláskách
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
sluchové rozlišení hlásek
výslovnost samohlásek, souhlásek
a souhláskových skupin
NAUKA O SLOVĚ
- slova se skupinami dě, tě, ně
bě, pě, vě, mě
VĚTA
-

druhy vět
tvoření vět

Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
PŘ, VL, M – psaní do pracovních sešitů
v přírodovědě, vlastivědě a matematice
pravopisně správně, odpovědi na otázky
písemně celou větou, zejména u slovních úloh
v matematice
PT:
OSV:
I.2 - poznávání svých moţností
I.8 – formy společenského styku
MKV:
IV.2 – získávání informací o spoluţácích,
budování dobrých mezilidských vztahů

Tematický celek: Literární výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

číst krátké texty s porozuměním
a dokázat je reprodukovat podle
jednoduché osnovy

Školní výstupy

-

-

ovládat tiché čtení a orientovat se
ve čteném textu

-

-

rozlišovat prózu a verše

-

-

dramatizovat jednoduchý příběh

Učivo

Ţák:

-

čte krátké texty s porozuměním
dokáţe odpovědět na otázky učitele
týkající se textu
po přečtení textu dokáţe namalovat
vhodnou ilustraci
se cvičí v tichém čtení a orientuje se
ve čteném textu
si s pomocí učitele všímá spojitosti textu
s ilustrací
se učí rozlišovat pohádkové prostředí
od reálného
s pomocí učitele třídí znaky pohádkového prostředí od reálného, vyvodí
závěr
zkouší dramatizovat jednoduchý
příběh, pohádku
předvede krátkou scénku, učí se
vystupovat v různých rolích
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ČTENÍ
-

čtení a práce s textem
nácvik orientace ve čteném textu
porozumění textu, hlavní myšlenka
poznávání hlavních postav
reprodukce textu
dramatizace podle dané osnovy
pohádky a příběhy o dětech, zvířatech

Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
PŘ, VL – orientace v textech učebnic PŘ
a VL, vyhledávání podstatných údajů
PT:
OSV:
I.2 – zdokonalování techniky čtení
a porozumění obsahu čteného textu, získávání
nových informací o okolním světě
I.8 – pravidla vzájemné komunikace,
vyjadřování v celých větách, vyprávění obsahu
knihy
MKV:
IV.2 – poznávání svých zájmů a čtenářských
schopností, budování dobrých mezilidských
vztahů podle kladných postav ze čtených
příběhů
MDV
VI.1 - diskuse o knihách, tříbení čtenářského
vkusu

ČESKÝ JAZYK – 5. ročník
Tematický celek: Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

Školní výstupy

Učivo
NASLOUCHÁNÍ
koncentrační cvičení

Ţák:

-

tvořit otázky a odpovídat na ně

-

vyprávět vlastní záţitky, jednoduchý
příběh podle přečtené předlohy
nebo ilustrací a domluvit se v běţných
situacích

-

v mluveném projevu volit správnou
intonaci, přízvuk, pauzy, tempo řeči

-

-

mít vytvořenu odpovídající slovní
zásobu k souvislému vyjadřování

-

-

popsat jednoduché předměty, činnosti
a děje

-

větou
-

-

-

opisovat a přepisovat jednoduché texty

-

-

napsat správně, přehledně jednoduchá
sdělení

-

tvoří otázky a odpovídá na ně celou

Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
M, PŘ, VL - vyjadřování celými větami,
správné
řazení slov ve větě, pouţívání vhodných
slov
podle významu v písemném i ústním
projevu
PV - popisování manuálních činností
HV - rozumí obsahu písní

MLUVENÝ PROJEV
dýchání, tvoření hlasu
výslovnost, slovní přízvuk, intonace
rytmizace
rozvíjení fonematického sluchu
edukace a reedukace řeči
vypravování, popis, osnova (vytvořená
podle druhu věty správně intonuje,
PT:
učitelem)
přizpůsobí svůj řečový projev dané
oslovení, zahájení a ukončení dialogu OSV:
situaci, dbá na správnou artikulaci
role mluvčího a posluchače
I.2 - osvojení pracovních návyků,
zná slova a jejich význam, rozšiřuje si FORMA SPOLEČENSKÉHO STYKU
poznávání vlastních moţností, řešení
slovní zásobu, kterou vyuţívá
různých typů slovních úloh
pozdrav, prosba, vzkaz, dopis,
I.8 – vzájemné poznávání, respektování
k souvislému vyjadřování
oslovení, krátký vzkaz, blahopřání
a pomáhání si navzájem
psaní pohlednice
umí naslouchat a soustředit se,vypráví
vlastní záţitky jednoduchými větami
a domluví se v běţných situacích

popisuje jednoduché předměty, činnosti
MKV:
ČTENÍ
a děje jednoduchými větami
IV.2 - získávání informací z jiných
čtení obrázků, slabik, slov,
seřadí obrázky ve správném pořadí,
kulturních
jednoduchých vět a textů
k obrázkům přiřadí text a dokončí příběh
prostředí
tvoření jednoduchých vět
seřadí body osnovy známého příběhu
tiché čtení, orientace ve čteném textu,
podle časové posloupnosti a příběh
MDV:
obrázkové čtení
vypráví
VI.1 –čtení mediálních sdělení
s porozuměním,
PSANÍ
opisuje a přepisuje jednoduché texty
chápání jejich obsahu
rozvíjení psychomotorických
správně po stránce obsahové i formální
VI.2 - diskuse k mediálním sdělením, která
schopností
rozvíjení jemné motoriky a pohybové ţáky
zaujala
koordinace
píše správně a přehledně jednoduchá
VI.3 – seznámení s vlivem médií na spopsaní slov, vět, číslic, opis psacího
sdělení
písma, přepis jednoduchého tištěného lečnost – popularita, kritika kladná a
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Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
-

-

Školní výstupy

dbát na úpravný a čitelný písemný
projev, dodrţovat vzdálenost mezer
mezi slovy

-

ovládat psaní hůlkového písma

-

-

Učivo
textu, přepis společně vytvořeného
textu
hůlkové písmo

Přesahy a vazby ( MV, PT )
záporná

dbá na upravený a čitelný písemný
projev
dodrţuje mezery mezi slovy ve větách
ÚPRAVA
umí psát věty za sebou i pod sebou
podle zadání učitele
nadpis, okraje
vzdálenost mezi slovy
celková úprava delšího textu
ovládá psaní hůlkovým písmem

Tematický celek: Jazyková výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

určovat samohlásky a souhlásky

Školní výstupy
Ţák:
-

určuje samostatně samohlásky
a souhlásky
dodrţuje správnou délku samohlásek
opravuje svoji nedbalou nebo
nesprávnou výslovnost i chyby
v písemném projevu, je-li na ně
upozorněn

Učivo
HLÁSKOSLOVÍ
samohlásky a souhlásky
dělení souhlásek
obojetné souhlásky
vyjmenovaná slova po B, L, M

Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
PŘ, VL - psaní do pracovních sešitů
pravopisně správně, odpovědi na otázky
písemně
celou větou
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
M - psaní do pracovních sešitů pravopisně
sluchové rozlišení hlásek
správně, odpovědi na otázky písemně
výslovnost samohlásek, souhlásek celou
a souhláskových skupin
větou, zejména u slovních úloh

rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné
souhlásky a ovládat pravopis

-

a tvrdých slabik

-

-

správně vyslovovat a psát slova
se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě

-

správně vyslovuje a píše slova se
skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

-

řadit slova podle abecedy

-

umí vyjmenovat a napsat abecedu,
je schopen řadit podle abecedy

-

správně vyslovovat a psát znělé
a neznělé souhlásky

správně vyslovuje znělé a neznělé
VĚTA
souhlásky, správným postupem
odůvodní pravopis znělých a neznělých
souhlásek,
ve cvičeních umí vybrat z páru
správnou
souhlásku

měkkých

rozlišuje obojetné souhlásky
zná a učí se pouţívat vyjmenovaná
slova po B, L, M i slova příbuzná
dle svých moţností ovládá pravopis
měkkých a tvrdých slabik

NAUKA O SLOVĚ
- skupiny dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
ABECEDA
ZNĚLÉ A NEZNĚLÉ SOUHLÁSKY
pravopis znělých a neznělých
souhlásek
SLOVNÍ DRUHY
podstatná jména
zájmena ukazovací
slovesa

-
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druhy vět
tvoření vět

PT:
OSV:
I.2 – utváření správného pohledu na sebe
sama, vyjadřování se o vlastní osobě,
znalost svých vlastnostní
I.8 – komunikace mezi ţáky, s učiteli,
s lidmi
z okolí ţákova bydliště
MDV:
VI.1 – vnímání mediálních sdělení,
vyjadřování vlastního postoje k nim,
gramaticky správné vyjadřování
VI.2 – usměrňování mediálního sdělení
vzhledem k realitě
VI.3 – seznámení s vlivem médií na
společnost, s typy médií i mediálních
sdělení

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
-

Školní výstupy

dodrţovat pořádek slov ve větě,
poznat a určovat druhy vět

-

-

-

poznat podstatná jména a slovesa

-

Učivo

Přesahy a vazby ( MV, PT )

dodrţuje pořádek slov ve větě
poznává, určuje a tvoří různé druhy
vět, spočítá věty v textu
píše velká písmena na začátku věty
píše správné znaménko na konci věty
třídí a rozlišuje podstatná jména
a slovesa
ukáţe na podstatné jméno (ten, ta, to),
seznámí se s ukazovacími zájmeny
se zeptá na sloveso (Co dělá?)
a doplní do věty správné sloveso
dle významu

Tematický celek: Literární výchova
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

číst krátké texty s porozuměním
a dokázat je reprodukovat podle
jednoduché osnovy

Školní výstupy
Ţák:
-

-

ovládat tiché čtení a orientovat se
ve čteném textu

-

-

rozlišovat prózu a verše

-

čte krátké texty s porozuměním
dokáţe je reprodukovat podle
jednoduché osnovy
dokáţe vyjádřit svůj postoj k čtenému
ovládá tiché čtení a orientuje se
ve čteném textu
s pomocí učitele rozlišuje podstatné
a nepodstatné informace

Učivo
ČTENÍ
čtení a reprodukce textů
čtení delších textů
s porozuměním
orientace v textu
porozumění textu
hlavní myšlenka
slovní i větný přízvuk
REPRODUKCE A DRAMATIZACE
reprodukce textu podle dané
osnovy
dramatizace krátkého textu

rozlišuje prózu a poezii, najde jednoduché rýmy
POHÁDKY A PŘÍBĚHY
rozumí jednoduchým literárním
příběhy o dětech, zvířatech
pojmům:rým, rozpočitadlo, hádanka,
určování hlavní postavy
říkanka, báseň, pohádka, příběh, kniha,
určování vlastností postav
časopis
rozlišení místa a času děje
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Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
PŔ, VL – orientace v textech učebnic PŘ,VL
– vyhledávání podstatných údajů
PT:
OSV:
I.2 – vliv obsahu čtených knih na osobnost
ţáka
ţáka
I.8 - zdokonalování v technice čtení a
v porozumění obsahu čteného, získávání nových
informací o okolním světě, vyjadřování se
o čtených textech a stručné vyprávění
obsahu
čtených textů
MDV:
VI.1 – vnímání kritiky knih, filmů a

určit v přečteném textu hlavní
postavy
a jejich vlastnosti

-

určí v přečteném textu hlavní postavy
a jejich vlastnosti, vyhledá zástupce
dobra a zla

prostředí reálné a pohádkové

PRÓZA A POEZIE
VYPRÁVĚNÍ

-

rozlišit pohádkové prostředí
od reálného

-

-

dramatizovat jednoduchý příběh

-

otázek

vyprávět zhlédnutý filmový nebo
divadelní příběh podle daných

-

samostatně rozlišuje pohádkové
prostředí od reálného
umí najít představitele dobra a zla
zaznamenává a třídí získané
informace
vyvodí závěr – poučení pro ţivot
dramatizuje jednoduchý příběh,
pohádku
předvede krátkou scénku, střídá různé
role
vypráví zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle dané osnovy,
snaţí se zachytit hlavní myšlenku
příběhu
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Sledování doporučených televizních
pořadů

divadelních
představení

M ATEMATIKA
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU
Cílem vyučování vzdělávacího oboru Matematika je poskytovat ţákům takové matematické vědomosti
a dovednosti, které jim umoţní řešit základní problémy a úkoly, s nimiţ se budou setkávat v praktickém ţivotě
a v pracovním procesu.
Během výuky se bude vyuţívat co nejvíce názoru a pomůcek pro vyvození a pochopení čísla, počtu a mnoţství.
Především bude kladen důraz na praktické vyuţití základních početních operací.
1.období:
V prvním období získávají ţáci základy matematických dovedností. Vysvětlování základních početních operací
(sčítání a odčítání) se provádí na základě činností se skupinami předmětů. Ţáci se učí vyjadřovat
v matematických pojmech (plus, mínus, rovná se, větší, menší, názvy rovinných geometrických útvarů,…).
Činnostní výuka matematiky postupně směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Vede ţáky
k pozorování a provádění činností, k vyuţití matematických dovedností. Učí ţáky vzájemně spolupracovat a řešit
zadané úlohy.
2.období:
Matematika v tomto období rozvíjí paměť ţáků, představivost, tvořivost. Klade základy logického úsudku.
Matematické vzdělání přispívá k formování osobnosti ţáků, rozvíjí u nich tvořivost, důslednost, sebedůvěru. Ve
vzájemné souvislosti se rozvíjí celá řada pojmů současně: pojem čísla, desítkové soustavy, pojem početních
výkonů – násobení a dělení a řada dalších. Dbá se na praktické pouţívání pojmů. Seznamují se s novými
geometrickými termíny, učí se pouţívat rýsovací potřeby a správně rýsovat rovinné geometrické útvary. Důraz je
kladen na praktické vyuţití získaných dovedností a vědomostí.
Výuka předmětu matematiky probíhá v běţné třídě školy, vybavené potřebnými pomůckami pro výuku. Dává se
přednost frontální výuce s důrazem na individuální přístup k ţákům. Ve výuce, zejména ve druhém období, můţe
být v hodinách matematiky vyuţíván výukový počítačový program – TS Matematika I. Během hodiny se ţáci u
počítače všichni vystřídají a ostatní pracují s učitelem nebo samostatně.
Vyučování předmětu probíhá v následující časové dotaci: v 1. – 5. ročníku 5 hodin týdně, z čehoţ ve 4. a 5.
ročníku je 1 hodina věnována učivu geometrie.
Vzdělávací obor Matematika je tvořen 4 tematickými okruhy:
1. Číslo a početní operace
V tomto okruhu se ţáci postupně seznamují s čísly, vytváří si konkrétní představu o čísle a číselné ose. Postupně
získávají znalosti a dovednosti v aritmetických operacích sčítání, odčítání, porovnávání, násobení a dělení,
měření, odhadování a zaokrouhlování. Uvědomují si význam základních matematických pojmů, které si upevňují
praktickým pouţíváním při řešení matematických úloh.
2. Závislosti, vztahy a práce s daty
Na modelových situacích se ţáci učí třídit a seskupovat data podle určených kritérií. Rozvíjí si logické myšlení při
řešení jednoduchých slovních úloh. Osvojují si převody jednotek délky, objemu, hmotnosti a času. Na základě
získaných znalostí doplňují jednoduché tabulky, grafy a orientují se v nich. V této vzdělávací oblasti ţáci řeší
zadané úlohy také prakticky manipulací s konkrétními předměty- peníze, pásmo,metr, hodiny, nádoby, váha . . .
3. Geometrie v rovině a prostoru
V tomto tématickém okruhu se ţáci seznamují se základními rovinnými geometrickými útvary, postupně je
pojmenovávají a znázorňují, ale také rýsují.Učí se je popisovat a poznávat (bod, přímka, úsečka,trojúhelník,
čtverec, obdélník, kruţnice, kruh). Hledají souvislosti mezi naučenými útvary a předměty, se kterými se běţně
setkávají. Učí se porovnávat, měřit a zdokonalovat svůj grafický projev.
4. Aplikační úlohy
Tématický okruh aplikační úlohy učí ţáky hledat řešení úloh, které nemusí být závislé na získaných
matematických znalostech a dovednostech. S jejich pomocí si ţáci rozvíjejí logické myšlení a podle svých
schopností řeší problémové situace a úlohy z běţného ţivota, snaţí se hledat více moţných řešení. Ţáci
samostatně pracují se zábavnými úlohami, kvizy, rébusy, doplňovačkami. Učí se samostatně pracovat
s prostředky výpočetní techniky a pouţívat některé další pomůcky
Předmětem prolínají tato průřezová témata :
OSV I. 1,2,3,4,6,7,8,9,10
VGS III. 1
MKV IV. 3
ENV V. 3,4
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení:
Učitel:
vede ţáky k vyuţití získaných matematických dovedností při práci s termíny, symboly, znaky a čísly
vede ţáky k vyhledávání číselných údajů k učivu v didaktických materiálech
zohledňuje rozdíly v pracovním tempu ţáků, vytváří pozitivní vztah k učení
seznamuje ţáky s výpočetní technikou při procvičování učiva na PC
Ţák:
vyuţívá matematické dovednosti při práci s matematickými pojmy
si upevňuje význam termínů, symbolů, znaků, čísel
se učí pracovat s daty, didaktickým materiálem, textem
provádí analýzu a syntézu matematických operací
pracuje s učebnicemi, učebními materiály, učebními pomůckami, učí se ovládat výukový program na PC
Kompetence k řešení problémů :

Učitel:
Ţák:
-

vede ţáka k pochopení matematického problému
vede ţáka k promyšlení a nalezení způsobu řešení, uplatňování vlastních zkušeností
vede ţáka k vyhledávání správného řešení
učí ţáka obhájit a vysvětlit svůj postup řešení
se učí rozpoznat a pochopit matematický problém
promýšlí problém a hledá řešení
vyuţívá vlastních zkušeností a vědomostí
hledá shodné, odlišné a podobné znaky

Kompetence komunikativní:
Učitel:
vede ţáka k souvislému a výstiţnému vyjadřování
učí ţáka rozumět matematickým pojmům
zadává úkoly umoţňující spolupráci ţáků
připravuje materiály podle schopností ţáků
Ţák:
se učí výstiţně vyjadřovat a pouţívat matematické pojmy
se aktivně zapojuje do řešení úloh
komunikuje v třídním kolektivu
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
vede ţáka ke spolupráci
učí ţáka poznávat jeho sociální roli
vede ţáka k poskytnutí pomoci a k poţádání o pomoc
Ţák:
spolupracuje s dětmi v týmu
dodává spoluţákům sebedůvěru
se učí poskytnout pomoc ve výuce, je-li o to poţádán
Kompetence občanské:
Učitel:
učí ţáka respektovat názor a výsledky práce druhého
učí ţáka obhájit svůj názor
učí ţáka jednat podle jeho sociální role
Ţák:
respektuje názor druhého a váţí si výsledků jeho práce
se snaţí obhájit výsledky své práce odpovídajícím způsobem
respektuje třídní role a podle nich jedná
se dle svých moţností snaţí pomoci ostatním spoluţákům
Kompetence pracovní
Učitel:
učí ţáka plnit své povinnosti a dodrţovat vymezená pravidla
vede ţáka k dodrţování pravidel bezpečnosti
Ţák:
plní své povinnosti řádně a podle daných pravidel
respektuje různé pracovní podmínky
chrání své zdraví i zdraví ostatních spoluţáků
neničí pracovní pomůcky a vybavení třídy a školy
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MATEMATIKA - 1. ročník
Tematický celek: Číslo a početní operace
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

číst, psát a pouţívat číslice
v oboru do 20, numerace do 100

-

sčítat a odčítat s pomocí
znázornění v oboru do 20

-

umí sčítat a odčítat s pomocí
znázornění i bez názoru
v oboru 1-5

-

porovnávat mnoţství a vytvářet
soubory prvků podle daných
kritérií v oboru do 20

-

porovnává mnoţství prvků bez
uţití matematických znaků <,>
přiřazuje prvky k danému počtu
a naopak v oboru 1-5

-

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

umět rozklad čísel v oboru do 20

-

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

NUMERACE
číselný obor 1-5
čtení a zápis čísel 1-5
porovnávání čísel v oboru 1-5
orientace na číselné ose 1-5
číslovky řadové v oboru 1-5

POČETNÍ OPERACE
sčítání a odčítání v oboru 1-5
s názorem i bez názoru (počítání
na prstech, počitadle)
dočítání v oboru 1-5

zná matematické pojmy +,-,= a umí
je přečíst (+ jako „a“ – jako „bez“, = jako
„je“, „jsou“)

-

-

Učivo

čte, píše a pouţívá číslice v oboru
1-5
orientuje se ve vzestupné
a sestupné číselně řadě v oboru
1-5
porovnává čísla v oboru 1-5
doplňuje neúplné číselné řady

-

-

Přesahy a vazby ( MV, PT )

Školní výstupy
Ţák:

-

umí rozkládat čísla v oboru 1-5
s názorem
umí rozkládat čísla v oboru 1-5
bez
pouţití názoru
umí řešit jednoduché slovní úlohy
na +,- v oboru 1-5 s pomocí
učitele
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MV:
TV – rozvíjení prostorové orientace,
vyuţití pořadí
PV,VV – stříhání a kreslení geometrických
tvarů, lepení, skládání
ČJ – grafomotorická cvičení, uvolňovací
cviky
PT:
OSV:
I.1 – cvičení smyslového vnímání,
pozornosti, soustředění
I.6-9 – vzájemné poznávání se ve třídě,
vztahy ve třídě, spolupráce a soutěţivost
I.10 – cvičení dovednosti zapamatování,
řešení problémů, řešení učebních
problémů
MKV:
IV.3 – základní znalosti o různých
etnických skupinách ţijících v české
společnosti, rovnocennost všech
etnických skupin a kultur
ENV:
V.4 – rozvíjení vztahu k ţivotnímu
prostředí na tématických souborech
názorných pomůcek

Tematický celek: Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

-

-

zvládat orientaci v prostoru a
pouţívat výrazy vpravo, vlevo,
pod, nad, před, za, nahoře, dole,
vpředu, vzadu

Učivo

-

se orientuje v prostoru (pod, nad,
před, za, nahoře, dole, vpředu,
vzadu a je postupně seznamován
s pojmy vpravo, vlevo)

-

-

pomocí názoru zvládá
vyjádření poţadovaného
matematického úkonu,
znázorní daný příklad

-

-

pracuje s jednoduchými
tabulkami na sčítání a
odčítání a doplňování
číselné řady v oboru 1-5

modelovat jednoduché
situace podle pokynů a
s vyuţitím pomůcek

doplňovat jednoduché
tabulky, schémata a
posloupnosti čísel v oboru
do 20

Přesahy a vazby ( MV, PT )

Školní výstupy
Ţák:
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nácvik prostorové orientace
číselný obor 1-5
číselná řada 1-5
tabulky
manipulační činnost s konkrétními
předměty
peníze (mince 1,2,5)

MV:
PV,VV – stříhání a kreslení geometrických
tvarů, lepení, skládání

-

uplatňovat matematické
znalosti při manipulaci
s drobnými mincemi

je seznámen s pojmem
mince
a jejich hodnotami (1,2,5)

Tematický celek: Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

poznat a pojmenovat základní
geometrické tvary a umět je
graficky znázornit

Přesahy a vazby ( MV, PT )

Školní výstupy
Ţák:
-

Učivo

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

-

poznávání a pojmenování
základních geometrických tvarů:
trojúhelník, čtverec, kruh, obdélník
úlohy na prostorovou orientaci
orientace na stránce - prostor

MATEMATIKA - 2. ročník
Tematický celek: Číslo a početní operace
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

číst, psát a pouţívat číslice
v oboru do 20, numerace do 100

Školní výstupy
Ţák:
-

-

sčítat a odčítat s pomocí
znázornění v oboru do 20

-

-

-

-

porovnávat mnoţství a vytvářet
soubory prvků podle daných
kritérií v oboru do 20

-

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

-

umět rozklad čísel v oboru do 20

-

-

umí číst, psát a pouţívat číslice
v oboru 0-10
se orientuje v číselné řadě
v oboru 0-10
sčítá a odčítá v oboru 0-10
s názorem
sčítá a odčítá v oboru 0-10 bez
názoru
umí porovnávat mnoţství prvků
podle daných kritérií v oboru 0-10
vytváří soubory prvků podle
daných kritérií v oboru 0-10

Přesahy a vazby ( MV, PT )
Učivo
NUMERACE
číselný obor 0-10
přiřazování čísel k danému počtu
prvků a naopak
čtení a zápis čísel 0-10
orientace na číselné řadě 0-10

MV:
JČ – čtení nejjednodušších slovních úloh
s porozuměním textu
PRV – vyuţití učiva prvouky ve slovních
úlohách
TV – vyuţití pořadí při nástupu a při řazení,
hry v prostoru a cvičení na rozvoj
prostorové orientace

POČETNÍ OPERACE
rozklad čísel
sčítání a odčítání v oboru 0-10
s názorem (prsty,počitadlo) i bez
názoru
porovnávání čísel v oboru 0-10
pomocí znamének <,>,=
dočítání
slovní úlohy vedoucí k 1
početnímu výkonu v daném oboru

PT:
OSV:
I.1 – cvičení smyslového vnímání,
pozornosti, soustředění, cvičení dovednosti
zapamatování, řešení problémů
I.4 – cvičení empatie, psychohygieny,
reţim dne, vedení k hledání pomoci při
potíţích
I.7 – vztahy ve třídě, spolupráce a
soutěţivost,mezilidské vztahy, soudrţnost
třídy
I.10 – řešení učebních problémů

zná matematické pojmy +, -, =, <,
> umí je zapsat, rozumí jejich
významu

MKV:
IV.3 – základní znalosti o různých
etnických skupinách ţijících v české
společnosti, rovnocennost všech etnických
skupin a kultur

rozkládá čísla v oboru 0-10
s pomocí znázornění
rozkládá čísla v oboru 0-10 bez
znázornění

ENV:
V.4 – rozvíjení vztahu k ţivotnímu prostředí
na tématických souborech názorných
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pomůcek
-

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

-

řeší jednoduché slovní úlohy na
sčítání a odčítání v oboru 0-10
s pomocí učitele

Tematický celek: Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

Přesahy a vazby ( MV, PT )

Školní výstupy
Ţák:

Učivo
-

zvládat orientaci v prostoru
a pouţívat výrazy vpravo, vlevo,
pod, nad, před, za, nahoře, dole,
vpředu, vzadu

-

-

modelovat jednoduché situace
podle pokynů a s vyuţitím
pomůcek

-

modeluje jednoduché situace
podle pokynů a umí vyuţívat
pomůcky (stavebnice)

-

doplňovat jednoduché tabulky,
schémata a posloupnosti čísel
v oboru do 20

-

pracuje s tabulkami pro číselné a
početní operace v oboru do 10

-

uplatňovat matematické znalosti
při manipulaci s drobnými mincemi

-

manipulace s mincemi ( 1,2,5,10)
v modelových situacích

-

se orientuje v prostoru, pouţívá
výrazy vpravo, vlevo, pod, nad,
před, za, nahoře, dole, vpředu,
vzadu

-
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jednoduché úlohy na rozvíjení
představivosti a modelování
jednoduchých situací
tabulky
manipulace s mincemi

Tematický celek: Geometrie v rovině a v prostoru
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

Školní výstupy
Ţák:

-

poznat a pojmenovat základní
geometrické tvary a umět je
graficky znázornit

-

umí poznat a pojmenovat
základní rovinné geometrické
tvary

-

umět pouţívat pravítko

-

je seznámen s funkcí pravítka a
učí se s ním pracovat

-

rozeznat přímku a úsečku,
narýsovat je a vědět, jak se
označují

-

rýsuje přímou čáru podle pravítka

Přesahy a vazby ( MV, PT )
Učivo
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-

poznávání a pojmenovávání
základních rovinných
geometrických útvarů: čtverec,
obdélník, kruh, trojúhelník

-

rýsování přímých čar podle
pravítka

MV:
PV,VV – dokreslování prvků k danému
počtu, kreslení geometrických tvarů,
lepení, stříhání, vyuţití geometrických
tvarů při zhotovování různých výrobků

Matematika – 3. ročník
Tematický celek: Číslo a početní operace
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

-

číst, psát a pouţívat číslice
v oboru do 20, numerace do
100

-

sčítat a odčítat s pomocí
znázornění v oboru do 20

Školní výstupy
Ţák:
čte,píše a pouţívá číslice do 20
počítá po 10 do 100
rozezná desítky a jednotky
se orientuje na číselné ose do 20

-

-

-

porovnávat mnoţství a vytvářet
soubory prvků podle daných
kritérií v oboru do 20

-

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

-

-

sčítá a odčítá s pomocí
znázornění v oboru do 20
sčítá a odčítá čísla v oboru do 20
bez přechodu přes základ deset
sčítá a odčítá v oboru do 20
s přechodem přes základ deset
porovnává mnoţství prvků podle
daných kritérií v oboru do 20
vytváří soubory prvků podle
daných kritérií v oboru do 20
rozumí matematickým pojmům
+,-,=, <,> a umí je pouţít v
příkladech

Přesahy a vazby ( MV, PT )
Učivo
NUMERACE
číselný obor 0-20
čtení a psaní čísel 11-20
orientace na číselné ose 0-20
násobilka 2 v oboru 20
numerace do 100 po desítkách

MV:
JČ – porozumění textu při řešení slovních
úloh
PRV – vyuţití oblastí prvouky ve slovních
úlohách
TV – řazení do kruhu, cvičení v útvarech,
hry na rozvoj prostorové orientace
PV – stříhání, skládání a lepení
osvojených geometrických tvarů
VV – vyuţití náčrtů a kreslení pro výuku
POČETNÍ OPERACE
sčítání a odčítání v oboru 0-20 bez geometrie
přechodu i s přechodem přes
PT:
základ 10 s názorem
OSV:
(prsty,počitadlo) i bez názoru
I. 2,3 – cvičení pozornosti a soustředění,
porovnávání čísel v oboru 0-20
násobení a dělení 2
sebepoznávací schopnosti, vztahy ke
početní úlohy o x více, o x méně
spoluţákům, sebekontrola a efektivní
vztah mezi + a –
komunikace
I. 7 – poznávání odlišností, respekt
dočítání
slovní úlohy vedoucí k jednomu
k vyuč.,
početnímu výkonu
komunikace, řešení konfliktů
I. 10 – sociální role, mezilidské vztahy,
počítání po dvou do 20
příklady na násobení a dělení
rozhodování, zvládání učebních problémů
v oboru do 20
MKV:
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-

umět rozklad čísel v oborou do 20

-

-

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

-

-

IV. 3 – různorodost etnických skupin
v naší společnosti, rovnocennost jejich
kultur

rozkládá čísla v oboru do 20
s pomocí znázornění
rozkládá čísla v oboru do 20 bez
znázornění
rozkládá čísla v oboru do 20 při
řešení příkladů s přechodem přes
základ deset s pomocí názoru i
bez

ENV:
V. 3 – modelové příklady ţádoucí pro
ochranu ţivotního prostředí, lokální a
globální problémy, výchova k
odpovědnosti

řeší jednoduché slovní úlohy
v oboru do 20 bez přechodu i
s přechodem přes základ deset
řeší s pomocí učitele jednoduché
slovní úlohy s vyuţitím vztahů o
něco více, o něco méně

Tematický celek: Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

Přesahy a vazby ( MV, PT )

Školní výstupy
Ţák:

Učivo

-

zvládat orientaci v prostoru a
pouţívat výrazy vpravo, vlevo,
pod, nad, před, za, nahoře, dole,
vpředu, vzadu

-

zvládá prostorovou orientaci
pouţívá a rozumí výrazům vpravo,
vlevo, pod, nad, vpřed, za,
nahoře, dole, vpředu, vzadu

-

modelovat jednoduché situace
podle pokynů a s vyuţitím
pomůcek

-

modeluje jednoduché situace
podle pokynů učitele s vyuţitím
pomůcek
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-

orientace v prostoru
doplňování tabulek
doplňování neúplné číselné řady
přiřazování počtu prvků k číslu
manipulační činnosti
manipulace s mincemi a
bankovkami

-

doplňovat jednoduché tabulky,
schémata a posloupnosti čísel
v oboru do 20

-

-

-

uplatňovat matematické znalosti
při manipulaci s drobnými mincemi

-

umí doplnit jednoduché tabulky na
sčítání a odčítání v oboru do 20
bez
i s přechodem přes základ deset
umí doplnit číselnou řadu v oboru
do 20
uplatňuje matematické znalosti při
manipulaci s drobnými mincemi

Tematický celek: Geometrie v rovině a prostoru
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:_

Přesahy a vazby ( MV, PT )

Školní výstupy
Ţák:

Učivo
-

-

poznat a pojmenovat základní
geometrické tvary a umět je
graficky znázornit

-

rozezná a umí pojmenovat
základní geometrické tvary
umí graficky znázornit základní
geometrické tvary

-

umět pouţívat pravítko

-

umí pouţívat pravítko při rýsování

-

rozeznat přímku a úsečku,
narýsovat je a vědět, jak se
označují

-

kreslí křivé čáry a rýsuje přímé
pomocí pravítka
rozezná přímku a úsečku
umí graficky znázornit a označit
přímku a úsečku

-
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-

kreslení křivých a rýsování
přímých čar
rýsování přímky a úsečky a jejich
označování
manipulace se stavebnicí

MATEMATIKA – 4. ročník
Tematický celek: Číslo a početní operace
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

číst, psát a porovnávat čísla
v oboru do 100 i na číselné ose,
numerace do 1000

Školní výstupy
Ţák:
-

-

-

sčítat a odčítat zpaměti i písemně
dvouciferná čísla

-

-

čte, píše a porovnává čísla na
číselné ose v oboru do 100
vyhledává, řadí a rozeznává čísla,
umí je zapsat a přečíst nejen na
číselné ose
rozeznává číselné řády jednotek,
desítek a stovek
zvládá pamětné i písemné sčítání
a odčítání dvouciferného čísla
s jednociferným číslem bez
přechodu i s přechodem přes
základ deset v oboru do 100
pracuje s číselnými řády, určuje
jednotky, desítky a stovky

-

zapsat a řešit jednoduché slovní
úlohy

-

s pomocí učitele zapíše a vyřeší
jednoduchou slovní úlohu

-

zvládnout s názorem řady
násobků čísel 2 aţ 10 do 100

-

vyjmenovává řady násobků a učí
se spoje násobků (pořadí
2,10,5,3,6,9,4,8,7)

-

tvořit a zapisovat příklady na
násobení a dělení v oboru do 100

-

zapisuje a řeší příklady na
násobení a dělení v oboru do 100
počítá zpaměti příklady na
násobení a dělení v oboru do 100
(můţe pouţít názor)

-

Učivo
OBOR PŘIROZENÝCH ČÍSEL DO 100
číselná osa do 100
zápis a rozklad čísel
porovnávání čísel
číselné řády – jednotky, desítky,
stovky
pamětné sčítání a odčítání v oboru
do 100
písemné sčítání a odčítání v oboru
do 100
řešení slovních úloh
zápis slovní úlohy
práce s textem
rovnice
odhady výsledků slovních úloh
násobení a dělení v oboru do 100
tabule násobků
záměna činitelů
práce s kalkulátorem
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Přesahy a vazby (MV, PT)
MV:
ČJ – vyjadřování ve větách, zejména
odpovědi na slovní úlohy, samostatná
tvorba textu slovní úlohy, gramatická
pravidla (velké písmeno na začátku věty)
PT:
OSV:
I.6 – vzájemné poznávání ţáků při práci
ve dvojicích nebo ve skupinách
I.10 – zvládnutí učebního problému
zodpovědně, spolehlivě, logické myšlení,
zvláště při řešení slovních úloh
VGS:
III.1 – počet obyvatel v různých zemích,
městech, porovnávání vzdálenosti, ceny
potravin jako obsah slovních úloh

-

umět pouţívat kalkulátor

-

se učí pracovat s kalkulátorem
kontroluje výsledky výpočtů

Tematický celek: Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

určit čas s přesností na čtvrt
hodiny, převádět jednotky času
v běţných situacích

Školní výstupy

-

-

umět jednoduché převody
jednotek délky, hmotnosti a času

-

-

-

vyhledat a roztřídit jednoduchá
data (údaje, pojmy, apod.) podle
návodu

Učivo

Ţák:

-

-

JEDNOTKY
zná pojem hodina, půlhodina
se seznamuje s pojmem
čtvrthodina
určí časový úsek v běţných
situacích
se orientuje v čase podle denních
činností
znázorní čas na hodinách
s ručičkami i na hodinách
digitálních

-

jednotky času( hodina, minuta)
jednotky délky (metr, centimetr)
jednotky hmotnosti( kilogram)
úlohy na orientaci v prostoru a
čase

MANIPULAČNÍ ÚLOHY

se seznamuje se základními
jednotkami délky, hmotnosti a
času
sčítá a odčítá mnoţství stejných
jednotek
se učí vyhledávat a třídit data
(mnoţství v kg, délka v cm,m,
počet předmětů, částka v Kč…)
se učí zapisovat údaje do tabulky
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-

peníze jako platidlo
pamětné sčítání a odčítání
v oboru do 100
násobení a dělení v oboru do 100
tabulka násobení a dělení

Přesahy a vazby (MV, PT)
MV:
PŘ, VL – seznamování s různými údaji,
zjišťování vztahů a závislostí mezi nimi,
pojmenování vztahů
PT:
OSV:
I.6 – seznamování s novými skutečnostmi
I.10 – řešení problémů zpracováním dat,
zapisováním dat do tabulek,
porovnáváním, vyvozením závěru
VGS:
III.1 – rozšiřování vědomostí získáváním
dalších informací, seznamování s Evropou

-

orientovat se a číst v jednoduché
tabulce

-

se učí vyhledávat a číst
v jednoduché tabulce

-

uplatňovat matematické znalosti
při manipulaci s penězi

-

se učí sčítat a odčítat finanční
hotovost, fiktivně nakupuje a
prodává

Tematický celek: Aplikační úlohy
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

-

řešit jednoduché praktické
slovní úlohy, jejichţ řešení
nemusí být závislé na
matematických postupech

Školní výstupy
Ţák:

-

se učí řešit a doplňovat
nejen podle návodu učitele
praktické slovní úlohy,
jejichţ řešení nemusí být
závislé na matematických
postupech, ale vyţaduje
logické myšlení

Učivo
OBOR PŘIROZENÝCH ČÍSEL DO 100
slovní úlohy s pouţitím platidel
porovnávání a rozklad čísel
sčítání a odčítání v oboru do 100
násobení a dělení v oboru do100
kvízy, rébusy, doplňovačky
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Přesahy a vazby (MV, PT)
MV:
ČJ – řešením tajenek a doplňovaček jsou
písmena, slova, věty
PT:
OSV:
I.6 – procvičování různých druhů
poznávacích schopností (myšlení,
paměť…)

Tematický celek: Geometrie v rovině a prostoru
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

měřit a porovnávat délku úsečky

Školní výstupy
Ţák:
-

-

-

sestrojit rovnoběţky a kolmice

-

zná a pouţívá jednotky délky
(cm a m)
prakticky pouţívá tyto jednotky při
měření úseček
odhaduje délku úsečky
co nejpřesněji podle svých
schopností narýsuje úsečku
zadané délky v cm
chápe rozdíl mezi přímkou a
úsečkou
umí narýsovat přímku a
různoběţné přímky
manipuluje pravítkem s ryskou
se seznamuje s rýsováním
kolmice
se seznamuje s rýsováním
rovnoběţek

-

znázornit, narýsovat a označit
základní geometrické útvary

-

poznává a popisuje rovinné útvary
modeluje rovinné útvary
narýsuje pomocí různoběţných
přímek libovolný trojúhelník,
rozlišuje vrcholy a strany,
pojmenuje vrcholy

-

poznat základní tělesa

-

rozlišuje a pojmenovává základní
tělesa

Učivo
GEOMETRIE
bod
úsečka
délka úsečky
vzájemná poloha dvou přímek
v rovině (na prostorových
tělesech)
kolmice
trojúhelník
čtverec
obdélník
čtyřúhelník
krychle
kvádr
koule
válec
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Přesahy a vazby (MV, PT)
MV:
VV, PP – stříhání, lepení geometrických
tvarů, vytváření obrázků a konkrétních
výrobků
PT:
OSV:
I.6 – rozvíjení jemné motoriky při rýsování,
vytváření obrázků pomocí rovinných
geometrických útvarů
I.10 – soutěţení při skládání
geometrických tvarů – hlavolamů a
tangramů

MATEMATIKA – 5. ročník
Tematický celek: Číslo a početní operace
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

-

číst, psát a porovnávat čísla
v oboru do 100 i na číselné ose,
numerace do 1000

rozeznávat sudá a lichá čísla

Školní výstupy
Ţák:
-

-

čte, píše a porovnává čísla
v oboru do 1000
vyhledává, řadí a rozeznává čísla
písemně sčítá a odčítá trojciferná
čísla
rozeznává a určuje sudé a liché
číslo
ví, ţe sudé číslo je dělitelné
dvěma

-

sčítat a odčítat zpaměti i písemně
dvouciferná čísla

-

umí sčítat a odčítat zpaměti i
písemně dvouciferná čísla

-

zapsat a řešit jednoduché slovní
úlohy

-

s pomocí učitele zapíše a vyřeší
jednoduchou slovní úlohu

-

zaokrouhlovat čísla na desítky i na
stovky s vyuţitím ve slovních
úlohách

-

pouţívá princip zaokrouhlování na
desítky, stovky a tisíce
provádí odhady, zejména při
řešení slovních úloh

zvládnout s názorem řady
násobků čísel 2 aţ 10 do 100

-

-

-

-

se učí zvládnout spoje násobků
čísel 2 aţ 10 do 100 zpaměti
vyjmenovává řady násobků 2 aţ
10
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Učivo
OBOR PŘIROZENÝCH ČÍSEL DO 100
číselná osa do 1000
zápis a rozklad čísel
porovnávání čísel
číselné řády – jednotky, desítky,
stovky, tisíce
zaokrouhlování na desítky, stovky,
tisíce
sudá a lichá čísla
slovní úlohy
řešení slovních úloh
zápis slovní úlohy
práce s textem
rovnice
práce s kalkulátorem
sčítání, odčítání
násobení, dělení

Přesahy a vazby (MV, PT)
MV:
PŘ – výsledkem spojovaček je obrázek
ţivočicha nebo rostliny, vyuţití přírodnin
jako názoru
VL – údaje o městě, ve kterém ţijeme
PT:
OSV:
II.10 – tříbení rozhodovacích dovedností
při řešení slovních úloh a logických
hlavolamů
VGS:
III.1 – Evropa a svět nás zajímá je
obsahem slovních úloh

-

tvořit a zapisovat příklady na
násobení a dělení v oboru do 100

-

tvoří samostatně dle svých
schopností příklady na násobení a
dělení v oboru do 100

-

umět pouţívat kalkulátor

-

se učí pracovat s kalkulátorem
kontroluje výsledky výpočtů

Tematický celek: Závislosti, vztahy a práce s daty
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

určit čas s přesností na čtvrt
hodiny, převádět jednotky času
v běţných situacích

Školní výstupy

-

JEDNOTKY
-

určí čas na čtvrthodiny
zná pojem čtvrthodina, minuta
se orientuje v čase během dne
umí určit čas na hodinách
s ručičkami i na hodinách
digitálních

umět jednoduché převody
jednotek délky, hmotnosti a času

-

-

vyhledat a roztřídit jednoduchá
data (údaje, pojmy, apod.) podle
návodu

-

vyhledává a třídí data

-

orientovat se a číst v jednoduché
tabulce

-

vyhledává a čte v jednoduché
tabulce

-

Učivo

Ţák:

jednotky času( hodina, minuta )
jednotky délky ( metr, centimetr)
jednotky hmotnosti( kilogram )
úlohy na orientaci v prostoru a
čase

MANIPULAČNÍ ÚLOHY

převádí jednotky délky, hmotnosti,
času

-
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peníze jako platidlo
manipulační činnosti s konkrétními
předměty
pamětné sčítání a odčítání v oboru
do 100
násobení a dělení v oboru do 100
tabulka násobení a dělení v oboru
do 100

Přesahy a vazby (MV, PT)
MV:
PŘ, VL – zjišťování vztahů a závislostí
mezi různými údaji, pojmenovávání vtahů
mezi údaji
PT:
VGS:
III.1 – časový posun v jiných evropských
zemích

-

uplatňovat matematické znalosti
při manipulaci s penězi

-

provádí sčítání a odčítání finanční
hotovosti
fiktivně nakupuje a prodává

Tematický celek: Aplikační úlohy
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

-

řešit jednoduché praktické
slovní úlohy, jejichţ řešení
nemusí být závislé na
matematických postupech

Školní výstupy
Ţák:

-

řeší a doplňuje nejen podle
návodu učitele praktické
slovní úlohy, jejichţ řešení
nemusí být závislé na
matematických postupech

Učivo
OBOR PŘIROZENÝCH ČÍSEL DO 100
slovní úlohy s pouţitím platidel
porovnávání a rozklad čísel
sčítání a odčítání v oboru do 1000
násobení a dělení v oboru do100
kvízy, rébusy, doplňovačky

Přesahy a vazby (MV, PT)
MV:
ČJ – řešením tajenek a doplňovaček jsou
písmena, slova, věty

Učivo
GEOMETRIE
vzájemná poloha dvou přímek
v rovině
kolmice
rovnoběţky
rovinné geometrické útvary:
čtverec, obdélník, kruh, kruţnice

Přesahy a vazby (MV, PT)
MV:
VV, PP – rozvíjení jemné motoriky

PT:
OSV:
I.10 – vyuţití rozhodovacích dovedností
při řešení problémů

Tematický celek: Geometrie v rovině a prostoru
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

Školní výstupy
Ţák:
-

měřit a porovnávat délku úsečky
-

umí pouţívat jednotky délky při
rýsování
měří a rýsuje úsečky podle
zadané velikosti v cm
rozlišuje přímku a úsečku
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PT:
OSV:
I.6 – rozvíjení vnímání prostoru a
představivosti

-

sestrojit rovnoběţky a kolmice

-

umí manipulovat pravítkem
s ryskou
umí pomocí pravítka s ryskou
narýsovat kolmici
umí narýsovat rovnoběţky pomocí
pravítka s ryskou

-

znázornit, narýsovat a označit
základní geometrické útvary

-

znázorní a označí čtverec,
obdélník, kruţnici a kruh

-

určit osu souměrnosti překládáním
papíru

-

určí osu souměrnosti rovinných
útvarů (čtverec, obdélník, kruh)
pomocí překládání papíru

-

vypočítat obvod mnohoúhelníka
sečtením délek jeho stran

-

vypočítá obvod čtverce a
obdélníka sčítáním délek jejich
stran v délkové jednotce (písemné
sčítání)

-

poznat základní tělesa

-

se učí poznávat základní útvary
v prostoru (kvádr, krychle, koule,
válec)
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-

obvod mnohoúhelníka
osová souměrnost
tělesa : kvádr, krychle, koule,
válec

V Ý P O Č E T N Í T E CH N I K A
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU
Předmět Výpočetní technika je součástí vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie.
Cílem vyučování vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je poskytovat ţákům základní
praktické a teoretické dovednosti, které jim umoţní pracovat s osobním počítačem na základní uţivatelské úrovni.
Důraz je kladen na práci s myší a elementární obsluhu počítače. Ţáci se naučí pracovat se základním
programovým vybavením počítače, zejména pak s výukovými programy pouţívanými v jiných vzdělávacích
oblastech (např. matematika, český jazyk, přírodověda a vlastivěda). Seznámí se v základních rysech i
s textovým editorem.
Během výuky se bude vyuţívat co nejvíce počítačová učebna a vybavení tříd. Důraz bude kladen především na
praktické činnosti a práci v malých skupinách.)
1.období:
V tomto období není předmět Výpočetní technika realizován. Ţáci mohou s učitelem ve výuce jiných předmětů
vyuţít multimediální výukové programy vhodné pro ţáky první aţ třetí třídy, zejména v matematice a jazyce
českém.
2.období:
Ţák je veden k poznávání moţností výpočetní techniky na základní uţivatelské úrovni. Seznámí se s počítačem
jako takovým, naučí se z jakých komponent se počítač skládá a jednoduchým způsobem se je naučí
pojmenovávat. Seznámí se s funkcí jednotlivých periferních částí počítače a bude je umět ukázat. Naučí se znát
rozdíl mezi významem slova hardware a software.
Praktickými činnostmi se podle pokynů učitele naučí pracovat s výukovými, kreslícími programy a s textovým
editorem.
Výuka předmětu Výpočetní technika probíhá v odborné učebně výpočetní techniky v budově školy,
vybavené počítači pro výuku tohoto předmětu. Důraz je kladen na individuální přístup k ţákům. Vzhledem
k omezené kapacitě učebny budou ţáci pracovat částečně samostatně, částečně ve dvojicích nebo menších
skupinách. Během hodiny se ţáci u počítače všichni vystřídají a ostatní pracují s učitelem nebo samostatně.
Vyučování předmětu probíhá v následující časové dotaci: ve 4. a 5. ročníku – 1 hodina týdně.
Předmětem prolínají tato průřezová témata:
OSV I. 1,9
MDV VI. 4
Ţák:
-

vyuţívá své dovednosti při práci s osobním počítačem
si upevňuje význam nových pojmů z této oblasti
se učí pracovat s myší a klávesnicí při obsluze PC
pracuje s učebními materiály, učebními pomůckami
se učí ovládat výukový program na PC

Kompetence k řešení problémů :
Učitel:
vede ţáka k pochopení obsluhy počítače
vede ţáka k promyšlení činností
učí ţáka vyuţívat vlastní zkušenosti
Ţák:
se učí rozpoznat a pochopit systém obsluhy PC
promýšlí své činnosti a postupy
vyuţívá vlastních zkušeností a vědomostí
hledá shodné, odlišné a podobné znaky
Kompetence komunikativní:
Učitel:
vede ţáky k souvislému a výstiţnému vyjadřování
učí ţáky rozumět pojmům
zadává úkoly umoţňující spolupráci ţáků
připravuje materiály podle schopností ţáků
Ţák:
se učí výstiţně vyjadřovat a pouţívat nové pojmy
se aktivně zapojuje do práce s PC
komunikuje v třídním kolektivu
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
vede ţáky ke spolupráci
učí ţáka poznávat jeho sociální roli
vede ţáka k poskytnutí pomoci a k poţádání o pomoc
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Ţák:
-

spolupracuje s dětmi v týmu
dodává ţákům sebedůvěru
se učí poskytnout pomoc ve výuce, je-li o to poţádán

Kompetence občanské:
Učitel:
učí ţáka respektovat výsledky práce druhého
vede ţáky ke vzájemné pomoci
Ţák:
respektuje práci druhého
se snaţí dle svých moţností pomoci ostatním spoluţákům
Kompetence pracovní:
Učitel:
učí ţáka plnit své povinnosti a dodrţovat vymezená pravidla
vede ţáky k dodrţování pravidel bezpečnosti při práci s PC
Ţák:
plní své povinnosti řádně a podle daných pravidel
respektuje různé pracovní podmínky
chrání své zdraví i zdraví ostatních spoluţáků
neničí pracovní pomůcky a vybavení třídy a školy

61

VÝPOČETNÍ TECHNIKA – 4. - 5. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
ovládat základní obsluhu
počítače

Školní výstupy

Učivo

Ţák:

HARDWARE
popis počítače - základní části
počítače, příslušenství počítače
- komponenty počítače

se seznámí se základní obsluhou
počítače
umí počítač zapnout a vypnout,
ví, kdy můţe počítač vypnout
pracuje s myší, pouţívá levé
tlačítko
myši
pracuje s klávesnicí (kurzory,
numerická klávesnice)
pojmenuje základní komponenty
počítače

-

-

pracovat s výukovými a
zábavnými
programy dle pokynů

pracuje s výukovými programy
pro JČ a M
pracuje se zábavnými programy
(kreslení , pexeso, logické hry
apod.)
se seznámí s textovým editorem
v základní zjednodušené podobě
pracuje vţdy podle pokynů učitele

-

-

-

dodrţovat pravidla bezpečné
a zdravotně nezávadné práce
s výpočetní technikou

-

SOFTWARE
výukový program ČJ TS I.
výukový program M TS I.
textový editor
kreslení
jiné vhodné programy (zakoupené
školou)
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
zásady bezpečnosti práce
zásady prevence zdravotních rizik
při práci na PC

Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
ČJ, M, PŘ, VL - vyjadřování celými větami,
správné řazení slov ve větě, pouţívání
vhodných slov, popisování manuální činnosti při
práci s PC, obsluha dle pokynů učitele
v různých výukových programech,
vyhledávání a zpracování informací,
procvičování probíraného učiva na PC,
tvorba popisků a jmenovek při tvorbě
posterů
PT:
OSV:
I.9 – vzájemné respektování a pomáhání
si,
spolupráce na společných úkolech
a vzájemná komunikace
MDV:
VI.4 – hodnota komunikačních prostředků,
způsob zacházení s komunikačními
prostředky, vyhledávání a zpracování
různých
mediálních sdělení, tvorba mediálního
sdělení

dodrţuje pravidla pro práci na PC
respektuje zásady bezpečnosti
práce
dbá pokynů učitele
pracuje na PC pouze pod
dohledem
vyučujícího
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PRVOUKA
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU
Předmět Prvouka je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.
Cílem vyučování vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je seznámení se základními poznatky o
místě, kde ţáci ţijí a jeho okolí. Ţáci si postupně utvářejí vztah ke škole, učiteli, spoluţákům a ostatním
lidem. Seznamují se se základy slušného chování, s péčí o své zdraví. Jsou vedeni ke kladnému vztahu
k přírodě, k ochraně ţivotního prostředí. Učí se organizovat svůj volný čas, navzájem si pomáhat a
spolupracovat.
Výuka probíhá v kmenových třídách uvedených ročníků, vybavených potřebnými pomůckami pro
výuku. Vyuţívají se vycházky do okolí školy. Převaţuje frontální způsob výuky, dle potřeby se vyuţívá
skupinová práce a činnostní vyučování.
Prvouka je vyučována v následující časové dotaci: v 1. a ve 2. ročníku 1 hodina týdně, ve 3.
ročníku 2 hodiny týdně.
Vzdělávací obor oblasti Člověk a jeho svět je rozdělen do 5 tematických okruhů, které se
navzájem prolínají a doplňují:
1. Místo, kde ţijeme
V tomto tematickém okruhu se ţáci seznamují s místem svého bydliště a jeho okolím, s nejbliţším okolím
školy. Formou vycházek poznávají i jiné objekty ve městě. Učí se popsat cestu do školy a ze školy,
orientovat se v nejbliţším okolí.
2. Lidé kolem nás
Tematický okruh Lidé kolem nás se zaměřuje na vztahy v rodině a kolektivu třídy. Učí ţáky základy
slušného a společenského chování. Seznamuje ţáky s nejběţnějšími lidskými činnostmi a povoláními.
3. Lidé a čas
V tomto okruhu se ţáci učí orientovat ve dni a jeho částech. Postupně si upevňují denní a týdenní reţim a
učí se, jak účelně vyuţít volný čas. Seznamují se s časovými jednotkami hodina, den, týden a učí se v nich
orientovat.
4. Rozmanitost přírody
V tomto tematickém okruhu se ţáci postupně seznamují se změnami v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích a jsou schopni jednotlivá období charakterizovat podle jejich projevů. Jsou vedeni k pochopení
pojmů příroda - péče o přírodu, ochrana ţivotního prostředí, třídění odpadů apod. Učí se poznávat a
pojmenovat zvířata kolem nás.
5. Člověk a jeho zdraví
Ţáci se v tomto okruhu seznamují se základními hygienickými návyky a jsou vedeni k jejich dodrţování.
Učí se, jak pečovat o své tělo a dodrţovat zásady zdravého způsobu ţivota. Seznamují se se základními
druhy ovoce a zeleniny a s jejich významem pro lidské zdraví. Jsou neustále poučováni o dodrţování
bezpečnosti při cestě do školy a ze školy a při různých činnostech. Jsou vedeni k vyhledání lékařské
pomoci při potíţích a k následnému dodrţování léčebného reţimu.
Předmětem prolínají tato průřezová témata:
OSV I. 1,3,4,5,6,7,11
VDO II. 1,2
VGS III. 1,3
MKV IV. 2,3,4
ENV V. 1,2,3,4
MDV VI. 1,2,3
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků:
Kompetence k učení:
Učitel:
-

vysvětluje ţákovi pojmy, se kterými se seznamuje
zohledňuje rozdíly v pracovním tempu ţáků

-

vyuţívá získané dovednosti při práci
si rozšiřuje slovní zásobu

Ţák:
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se učí pozorovat a popisovat obrázky
pracuje s pracovním sešitem
Kompetence k řešení problému:
Učitel:
-

učí ţáka vyuţívat vlastních zkušeností
ukazuje ţákovi různé varianty řešení problému

Ţák:
se učí poznat a pochopit sledovaný jev
vyuţívá vlastních zkušeností a vědomostí
se učí poţádat o pomoc při práci učitele nebo spoluţáka
je-li upozorněn na chybu, hledá správné řešení, nedá se odradit neúspěchem
Kompetence komunikativní:
Učitel:
-

vede ţáky k odpovídajícímu souvislému a výstiţnému vyjadřování
připraví srozumitelné materiály odpovídající schopnostem ţáků
hovoří se ţáky o různých problémech, jevech, které společně pozorují
směruje ţáky k vyvození správných závěrů z pozorování

Ţák:
se učí vyjadřovat v jednoduchých větách
si osvojuje nové pojmy
rozumí pokynům a přiměřeně na ně reaguje
komunikuje v třídním kolektivu
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
-

vede ţáky k utvoření dobrého třídního kolektivu
vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování
dodává ţákům sebedůvěru
vede ţáky k dodrţování společně vytvořených pravidel třídy
buduje dobré mezilidské vztahy
vede ţáky k pomoci slabším

Ţák:
se učí spolupracovat s dětmi v týmu, kolektivu
se učí dodrţovat pravidla školního řádu
se učí vytvářet a prohlubovat dobré mezilidské vztahy
se chová slušně k dospělým lidem
Kompetence občanské:
Učitel:
-

seznamuje ţáky s přírodou a nejbliţším okolím
učí ţáka správnému chování v přírodě, v silničním provozu

Ţák:
se seznamuje s chováním v krizových situacích (poţár, dopravní nehoda, úraz apod.)
se seznamuje s přírodou nejbliţšího okolí
se seznamuje s pravidly silničního provozu pro chodce
se v rámci svých moţností učí chránit ţivotní prostředí
Kompetence pracovní:
Učitel:
-

vede ţáky k dodrţování bezpečnosti při práci a k ochraně zdraví
učí ţáky provádět různá pozorování a jednoduché pokusy

Ţák:
dodrţuje vymezená pravidla
se učí plnit zodpovědně své povinnosti
si vytváří správné pracovní návyky
se snaţí svou práci vykonat co nejlépe
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PRVOUKA – 1. ročník
Tematický okruh: Místo, kde ţijeme
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

Školní výstupy

Učivo

Ţák:

-

zvládnout orientaci v okolí svého
bydliště a v okolí školy

-

je seznámen s okolím své školy
a dokáţe se orientovat
v nejbliţším okolí místa, kde bydlí

-

orientace v budově školy, v okolí
školy, orientace v okolí místa, kde
ţák bydlí

-

popsat a zvládat cestu do školy

-

je schopen jít sám do školy a ze
školy

-

nejbezpečnější a nejkratší cesta
do školy a ze školy

-

znát nejvýznamnější místa v
okolí

-

Přesahy a vazby (MV,PT)
MV:

-

navštěvuje a seznamuje se
s nejvýznamnějšími místy v okolí

nejvýznamnější místa v okolí školy
jako orientační body

M – porovnávání mnoţství, pojem
málo/hodně, více/méně
JČ – zvyšování slovní zásoby, tvorba
krátké
věty
popisné,
vyjádření
jednoduchého děje
VV – aktivní rozlišování základních
barev, velikostí, poměrů (pracovní listy)
PV – výroba školních pracovních
pomůcek
Mezipředmětové vztahy budou vyuţity
ve všech tématických celcích.
PT:
OSV:
I.6 - rozvoj poznávacích schopností,
upevňování vztahů, fixace nových
informací
VDO:
II.1 – osvojování významu vzdělávání,
zařazení ţáků do společnosti, do školy
jako institutu
MKV:
IV.2 – navazování kamarádských vztahů
v kolektivu třídy vedoucí k hierarchii
lidských hodnot
ENV:
V.4 – vedení ţáků k péči o sebe sama,
třídu, školu resp. ţivotní prostředí

65

Tematický celek: Lidé kolem nás
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

-

znát rodinné příslušníky,
pojmenovat je a orientovat se ve
vztazích mezi nimi

Školní výstupy

-

-

-

-

seznámit se základy
společenského chování

pojmenovat nejběţnější povolání
a pracovní činnosti

vědět, jak se chovat při setkání
s neznámými lidmi

Učivo

Ţák:

-

-

-

-

umí nazvat rodinné příslušníky
je seznámen s rozlišováním
blízkých a vzdálených
příbuzenských vztahů,
ţák má ujasněny role
jednotlivých rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi

-

je seznámen a veden ke
společenskému chování
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zásady chování k dospělým, ke
spoluţákům a jiným autoritám

-

zaměstnání rodičů, pracovní
činnosti jednotlivých povolání

-

základní pravidla společenského
chování (chování u lékaře,
v obchodě, v dopravních
prostředcích)

je seznámen s nejběţnějšími
povoláními a pracovními
činnostmi

je poučen o tom, jak se má
chovat při setkání s neznámými
lidmi

NÁŠ DOMOV - základní členové
rodiny (rodiče a děti), sourozenci,
blízcí a vzdálení příbuzní, vztahy
a chování k rodičům a příbuzným,
postavení jednotlivých členů
rodiny/zařízení a vybavení
bytu,jednotlivé místnosti

Přesahy a vazby (MV,PT)
PT:
OSV:
I.7 - vyvozování správných mezilidských
vztahů, kolegiality a kamarádství
VDO:
II.2 - rodina jako základ občanské
společnosti a státu
VGS:
III.3 – vlastenectví potaţmo evropská
příslušnost naší republiky
MKV:
IV.4 – vztahy etnických skupin i jejich
rozdíly, základy multikulturního světa

Tematický celek: Lidé a čas
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

-

zvládnout jednoduchou orientaci
v čase

Školní výstupy
Ţák:

-

-

Přesahy a vazby (MV,PT)

Učivo

pozná části dne podle ustálených
denních činností (ráno, poledne,
večer)
umí vyjmenovat dny v týdnu

-

reţim dne (části, vyuţití), dny
v týdnu

je veden k dodrţování reţimu dne
(docházka do školy, domácí
příprava na vyučování, volný čas)

-

rozdělení dne na pracovní
a odpočinkovou činnost

-

časová orientace ve dni (den a
noc, ráno, poledne, večer), pojmy
včera, dnes a zítra/ lidové zvyky a
tradice, svátky

-

třídnické práce, pomoc rodičům
v domácnosti(domácí práce)

znát rozvrţení svých denních
činností

-

-

rozlišovat děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

-

postupně chápe a částečně
rozlišuje děj minulý, přítomný a
budoucí

-

poznávat různé lidské činnosti

-

pozná a umí pojmenovat běţné
denní činnosti a činnosti, se
kterými se setkává ve škole,
v rodině a ve svém okolí
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PT:
OSV:
I.5 – přizpůsobování ţivota poţadavkům
reţimu školáka
- dodrţování rozdělení pracovní
a
relaxační činnosti
I.11 – respektování ustálených denních
činností
- navazování výchovy k hodnotám a
správným postojům v ţivotě
ENV:
V.2
–
navozování
elementárních
podmínek ţivota na základě orientace v
čase

Tematický celek: Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

Školní výstupy

Přesahy a vazby (MV,PT)

Učivo

Ţák:

-

popsat a porovnat viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích

-

umí podle nabídnutých
charakteristických jevů v přírodě
určit dané roční období

-

jednotlivá roční období a jejich
projevy – charakteristika a
základní znaky flóry a fauny

-

poznat nejběţnější druhy
domácích
a volně ţijících zvířat

-

pozná běţná domácí zvířata
a rozlišuje je na společenská
a uţitková a postupně se
seznamuje se zvířaty ţijícími
v lese a na poli

-

zvířata na dvoře , společenská
zvířata, zvířata volně ţijící

-

základní druhy ovoce a zeleniny
(výstavky, ochutnávání, nákup),
uţití ovoce a zeleniny – význam
ovoce
a zeleniny v ţivotosprávě

-

zásady chování ve volné přírodě
(chování v lese, udrţování čistoty
v lese, vycházky do přírody, sběr
léčivých bylin, pobyty v přírodě)

-

pojmenovat základní druhy ovoce
a zeleniny

-

se postupně seznamuje se
základními druhy ovoce a
zeleniny

-

uplatňovat základní zásady
chování v přírodě

-

se postupně seznamuje s důvody
a zásadami chování ve volné
přírodě
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PT:
ENV:
V.1 – seznámení s charakteristickými
prvky základních ekosystémů
V.3 – seznámení s aktuálními problémy
ţivotního prostředí a moţnosti aktivního
zapojení k jejich řešení
V.4 – vedení ke kladnému vztahu člověka
k člověku a vlastnímu respektu k ţivotnímu
prostředí

Tematický celek: Člověk a jeho zdraví
Očekávaný výstup z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

-

uplatňovat hygienické návyky
a zvládat sebeobsluhu

Školní výstup
Ţák:

-

-

-

dodrţovat zásady bezpečného
chování tak, aby neohroţoval
zdraví své a zdraví jiných

-

uplatňovat základní pravidla
silničního provozu pro chodce

-

-

-

dokázat sdělit své zdravotní potíţe
a pocity

-

Přesahy a vazby (MV,PT)

Učivo

-

umí udrţovat osobní hygienu a
čistotu
zvládá úpravu zevnějšku a
postupně upevňuje kaţdodenní
základní hygienické návyky
je veden k uvědomění si
nebezpečných situacích v běţném
ţivotě (sportovní a zájmové
činnosti, manipulace s nářadím)

je seznámen se základními
pravidly silničního provozu pro
chodce – přechod vozovky i podle
semaforu,
respektuje vyznačený přechod pro
chodce

umí vyjádřit pocity osobní libosti či
nelibosti – bolesti
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osobní hygiena (umývání rukou
před
a po jídle, po pouţití WC,čištění
zubů, pravidelná očista
těla,udrţování čistoty ošacení a
obuvi, vhodné oblékání podle
ročního období)

-

bezpečnost při hrách a sportech,
při manipulaci s nářadím, ochrana
člověka při mimořádných ţivotních
situacích, nebezpečí uţívání
návykových látek

-

přechod pro chodce, semafor,
vycházka do města, pravidla
silničního provozu, nebezpečí
úrazu

-

zdraví a nemoc,projevy nemocí,
nebezpečí nákazy, dodrţování
léčebného reţimu, uţívání léků,
předcházení nemocem

PT:
ENV:
V.3 – dopad úrovně ţivotního prostředí na
lidské zdraví
V.4 – vedení k péči o vlastní zdraví
a
správnému
vztahu
–
zdravý
člověk/zdravá příroda
MDV:
VI.3 – vyuţití médií k prezentaci péče o
zdraví

PRVOUKA – 2. ročník
Tematický okruh: Místo,kde ţijeme
Očekávaný výstup z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

Školní výstup
Ţák:

Přesahy a vazby ( MV,PT)

Učivo

-

zvládnout orientaci v okolí svého
bydliště a v okolí školy

-

se orientuje v okolí školy a svého
bydliště

-

orientace v širším okolí školy,
bydliště, adresa bydliště

-

popsat a zvládat cestu do školy

-

zvládá cestu do školy a ze školy a
dokáţe ji popsat dle obecně
známých orientačních bodů

-

cesta do školy a ze školy, cesta do
obchodu

-

znát nejvýznamnější místa v okolí

-

zná a podle obrázků si vybaví a
pojmenuje nejvýznamnější místa
v okolí

-

nejvýznamnější místa a budovy
(obchod, pošta, lékař,lékárna)
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MV:
M – čísla domů, počítání pater, počty dnů
v týdnu atp.
JČ – rozšiřování slovní zásoby, tvorba vět
rozvitých, popis pracovního postupu,
dějových kroků, běţné pracovní činnosti
základních profesí…
VV – grafické ztvárnění a individuální
vyjádření aktuálních situací v jednotlivých
tématických celcích
PV – vyuţití přírodních materiálů v práci
s drobným materiálem
Mezipředmětové vztahy budou vyuţity ve
všech tématických celcích.
PT:
VGS:
III.3 – naše republika
evropského společenství

jako

prvek

Tematický okruh: Lidé kolem nás
Očekávaný výstup z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

-

znát role rodinných příslušníků
a vztahy mezi nimi a rozlišovat
blízké příbuzenské vztahy

Školní výstup
Ţák:

-

Učivo

-

zná jména svých rodičů, rozlišuje
blízké příbuzenské vztahy
zná a umí vyjádřit role
jednotlivých členů rodiny

rodina- rodiče, sourozenci,
vzdálení příbuzní, vazby v rodině,
role jednotlivých členů

-

mít osvojené základy
společenského chování

-

částečně zvládá základy
společenského chování

-

základy komunikace s dospělými,
mezilidské vztahy, formulace
prosby, poděkování atd.

-

projevovat toleranci k odlišnostem
spoluţáků, jejich přednostem i
nedostatkům

-

zvládá negativní projevy svých
spoluţáků a je poučen o jejich
individuálnosti

-

elementární povinnosti školáka,
vztahy mezi spoluţáky
(kamarádství, pomoc), rozlišování
dobrých
a špatných vlastností

-

pojmenovat nejběţnější povolání
a pracovní činnosti

-

umí pojmenovat nejběţnější
povolání a pracovní činnosti

-

běţná povolání, se kterými se ţák
setkává ve svém ţivotě (učitel,
lékař,zdravotní sestra, prodavač),
seznámení s učebními obory pro
absolventy ZŠp

-

vědět, jak se chovat při setkání
s neznámými lidmi

-

uţívá základní pravidla chování
při styku s cizími lidmi

-

moţná nebezpečí při setkání
s úplně cizími lidmi
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Přesahy a vazby (MV,PT)
PT:
MKV:
IV.2 – vztahy v rodině, příbuzenské
vztahy,
kamarádství,
interpersonální
vztahy
IV.3 – výchova k bezproblémovému souţití
s příslušníky jiných etnických skupin
MDV:
VI.2 – vyuţití mediálních sdělení
k interpretaci
správných
mezilidských
vztahů

Tematický celek: Lidé a čas
Očekávaný výstup z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

Školní výstupy

Učivo

Ţák:

-

zvládnout jednoduchou orientaci
v čase

-

pojmenuje části dne,
rozlišuje dny pracovní a dny volna
je seznámen s měsíci v roce

-

části dne, dny v týdnu, roční
období
a jejich měsíce

-

znát rozvrţení svých denních
činností

-

si uvědomuje povinnosti plynoucí
z dodrţování denního reţimu

-

reţim dne školáka, plnění školních
povinností, pomoc v rodině,
zájmová činnost

-

rozlišovat děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

-

dokáţe rozlišovat a zařadit děj do
minulosti, přítomnosti a
budoucnosti

-

časová orientace v týdnu
(pracovní dny, víkendy), volné dny
v roce – svátky, tradice, významné
dny

-

poznávat různé lidské činnosti

-

umí pojmenovat další specifické
lidské činnosti

-

jednoduché domácí práce, práce
na školním pozemku a v okolí
školy
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Přesahy a vazby (MV,PT)
PT:
OSV:
I.4 – získávání psychohygienických
návyků pomocí dodrţování reţimu dne
I.6 – seznámení se specifickými lidskými
činnostmi, jejich rozlišování
- rozšiřování poznávacích schopností

Tematický celek: Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP

Školní výstupy

Učivo

Ţák:
Ţák by měl:

-

popsat a porovnat viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích

-

poznat nejběţnější druhy
domácích
a volně ţijících zvířat

-

-

pojmenovat základní druhy ovoce
a zeleniny

uplatňovat základní zásady
chování v přírodě

-

dokáţe popsat změny v přírodě
v průběhu ročních období

-

jednotlivá roční období a jejich
projevy – charakteristika a změny
flóry, kalendář přírody

-

pojmenuje domácí zvířata a jejich
mláďata některá zvířata ţijící
v lese
a na poli

-

domácí zvířata a jejich mláďata,
chov a péče o ně, lesní zvěř a
jejich krmení, péče o ptáky v zimě

-

základy zpracování ovoce a
zeleniny, zahrada, sad, pole,
sklizeň, význam ovoce a zeleniny
pro zdraví

-

zásady chování ve volné přírodě
(chování v lese, udrţování čistoty
v lese, vycházky do přírody, sběr
léčivých bylin, pobyty v přírodě,
výlet do okolí města)

-

-

rozlišuje a správně pojmenovává
základní druhy ovoce a zeleniny

umí vyjmenovat základní zásady
chování ve volné přírodě
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Přesahy a vazby (MV,PT)
PT:
ENV:
V.1 – základní charakteristika jednotlivých
ekosystémů
V.2 – seznámení se základními
nezbytnými podmínkami pro ţivot
V.3 – seznámení s moţnostmi lidských
aktivit při řešení problémů ţivotního
prostředí
V.4 – vytváření kladného vztahu
k prostředí na základně péče o ţivou
přírodu
MDV:
VI.3 – vyuţití programu o přírodě v daném
tématickém celku

Tematický celek: Člověk a jeho zdraví
Očekávaný výstup z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

-

uplatňovat hygienické návyky
a zvládat sebeobsluhu

Školní výstup

Učivo

Ţák:

-

-

udrţuje osobní čistotu, zvládá
ustálené denní hygienické
návyky

základní hygienické návyky,
oblékání podle ročního období,
udrţování čistoty ošacení a obuvi,
otuţování, péče o zdraví, význam
pohybu na zdravém vzduchu

-

bezpečnost při hrách a sportech,
při manipulaci s nářadím, ochrana
člověka při mimořádných ţivotních
situacích, nebezpečí při uţívání
návykových látek (alkohol, nikotin),
hrací automaty

se řídí základními pravidly
silničního provozu pro chodce

-

příkazy a zákazy v silničním
provozu vztahující se k dětem,
fixace pravolevé orientace

-

je seznámen s hlavními částmi
lidského těla (hlava,
trup,končetiny)

-

hlavní části těla, části obličeje a
hlavy, smysly,pojmenování prstů
ruky

-

dokáţe vyjádřit a sdělit, která část
těla ho bolí

druhy nemocí, nebezpečí a přenos
infekčních nemocí a jejich
předcházení,chování v době
nemocí

-

dodrţovat zásady bezpečného
chování tak, aby neohroţoval
zdraví své a zdraví jiných

-

si uvědomuje nebezpečí
vznikající v běţných ţivotních
situacích (při práci, sportu….)

-

uplatňovat základní pravidla
silničního provozu pro chodce

-

-

pojmenovat hlavní části lidského
těla

-

dokázat sdělit své zdravotní potíţe
a pocity
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Přesahy a vazby (MV,PT)
PT:
ENV:
V.4 – vyvození obecné péče o člověka
a prostředí na základě péče o vlastní tělo
MDV:
VI.1 – reklamy a mediální masáţ vedená
potravinářským průmyslem je předkládána
z pohledu kritiky a negativního dopadu na
lidské zdraví

PRVOUKA – 3. ročník
Tematický celek: Místo, kde ţijeme
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

Školní výstupy

Učivo

Ţák:

-

zvládnout orientaci v okolí svého
bydliště a v okolí školy

-

zná adresu svého bydliště a
umístění školy ve městě a název
ulice

-

škola a její umístění ve městě,
adresa školy

-

popsat a zvládat cestu do školy

-

spolehlivě zvládá cestu do školy a
ze školy a je schopen její průběh
podrobně popsat

-

cesta do školy a ze školy – popis

Přesahy a vazby (MV,PT)
MV:
M – počítání na dnech , měsících, rocích,
zvládání časových jednotek a údajů
JČ
–
samostatné
popisování
jednoduchých činností a rozmanitostí
přírody
VV – grafické vyjádření ročních obdobích
v přírodě, částí lidského těla, případně
grafický doprovod tématu
PV – aplikování znalostí o projevech
přírody v pěstitelských pracích
Mezipředmětové vztahy budou vyuţity ve
všech tématických celcích.

-

znát nejvýznamnější místa v okolí

-

-

zná důleţité budovy, úřady,
památky
a jiná významná místa našeho
města
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významná místa našeho města,
budovy, úřady, památky

PT:
OSV:
I.7 – rozvíjení sociální a morální sloţky
osobnosti
prostřednictvím
her
a
modelových situacích
I.11 –
rozvíjení lidských hodnot ,
správných postojů a etiky na základě
zkušeností a proţitků

Tematický celek: Lidé kolem nás
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

-

-

-

Školní výstupy

Učivo

Ţák:

znát role rodinných příslušníků
a vztahy mezi nimi, rozlišovat
blízké
a příbuzenské vztahy

-

mít osvojené základy
společenského chování

-

rozlišuje postavení a funkce
matky
a otce v rodině, rozlišuje vzdálené
příbuzné v rodině

zná pravidla společenského
chování
a je schopen jejich základy
dodrţovat

projevovat toleranci k odlišnostem
spoluţáků, jejich přednostem i
nedostatkům

-

-

pojmenovat nejběţnější povolání
a pracovní činnosti

-

zná nejběţnější povolání a
dovede popsat náplň jejich
činnosti

-

vědět, jak se chovat při setkání
s neznámými lidmi

-

ví, jak se chovat k neznámým
lidem
a uvědomuje si moţná nebezpečí
při setkání s nimi

respektuje rozdílnost mezi
spoluţáky, je schopen poskytnout
pomoc slabšímu a naopak
přijmout radu od druhých
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-

rodiče, děti, prarodiče, ostatní
příbuzní, souţití v rodině, úplná
a neúplná rodina

-

pozdrav, poděkování, prosba,
pomoc slabším, postiţeným a
starším lidem

-

vztahy mezi spoluţáky, postoj
k tělesnému postiţení

-

nejběţnější povolání a náplň jejich
práce

-

diferenciace chování k známým
a neznámým dospělým

Přesahy a vazby (MV,PT)
PT:
VDO:
II.2 – prohlubování znalosti o fungování
a vztazích v občanské společnosti
VGS:
III.1 – seznámení
republika/Evropa/svět

s pojmem

Česká

Tematický celek: Lidé a čas
Očekávaný výstup z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

-

zvládnout jednoduchou orientaci
v čase

Školní výstup

Učivo

Ţák:

-

pojmenuje části dne
rozlišuje dny pracovní a dny volna
je seznámen s měsíci v roce –
začátek a konec školního roku,
prázdniny

-

poznat, kolik je hodin

-

dělí hodiny na půl a celou

-

znát rozvrţení svých denních
činností

-

si uvědomuje povinnosti plynoucí
z dodrţování denního reţimu a
umí účelně vyuţívat volného času

-

rozlišovat děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

-

si uvědomuje a rozlišuje činnosti
(děje), které byly, jsou a budou

-

poznávat různé lidské činnosti

-

pozná a pojmenovává nejrůznější
lidské činnosti
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-

dny v týdnu, měsíce, školní rok,
prázdniny, časové jednotky –
hodina, den, týden, měsíc, rok

-

dělení hodiny na půl hodiny a
hodiny

-

reţim dne – školní a domácí
povinnosti, zájmové krouţky

-

časová orientace v týdnu – včera,
dnes, zítra, pozítří

-

lidské činnosti spojené
s nejrůznějšími povoláními

Přesahy a vazby (MV,PT)
PT:
OSV:
I.1 – rozšiřování poznávání ţivota kolem
nás
I.3 – vyhledávání pomoci při vlastních
problémech, vedení k sebeorganizaci
směřující ke zdravému duševnímu a
sociálnímu ţivotu

Tematický celek: Rozmanitost přírody
Očekávaný výstup z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

Školní výstup

Učivo

Ţák:

-

popsat a porovnat viditelné
proměny v přírodě a v jednotlivých
ročních obdobích

-

dokáţe samostatně popsat změny
v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích a orientuje se
v kalendáři přírody

-

kalendář, roční období, jména
měsíců, dnů

-

poznat nejběţnější druhy
domácích
a volně ţijících zvířat

-

pozná a dokáţe pojmenovat
všechna domácí zvířata a jejich
mláďata
a nejznámější zvířata ţijící v lese
a na poli

-

domácí zvířata a jejich mláďata,
chov a péče o ně, lesní zvěř a
jejich krmení, péče o ptáky v zimě,
nebezpečí přenosu zvířecích
chorob na člověka

-

pojmenovat základní druhy ovoce
a zeleniny a poznat rozdíly mezi
dřevinami a bylinami

-

zná a umí pojmenovat základní
a některé druhy tropického ovoce
zná a umí poznat a rozlišit
zeleninu rostoucí v zahradě a na
poli

-

ovocné stromy – květ, zrání, plod,
opylování květu (včela, čmelák,
motýl), sad, zahrada, pole,
jehličnaté stromy – šišky, jehličí,
jarní květiny – části rostliny

uplatňovat základní zásady
chování v přírodě

-

se řídí základními zásadami
chování v přírodě

-

chování v lese a ve volné přírodě,
ochrana uţitečného hmyzu

-

pokusy: rozpustnost soli a cukru
ve vodě, voda, led, pára

-

-

provádět jednoduché pokusy se
známými látkami

-

-

podle pokynu učitele provádí
jednoduché pokusy se známými
látkami
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Přesahy a vazby (MV,PT)
PT:
ENV:
V.2
–
charakteristika
nezbytných
podmínek pro existenci ţivota
V.3
–
uvědomování
si
aktuální
problematiky zhoršujícího se ţivotního
prostředí
V.4 – vedení ke správnému způsobu
ţivota směřujícího k ochraně ţivotního
prostředí

Tematický celek: Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy z RVP ZV LP
Ţák by měl:

-

-

-

-

uplatňovat hygienické návyky
a zvládat sebeobsluhu

Školní výstupy

-

dodrţovat zásady bezpečného
chování tak, aby neohroţoval
zdraví své a zdraví jiných

-

uplatňovat základní pravidla
silničního provozu pro chodce

-

pojmenovat hlavní části lidského
těla

Učivo

Ţák:

-

samostatně zvládá péči o osobní
hygienu a sebeobsluhu

dokáţe rozlišit nebezpečné
situace, ke kterým můţe dojít ve
škole i mimo školu

se učí pohybovat v silničním
provozu jako chodec, orientuje se
ve světelné signalizaci

umí pojmenovat hlavní části
lidského těla
pozná, kde má uloţena jednotlivá
smyslová ústrojí
umí pojmenovat části obličeje a
hlavy

-

dokázat sdělit své zdravotní potíţe
a pocity

-

dokáţe popsat svůj momentální
zdravotní stav a pozná rozdíl mezi
zdravím a nemocí

-

zvládnout ošetření drobných
poranění

-

dokáţe ošetřit drobné poranění
pomocí náplasti
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-

osobní hygiena, sebeobsluha

-

ochrana člověka za mimořádných
ţivotních situací, bezpečné
chování ve škole a mimo školu

-

jednoduché dopravní značky,
semafor, chování na silnici

-

hlavní části lidského těla,
smyslová ústrojí

-

zdraví, nemoci, péče o zdraví,
zdravý ţivotní styl, otuţování,
ţivotospráva

-

seznámení s lékárničkou,
obvazový materiál

Přesahy a vazby (MV,PT)
PT:
OSV:
I.3 – schopnost seberegulace vedoucí
k ochraně osobního zdraví
MDV:
VI.3 – nabídka odborných pořadů o
ochraně zdraví člověka

PŘÍRODOVĚDA
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU
Předmět Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.
Cílem vyučování vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je rozvíjení základních poznatků ţáků
o společnosti a světě, ve kterém ţijí, pohybují se a komunikují. Ţáci získávají znalosti a dovednosti, které vychází
z jejich vlastních prvotních zkušeností ze setkání s ţivou i neţivou přírodou. Rozvíjejí si své dovednosti a znalosti
a rozšiřují si svou představu o reálném světě. Zároveň se učí své nabyté vědomosti a dovednosti uplatňovat
v běţném kaţdodenním ţivotě.
Během vyučování je vyuţíván názorný materiál (obrázky, tabule a tabulky, pracovní listy, sešity, knihy,
přírodniny..), který povede k lepší fixaci učiva PŘ. Velký důraz je kladen na rozvíjení kladného vztahu našich ţáků
k přírodě jako celku. Ten bude rozvíjen zejména praktickou výukou v přírodě na vycházkách, či při různých
projektech a pokusech, které ţákům nové vědomosti a dovednosti více přiblíţí.
Do předmětu Přírodověda jsme ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět zařadili tematické okruhy Rozmanitosti
přírody a Člověk a jeho zdraví.
2.období:
Ve druhém období jsou ţáci v předmětu Přírodověda vedeni k poznávání propojení člověka s přírodou a
k získávání vědomostí a dovedností o základních dějích v přírodě. Jsou soustavně vedeni k ochraně přírody
a ţivotního prostředí podle svých moţností a schopností. Učí se přírodu a svět kolem sebe pozorovat, porovnávat
získané poznatky a zkušenosti , pojmenovávat děje a činnosti, ze získaných informací vyvodit závěry. Během
různých činností spolu navzájem komunikují, rozvíjejí si slovní zásobu a učí se pouţívat nové pojmy. Upevňují si
hygienické návyky a seznamují se se zásadami zdravého ţivotního stylu.
Výuka předmětu Přírodověda probíhá v běţné třídě školy vybavené potřebnými pomůckami pro výuku,
časté jsou vycházky do okolí školy s poznáváním nejbliţšího přírodního prostředí. Vyuţívá se frontální způsob
výuky, skupinová práce a činnostní vyučování.
Vyučování předmětu probíhá v časové dotaci: ve 4. a 5. ročníku – 2 hodiny týdně.
Na prvním stupni je samostatný předmět Přírodověda tvořen 2 tématickými okruhy:
1. Rozmanitosti přírody
Tematický okruh Rozmanitosti přírody přináší ţákům vědomosti o různorodosti přírody. Seznámí ţáky se
změnami, které v přírodě neustále probíhají v závislosti na ročních obdobích, či na prostředí, ve kterém
ţivočichové a rostliny ţijí. Ţáci sami prakticky tyto změny sledují a porovnávají se svými dosavadními
zkušenostmi a učí se vyvodit konkrétní závěry. Vytvářejí si vztah k přírodě a sledují, jak činnost lidí přírodu
ovlivňuje. Učí se přírodu chránit v rámci svých moţností ( čistota okolí, třídění odpadů, šetření papírem, tvoření
výrobků z odpadových materiálů,…). Poznávají důleţitost ochrany ţivotního prostředí pro další ţivot lidí v blízké
budoucnosti.
2. Člověk a jeho zdraví
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví se ţáci seznamují se stavbou a funkcí svého těla. Učí se dodrţovat
správné hygienické návyky a učí se uvědomovat si jejich důleţitost pro ochranu jejich zdraví i zdraví spoluţáků
před různými nemocemi ( chřipka, ţloutenka, cizopasníci, AIDS,…). Seznamují se s významem otuţování pro
lidský organismus. Ţáci se učí za své zdraví zodpovídat a jsou vedeni k tomu, aby v případě zdravotních obtíţí
vyhledali s rodiči lékaře.
Předmětem prolínají tato průřezová témata v uvedených tematických okruzích:
OSV I. 7
MKV IV. 3
ENV V. 1,2,3
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení:
Učitel:
vede ţáky k vyuţití získaných vědomostí při práci s pojmy
vede ţáky k vyuţití získaných dovedností při pokusech a pozorováních
vede ţáky k vyhledávání nových informací
zohledňuje rozdíly v pracovním tempu ţáků
učí ţáky vyvodit závěr a zdůvodnit jej
Ţák:
vyuţívá získané dovednosti při práci a praktických cvičeních
si upevňuje význam pojmů, rozšiřuje si slovní zásobu
se učí pozorovat, provádí analýzu a syntézu pozorovaných jevů
pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
Kompetence k řešení problému:
Učitel:
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-

vede ţáka k promyšlení a nalezení řešení problému
učí ţáka vyuţívat vlastních zkušeností
ukazuje ţákovi různé varianty řešení problému
učí ţáka diskutovat a obhájit svůj názor asertivním způsobem

-

se učí poznat a pochopit sledovaný jev
promýšlí problém a hledá řešení
vyuţívá vlastních zkušeností a vědomostí
se učí poţádat o pomoc při práci učitele nebo spoluţáka
je-li upozorněn na chybu, hledá správné řešení, nedá se odradit neúspěchem

Ţák:

Kompetence komunikativní:
Učitel:
vede ţáky k souvislému a výstiţnému vyjadřování
zadává úkoly umoţňující spolupráci ţáků
připraví srozumitelné materiály odpovídající schopnostem ţáků
diskutuje se ţáky o různých problémech, jevech, které společně pozorují
směruje ţáky k vyvození správných závěrů z pozorování
Ţák:
se učí vyjadřovat souvisle a výstiţně
si osvojuje nové pojmy
rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
se učí zpracovávat jednoduchou formou výsledky svých pozorování
prezentuje výsledky svých pozorování a diskutuje o nich s ostatními
komunikuje v třídním kolektivu
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
Ţák:
-

vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování
dodává ţákům sebedůvěru
vede ţáky k dodrţování společně vytvořených pravidel třídy
buduje dobré mezilidské vztahy
spolupracuje s dětmi v týmu, kolektivu
podílí se na vytváření pravidel třídy
se učí pravidla dodrţovat (pravidla třídy, školní řád)
se učí vytvářet a prohlubovat dobré mezilidské vztahy
se chová slušně k dospělým lidem

Kompetence občanské:
Učitel:
Ţák:
-

učí ţáka správně se zachovat v krizových situacích
seznamuje ţáky s přírodou nejbliţšího okolí
podává ţákům zajímavé informace o ţivé a neţivé přírodě v regionu
učí ţáka správnému chování v přírodě
si je vědom svých povinností i práv ve škole i mimo školu
se učí správně zachovat v krizových situacích (poţár, dopravní nehoda, úraz…)
se seznamuje s přírodou nejbliţšího okolí
v rámci svých moţností se učí chránit ţivotní prostředí

Kompetence pracovní:
Učitel:
Ţák:
-

vede ţáky k dodrţování bezpečnosti při práci a k ochraně zdraví
učí ţáky provádět různá pozorování a pokusy
učí ţáky zaznamenávat výsledky svých pozorování
dodrţuje vymezená pravidla
plní zodpovědně své povinnosti
si vytváří správné pracovní návyky
se snaţí svou práci vykonat co nejlépe
zaznamenává výsledky svých pozorování
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PŘÍRODOVĚDA – 4. ročník
Tematický celek: Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

-

Školní výstupy

poznat propojenost ţivé a neţivé
přírody, přizpůsobení organismů
prostředí

-

popsat střídání ročních období

-

-

-

-

-

-

uvést zástupce ţivočišné a rostlinné
říše vyskytující se v nejbliţším okolí
a popsat jejich základní ţivotní
podmínky

-

zvládat péči o pokojové rostliny a znát
způsob péče o drobná domácí zvířata

-

uplatňovat zásady ochrany přírody
a ţivotního prostředí

-

-

popsat vliv činnosti lidí na přírodu
a posoudit, které činnosti přírodnímu
prostředí pomáhají a které ho poškozují

Učivo

Ţák:

-

se seznamuje s rozdíly mezi ţivou
a neţivou přírodou
se učí vnímat propojení ţivé a neţivé
přírody

PŘÍRODA ŢIVÁ A NEŹIVÁ
člověk a příroda
les, pole , louka, voda
volně ţijící zvířata
rok, roční doby, měsíce

Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
ČJ - rozlišování důleţitých a méně
důleţitých
informací v textech
M - zpracování a porovnávání získaných
údajů při praktických činnostech ţáci
VL – ochrana přírody nejbliţšího regionu a
okolí,
seznamování s faunou a flórou regionu
VV, PV – výtvarné zpracování témat –
kresbou,
malbou, vybarvováním, zpracováním
přírodnin..

vyjmenuje roční období ve správném
pořadí
se učí přiřadit názvy měsíců k ročním
obdobím
se učí popisovat jednotlivá roční období
dle charakteristických znaků

ŢIVOČICHOVÉ A ROSTLINY
stavba těla ţivočichů
ţivotní podmínky ţivočichů
výţiva ţivočichů
stavba těla rostlin
ţivotní podmínky rostlin
zalévání a výţiva rostlin
kypření rostlin

vyjmenovává zástupce ţivočišné
a rostlinné říše ze svého okolí

OCHRANA PŔÍRODY
chování k přírodě
Desatero ochránců přírody

OSV
I.7 – spolupráce mezi ţáky rozvíjí a upevňuje
mezilidské vztahy v kolektivu třídy

TŘÍDÉNÍ ODPADŮ
dělení odpadů
papír, plast, sklo, domovní odpad

MKV
IV.3 – stavba těla lidí je stejná, ale lidé se liší
vnějším vzhledem podle etnického původu

POKUSY
lidské tělo – měření, váţení,
porovnávání
velikonoční osení
pěstování rostlin ze semen

ENV

se učí pečovat o pokojové rostliny
ve třídě

se seznamuje se zásadami ochrany
přírody a ţivotního prostředí
se učí třídit odpad – papír, plast, sklo
se seznamuje s různými činnostmi lidí
a snaţí se odhadnout jejich vliv
na přírodu (negativní či pozitivní)
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PT:

V.1 – seznámení se s různými ekosystémy
V.2 – získání informací o základních podmínkách ţivota

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
-

Školní výstupy

provést jednoduchý pokus podle
návodu

-

Učivo

Přesahy a vazby ( MV, PT )

podle návodu učitele provádí jednoduchý
pokus a pozoruje jeho výsledky

Tematický celek: Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

Školní výstupy
Ţák:

-

pojmenovat a popsat orgánové
soustavy

-

popíše základní části lidského těla
se seznamuje s vnitřní stavbou těla
se seznámí s nejdůleţitějšími orgány
v těle

-

rozlišit jednotlivé etapy lidského ţivota

-

si uvědomuje různé etapy lidského
ţivota – dětství, dospělost, stáří

-

se učí chránit své zdraví správnými
hygienickými návyky
poznává zdravý ţivotní styl a správné
stravovací návyky
se učí dodrţovat léčebný reţim v době
nemoci

-

uplatňovat základní dovednosti
a návyky související s preventivní
ochranou zdraví a zdravého ţivotního
stylu

-

-

uplatňovat základní pravidla silničního
provozu pro cyklisty

-

se umí pohybovat v silničním provozu
jako chodec
zná význam světelného zařízení a umí
jej pouţívat
se seznamuje s pravidly silničního
provozu pro cyklisty
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Učivo
Přesahy a vazby ( MV, PT )
LIDSKÉ TĚLO
MV:
etapy lidského ţivota – vývoj člověka ČJ - správné drţení těla při psaní a jiných
péče o zdraví – denní reţim, zdravá
činnostech
M – měření a porovnávání částí lidského
strava, pitný reţim, aktivní pohyb,
osobní a intimní hygiena, prevence
těla
nemoci, základní péče o nemocného VL – znalost dopravní struktury okolí,
části lidského těla
pohyb
vnitřní orgány lidského těla
v dopravní struktuře obce
VV,PV - kreativní vyuţití získaných
PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU
dovedností
pro chodce a cyklisty
a naopak
TV - pouţívání názvosloví obsahující
povinné vybavení jízdního kola
semafor a dopravní značky
pojmenování částí lidského těla
PRVNÍ POMOC
PT:
ošetření drobného poranění
ENV
prevence úrazů
V.2 - seznamování s vlastním tělem,
návykové látky
rozvíjení poznávacích schopností, vnímání
OCHRANA ČLOVÉKA ZA MIMOŘÁDNÝCH smysly a jejich funkce při poznávání sebe
ŢIVOTNÍCH SITUACÍ
a okolního prostředí, přizpůsobování těla
evakuace
přírodním podmínkám (otuţování,
povodeň
oblékání,
poţár
hygiena,..)
dopravní nehoda
letecká katastrofa

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP

Školní výstupy
-

-

poskytnout první pomoc při drobných
úrazech a přivolat lékařskou pomoc

-

se učí poskytnout první pomoc
při drobných úrazech a poraněních

-

mít osvojené jednoduché způsoby
odmítání návykových látek

-

se seznamuje se škodlivostí různých
návykových látek a učí se je odmítat

-

se učí reagovat na pokyny dospělých
se seznamuje s druhy nebezpečí
se učí chovat v mimořádných situacích

reagovat přiměřeně na pokyny
dospělých při mimořádných
událostech
-
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Učivo
bombový útok

Přesahy a vazby ( MV, PT )

PŘÍRODOVĚDA – 5. ročník
Tematický celek: Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

-

poznat propojenost ţivé a neţivé
přírody, přizpůsobení organismů
prostředí

popsat střídání ročních období

Školní výstupy
Ţák:
-

-

chápe rozdíly mezi ţivou a neţivou
přírodou
vnímá a popisuje propojení ţivé
a neţivé přírody
umí přiřadit názvy měsíců k ročním
obdobím
popisuje jednotlivá roční období
dle charakteristických znaků

-

uvést zástupce ţivočišné a rostlinné
říše vyskytující se v nejbliţším okolí
a popsat jejich základní ţivotní
podmínky

-

umí poznat a vyjmenovat zástupce
ţivočišné a rostlinné říše
ve svém okolí

-

zvládat péči o pokojové rostliny a znát
způsob péče o drobná domácí zvířata

-

pečuje o pokojové rostliny ve třídě
kypří půdu
přesazuje a učí se rozmnoţovat pokojové
rostliny
se seznamuje se způsoby rozmnoţování
pokojových rostlin
se seznamuje s péčí o drobná domácí
zvířata

-

-

uplatňovat zásady ochrany přírody
a ţivotního prostředí

-

zná základní zásady ochrany přírody
a ţivotního prostředí
třídí odpad – papír, plast, sklo
se seznamuje s ochranou vody ,
vodních toků a ovzduší
se učí o čistění a úpravě vody
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Učivo
PŘÍRODA ŢIVÁ A NEŢIVÁ
člověk, ţivočichové, hmyz,
rostliny
základní rozdělení látek
půda, nerost a hornina
voda, vzduch

Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
JČ - rozlišování důleţitých a méně
důleţitých
informací
M - porovnávání získaných údajů při
praktických
činnostech
ŢIVOČICHOVÉ A ROSTLINY
VL – druhy fauny a flóry regionu
VV, PV - zpracování některých
stavba těla
ţivotní podmínky, výţiva, uţitek
témat výtvarně –
péče a jejich chov
kresbou, malbou, vybarvováním,
kočka, pes, tur domácí, prase domácí, zpracováním
králík
přírodnin…
základní ţivotní projevy rostlin
PT:
péče o pokojové rostliny
OSV:
rozmnoţování pokojových rostlin
I.7 – spolupráce v kolektivu třídy
chráněné rostliny
péče o zvířata, chov zvířat
ENV:
OCHRANA PŘÍRODY
V.3 - získávání kladného postoje
chování k přírodě
k ochraně
Desatero ochránců přírody
přírody, nebýt lhostejným
třídění odpadů
k problematice
ţivotního prostředí
ČLOVĚK A PŘÍRODA
les, pole , louka
voda, vzduch
POKUSY
lidské tělo – měření, váţení,
porovnávání…
velikonoční osení
pěstování rostlin ze semen

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP

Školní výstupy

-

popsat vliv činnosti na přírodu
a posoudit, které činnosti přírodnímu
prostředí pomáhají a které ho poškozují

-

ví, jak lidé svou činností ovlivňují
přírodu

-

provést jednoduchý pokus podle návodu

-

provádí pokusy a pozorování, jejich
výsledky zaznamenává, hodnotí
a porovnává s ostatními

-

Učivo
voda dešťová, z potoka a uţitková

Přesahy a vazby ( MV, PT )

Tematický celek: Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

pojmenovat a popsat orgánové
soustavy

Školní výstupy
Ţák:
-

-

rozlišit jednotlivé etapy lidského ţivota

-

-

uplatňovat základní dovednosti
a návyky související s preventivní
ochranou zdraví a zdravého ţivotního
stylu

-

uplatňovat základní pravidla silničního
provozu pro cyklisty

-

-

-

umí popsat a ukázat základní stavbu
lidského těla a kostry
rozlišuje orgánové soustavy lidského
těla

Učivo
LIDSKÉ TĚLO
orgánové soustavy lidského těla
hygiena
etapy lidského ţivota – vývoj člověka

PÉČE O ZDRAVÍ
denní reţim, pitný reţim
aktivní pohyb
osobní a intimní hygiena
rozlišuje různé etapy lidského ţivota –
prevence nemoci
dětství, dospívání, dospělost,zralý věk,
základní péče o nemocného
stáří

chrání své zdraví správnými
hygienickými návyky
zná zásady zdravého ţivotního stylu
dodrţuje léčebný reţim v době nemoci
zná a respektuje pravidla silničního
provozu pro chodce a cyklisty
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PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU
pro chodce a cyklisty
povinné vybavení jízdního kola
semafor a dopravní značky
PRVNÍ POMOC
ošetření drobného a váţnějšího
poranění
prevence úrazů
návykové látky

Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
JČ - správné drţení těla při psaní a
jiných
činnostech
M – v obsahu slovních úloh se můţe
objevit
téma zdraví, péče o tělo apod.
VL – zdraví lidí v Evropě a různě ve
světě
VV, PV – kreativní vyuţití získaných
dovedností
TV - názvosloví, obsahující
pojmenování částí
lidského těla
PT:
OSV:
I.7 - mezilidské vztahy v kolektivu
třídy, tělo
a smysly, rozvíjení poznávacích
schopností

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP

Školní výstupy
-

-

poskytnout první pomoc při drobných
úrazech a přivolat lékařskou pomoc

-

-

mít osvojené jednoduché způsoby
odmítání návykových látek

-

reagovat přiměřeně na pokyny
dospělých při mimořádných událostech

-

umí poskytnout první pomoc
při drobných úrazech a poraněních
se učí poskytnout první pomoc
při váţnějších úrazech a poraněních

-se učí
sepředcházet
seznamuje úrazům
se škodlivostí různých
návykových látek a učí se je odmítat
se seznamuje s nebezpečím
gamblerství

-

dbá pokynů dospělých
se učí reagovat na různé druhy
nebezpečí
se učí vhodně a přiměřeně chovat
v krizových situacích
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Učivo
jiné závislosti

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH
ŢIVOTNÍCH SITUACÍ
evakuace
povodeň
poţár
dopravní nehoda
letecká katastrofa
bombový útok

Přesahy a vazby ( MV, PT )
ENV:
V.3 - ochrana přírody

VLASTIVĚDA
CHARAKTERISTIKA PŔEDMĚTU
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMÉTU
Předmět Vlastivěda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.
Cílem vyučování vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je rozvíjení základních poznatků ţáků
o společnosti a světě, ve kterém ţijí, pohybují se a komunikují. Ţáci si rozšiřují svou představu o reálném světě.
Zároveň si utvářejí citový vztah k místu, kde ţijí a ke své rodné zemi. Učí se chápat rozdílnosti mezi jednotlivými
lidmi i mezi skupinami lidí. Osvojují si zásady slušného chování a jednání mezi dětmi i dospělými. Učí se
navzájem si pomáhat a spolupracovat. Během vyučování je vyuţíván názorný materiál (obrázky, pracovní listy,
sešity, knihy, filmy...), který více přiblíţí dětem učivo VL.Velký důraz je kladen na rozvíjení vztahu ţáků k rodné
zemi. Vycházky do okolí obce a seznamování s historií a památkami regionu a ČR budou velkým pomocníkem při
plnění tohoto úkolu.
2.období:
Ve druhém období jsou ţáci v předmětu Vlastivěda vedeni k poznávání propojení člověka se společností
a k získávání vědomostí o nejbliţším okolí svého bydliště, seznamují se s historií svého regionu a své země. Jsou
informováni o zeměpisných, politických a globálních souvislostech vztahu mezi ČR, sousedními státy a Evropou.
Během různých činností spolu navzájem komunikují, rozvíjejí si slovní zásobu a učí se pouţívat nové pojmy.
Vyučování předmětu probíhá v následující časové dotaci: ve 4. a 5. ročníku – 2 hodiny týdně
Vzdělávací obor Vlastivěda je na prvním stupni tvořen 3 tématickými okruhy:
1. Místo, kde ţijeme
Tematický okruh Místo, kde ţijeme přináší ţákům vědomosti o nejbliţším okolí, o místě kde ţijí. Učí se v místě
bydliště orientovat a pohybovat tak, aby se cítili bezpečně. Postupně poznávají nejbliţší okolí školy, obec, region
a dále si rozšiřují své poznatky o České republice. Jsou seznámeni s okolními státy ČR a kontinentem, na
kterém ţijeme – Evropou. Poznání bude nejen praktické, ale i teoretické. Práce s plány a mapou zpestří výuku
VL, ţáci mohou tvořit i modely obce, okolí školy apod…
Učí se pomocí regionálních mediálních sdělení sledovat dění v regionu, později sledováním zpráv mohou
s učitelem hovořit i o dění ve státě ( volby, památky, významná výročí, různé události a zajímavosti, které ţáky
zaujmou ).
2. Lidé kolem nás
V tematickém okruhu Lidé kolem nás se ţáci seznamují s pravidly společenského chování. Seznamují se
s různými odlišnostmi jednotlivců i skupin lidí – fyzických, sociálních. kulturních, etnických, náboţenských,…Učí
se být tolerantní a ohleduplní k ostatním. Při praktických činnostech se ţáci učí vzájemně spolupracovat a
respektovat případné odlišnosti svých spoluţáků. Ţáci se seznámí se základními právy dítěte, ale také se svými
povinnostmi. Učí se chovat v různých krizových situacích, předcházet jim a pokud nastanou, chovat se
adekvátním způsobem.
3. Lidé a čas
V tomto tematickém okruhu se ţáci učí orientovat v čase. Uvědomí si, jak čas během roku vše mění, uvědomí si
děje minulé, současné a budoucí. Seznámí se s historií svého regionu a ČR a pomocí pověstí se tak stručně
seznámí s dějinami země, ve které ţijí. Navštíví nejbliţší historické památky a tak se prakticky seznámí s historií
regionu. Získávají nové zkušenosti a poznatky návštěvou výstav s historickým zaměřením, seznámí se s různými
lidovými zvyky, typickými pro určité období a svátky.
Předmětem prolínají tato průřezová témata:
VDO II. 2,3,4
VGS III. 2,3
MKV IV. 3,5
ENV V. 4
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení:
Učitel:
vede ţáky k vyuţití získaných vědomostí při práci s pojmy
vede ţáky k vyuţití získaných dovedností při práci s plány a mapou
vede ţáky k vyhledávání nových informací
zohledňuje rozdíly v pracovním tempu ţáků
Ţák:

88

-

vyuţívá získané dovednosti při práci a praktických cvičeních
si upevňuje význam pojmů, rozšiřuje si slovní zásobu
se učí pozorovat, pracuje s plánem a mapou
pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami

Kompetence k řešení problému:
Učitel:
učí ţáka vyuţívat vlastních zkušeností
ukazuje ţákovi různé varianty řešení problému
vede ţáka k samostatnosti
Ţák:
promýšlí problém a hledá řešení
vyuţívá vlastních zkušeností a vědomostí
se učí poţádat o pomoc při práci učitele nebo spoluţáka
je-li upozorněn na chybu, hledá správné řešení, nedá se odradit neúspěchem
Kompetence komunikativní:
Učitel:
vede ţáky k souvislému a výstiţnému vyjadřování
zadává úkoly umoţňující spolupráci ţáků
připraví srozumitelné materiály odpovídající schopnostem ţáků
Ţák:
se učí vyjadřovat souvisle a výstiţně
si osvojuje nové pojmy
rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
se učí zpracovávat jednoduchou formou výsledky svých zjištění
prezentuje výsledky své práce
komunikuje v třídním kolektivu
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování
vede ţáky k dodrţování společně vytvořených pravidel třídy
buduje dobré mezilidské vztahy
Ţák:
spolupracuje s dětmi v týmu, kolektivu
se podílí na vytváření pravidel třídy
se učí pravidla dodrţovat (pravidla třídy, školní řád)
se učí vytvářet a prohlubovat dobré mezilidské vztahy
se chová slušně k dospělým lidem
Kompetence občanské:
Učitel:
učí ţáka správně se zachovat v krizových situacích
seznamuje ţáky s nejbliţším okolím
podává ţákům zajímavé informace o regionu, ČR
učí ţáka správnému chování ve společnosti
Ţák:
si je vědom svých povinností i práv ve škole i mimo školu
se učí správně zachovat v krizových situacích (poţár, dopravní nehoda, úraz…)
se seznamuje se svou vlastí
Kompetence pracovní:
Učitel:
vede ţáky k dodrţování bezpečnosti při práci a k ochraně zdraví
učí ţáky provádět různá pozorování
učí ţáky zaznamenávat výsledky svých pozorování
učí ţáka vyhledávat a třídit informace
vede ţáky ke zpracování informací - postery
Ţák:
dodrţuje vymezená pravidla
plní zodpovědně své povinnosti
si vytváří správné pracovní návyky
se snaţí svou práci vykonat co nejlépe
zaznamenává výsledky svých zjištění
vypracovává sám nebo ve skupince postery
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VLASTIVĚDA – 4. ročník
Tematický celek: Místo, kde ţijeme
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
popsat polohu svého bydliště na mapě,
začlenit svou obec (město)
do příslušného kraje

-

Školní výstupy

-

-

orientovat se na mapě České
republiky, určit hlavní světové strany

Učivo
ORIENTACE V OBCI
plánek obce

Ţák:

-

popíše polohu svého bydliště v obci
popíše cestu z místa na místo v rámci
obce
ví, ve kterém kraji ţije
se seznamuje s mapou, značkami
a významem barev na mapě
se učí orientovat na mapě
poznává hlavní světové strany, umí je
vyjmenovat

REGION
mapa místní krajiny
MAPA ČR
barvy na mapě
značky na mapě
hlavní světové strany

PT:
VDO:
II.2 - kladný postoj ke svému bydlišti.
se seznamuje s geografickými údaji
II.3 – podíl občana na řízení státu –
obce
DOPRAVA A CESTOVÁNÍ
volby
poznává pamětihodnosti své obce
doprava v obci a mezi obcemi
do zastupitelstva a do senátu, volba
( na obrázcích )
dopravní nehoda, chování při dopravní prezidenta
se seznamuje s pamětihodnostmi své
nehodě, první pomoc
II.4 - získávání poznatků o principu
obce ( na vycházkách )
fungování
s pomocí učitele vyhledává zvláštnosti
státu a demokracie
a zajímavosti o obci a nejbliţším okolí
HISTORIE OBCE
památky obce, významné budovy

-

znát region, ve kterém bydlí, jeho
pamětihodnosti, zvláštnosti
a zajímavosti

-

-

sdělit a popsat poznatky a záţitky
z vlastních cest

-

Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
JČ, PŘ – rozlišování důleţitých a méně
důleţitých informací v textech
VV, PV - zpracování vyhledaných
zajímavostí
výtvarnou formou do podoby plakátu,
posteru
M – vyuţívání číselných údajů a
propagačních
materiálů města

vypráví záţitky o svém cestování
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Tematický celek: Lidé kolem nás
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

dodrţovat pravidla pro souţití ve škole,
v rodině, v obci (městě)

Školní výstupy
Ţák:
-

-

rozpoznat ve svém okolí nevhodné
chování a jednání vrstevníků
a dospělých

-

-

znát základní práva dítěte, práva
a povinnosti ţáka školy

-

-

reagovat vhodným způsobem
na pokyny dospělých při mimořádných
událostech

-

zná a učí se pravidla pro souţití
v kolektivu třídy
se učí dodrţovat pravidla souţití
ve škole
dodrţuje pravidla souţití v rodině
a obci

Učivo
ŠKOLNÍ ŘÁD
pravidla třídy
pravidla společenského chování
prevence sociálně patologických jevů
úmluva o právech dítěte

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH
ŢIVOTNÍCH SITUACÍ
se učí poznávat vhodné a nevhodné
poţár
chování
ochrana před povodněmi
přiměřeným způsobem jedná se svými
evakuace, evakuační zavazadlo
vrstevníky
teroristické akce
se snaţí s dospělými jednat podle
integrovaný záchranný systém
norem společenského chování

se seznamuje se základními právy
dítěte
je seznamován s právy a povinnostmi
ţáka školy
respektuje pokyny dospělých
při mimořádných událostech
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Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
ČJ - rozvíjení řečových dovedností,
jednání
s lidmi, různé formy komunikace
VV - projevování vztahu k lidem
prostřednictvím výtvarných činností
PV – svou prací dává najevo vztah ke
škole,
k obci, ke svému okolí
PT:
MKV:
IV.3 – uvědomování si etnických rozdílů
a seznamování se s pojmy většina a
menšina
IV.5 – práva dítěte zaručují rovnost
všem
dětem bez rozdílu etnického původu
ENV:
V.4 - dodrţování pravidel
společenského
chování, získávání návyků k ochraně
svého
zdraví a zdraví ostatních lidí ve svém
okolí,
ochrana ţivotního prostředí

Tematický celek: Lidé a čas
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

Školní výstupy

Učivo
OBEC, REGION
lidská obydlí dříve a nyní

Ţák:

rozeznat rozdíl mezi ţivotem dnes
a ţivotem v dávných dobách

-

-

znát významné události a pověsti,
které se vztahují k oblasti a k regionu

-

se seznamuje a vyhledává významné
události a pověsti, vztahující se
k regionu

-

vědět o nejvýznamnějších kulturních,
historických a přírodních památkách
v okolí svého bydliště

-

se seznamují s významnými kulturními
památkami své obce
poznává přírodní památky okolí
bydliště

-

-

se učí poznávat rozdíl mezi ţivotem
přítomným a minulým
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-

regionální pohádky a pověsti

-

památné objekty v obci a okolí
Uhlířský vrch
Bruntálský zámek

Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
JČ – vyjadřování celými větami, vyprávění
regionálních pověstí podle osnovy, tvoření
popisků, slovní hodnocení práce druhých
M – seznámení s časovými údaji,
znázornění
na číselné časové ose, vztah mezi
menším
číslem a starším dějem, událostí
VV,PV – zpracování výsledků činností
v postery,
tvoření obrázků k událostem, vytváření
prezentací,.seznamování s různými
zajímavostmi z historie
PT:
VDO:
II.3 – účast lidí na řízení země dříve a nyní
II.4 – různé formy vlády

VLASTIVĚDA – 5. ročník
Tematický celek: Místo, kde ţijeme
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
popsat polohu svého bydliště
na mapě, začlenit svou
obec(město)
do příslušného kraje
-

-

orientovat se na mapě České
republiky, určit světové strany

Školní výstupy
Ţák:
-

-

-

mít základní znalosti o České
republice a její zeměpisné poloze
v Evropě

-

-

-

-

-

znát region, ve kterém bydlí, jeho
pamětihodnosti, zvláštnosti
a zajímavosti

-

sdělit a popsat poznatky a záţitky
z vlastních cest

-

poznat státní symboly

-

-

ví, ve kterém kraji ţije, umí ho ukázat
na mapě
ukáţe polohu svého bydliště na mapě,
plánu města (ulice)
se orientuje na mapě ČR
ukáţe hlavní světové strany a seznámí
se s vedlejšími světovými stranami
se učí ukázat na mapě části ČR
se učí ukázat informativně podle mapy
nejdůleţitější pohoří, níţiny, řeky,
města ČR
se učí ukázat hranice ČR a sousední
státy na mapě Evropy

vyjmenuje důleţité pamětihodnosti své
obce, pozná je na vycházkách
navštíví s učitelem zámek a muzeum
v Bruntále

sděluje záţitky z vlastních cest

zná státní symboly, umí je vyjmenovat
a určit na obrázku
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Učivo
OBEC
orientace v obci
plán obce
mapa regionu
REGION
Moravskoslezský kraj
MAPA
-

barvy na mapě, značky
hlavní a vedlejší světové strany
druhy map, kompas, buzola
Čechy, Morava, Slezsko
orientace na mapě
pohoří, níţiny, řeky, města
hranice ČR, sousední státy
ČR jako součást Evropy

STÁTNÍ SYMBOLY
státní symboly
korunovační klenoty
DOPRAVA A CESTOVÁNÍ
doprava a cestování v ČR
doprava a cestování v Evropě
druhy dopravy
záţitky z cest, pohlednice,
fotografie

Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
ČJ – rozlišování důleţitých a méně
důleţitých
informací v textech
VV, PV - vyhledávání zajímavostí, jejich
zpracování výtvarnou formou - plakát.
PŘ - nové informace o fauně a flóře ČR
M – zjišťování dat a jejich zpracování do
tabulek, porovnávání hodnot, vyvození závěrů
PT:
VGS:
III.2 - osvojování nových poznatků, řešení
různých úkolů v pracovních listech,
vyhledávání nových informací, práce
s mapou
III.3 – vědomí existence dalších států
v Evropě,
získávání informací o EU a jejím významu
MKV:
IV.3 – v různých zemích Evropy ţijí různí
lidé,
kteří se liší svým etnickým původem –
vzhled,
náboţenství, kultura,…
IV.5 – význam sociálního smíru a solidarity
mezi lidmi
ENV:
V.4 - kladný vztah ke své vlasti, rozvíjení
mezilidských vztahů v kolektivu třídy

Tematický celek: Lidé kolem nás
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

dodrţovat pravidla pro souţití ve škole,
v rodině, v obci (městě)

Školní výstupy

-

-

-

rozpoznat ve svém okolí nevhodné
chování a jednání vrstevníků
a dospělých

-

-

znát základní práva dítěte, práva
a povinnosti ţáka školy

-

-

reagovat vhodným způsobem
na pokyny dospělých při mimořádných
událostech

Učivo

Ţák:

-

zná a dodrţuje pravidla pro souţití
v kolektivu třídy, podílí se na jejich
určování
zná a dodrţuje pravidla souţití
ve škole, v rodině a obci

PRAVIDLA CHOVÁNÍ
školní řád
pravidla třídy
pravidla společenského
chování
pravidla souţití v rodině a obci

Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
ČJ, VV - jazykové a výtvarné zpracování
témat, vyjádření vztahů k ostatním lidem
i k pravidlům společenského chování,
diskuse
se ţáky i učitelem

PT:
OCHRANA ČLOVĚKA
VGS:
prevence sociálně
rozeznává vhodné a nevhodné chování
III.2 - práce na internetu, vyhledávání
patologických
jevů
se učí reagovat na nevhodné chování
Úmluva
o
právech
dítěte
informací
dospělých i dětí
chování při mimořádných
o okolním světě a lidech, kteří v něm ţijí
správným způsobem jedná se svými
III.3 - vědomí existence dalších obyvatel
událostech:
vrstevníky
poţár,
povodeň,
krizová
Evropy, jsme sousedé a chceme o sobě
jedná s dospělými podle norem spolesituace,
vědět
čenského chování
evakuace, poplach, havárie,…
ENV:
ochrana ţivotního prostředí
V.4 - návyky k ochraně svého zdraví a zdraví
se seznamuje se základními právy
ostatních lidí ve svém okolí
dítěte
poznává povinnosti a práva ţáka školy
respektuje pokyny dospělých
při mimořádných událostech
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Tematický celek: Lidé a čas
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

rozeznat rozdíl mezi ţivotem
dnes
a ţivotem v dávných dobách

Školní výstupy
Ţák:
-

pozná a popisuje rozdíl mezi
ţivotem
přítomným a minulým

Učivo
HISTORIE ČR
lidská obydlí dříve a nyní
pravěk
příchod Čechů
Velkomoravská říše
Cyril a Metoděj
Karel IV.
Praha
Staré pověsti české
HISTORIE OBCE, PAMÁTKY OBCE
regionální pověsti
Bruntál
kulturní ţivot obce
památné objekty v obci a okolí:
Zámek, muzeum, morový sloup,
Gabrielův dům, Děkanský kostel
Nanebevzetí Panny Marie,…
práce s internetem – vyhledávání
obrázků a informací o pamětihodnostech
www.cestykrajem.cz
www.mubruntal.cz
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Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
ČJ, VV - zpracování historických témat jazykovou i
výtvarnou formou
M - sledování běhu dějin na číselné ose
PV – výroba datové osy

PT:
VGS:
III.2 - poznávání ţivota v dávných dobách pomocí starých pověstí
III.3 – různé kulturní rozdíly mezi lidmi
v dobách minulých a současných

H U D E B N Í V Ý CH O V A
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU
Součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura je vzdělávací obor Hudební výchova.
Hudební výchova dává ţákům příleţitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu
setkávat se s hudbou. V souladu s emocionálním a rozumovým rozvojem ţáků hudební výchova směřuje k tomu,
aby ţáci budovali svůj smysl pro rytmus, melodické a harmonické cítění, hudební paměť, představivost a fantazii.
Ţáci rozvíjejí své schopnosti a dovednosti vokálními, instrumentálními, poslechovými a hudebně - pohybovými
aktivitami. Získají náhled do hudební kultury českých i jiných národů.
1.období:
Hudební výchova v 1.období vyuţívá přirozené schopnosti dětí projevovat se zvukově a pohybově. Dává prostor
pro rozvoj individuálních tvořivých schopností, záţitků a projevů dětí z různých etnických a sociokulturních skupin.
Hudební výchovou lze děti úspěšně ovlivňovat při multikulturní výchově, zájmových činnostech i náplní volného
času. Vede ke kultivaci osobnosti, psychické vyrovnanosti a sniţuje nesoustředění či případnou agresivitu ţáků.
Zvláště děti s mentálním postiţením hudebních a tanečních projevů vyuţívají k prezentaci své jedinečnosti
a k upevňování sebevědomí.
2.období:
Ve 2. období ţáci postupně přecházejí od hravých činností k uvědomělejší hudební činnosti. Hudební výchova se
uskutečňuje prostřednictvím pěveckých, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činností, které
jsou vzájemně provázány a navzájem se doplňují. Jejich obsahem je hlasová výchova, rozvoj rytmických
a intonačních dovedností, jednohlasý zpěv s doprovodem i bez doprovodu, osvojování hry na rytmické nástroje.
Pracuje se s tóny a výrazovými prostředky hudby - rytmus, tempo, dynamika. Úlohou učitele je posilovat
sebevědomí ţáků, podporovat jejich vlastní hudební vyjádření, podněcovat jejich zájem o hudbu.
Výuka předmětu hudební výchova probíhá v běţné třídě školy, vybavené potřebnými pomůckami pro
výuku. Hudba je osvojována při vyučování, návštěvou výchovných koncertů, divadelních představení a v mimoškolních hudebních aktivitách.
Vyučování předmětu probíhá v následující časové dotaci: v 1 . - 5. ročníku 1 hodina týdně.
Předmětem prolínají tato průřezová témata:
OSV I. 2,4,7,9
MKV IV. 1,4
MDV VI. 3
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení:
Učitel:
seznamuje ţáky s hudebními pojmy – tempo, melodie, rytmus, hudební nástroj apod.
probouzí a rozvíjí schopnost hudebního vokálního a instrumentálního projevu
buduje u ţáků pozitivní vztah k hudbě prostřednictvím dětských a lidových písní
Ţák:
se učí pouţívat rytmické nástroje
vyuţívá hudební nástroje k doprovodu písní
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
vede ţáka k pochopení zadaného úkolu (tanec, doprovod, pohyb apod.)
učí ţáka vyuţívat vlastní zkušenosti
Ţák:
vyuţívá vlastních zkušeností a vědomostí při tanci a pohybu s hudbou
Kompetence komunikativní:
Učitel:
učí ţáky rozumět hudebním pojmům, textům písní
rozvíjí hudební představy ţáků zpěvem, poslechem, vyprávěním, popisováním hudebního díla
připravuje materiály podle schopností ţáků
Ţák:
se učí pečlivě reprodukovat a zpívat texty písní
se snaţí dodrţovat melodii a rytmus písně
se učí vnímat a hodnotit výkon spoluţáků
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Kompetence sociální a personální:
Učitel:
vede ţáky ke spolupráci při zpěvu ve skupině, nácviku tance
učí ţáka poznávat jeho sociální roli
vede ţáka k poskytnutí pomoci a k poţádání o pomoc při nácviku tance, písně apod.
Ţák:
-

spolupracuje s dětmi ve skupině při nácviku vystoupení
se učí poskytnout pomoc, je-li o to poţádán

Kompetence občanské:
Učitel:
učí ţáka respektovat názor a hodnocení druhého
učí ţáka obhájit svůj názor při hodnocení výkonu spoluţáka
Ţák:
respektuje názor druhého a přijme jeho hodnocení
Kompetence pracovní:
Učitel:
učí ţáka plnit své povinnosti a dodrţovat vymezená pravidla v HV
vede ţáky k dodrţování pravidel bezpečnosti s pouţívanými hudebními nástroji
Ţák:
plní své povinnosti řádně a podle daných pravidel zachází s hudebními nástroji
respektuje různé pracovní podmínky, dodrţuje hygienu při pouţívání hudebních nástrojů
pracuje s hudebním materiálem odpovídajícím způsobem
chrání své zdraví i zdraví ostatních spoluţáků
neničí pracovní pomůcky, hudební nástroje a vybavení třídy a školy
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HUDEBNÍ VÝCHOVA – 1. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

zpívat jednoduché písně
v rozsahu kvinty

Školní výstupy
Ţák:
-

-

-

VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
-

je seznámen s jednoduchými
lidovými písničkami a uměle
zhudebněnými říkadly
se učí pravidlům zpěvu
nápodobou hlasového projevu
vyučujícího
reprodukuje melodie

-

-

rozlišovat sílu zvuku

-

-

-

soustředit se na poslech
jednoduché krátké skladby

-

správně a hospodárně dýchat
a zřetelně vyslovovat při rytmizaci
říkadel i při zpěvu

-

-

je seznámen s pojmem zvuk, tón,
hlas mluvený a zpívaný
rozlišuje pouze krátký a dlouhý tón
bez rozlišování taktu
je seznámen se základními
hudebními nástroji a jejich tóny a
zvuky
je rytmikou a dramatizací tématu
veden k uvědomělému poslechu
krátkých skladeb

je formou nápodoby veden
k správnému dýchání, rytmizaci
slov
a slovních spojení, k dechovým
uvolňovacím cvikům a zřetelné
výslovnosti se správnou artikulací

Přesahy a vazby (MV,PT)

Učivo

-

na základě depistáţe (absolventi
MŠ) se vyučující seznámí
s aktuálními znalostmi ţáků a
vyuţije jich k zapojení celého
kolektivu
rozdíl hlasového projevu
mluveného
a zpívaného
zvuk / tón (výška, hloubka, síla,
rychlost)
uţívání rytmických nástrojů při
zpěvu, pohybu a vyjádření vlastní
nálady
podle volby vyučujícího a
individuál-ních schopností ţáků by
během prvního ročníku mělo být
zafixováno cca 10-12 písní

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
seznámení s nejfrekventovanějšími
hudebními nástroji
rozlišování zvuků jednotlivých
nástrojů pomocí názoru
nejznámější lidové dětské písničky
nejznámější umělá dětská tvorba
v hudbě
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
-
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vyuţití říkadel a jednoduchých
lidových písní k vyjádření pohybem

MV:
JČ – zpívaný projev je vyuţit k nápravě
řečových vad, k artikulačním cvičením,
gymnastice mluvidel, dechovým
cvičením, rozvíjení fonematického sluchu
a synteticko-analytické schopnosti

PT:
OSV:
I.2 - individuální rozdíly v hudebním
nadání vedou k rozvoji sebepoznání a
sebepojetí
I.9 - společný zpěv vede k rozvoji
spolupráce ţáků a individuální schopnosti
zvyšují jejich vzájemnou soutěţivost

MKV:
IV.1 - ţáci rozdílných etnických skupin
sezna-mují celou třídu s jejich vlastním
folklórem

MDV:
VI.3 - v poslechových činnostech je
vyuţíváno hudebních záznamů (CD,
magnetofon, gramofon…) a různých
hudebních pořadů

-

měnit pohyb podle tempových
a rytmických změn

-

-

si pohybem a jednoduchými
tanečními prvky fixuje správné
drţení těla, chůzi, pochod
formou hry vyvozujeme
jednoduché taneční prvky
dokáţe Orffovými nástroji rytmicky
doprovázet píseň
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-

-

– hra na tělo, kolektivní práce
koordinační cvičení (chůze a
pochod při respektování daného
rytmu
kolektivní hry pohybové hry
s vyuţitím dětských popěvků a
říkadel

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 2. ročník

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP

Školní výstupy

Ţák by měl:

Ţák:

-

zpívat jednoduché písně
v rozsahu kvinty

-

opakuje známé a učí se další
lidové
i umělé dětské písně se zvyšující
se melodickou i rytmickou
náročností
i délkou textu

Učivo
Přesahy a vazby (MV,PT)
VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
MV:
dodrţování rytmu, melodie při
nácviku nových písní
VV – tématické obrázky k osvojeným
správné uţívání dechu, zřetelná
písním
výslovnost textu v rozsahu
individuálních schopností
sólové a sborové zpívání
PT:
osvojených písní
OSV:
doprovod známých písní na
-

-

rozlišovat sílu zvuku

-

-

rytmické nástroje
intonační cvičení

dokáţe rozeznat stoupající a
klesající melodii
umí reprodukovat předvedený takt POSLECHOVÉ ČINNOSTI
rozšíření znalostí o další hudební
a rytmus
nástroje a jejich dělení (klávesy,
rozlišuje a zvukově diferencuje
dechové nástroje, strunné
základní hudební nástroje –
nástroje)
housle, klavír, trumpetu, bicí,
určování a rozlišování zvuků nově
kytaru
poznávaných nástrojů
rozlišuje tempo skladby
poslech skladeb vázaných
(zrychlování, zpomalování)
k lidovým zvykům a tradicím
(svátky – koledy, roční období)
rozlišení veselých a smutných
melodií
vyjádření nálady hudbou
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
procvičování dosud získané
pohybové schopnosti podle
hudebního doprovodu
poskoky a střídání jednoduchých
krokových variací
jednoduché taneční hry za
doprovodu hudby
vyjádření hudební nálady řečí těla
100 - využívání melodických cílených
hudebních projevů k relaxaci
organismu

I.4 - při dodrţování hygieny práce
je zařazo-vána relaxace
v doprovodu vhodných melodií

MKV:
IV.1 - na hudebních ukázkách jsou
demonstrovány kulturní rozdíly
národnostních
a etnických skupin
IV.4 – vedení k respektu rozdílné hudební
kultury, nabídka charakteristických
melodií minorit

-

soustředit se na poslech
jednoduché krátké skladby

-

s vyuţitím didaktické techniky
(magnetofonový záznam, CD
atp.), pozná jednoduché známé
melodie dětského světa (odkaz na
tv programy – Patrasová, škola
zpěvu….)
a zároveň zvyšuje schopnost
soustředění při poslechu hudby

-

správně a hospodárně dýchat
a zřetelně vyslovovat při rytmizaci
říkadel i při zpěvu

-

částečně zvládá hospodaření
s dechem
správně pouţívá sílu a proud
vzduchu
umí správně vyuţít postavení
mluvidel a práce rtů a mimických
svalů

-

-

měnit pohyb podle tempových
a rytmických změn

-

-

hrou a lidovými dětskými tanečky
dokáţe respektovat předepsaný
rytmus a tempo
doprovází změnu rytmu
adekvátními změnami pohybu,
koordinačními cvičeními
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HUDEBNÍ VÝCHOVA – 3. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP

Školní výstupy

Ţák by měl:

Ţák:

-

zpívat jednoduché písně
v rozsahu kvinty

-

-

-

rozlišovat sílu zvuku

-

-

soustředit se na poslech
jednoduché krátké skladby

-

-

-

si rozšiřuje třídní zpěvník a
repertoár písní o další lidové i
umělé písně,
zvyšuje náročnost melodie, rytmu
i textu

dokáţe rozlišit výšku, sílu a délku
tónu
respektuje tempo a rytmus
rozlišuje hudební nástroje podle
zvuku, výšky nebo hloubky tónu
je seznámen s pojmem hudební
těleso, orchestr a jeho sloţení

je schopen s ohledem k vlastnímu
zájmu a příslušnosti k folklóru
daného etnika soustředěně
poslouchat hudební projev a
vnímat rozdílnost v hudebních
kulturách
dokáţe rozeznat základní hudební
styly (pochod, ukolébavka,
koleda)
na základě ukázky dokáţe
rozeznat dosud osvojené hudební
nástroje

Učivo
Přesahy a vazby (MV,PT)
VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI MV:
TV – hudebně pohybové činnosti,
zjišťování a prohlubování
relaxační cvičení při hudbě, pořadová,
individuálních schopností
rytmická cvičení
dodrţování rytmu, melodie, dechu
při opakování známých písní
PT:
zaměření na artikulační
OSV:
dovednosti
I.2 - odlišné hudební projevy vedou
a správnou výslovnost textu
k respektování a příjímání hudby jako
v sólovém zpěvu
cesty ke vzájemné snášenlivosti
vyuţívání rytmických nástrojů
I.7 - hudba spojena s charakteristickými
školy při nácviku nových písní (cca tanečními prvky je prostředkem
10 za rok)
k budování kladných mezilidských vztahů
zapojení ţáků do sborového zpěvu
a vyuţívání jednoduchých
MDV:
doprovodných nástrojů podle
VI.3 - při výchově kulturního vědomí dětí
jejich
bude vyuţíváno celého spektra mediální
individuálních schopností
hudební propagace
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
demonstrace hudebního záznamu
doprovázena ukázkou či obrázkem
základních klávesových,
dechových
a strunných nástrojů
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-

-

seznámení se zastoupením
ostatních hudebních nástrojů v
orchestru
poslechové skladby vztahující se
k jednotlivým ročním obdobím,
lidovým tradicím a svátkům

-

-

správně a hospodárně dýchat
a zřetelně vyslovovat při
rytmizaci říkadel i při zpěvu

měnit pohyb podle tempových
a rytmických změn

-

-

zvládá základy hlasové hygieny,
správného dýchání a je schopen
samostatně rytmicky vyjádřit
obsah říkadla či písničky

umí tělem a vlastními pohyby
vyjádřit změny v tempu a rytmice
předkládané skladby, písničky

poslech populární hudby
přiměřené věku ţáků a jejich
hudební kultuře

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
vyuţití dosud získaných
pohybových schopností
k individuálnímu vyjádření hudby
(lidové tanečky, např. mazurka a
známé krokové variace)
nácvik skupinových pohybových
činností – aerobik
střídání tělesné zátěţe podle
rychlosti a rytmu hudby/relaxace
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HUDEBNÍ VÝCHOVA – 4.ročník
Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby ( MV, PT )

Očekávané výstupy z RVP
ZV LMP
Ţák by měl:
-

zpívat písně v přiměřeném
rozsahu
k individuálním schopnostem

Ţák:
-

-

-

-

odlišit tóny podle výšky, síly a
barvy

soustředit se na poslech skladeb

LIDOVÉ A UMĚLÉ PÍSNĚ
( cca 10 nových písní)
Tematika: Velikonoce, Vánoce, roční
období,
příroda, děti, písničky
z pohádek
a večerníčků, řemesla

se učí zpívat lidové písně
v přiměře-ném rozsahu sólově i
sborově
se učí zpívat umělé písně
přiměřené věku
zvládá samostatně reprodukci
jednoduchých melodií
s přihlédnutím
k individuálním schopnostem

TÓN
-

se učí rozlišovat tóny podle výšky
rozeznává klesající a stoupající
melodii a dokáţe ji prezentovat
v osvojených jednoduchých
písních
rozlišuje krátký a dlouhý tón
zvládne demonstraci délky tónu
na jednoduchých hudebních
nástrojích
-

-

-

-

-

rozlišit vysoký, nízký
silný, slabý tón
krátký, dlouhý tón

MELODIE
stoupavá, klesavá
melodické hudební nástroje
RYTMUS
rytmické hudební nástroje
Orffova hudební škola

cvičí klidné naslouchání krátkých
DECHOVÁ A HLASOVÁ CVIČENÍ
skladeb, postupně i delších
práce s dechem
skladeb
usměrňování výdechového proudu
naslouchá a učí se rozeznávat
foukáním
zvuky
rozšiřování vitální kapacity plic
hudebních nástrojů, zpěvné hlasy
postupným přidávání slov do
se učí poslouchat i slavné melodie
jednoho
a skladby českých významných
výdechu
skladatelů
procvičení motoriky mluvidel
zvyšuje úroveň svého soustředění
rytmizace říkadel
nabídkou zájmové, populární
a folklórní hudby
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MV:
JČ - správná výslovnost textu je důleţitá
pro srozumitelnost vokálního projevu
PV, VV - výroba hudebních nástrojů
z přírod-ních a odpadových materiálů,
výtvarné zpracování textů písní
PT:
MKV:
IV.1 - poznávání spoluţáků po stránce
hudební i pohybové, prezentace
vokálního
a pohybového projevu v kolektivu třídy
i na veřejnosti, během různých
vystoupení
v rámci soutěţí nebo divadelního
ţákovského
představení
IV.4 - seznámení s hudbou jiných kultur

-

-

naučit se správně hospodařit
s dechem při interpretaci písní –
frázování

-

doprovodit spoluţáky na rytmické
hudební nástroje

-

-

-

-

umět propojit vlastní pohyb
s hudbou

-

si procvičuje frázování písní
a hospodaření s dechem
je seznámen s hlasovými
cvičeními:
rozezpívání, při dechových
cvičeních
ţák fixuje proudem sílu projevu
se učí hrát na rytmické hudební
nástroje Orffovy školy
se učí doprovázet na melodický
nástroj: xylofon, zvonkohra
se učí různé jednoduché tance:
mazurka, polka, nebo pohybové
sestavy dle ukázky učitele nebo
ţáka

POSLECH
poslech skladeb populární a
folklorní
hudby
poslech skladeb určených dětem
HUDEBNÍ SKLADATELÉ
Bedřich Smetana
Antonín Dvořák
POHYB A TANEC
nácvik jednoduchých tanců
jednoduchá pohybová sestava
na hudbu

HUDEBNÍ VÝCHOVA – 5. ročník
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Očekávané výstupy z RVP
ZV LMP
Ţák by měl:
-

Školní výstupy
Ţák:

zpívat písně v přiměřeném
rozsahu
k individuálním schopnostem

-

-

-

odlišit tóny podle výšky, síly
a barvy

-

-

soustředit se na poslech skladeb

-

5.
6.
7.
8.

-

Učivo

naučit se správně hospodařit
s dechem při interpretaci písní –
frázování

-

-

-

ke konci 2.období fixuje dosud známé
písně a individuálně zvyšuje
své hudební schopnosti
se učí umělé písně přiměřené věku,
jsou nabízeny písně vlastního etnika
určí vyšší a niţší tón, tón napodobí
dokáţe interpretovat stoupající
a klesající melodii
umí zopakovat řadu různě se střídajících krátkých a dlouhých tónů
soustředěně naslouchá krátkým
skladbám lidové a umělé tvorby
a jeho zájem je povzbuzován volbou
oblíbeného hudebního ţánru
poslechem rozeznává základní
hudební nástroje
dokáţe se soustředit při poslechu
skladeb významných skladatelů
v klidu naslouchá krátkým skladbám,
rozeznává zvuky hudebních nástrojů,
zpěvné hlasy
poslouchá slavné melodie a skladby
českých významných skladatelů
zvládá frázování písní
dokáţe plnohodnotně hospodařit
s dechem
zvládá základní hygienu hlasu
aplikuje proud a poţadovanou sílu
dechu
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LIDOVÉ A UMĚLÉ PÍSNĚ
(cca10 nových písní)
písně romského etnika
zpěv jednotlivců, skupin, celé třídy
TÓN
-

vysoký, nízký, silný, slabý
(bubínek, klavír)
krátký, dlouhý
(hraný na flétnu, klavír, klávesy)

MELODIE
stoupavá, klesavá – rozeznávat
na xylofonu, klávesách, klavíru
melodické hudební nástroje
xylofon, zvonkohra, flétna
RYTMUS
rytmické hudební nástroje
Orffova škola
netradiční hudební nástroje – sáček,
hřebínek, štěrchátka, kuchyňské
náčiní
rytmizace říkadel
DECHOVÁ A HLASOVÁ CVIČENÍ
práce s dechem
usměrňování proudu vzduchu
postavením mluvidel
řečová gymnastika
POSLECH
poslech hudebních skladeb
poslech skladeb určených dětem

Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
JČ, ILP - texty a obsah písní slouţí také
jako motivace a relaxační chvilky během
vyučování jiných předmětů, některé písně
svým obsahem pomáhají zvládnutí učiva JČ,
slova jsou vhodným prostředkem pro ILP
PV, VV - poslech skladeb a písní v hodinách
zpestří atmosféru ve třídě a zároveň probíhá
relaxace a fixace textů písní
PT:
MKV:
IV.1 – ţáci si prohlubují znalosti o kultuře
jiného etnika v rámci třídy i v rámci různých
ţákovských představení

-

9.
doprovodit spoluţáky na rytmické
10.
hudební nástroje
11.

-

-

umět propojit vlastní pohyb
s hudbou

-

-

umí rytmicky doprovázet osvojené
písně na hudební nástroje
si procvičuje doprovod na melodický
nástroj: xylofon, zvonkohra
umí tančit mazurku a polku
nacvičuje krátké pohybové sestavy
se učí krokové variace na uvedený
takt - samostatně tančí na moderní
hudbu
volně tančí na hudbu vlastního etnika
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-

dětské sbory, orchestrální skladby
populární hudba, folklór, country

VÝZNAMNÍ HUDEBNÍ SKLADATELÉ
Bedřich Smetana
Antonín Dvořák
POHYB A TANEC
nácvik jednoduchých tanců a sestav
vyjádření nálady hudby pohybem
písně a tance romského etnika, rap,
hip hop, diskotékové tance

V Ý T V A R N Á V Ý CH O V A
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU
Součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura je vzdělávací obor Výtvarná výchova.
Výtvarná výchova umoţňuje ţákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných
činností. Ţáci se učí rozumět výtvarnému umění, jeho jazyku a významům. Výtvarná výchova se zaměřuje na
rozvoj schopností ţáků svět kolem sebe citlivě vnímat, proţívat jej a objevovat v něm estetické hodnoty.
V praktických činnostech si ţáci osvojují výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjejí si přirozenou potřebu vlastního
výtvarného vyjádření, fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz.
1. období:
Pro výtvarné činnosti děti v 1. - 3. ročníku jsou charakteristickými rysy odvaha, spontánnost, bezprostřednost,
uvolněnost a emocionální přístup k světu, suverénnost a jistota projevu, nedostatek zkušeností a malá kritičnost
vlastní výtvarné činnosti. Přetrvává široce rozvinutá fantazie a představivost, vnitřní spřízněnost a blízkost světa
pohádek a bájí i vnitřní potřeba vyjádření vlastního postoje k světu. Z metod a forem práce vyuţívá proto učitel
především různé hravé činnosti a experimentování.
2. období:
Při výtvarných činnostech ve 4. a 5. ročníku začíná být dětská fantazie a představivost korigována rozvíjejícím se
intelektem. Ţáci postupně přecházejí od hravých činností k uvědomělejší výtvarné práci. Jejich výpověď
o vztazích k okolnímu světu je stále bezprostřední, zachovávají si citový vztah k zobrazované skutečnosti. Úlohou
učitele je posilovat sebevědomí ţáků, podporovat jejich vlastní výtvarné vyjádření, podněcovat jejich zájem
o výtvarnou práci vhodnou motivací. Zaujmout je náměty vyţadujícími přemýšlení a uvaţování, které odpovídá
jejich rozvíjejícím se rozumovým schopnostem.
Výuka předmětu výtvarná výchova probíhá v běţné třídě školy, vybavené potřebnými pomůckami pro
výuku. Klade se důraz na individuální přístup k ţákům. Ve výuce, zejména ve druhém období, můţe být
v hodinách výtvarné výchovy vyuţívána skupinová práce. Výuka můţe probíhat i v přírodě.
Vyučování předmětu probíhá v následující časové dotaci: v 1. - 3. ročníku 2 hodiny týdně, ve 4. - 5. ročníku
1 hodina týdně.
Předmětem prolínají tato průřezová témata:
OSV I. 4,5,7,11
ENV V. 1
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení:
Učitel:
-

seznamuje ţáky s výtvarnými technikami, s novými pojmy
vede je k vyuţívání vlastní fantazie
buduje u ţáků pozitivní vztah k výtvarnému umění
vede ţáky k systematické práci
zohledňuje rozdíly v pracovním tempu ţáků

-

vyuţívá výtvarné techniky při práci s výtvarným materiálem
si upevňuje význam výtvarných pojmů (linie, barvy, tvary apod.)
se učí pouţívat výtvarný materiál

Ţák:

Kompetence k řešení problémů
Učitel:
-

vede ţáka k pochopení zadaného úkolu – tématu
vede ţáka k promyšlení zadaného tématu
učí ţáka vyuţívat vlastní zkušenosti

Ţák:
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-

se učí pochopit výtvarnou techniku
promýšlí práci
vyuţívá vlastních zkušeností a vědomostí

Kompetence komunikativní

Učitel:
-

vede ţáky k souvislému a výstiţnému vyjadřování
učí ţáky rozumět výtvarným pojmům, technikám, materiálům
zadává práci, činnosti umoţňující spolupráci ţáků
připravuje materiály podle schopností ţáků

-

se učí výstiţně vyjadřovat a pouţívat výtvarné pojmy
se aktivně zapojuje do jednotlivých činností
komunikuje v třídním kolektivu

Ţák:

Kompetence sociální a personální
Učitel:
-

vede ţáky ke spolupráci
učí ţáka poznávat jeho sociální roli
vede ţáka k poskytnutí pomoci a k poţádání o pomoc

-

spolupracuje s dětmi v týmu
dodává spoluţákům sebedůvěru
se učí poskytnout pomoc ve výuce, je-li o to poţádán

Ţák:

Kompetence občanské
Učitel:
-

učí ţáka respektovat názor a výsledky práce druhého
učí ţáka obhájit svůj názor
učí ţáka jednat podle jeho sociální role
vede ţáky ke vzájemné pomoci

-

respektuje názor druhého a váţí si výsledků jeho práce
snaţí se obhájit výsledky své práce odpovídajícím způsobem
respektuje třídní role a podle nich jedná
se snaţí dle svých moţností pomoci ostatním spoluţákům

Ţák:

Kompetence pracovní
Učitel:
učí ţáka plnit své povinnosti a dodrţovat vymezená pravidla
vede ţáky k dodrţování pravidel bezpečnosti
Ţák:
plní své povinnosti řádně a podle daných pravidel
respektuje různé pracovní podmínky
pracuje s výtvarnými pomůckami a materiálem odpovídajícím způsobem
chrání své zdraví i zdraví ostatních spoluţáků
neničí pracovní pomůcky a vybavení třídy a školy
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 1. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

zvládnout základní dovednosti
pro vlastní tvorbu

Školní výstupy
Ţák:
-

-

-

-

-

rozpoznávat, pojmenovat a porovnat
linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních
i na příkladech z běţného ţivota
(s dopomocí učitele)

-

uplatňovat vlastní zkušenosti, proţitky
a fantazii při tvůrčích činnostech, být
schopen sdělit výsledky své činnosti
svým spoluţákům

-

-

-

Učivo
KRESBA
vybarvování pastelkami
omalovánky
kreslení tuţkou a pastelkami
kreslení suchými a voskovými pastely

se učí rozeznávat jednotlivé druhy
grafického materiálu (pastelky,
voskovky, tuţky, vodové barvy,
modelovací hmota)
MALBA
se učí správně drţet kreslící náčiní
se učí kreslit silné a slabé čáry, svisle
práce s vodovými barvami
i vodorovně
se učí obkreslovat tvary podle šablony MODELOVÁNÍ
se učí vybarvovat plochu pastelkami
otisky
bez přetahování
práce s modelovací hmotou, slaným
seznámí se s výtvarnými technikami
těstem
(malba vodovými barvami, otisky
štětce, razítek, přírodnin, rozfoukávání BARVA
barev)
základní barvy
se učí pracovat s modelovací hmotou
LINIE
čára – linka – tenká, tlustá
slabá, silná
se učí rozeznávat jednotlivé barvy
vodorovná, svislá
se učí pojmenovat linie (tlustá,
tenká,…)
TVARY
se učí pojmenovat nakreslené tvary
vlastnosti tvarů
se učí porovnávat linie a tvary
se učí pojmenovat vytvořené objekty
KOMUNIKATIVNÍ DOVEDNOSTI
tvoření vět
pouţívání správných označení
se učí pracovat podle vlastní fantazie
výtvarných prostředků
a uplatňovat postupně získané
vědomosti a dovednosti
se učí popsat výsledek své činnosti

110

Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
ČJ - procvičování jemné motoriky a správných
hygienických návyků psaní, správný úchop psacích a kreslících pomůcek
M - popisování tvarů
PRV – pozorování okolí bydliště a přírody
PV - manipulační činnosti - stříhání, lepení,
obkreslování
PT:
OSV:
I.4 – relaxace po psychicky náročných vyučovacích hodinách Čj a M, rozvíjení osobnosti
ţáka, poznávání sebe sama i spoluţáků
I.11 - pozorování okolí, dění ve třídě,
různých předmětů a přírodnin, vnímání barev,
svět jiných kultur, stopy lidské práce, neničit
práci druhých, váţit si lidské práce

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 2. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

zvládnout základní dovednosti
pro vlastní tvorbu

Školní výstupy
Ţák:
-

-

-

-

-

rozpoznávat, pojmenovat a porovnat
linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních
i na příkladech z běţného ţivota
(s dopomocí učitele)

-

rozeznává jednotlivé druhy grafického
materiálu (seznámí se se suchým
pastelem a temperovými barvami)
správně drţí kreslicí náčiní
se učí pracovat se širším a uţším
štětcem
umí kreslit silné a slabé čáry, svislé
i vodorovné
se učí malovat tenké a silné čáry
štětcem
podle svých schopností obkresluje
samostatně šablony
vybarvuje plochu pastelkami bez
přetahování dle svých schopností
umí malovat vodovými barvami,
otiskovat štětec, razítkovat, rozfoukávat
barvy
se seznamuje s malbou krycími
barvami, kresbou suchým pastelem
a špejlí, zapouštěním barev do vlhkého
podkladu
pracuje s modelovací hmotou

rozeznává základní barvy a učí se
rozeznávat doplňkové barvy
se učí porovnávat barvy a jejich
vlastnosti
pojmenovává a porovnává linie
pojmenovává a porovnává nakreslené
tvary

Učivo
KRESBA
kresba suchým pastelem
vybarvování omalovánek
MALBA
práce s vodovými barvami
práce s temperovými barvami
MODELOVÁNÍ
tvary a jejich vlastnosti
práce s modelovací hmotou, slaným
těstem
BARVA
základní barvy
doplňkové barvy
hra s barvou
LINIE
-

čára – linka – tenká, tlustá
slabá, silná
vodorovná, svislá

TVARY
vlastnosti tvarů
základní geometrické tvary
dekorativní řazení prvků
KOMUNIKATIVNÍ DOVEDNOSTI
tvoření vět
pouţívání správných označení
výtvarných prostředků
rozvíjení pozorovacích schopností
a paměti
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Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
ČJ – popisování nakreslených tvarů, rozvíjení
slovní zásoby a vyjadřovacích schopností
PRV – témata práce ve VV
PV – pouţití barev, materiálů a technik zpracování
PT:
OSV:
I.4 - vytváření dobrých mezilidských vztahů
I.11 – vnímání, porovnávání okolního světa,
výtvarné zpracování nových poznatků, vytváření pozitivního vztahu k výsledkům lidské práce

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
-

uplatňovat vlastní zkušenosti, proţitky
a fantazii při tvůrčích činnostech, být
schopen sdělit výsledky své činnosti
svým spoluţákům

Školní výstupy
-

Učivo

pracuje dle vlastní fantazie
se samostatně a tvořivě učí pouţívat
získané výtvarné dovednost
popíše svými slovy výsledek své
činnosti
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Přesahy a vazby ( MV, PT )

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 3. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

zvládnout základní dovednosti
pro vlastní tvorbu

Školní výstupy
Ţák:
-

-

-

-

rozpoznávat, pojmenovat a porovnat
linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních
i na příkladech z běţného ţivota
(s dopomocí učitele)

-

uplatňovat vlastní zkušenosti, proţitky
a fantazii při tvůrčích činnostech, být
schopen sdělit výsledky své činnosti
svým spoluţákům

-

-

-

umí rozeznat grafický výtvarný materiál
zvládá práci se širším a uţším štětcem
zvládá malovat tenké a silné čáry
štětcem
vybarvuje pastelkami bez přetahování
umí pracovat s modelovací hmotou,
dodrţuje hygienu při práci
umí malovat temperovými barvami
se učí pracovat s tuší, klovatinou a fixy
se seznámí s technikou koláţe, frotáţe,
vyškrabáváním do voskového
podkladu
vyuţívá přírodní materiál k výtvarné
tvorbě, dotváří přírodniny na základě
představ

Učivo
KRESBA
kresba tuší
kresba fixem
MALBA
práce s hustou a řídkou barvou
MODELOVÁNÍ
objem, pevnost, taţnost, ohebnost
BARVA
vlastnosti barvy
konzistence barvy
LINIE
-

přítlak, odlehčení
rovnoběţnost, kříţení
zhušťování, zřeďování čar

zná všechny barvy
TVARY
se učí rozeznávat, co je barva hustá,
tvar, barva, struktura přírodních
řídká, světlá a tmavá
materiálů
porovnává barvy a jejich vlastnosti
se učí pojmenovat a porovnávat objekty VÝTVARNÉ TECHNIKY A DOVEDNOSTI
své tvorby, tvorby ostatních
koláţ
i na příkladech z běţného ţivota
frotáţ
vyškrabávání
práce s klovatinou
rozvíjí své pozorovací schopnosti
a paměť
KOMUNIKATIVNÍ DOVEDNOSTI
se učí organizovat vlastní výtvarnou
prezentace výsledků vlastní tvůrčí
práci
činnosti
se učí prezentovat svou práci
rozvíjení pozorovacích schopností
spoluţákům
a paměti
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Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
ČJ - prezentace výtvarných prací, rozvíjení
slovní zásoby a vyjadřovacích schopností
M – popisování geometrických útvarů
PV – postupy, techniky a materiály se prolínají
PT:
OSV:
I.5 – vlastní názor ţáka ve výtvarné práci,
samostatné zpracování výtvarného námětu
I.7 - dobré mezilidské vztahy v kolektivu třídy,
vyuţití výtvarné činnosti k vzájemné komunikaci
a poznávání spoluţáků

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 4. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

uplatňovat základní dovednosti
pro vlastní tvorbu, realizovat svůj
tvůrčí záměr

Školní výstupy

Ţák:
-

-

-

rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, tvary, objekty,
rozpoznávat jejich základní vlastnosti
a vztahy (kontrasty – velikost, barevný
kontrast); získané zkušenosti
uplatňovat podle svých schopností
při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby
ostatních, při vnímání umělecké
produkce i na příkladech z běţného
ţivota (s dopomocí učitele)

-

při tvorbě vycházet ze svých
zrakových, hmatových i sluchových
vjemů, vlastních proţitků, zkušeností
a fantazie

-

-

-

-

-

-

Učivo
KRESBA A MALBA
výtvarné osvojování skutečnosti
PC program malování
Comics
jednoduchý ornament

Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
ČJ - prezentace výtvarných prací rozvíjí slovní
se snaţí barevně vyjádřit své emoce,
zásobu a vyjadřovací schopnosti, komunikace
pocity, představy
se spoluţáky a učiteli
se pokouší o spontánní výtvarný projev
PŘ, VL - rozvíjení pozorovacích schopností
se snaţí dotvářet přírodní formy na základě
M – pojmenovávání a práce s rovinnými i prosvé fantazie
storovými geometrickými tvary a kreslení
zobrazuje svět v různých ročních obdobích PROSTOROVÁ TVORBA
plastika a objekty
náčrtků geometrických útvarů
se snaţí výtvarně vyjádřit tvar věcí
PV – manuální zručnost při tvorbě náročnějších
se učí pracovat s PC programem malování
manipulace s objektem
výtvarné práce v duchu českých tradic prací
smyslové vnímání zrakem, sluchem,
se učí míchat barvy (teplé a studené)
PT:
hmatem
se učí vytvářet ze základních barev
OSV:
barvy doplňkové
Výstavy, výzdoba školy , výzdoba třídy,
I.5 - smyslové poznávání sebe sama, ztvárňorozvíjí své dovednosti při kresbě
účast ve výtvarných soutěţích
vaných předmětů a okolního světa, kreativní
s různými materiály (pero, tuš, rudka,
uhel, dřívkotuš, suché a olejové
obohacování okolního světa vlastními pracemi
pastely, tuţka…)
I.11 – aktivní podíl ţáků na výzdobě třídy
se učí modelovat z papíru, plastelíny,
a školy, učí se práce neničit, ale chránit před
těsta
zničením, vzájemná kontrola ţáků
vytváří jednoduchý ornament pomocí
linií, barev a tvarů

ENV:
V.1 –příroda, rostliny a ţivočichové, ţivot
člověka jsou obsahově spjaty s ekosystémy,
ţivotem v nich a patří do náplně VV nejen jako
výtvarné materiály, ale také jako témata

se učí na základě smyslového vnímání
hledat vhodné prostředky pro své
vyjádření
hmatem rozlišuje strukturu povrchu,
vlastnosti a druhy materiálů, tvary
předmětů…
získává cit pro prostorové ztvárnění
výtvarného objektu zkušeností
pohybem a hmatem
výtvarně zpracovává zvuky, hudební
motivy, čtené texty
na základě vlastních zrakových vjemů,
vnímání barev a tvarů zpracovává
výtvarnou práci
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Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
-

vyjádřit (slovně, mimoslovně, graficky)
pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní,
ostatních i uměleckého díla

Školní výstupy
-

Učivo

se učí slovně a mimoslovně vyjádřit pocity
z vnímání vlastní tvorby
se učí pozorovat jiná umělecká díla ( práce
ostatních , obrazy, sochy)
navštěvuje výstavy a vyjadřuje své dojmy
se podílí na výzdobě školy
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Přesahy a vazby ( MV, PT )

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – 5. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

uplatňovat základní dovednosti
pro vlastní tvorbu, realizovat svůj
tvůrčí záměr

Školní výstupy

Ţák:
-

-

-

-

rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, tvary, objekty,
rozpoznávat jejich základní vlastnosti
a vztahy (kontrasty – velikost, barevný
kontrast); získané zkušenosti
uplatňovat podle svých schopností
při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby
ostatních, při vnímání umělecké
produkce i na příkladech z běţného
ţivota (s dopomocí učitele)

-

při tvorbě vycházet ze svých
zrakových, hmatových i sluchových
vjemů, vlastních proţitků, zkušeností
a fantazie

-

-

-

-

Učivo
KRESBA A MALBA
výtvarné osvojování skutečnosti
se snaţí přiřadit barvu svým emocím,
tvarová barevná nadsázka
pocitům , představám
pohádkové bytosti
se spontánně výtvarně projevuje
plakát
se učí výtvarně vyjádřit kontrast
proporce lidského těla (hlava)
přírodních forem (klid a pohyb)
barva
a kontrast objektu a pozadí
kontrast
se učí zpřesňovat proporce lidské hlavy
ilustrace pohádky
a lidského těla konfrontací představy
comics
se skutečností s vyuţitím tvarové
obal na CD
a barevné nadsázky
kolektivní výtvarná práce
míchá teplé a studené barvy,
doplňkové barvy z barev základních,
pracuje s temperou
rozvíjí cit pro prostorovou tvorbu
se učí kašírovat
se učí modelovat z drátků, hlíny
vytváří sloţitější ornamenty na větší
plochu

PROSTOROVÁ TVORBA
plastika
ornament
objekty
Výstavy, výzdoba školy , výzdoba třídy,
účast ve výtvarných soutěţích, prezentace
výsledků výtvarné činnosti

na základě smyslového vnímání
samostatně hledá prostředky pro svou
tvorbu
hmatem poznává strukturu povrchu,
vlastnosti a druhy materiálů a dokáţe
pojmenovat vnímané předměty
dokáţe reagovat výtvarnou činností
na vjemy (zrakové, sluchové..)
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Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
PŘ, VL - propojením s Př a Vl si ţáci osvojují
více vědomostí o regionu a mohou vyuţít
témata této oblasti k besedám a k praktickým
výtvarným činnostem – zpracovávají postery,
referáty, získané informace prezentují ostatním
ČJ – slovní popisování viděné skutečnosti či
samotné výtvarné práce vyţaduje tvoření celých
vět, které na sebe navzájem obsahově navazují
M – vyuţití dovedností z geometrie při měření
pravítkem rámečků obrázků, pravítko jako
výtvarný prostředek
PV – zručnost při stříhání nebo řezání umoţňuje
zvolit i náročnější techniku při tvorbě prostříhávaných obrázků
PT:
OSV:
I.11 – pomoc druhých má svou hodnotu stejně
jako lidská práce má svou hodnotu morální
i finanční

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
-

vyjádřit (slovně, mimoslovně, graficky)
pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní,
ostatních i uměleckého díla

Školní výstupy
-

Učivo

slovně a mimoslovně vyjadřuje pocity
z vlastní tvorby i tvorby jiných
se učí krátce slovně ohodnotit
výtvarnou práci, výstavu…..
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Přesahy a vazby ( MV, PT )

T Ě L E S N Á V Ý CH O V A
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU
Cílem vyučování vzdělávací oblasti Tělesná výchova je rozvoj osobnosti ţáka, který je poloţen
do dvou úrovní. Vzdělávací program rozvíjí psychickou oblast a těsně navázaný fyzický rozvoj dítěte
zajišťuje tělesná výchova.
Tělesná výchova dává prostor k osvojení a návykům pohybových dovedností. Je hlavním zdrojem
poznatků pro zdravotní a relaxační reţim dítěte. Umoţňuje ţákům rozumět svému tělu, posoudit vlastní
pohybové moţnosti, přednosti či pohybová omezení. Tělesná výchova vede ţáky od spontánního
pohybu k odborně řízené a uvědomělé pohybové činnosti. S nárůstem věku a poţadavků je rozšiřován
vlastní podíl ţáka na tomto vývoji.Předkládáním a vyţadováním konkrétního splnitelného cíle je ţák
veden vyučujícím k radostnému proţitku pohybového výkonu.
Během prvního a druhého období si má ţák osvojit kultivovanost projevu, správné drţení těla, základní
pohybové dovednosti. Je seznámen se základy bezpečnosti při pohybových aktivitách i nutnosti
začlenění pohybu do denního reţimu. Zároveň jsou mu vštěpovány hygienické zásady při zátěţi,
průběhu a relaxaci po zátěţi. Všechny uvedené cíle vedou k posílení a vytvoření pozitivního vztahu ţáka
k pohybovým aktivitám, dlouhodobého ovlivňování vlastního zdraví a kaţdodenního ţivotního rytmu
moderního člověka.
Tělesná výchova v rámci školského vzdělávacího programu je pouze základem dané oblasti. Škola bude
nabízet další formy pohybové činnosti formou zájmových krouţků.
Výuka předmětu Tělesná výchova v naší kmenové škole probíhá tak, ţe je rozdělena na jednu
vyučovací jednotku a dvouhodinový blok. Časová dotace limituje náplň vyučovací jednotky a osnovy
jsou danému faktu přizpůsobeny. Výjimku tvoří organizovaný plavecký výcvik, který probíhá ve 3. a 4.
třídě v tříhodinovém bloku. Náplň a vyuţívání tělocvičného náčiní a nářadí je limitována vybavením
pronajímané tělocvičny. Kladným prvkem je hřiště a velká zahrada v areálu školy, kterých je vyuţíváno
v sezónních pohybových aktivitách.
Výuka je vedena skupinovou formou s přihlédnutím a respektováním individuálních zdravotních
defektů ţáků. Geografické poloţení naší školy dává velký prostor k vyuţití podhůří a hor Jeseníků,
k rozvoji
dovedností
a zvládnutí zimních sportů.
Vyučování předmětu probíhá v následující časové dotaci: v 1. – 5. ročníku 3 hodiny týdně.
Předmětem prolínají tato průřezová témata:
OSV I. 1,3,7
VGS III. 1
MDV VI. 1,3
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení
Učitel:
seznamuje a vysvětluje základní pojmy tělesné výchovy, pohybových činností a her
respektuje rozdíly v individuální výkonnosti ţáků
Ţák:
respektuje řízenou činnost, porozumí povelům vyučujícího
akceptuje předvedenou a dostatečně vysvětlenou pohybovou činnost
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
vede a učí ţáka poznat moţnosti a schopnosti vlastního pohybového rozsahu, sebehodnocení a
k respektu rozdílných výkonů
Ţák:
se učí poznávat a posuzovat rozsah vlastních moţností a schopností a aktivně se zapojuje
k rozšiřování svých pohybových dovedností
Kompetence komunikativní
Učitel:
motivuje ţáky k vyjádření pocitů a stavů při pohybové činnosti stylizací vlastního cíleného zájmu
k tělesným dovednostem, k individuální či kolektivní tělesné činnosti
Ţák:
se učí a snaţí vyjádřit dopad pohybových aktivit na vlastní organismus
dokáţe vystihnout pozitivní či negativní reakce na zadanou pohybovou aktivitu
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Kompetence sociální a personální
Učitel:
při individuálním hodnocení výkonnosti ţáků navazuje na pocit sounáleţitosti
podporuje dodrţování pravidel dané třídy
vede ke slušnému chování ţák - ţák, ţák - učitel a k vytvoření dobrých mezilidských vztahů
Ţák:
se učí respektování individuality, kolektivu a týmové práce
je veden k sebekontrole, sebeovládání a respektu schopností protihráče
Kompetence občanské
Učitel:
seznamuje ţáky s péčí o přírodu, těsné okolí a vlastní tělo
vede k respektu a správnému chování, k prevenci v ochraně osobního zdraví a dodrţování zásad
zdravého vývoje člověka
Ţák:
se seznamuje s významem péče o vlastní zdraví, se zásadami bezpečnosti při hodinách TV , se
základy poskytnutí první pomoci
Kompetence pracovní
Učitel:
seznamuje a vede ţáky k dodrţování bezpečnosti při všech pohybových aktivitách, při uţívání
cvičebního náčiní a nářadí a při osobní hygieně
Ţák:
se učí a dodrţuje nabízená a předkládaná pravidla
si vytváří odpovídající návyky a sám se aktivně začleňuje na odpovídající úrovni tělesnou výchovu
do vlastního reţimu dne a ţivotního stylu
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TĚLESNÁ VÝCHOVA – 1. ročník
Školní výstupy

Učivo

Ţák:

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ

Přesahy a vazby (MV,PT)

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

-

-

-

-

získat kladný postoj k motorickému
učení a pohybovým aktivitám

zvládat podle pokynů přípravu na
pohybovou činnost

reagovat na základní pokyny a povely
k osvojované činnosti

mít osvojeny základní postupy
lokomoce a prostorovou orientaci
podle individuálních předpokladů

-

-

-

-

-

je veden ke kladnému vnímání pohybu
formou kolektivních a soutěţivých her

se seznamuje s organizací výuky
tělesné výchovy a s pokyny
vyučujícího při přípravě na pohybovou
činnost

nácvik nástupu do řady a do zástupu
nácvik správného drţení těla
rozcvičky, průpravná a relaxační cvičení
vhodné oblečení a obutí
bezpečnost při Tv cvičeních

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH
DOVEDNOSTÍ

je seznamován se základními pokyny
a povely k různým polohám těla
a podle povelů napodobuje polohu
a pohyb vyučujícího

je seznamován a postupně veden ke
koordinaci pohybu v rámci
individuálních předpokladů
a schopností
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-

obměny chůze, přechod chůze do běhu

-

přelézání, podlézání překáţek

-

jednoduché rytmické pohyby při říkadle

nácvik správného dýchání při chůzi
nácvik správného dýchání při běhu
vybíhání od mety na signál
plazení po břiše i na zádech
lezení po čtyřech
válení sudů
cvičení rovnováhy v přiměřeně
zvýšených polohách
pohyb horních končetin při běhu
pohybové hry s jednoduchými pravidly
tleskání, podupy a poskoky v udávaném
rytmu
cvičení s náčiním – házení a chytání
míče v kruhu, různé obměny her

MV:
M – pořadového cvičení a her je vyuţito pro
vytvoření početní představy, číselné řady,
vyvození a upevňování prostorové orientace,
jednotky a převody jednotek
PT:
OSV:
I.1 – rozvíjení smyslového vnímání a časoprostorové orientace

s míčem

-

dodrţovat základní zásady
bezpečnosti při pohybových
činnostech a mít osvojeny základní
hygienické návyky při pohybových
aktivitách

-

se seznamuje se základy bezpečnosti
a kázně v hodinách tělesné výchovy
a je veden k jejich dodrţování
se seznamuje se základními
hygienickými návyky v souvislosti s TV
a je veden k jejich dodrţování

-

vyuţití lana – přelézání, podlézání,
přetahování

-

vycházky do přírody spojené s chůzí
v terénu

-

hry na sněhu

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ

-
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reţim hodiny
základní tělocvičná terminologie
smluvené povely a signály
jednoduchá pravidla her a soutěţí,
smysl pro spravedlnost

TĚLESNÁ VÝCHOVA – 2. ročník
Očekávané výstup z RVP ZV
LMP

Školní výstupy

Učivo

Ţák by měl:

Ţák_

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
- upevňování nácviku nástupu do
řady
- cvičení k upevnění správného
drţení těla
- koordinační a rovnováţná cvičení
- upevňování hygienických
a bezpečnostních návyků
- dechová cvičení
- nácvik pravolevé orientace
ČINNOSTI UPEVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
- cviky v sedu, kleku a lehu
- tvořivé a napodobivé hry
- jednoduchá akrobatická cvičení
- jednoduchá rytmická cvičení
s hudbou
- chůze v udávaném tempu
- rychlostní běh na krátkou
vzdálenost

-

získat kladný postoj
k motorickému učení a
pohybovým aktivitám

-

je motivován formou zábavných
her
a soutěţí k nejvyšším výkonům
vzhledem k individuálním
schopnostem

-

napodobuje základní pokyny jako
přípravu na určenou pohybovou
činnost

reagovat na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti

-

reaguje na povely k základním
postojům a pohybových činností

mít osvojeny základní způsoby
lokomoce a prostorovou orientaci
podle individuálních předpokladů

-

zvládá koordinační pohyby celého
těla podle svých moţností a
schopností

-

zvládat podle pokynů přípravu na
pohybovou činnost

-

-
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Přesahy a vazby (MV,PT)
MV:
ČJ – vyuţití říkadel a jednoduchých
písniček v rytmické výchově
HV - koordinace pohybů s hudbou
PT:
OSV:
I.3 – dodrţování základní disciplíny a
organi-zace hodin, rozvíjení schopnosti
udrţení pozornosti a soustředění

-

dodrţovat základní zásady
bezpečnosti při pohybových
činnostech a mít osvojeny
základní hygienické návyky při
pohybových aktivitách

-

-

je veden k uvědomění si
nebezpečí při činnostech
v tělocvičně, na hřišti
a v přírodě a snaţí se dodrţovat
stanovená pravidla

-

skoky a poskoky
základy skoku do dálky
hod míčem na cíl
kolektivní míčové hry (kopaná,
přehazovaná, hra na třetího…)
rychlý běh vpřed i vzad na krátké
vzdálenosti
cvičení na ţíněnkách – kotoul
vpřed, vzad, nápravná Tv
cvičení se švihadly
soutěţe v druţstvech s náčiním i
bez
pochodová vytrvalostní cvičení
pěší turistika s překonáváním
překáţek
hry na sněhu podle podmínek

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ
UČENÍ
- základní postoje při povelu pozor,
pohov, rozchod
- upevňování pravidel her a soutěţí
- rozvíjení smyslu pro fair play
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TĚLESNÁ VÝCHOVA – 3. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
LMP

Školní výstupy

Ţák by měl:

Ţák:

-

získat kladný postoj
k motorickému učení a
pohybovým aktivitám

-

-

zvládat podle pokynů přípravu na
pohybovou činnost

-

je schopen podle pokynů
zvládnout přípravu na pohybovou
činnost

-

reagovat na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti

-

reaguje a rozumí významu
pokynů
a povelů vztahujících se k vytčené
pohybové činnosti

aktivně přistupuje k nabízeným
pohybovým aktivitám

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
- pořadová cvičení
- nástup do řady podle velikosti
- zvyšování délky a intenzity daného
pohybu
- přípravná protahovací cvičení
- uklidnění po zátěţi
- dodrţování hygienických
a bezpečnostních návyků
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVĚŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

-

-

mít osvojeny základní způsoby
lokomoce a prostorovou orientaci
podle individuálních předpokladů

-

Přesahy a vazby (MV,PT)

Učivo

zvládá prostorovou orientaci
a způsoby lokomoce podle
individuálního stavu motorických
schopností

-
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kotoul vpřed a vzad s obměnami
posilovací cvičení jednotlivých
svalových skupin
nápravná cvičení při vadném
drţení těla
běh na 50m
vytrvalostní běh s časovým limitem
skok do dálky
hod kriketovým míčkem

MV:
PR – pobyty a cvičení v přírodě dávají
prostor pro seznámení ţáků s aktuálním
stavem a péčí o přírodu
PT:
MDV:
VI.3 – vyuţití audiovizuální techniky
k sezná-mení s různými druhy sportů, k
aktuálnímu dění ve sportovním světě
(OH, mezinárodní soutěţe, regionální
soutěţe)

-

dodrţovat základní zásady
bezpečnosti při pohybových
činnostech a mít osvojeny
základní hygienické návyky při
pohybových aktivitách

-

si uvědomuje a respektuje
základy bezpečnosti při
pohybových aktivitách a
samostatně dodrţuje základy
hygieny

-

kolektivní míčové hry
jednoduchá cvičení na hrazdě
přípravná cvičení na šplh
akrobatická cvičení na ţíněnce
cvičení na ţebřinách
skákací míče – nápravná Tv
plavecký výcvik (odborné vedení)
soutěţivé hry v druţstvech
pěší turistika, cvičení v přírodě
zimní hry a sporty
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ
UČENÍ
- ustálené tělocvičné povely (upaţ,
vzpaţ, rozpaţ, připaţ, roznoţ,
snoţ, úklony, předklony,
záklony…)
- dodrţování základních pravidel her
a soutěţí
- objektivní hodnocení výkonů
- měření individuálních výkonů ţáků
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TĚLESNÁ VÝCHOVA – 4. ročník
Přesahy a vazby (MV,PT)

Očekávané výstupy z RVP ZV
LMP

Školní výstupy

Učivo

Ţák by měl:

Ţák:

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ

-

znát význam tělesné zdatnosti pro
zdraví a snaţit se začleňovat
pohyb do denního reţimu

-

-

zařazovat do pohybového reţimu
korektivní cvičení v souvislosti
s vlastním svalovým oslabením

-

-

zdokonalovat základní pohybové
dovednosti podle svých
pohybových moţností a
schopností

-

reagovat na pokyny k provádění
vlastní pohybové činnosti

-

-

-

-

dodrţovat pravidla her a jednat
v duchu fair play

zlepšovat svou tělesnou kondici,
pohybový projev a správné drţení
těla

-

-

je seznamován s významem
posilování kondice jako prevence
ochrany zdraví a je veden
k pohybovým činnostem
v kaţdodenním reţimu

-

průpravná kondiční cvičení

-

překáţkový, vytrvalostní běh

rozvoj správného dýchání
posilování břišního svalstva
procvičování pravolevé orientace

MV:
M – pravidla her vedou ţáky k logické
matematické úvaze a strategii řešení
problémů, měření – jednotky, převody

PT:
OSV:
I.3 - sportovní aktivity vedoucí
seznámení s hlášením při zahájení Tv
k upevnění seberegulace a
s případným handicapem je veden
zátěţová cvičení, uklidnění po zátěţi
sebeorganizace při zapojení ţáků
formou nápravné TV ke korekci
seznámení se základy poskytování PP v kolektivních sportech
svého oslabení
I.7 – upevňování vazby mezi dětmi
nápravná Tv
- navozování kladných mezilidských
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
je veden k plnohodnotnému vyuţití
vztahů
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
svých individuálních pohybových
- kolektivní snaha o vítězství
- běh na 50, 60 m s nízkým startem
moţností a schopností

je veden k porozumění a
správnému plnění pokynů vlastní
pohybové činnosti
je seznamován s pravidly
jednotlivých kolektivních her a je
veden k objektivnímu hodnocení
svých výkonů
je veškerou svou pohybovou
činností veden k zlepšování své
tělesné kondice, kultuře
pohybového projevu

nástup podle povelu vyučujícího

skok daleký, vysoký
hod kriketovým míčkem a granátem
cvičení na hrazdě
šplh na laně a na tyči
soutěţe v lehkoatletických disciplínách
základní pravidla košíkové a vybíjené
kolektivní míčové hry
nácvik a základní pravidla kopané
nácvik náskoku na bedny v niţších
polohách, pouţití odrazového můstku

-
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obraty a změny polohy těla na lavičce
akrobatická cvičení na gym. koberci

-

-

zvládat podle pokynu základní
přípravu organismu před
pohybovou činností i uklidnění
organismu po ukončení činnosti a
umět vyuţívat cviky na odstranění
únavy

-

uplatňovat hygienické a
bezpečnostní zásady pro
provádění zdravotně vhodné a
bezpečné pohybové činnosti

-

je veden k nutnosti přípravy
organismu na pohybovou činnost
a vyuţívání cviku k uklidnění
organismu a eliminaci únavy

je seznámen s bezpečnostními
pravidly pohybových činností
v různém prostředí a
s poskytováním první pomoci při
úrazech v podmínkách tělesné
výchovy, dodrţuje hygienická
pravidla při tělesné zátěţi a po ní

-

překáţková dráha – dostupné nářadí

-

pohybové hry na sněhu, bruslení

-

základní terminologie

-

základní pohybové testy

jízda zručnosti na kole
pobyt v přírodě s překonáváním
nerovnosti terénu

organizovaný plavecký výcvik
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ

127

znalost a respektování pravidel her
a soutěţí
měření a posuzování výkonů

Tělesná výchova – 5. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
LMP

Školní výstupy

Ţák by měl:

Ţák:

-

znát význam tělesné zdatnosti pro
zdraví a snaţit se začleňovat pohyb
do denního reţimu

-

-

zařazovat do pohybového reţimu
korektivní cvičení v souvislosti
s vlastním svalovým oslabením

-

-

zdokonalovat základní pohybové
dovednosti podle svých
pohybových moţností a schopností

-

-

reagovat na pokyny k provádění
vlastní pohybové činnosti

-

-

dodrţovat pravidla her a jednat
v duchu fair play

-

-

zlepšovat svou tělesnou kondici,
pohybový projev a správné drţení
těla

-

Učivo

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
- hlášení jednotlivce v úvodu a
si uvědomuje nutnost a význam Tv
závěru hodiny
pro zdraví a dle individuálních
moţností pohyb začleňuje do
- dynamické posilování svalstva
svého denního reţimu
horních a dolních končetin
- spontánní pohybové činnosti
- intenzita pohybu
uvědoměle zařazuje do svého
- protahovací cvičení
pohybového reţimu prvky
- vytrvalostní a silová cvičení
nápravné Tv
- hygiena cvičebního prostředí
- poskytování pomoci při běţných
dokáţe objektivně vyuţívat svých
úrazech
individuálních pohybových
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
moţností
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
a schopností
- nízký start, běh na 50,60m
- vytrvalostní běh se zvyšováním
délky trati (300-1500m)
správně reaguje na pokyny
štafetový běh
k provádění vlastní pohybové
běh přes překáţky
činnosti
- běh po slalomové dráze skok
daleký s rozběhem a z místa
zvládá pravidla naučených her a je
- skok vysoký
schopen objektivně zhodnotit své
- hod kriketovým míčkem na cíl a
výkony
na měřenou vzdálenost
- cvičení na hrazdě ve visu a se
vzporem
zvládá správné drţení těla a je
- šplh na tyči a na laně
schopen samostatně zlepšovat
- vyuţití tělocvičného nářadí
a zvyšovat tělesnou kondici
a výkonnost
- kotoul letmo
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Přesahy a vazby (MV,PT)
MV:
HV – specifických hudebních motivů je
vyuţíváno k relaxaci, uvolnění organismu
po zátěţi
PŘ – význam ochrany přírody je
aplikován při vycházkách, pobytech a
cvičeních v přírodě
PT:
VGS:
III.1 - sport jako jedna z forem
komunikace mezi všemi národy
- vedení ţáků k projevům vlastenectví
a následně k evropské a celosvětové
sounáleţitosti
MDV:
VI.1 – vedení ke kritickému vnímání
mediálních sdělení na základě
nevhodných reklam, extrémních a
adrenalinových sportů

-

-

zvládat podle pokynů základní
přípravu organismu před
pohybovou činností i uklidnění
organismu po ukončení činnosti a
umět vyuţívat cviky na odstranění
únavy

-

samostatně zvládá přípravná
i uklidňující cvičení

-

uplatňovat hygienické a
bezpečnostní zásady pro provádění
zdravotně vhodné a bezpečné
pohybové činnosti

-

respektuje základy bezpečnosti
v Tv
má upevněny hygienické návyky
dokáţe účinně spolupracovat při
poskytování první pomoci

-

stoj na hlavě a na rukou
upevňování pravidel vybíjené,
košíkové, kopané
- seznámení s badmintonem,
softballem, floorballem, stolním
tenisem
- pěší turistika
- běh v terénu, běh přes překáţky
- cvičení v přírodě
- bruslení
- lyţování dle individuálního
vybavení dětí
- hry na sněhu a na ledu
ČINNOST PODPORUJÍCÍCÍ POHYBOVÉ
UČENÍ

-

-
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znalost tělovýchovné terminologie
a názvosloví v rozsahu
prováděných pohybových činností
sportovní ideály a symboly
mezinárodních a světových
sportovních soutěţí – olympijské
hry
porovnávání a měření výkonů
jednotlivců

PRAKTICKÉ PRÁCE
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU
Předmět Praktické práce je součástí vzdělávacího oboru Člověk a svět práce.
Cílem vyučování vzdělávacího oboru Praktické práce je poskytovat ţákům základní praktické
a teoretické dovednosti, které jim umoţní v budoucnu lépe se zařadit do pracovního procesu. Důraz je kladen
na rozvíjení základních pracovních dovedností a návyků, které se zaměřují na různé oblasti lidské činnosti. Ţáci si
vytvářejí pozitivní vztah k práci, rozvíjejí se jejich komunikační dovednosti a rozhodovací schopnosti. Pro ţáky
s lehkou mentální retardací je předmět Praktické práce stěţejní. Tvoří základ praktického vzdělání, na který je
v naší škole kladen důraz. Seznámení se s různými pracovními činnostmi ovlivňuje výběr budoucího povolání
ţáků. Vytváření pracovních návyků a dovedností trvá u našich ţáků déle, proto je tomuto předmětu věnována
vyšší časová dotace.
1. období:
Tato oblast je pro výchovu a vzdělání dětí s lehkým mentálním postiţením zcela dominantní pro uplatnění
a integraci v ţivotě a společnosti. Nabízí a fixuje manuální dovednosti a vede ţáky k získání základních
vědomostí a klíčových kompetencí pro vytváření ţivotních hodnot, pozitivního vztahu k práci a následné profesní
orientaci. Utváření návyků, dovedností a navození patřičné zručnosti je nutno zařadit a fixovat co nejdříve
s dostatečným časovým prostorem ve vývoji dítěte.
2. období:
V průběhu praktických činností získává ţák základní poučení o materiálech, pomůckách a nářadí, které pouţívá
a o bezpečnosti práce s nimi a to v nezbytné míře a na uţivatelské úrovni s ohledem na vyuţití v praxi. Navazuje
na základní dovednosti, které získal v prvním období. Vyučování má ryze činnostní charakter. Je moţná i práce
ve dvojicích a skupinách, střídání jednotlivých činností a řešení problémových úkolů.
Výuka předmětu Praktické práce probíhá v běţné třídě školy, v dílnách, na školním pozemku a v okolí
školy, ve cvičné kuchyni, podle tematického okruhu a náplně vyučovací hodiny. Důraz je kladen na individuální
přístup k ţákům. Ţáci mohou pracovat částečně samostatně, částečně ve dvojicích nebo menších skupinách.
Vyučování předmětu probíhá v následující časové dotaci:
v 1 . a 2. ročníku – 3 hodiny týdně, ve 3. ročníku – 4 hodiny týdně, ve 4. a 5. ročníku – 4 hodiny týdně.
Vzdělávací obor Praktické práce je na prvním stupni tvořen 4 tematickými okruhy:
1. Práce s drobným materiálem
Rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, fixuje manuální zručnost při uţívání pracovních pomůcek a návyky v různých
pracovních oblastech. Ţáci se seznamují s drobným materiálem uţívaným v běţném ţivotě. Jsou jim nabízeny
formy, techniky a pracovní postupy. Úspěšnost jednotlivců v různých pracovních činnostech podporuje vytvoření
zálib a tím smysluplné vyuţití volného času. Zdařilé práce jsou prezentovány v různých soutěţích, výstavách
a vyuţity k estetizaci tříd a školy.
2. Pěstitelské práce
Vedou ţáky ke kladnému vztahu k přírodě, okolí i domácímu prostředí. Základními poznatky o péči o flóru jsou
vedeni k estetickému cítění. Jejich manuální zručnost je postupně rozvíjena manipulací s jednoduchým
zahradním nářadím. Projevy ţivota rostlin vedou ţáky k pocitu zodpovědnosti a trvalé péči o ně.
3. Práce montáţní a demontáţní
Ţáci se seznamují s návodem a předlohami stavebnic, s jejich jednotlivými částmi a moţnostmi uţití. Sestavují
různé modely podle předlohy i podle vlastní fantazie. Spojují různé součásti a manipulují s drobným materiálem.
Poznávají vlastnosti materiálů, porovnávají je a poznávají jejich funkční uţití. Plánují si vlastní pracovní činnost
při zachování bezpečnosti a hygieny práce.
4. Příprava pokrmů
Vede ţáky k poznání základního vybavení kuchyně a k bezpečné obsluze elektrických kuchyňských spotřebičů.
Naučí se udrţovat pořádek a čistotu v kuchyni a základní hygienická pravidla pro přípravu a konzumaci jídel.
Získají dovednosti pro samostatnou přípravu jednoduchých pokrmů a naučí se základy stolování. Upravený stůl
na oslavu narozenin, a také náleţitě vyzdobený, všechny zúčastněné potěší. Tyto dovednosti ţáci získají v ryze
praktických činnostech.
Předmětem prolínají tato průřezová témata:
OSV I. 1,2,3,5,6,7,8,9,11
VDO II. 1
VGS III. 3
MKV IV. 1,5
ENV V. 2,3,4
MDV VI. 3
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků
Kompetence k učení:
Učitel:
vede ţáky k získání praktických dovedností při práci s nářadím, náčiním a pomůckami
buduje u ţáků pozitivní vztah k práci a vlastním výrobkům
vede ţáky k získávání nových dovedností a schopností z pracovních činností
zohledňuje rozdíly v pracovním tempu ţáků
zohledňuje rozdíly v manuálních schopnostech ţáků
Ţák:
vyuţívá své dovednosti a schopnosti při práci s nářadím, náčiním a pomůckami
upevňuje si význam nových pojmů z oblasti pracovních činností
pracuje s plány, návody, předlohami, recepty apod.
Kompetence k řešení problémů :
Učitel:
vede ţáka k pochopení pouţívání jednotlivých druhů nářadí a náčiní
vede k pochopení obsluhy elektrických spotřebičů
vede ţáka k promýšlení činností
učí ţáka vyuţívat vlastní zkušenosti
Ţák:
učí se rozpoznat a pochopit princip pouţívání náčiní a nářadí
promýšlí své činnosti a postupy
vyuţívá vlastních zkušeností, vědomostí a dříve získaných dovedností
hledá shodné, odlišné a podobné znaky
Kompetence komunikativní:
Učitel:
vede ţáky k souvislému a výstiţnému vyjadřování
učí ţáky rozumět pojmům
zadává úkoly umoţňující spolupráci ţáků
připravuje pracovní činnosti podle schopností ţáků
Ţák:
se učí výstiţně vyjadřovat a pouţívat nové pojmy
komunikuje v třídním kolektivu
se učí popsat vlastními slovy pracovní postup
Kompetence sociální a personální:
Učitel:
vede ţáky ke spolupráci
vede ţáka k poskytnutí pomoci a k poţádání o pomoc
vede ţáka k pochopení pracovních činností druhých lidí
Ţák:
spolupracuje s dětmi ve skupině
pracuje tak, aby výsledek činnosti kladně působil na ostatní
se učí poskytnout pomoc při pracovní činnosti, je-li o to poţádán
Kompetence občanské:
Učitel:
učí ţáka respektovat výsledky práce druhého
vede ţáky ke vzájemné pomoci
vede ţáka k úctě k výsledkům práce druhého
Ţák:
respektuje výsledky pracovní činnosti druhého
se snaţí dle svých moţností pomoci ostatním spoluţákům
Kompetence pracovní
Učitel:
učí ţáka plnit své povinnosti a dodrţovat vymezená pravidla
vede ţáky k dodrţování pravidel bezpečnosti při práci s nářadím a elektrospotřebiči
vede ţáka k dodrţování hygienických pravidel, zejména při přípravě pokrmů
vede ţáka k co nejlepšímu vykonání pracovní činnosti
Ţák:
plní své povinnosti řádně a podle daných pravidel
respektuje různé pracovní podmínky
chrání své zdraví i zdraví ostatních spoluţáků
neničí pracovní pomůcky a vybavení třídy a školy
dodrţuje dané bezpečnostní pokyny při práci s nářadím a elektrospotřebiči
dodrţuje hygienické zásady při přípravě pokrmů
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PRAKTICKÉ PRÁCE – 2. Ročník
Tematický celek: Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

zvládat základní manuální
dovednosti při práci s jednoduchými
materiály
a pomůckami

Školní výstupy
Ţák:
-

-

-

vytvářet jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních a
netradičních materiálů

-

Učivo

je seznamován se všemi dostupnými a
běţně pouţívanými materiály
a jejich vlastnostmi (taktilní vjemy)
je veden k volbě vhodného materiálu
k vytvoření daného výrobku
zvládá formy pouţití nejjednodušších
pracovních pomůcek (nůţky, špachtle,
lepidla atp.)

je seznamován s pracovním postupem
k výrobě jednoduchých předmětů
při postupu k výrobě jednoduchých
výrobků vyuţívá pouze tradičních
materiálů

-

-

-

-

pracovat podle slovního návodu
a předlohy

-

-

je veden k soustředěnému sledování
demonstračního postupu práce
umí podle slovního návodu
vyučujícího pouţívat základní
pracovní pomůcky
je schopen podle slovního návodu
učitele provádět základní kroky
k finálnímu výrobku

-

rozvíjení jemné motoriky mačkání, trhání, dodrţování linie
úchopové manévry jednoduchého
pracovního nářadí
vyuţívání běţně dostupných
materiálů (papíru, textilu,korálek,
nitě,
výroba dekoračních prvků
k jednotlivým lidovým zvykům
a tradicím (Vánoce, Velikonoce,
Den matek atp.) a k ročním
obdobím
demonstrace bezpečné manipulace
s běţným pracovním nářadím
správná volba pracovního nářadí
nutného k finálnímu výrobku
práce s papírem – mačkání, trhání,
překládání, nalepování, slepování,
stříhání
práce s modelovacími hmotami
vytváření elementárních výrobků
z papíru podle detailního výkladu
jednotlivých kroků

Přesahy a vazby (MV,PT)
MV:
M – geometrické tvary, jejich obkreslování, čáry,
přímky, počty prvků
VV – fixace a aktivní rozlišování barev, koláţe
PR – pojmenování a rozlišování drobného
materiálu přírodního původu
JČ – výrobky zaměřené k lidovým tradicím
a svátkům, rozvoj grafomotoriky, popis
pracovního postupu
Mezipředmětové vazby budou vyuţity v celém
prvním období.
PT:
OSV:
I.1 – rozvíjení znalostí o moţných pracovních
materiálech, jejich dostupnosti a jejich praktickém
vyuţití
I.2 - výkony v manuální zručnosti jednotlivců
vedoucí k sebepoznání a nácviku sebehodnocení
I.5 - podporování kreativních schopností
jednotlivců na základně tvořivé činnosti
MKV:
IV.1 - výrobky tematicky zaměřené k lidovým
tradicím a rozdílnosti kultur
ENV:
V.4 – práce s přírodními materiály vede k péči
a kladnému vztahu k přírodě a ţivotnímu
prostředí
Uvedená průřezová témata budou vyuţita
v celém prvním období.
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PRAKTICKÉ PRÁCE – 2. ročník
Tematický celek: Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy z RVP ZV
LMP

Ţák by měl:
-

zvládat základní manuální
dovednosti při práci s jednoduchými
materiály
a pomůckami

Ţák:
-

-

-

vytvářet jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů

Učivo

Školní výstupy

-

rozeznává základní typy materiálů
a jejich vlastnosti
dokáţe správně zvolit materiál
i pracovní nářadí nutné k výrobě
daného předmětu
je seznamován s funkcemi dalších
pracovních pomůcek a nástrojů

-

-

je seznamován s organizací práce
(příprava, výroba, dokončení, úklid)
je seznámen se zástupci tradičních
i netradičních materiálů
je poučen o jejich vlastnostech
a moţnostech vyuţití

-

-

pracovat podle slovního návodu
a předlohy

-

-

zvládá jednoduché pracovní operace
je seznamován se základními
technikami při zpracování
jednotlivých pracovních materiálů
zvládá jednoduché pracovní techniky
samostatně
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-

-

práce s nůţkami, jehlou
a nití,lepidlem, modelovacími
hmotami, přírodními
materiály
dekorování výrobků různými
tehnikami s vyuţitím tradičních
i netradičních materiálů

základy bezpečnosti při práci,
nebezpečí úrazu
práce s papírem, kartonem,
textilem a modelovací hmotou
rozšiřování sortimentu
pouţívaných materiálů
vyuţití nových pracovních
materiálů podle předlohy s
detailním výkladem vyučujícího
samostatná práce podle
předlohy
s pouţitím elementárních
technik

Přesahy a vazby (MV,PT)

PRAKTICKÉ PRÁCE – 3. ročník
Tematický celek: Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

zvládat základní manuální
dovednosti při práci
s jednoduchými materiály
a pomůckami

Školní výstupy
Ţák:
-

-

-

vytvářet jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů

-

-

-

pracovat podle slovního návodu
a předlohy

-

Přesahy a vazby (MV,PT)

Učivo

je seznamován s dalšími materiály
a pomůckami (textil, drát, fólie) a
jejich způsobem pouţití a vyuţití
učí se volit vhodné pracovní pomůcky
a nástroje ke zpracování osvojovaných
nových materiálů

-

zvládá pracovní postup a techniku
při zhotovování jednoduchých
výrobků
dokáţe zvolit materiál a pracovní
nářadí vhodné k výrobě zvoleného
výrobku
kombinuje různé techniky a vyuţívá
dostupného materiálu

-

-

-

je schopen zvládat základní pracovní
operace podle předlohy
pracuje s nově nabízenými materiály
pouze se slovním návodem
zvládá výrobu ozdobných předmětů
k lidovým zvykům a tradicím podle
předlohy
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-

práce s tradičními i netradičními
materiály (textil,drát, fólie,
přírodniny, těstoviny atp.)
technika zpracování u nově
osvojovaných materiálů

pracovní postupy při zhotovování
jednoduchých výrobků z nově
nabízených materiálů
práce s textilem, drátem, fólií,
vlnou, umělým hmotami –
kombinace uvedených materiálů

nově osvojené materiály
různé pracovní postupy
jednoduché techniky a jejich
kombinace

PRAKTICKÉ PRÁCE – 4. ročník
Tematický celek: Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

Učivo

Školní výstupy
Ţák:
-

-

vytvářet přiměřenými pracovními
postupy různé výrobky z daného
materiálu

-

-

zhotovuje výrobky z jednoduchých
materiálů s vyuţitím práce osvojených
pracovních pomůcek
je veden ke správné volbě přiměřeného
pracovního postupu

-

-

-

vyuţívat při tvořivých činnostech
s různým materiálem vlastní fantazii

-

-

-

volit vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem
k pouţitému materiálu

-

-

je veden k vyuţití vlastní fantazie
a tvořivosti při zpracovávání různých
materiálů
je seznamován s moţností kombinací
tradičních a netradičních materiálů
a technik

je seznamován s nástroji a náčiním
pouţívaným s ohledem k vlastnostem
daného materiálu
je veden k správné volbě pracovních
pomůcek, technik a postupů

-

-

-
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druhy a typy papíru, jejich
zpracování
techniky vyuţívané při práci s
papírem (koláţe, kašírování,
ubrousková technika atp.)
textil – vlastnosti, vyuţití,
techniky, typy stehů
kombinace technik a materiálů
(kov, umělé hmoty, plasty)

Přesahy a vazby (MV,PT)
MV:
M – práce s geometrickým nářadím
i pomůckami, základní geometrické tvary, rovnoběţky,
různoběţky
VV – tradiční i netradiční kombinované dekorační
techniky
P – poznávání a vyuţití přírodnin při práci s drobným
materiálem
VL – zástupci přírodnin v našem regionu
ČJ – sloh - rozšiřování slovní zásoby, tvorba souvětí při
popisu pracovní činnosti, terminologie nářadí a
pracovních postupů

vyuţití materiálu s návodem i
podle vlastní fantazie
volba postupu při individuální
tvořivé činnosti

Mezipředmětové vazby budou aplikovány

seznámení s nástroji a pracovními
pomůckami pouţívaných
při zpracování zvoleného
materiálu
vyuţití různých technik a
vybraných materiálů k tvorbě
výrobků vázaných
k lidovým zvykům a tradicím

PT:
OSV:
I.3 – vedení ţáků k sebeorganizaci, respektu, kolegialitě
a seberegulaci při pracovní činnosti
I.5 – vyuţívání estetického cítění ţáků ve vlastních
návrzích, volbě materiálu i tématu finálního výrobku
I.7 – zapojení kolektivu do společné práce,
utuţování vztahů mezi ţáky, navozování kladných

v celém druhém období.

-

udrţovat pořádek na pracovním místě;
dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce; poskytnout
první pomoc při drobném poranění

-

-

-

je informován o zásadách
hygieny, pořádku na pracovním
místě a bezpečnosti při práci
je seznámen s hrozícím poraněním
při manipulaci s určitými pracovními
nástroji
je poučen o ošetření drobných poranění

-

zpracování materiálu jako
výchozího bodu pro vyvození
adekvátního řemesla

-

organizace práce, dělení
jednotlivců
a skupin při kolektivní práci,
hygienická a bezpečnostní pravidla
první pomoc při drobné řezné ráně,
píchnutí a drobné trţné ráně

-

mezilidských vztahů při spolupráci
a vzájemné pomoci
MKV:
IV.5 - princip společné práce a zájem
o kladný výsledek vedoucí k sociální soudrţnosti,
vzájemná pomoc ţáků navozující princip solidarity
MDV:
VI.3 - výběr vhodných tv pořadů – výroba drobných
dekoračních předmětů
Průřezová témata zasahují do celého druhého období.
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PRAKTICKÉ PRÁCE – 5. Ročník

Tematický celek: Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

vytvářet přiměřenými pracovními
postupy různé výrobky z daného
materiálu

Školní výstupy

Ţák:
-

-

rozděluje různé druhy materiálu
a dokáţe zvolit přiměřený pracovní
postup pro různé druhy výrobků
pracuje s nestandardními materiály
přírodního původu
vyuţívá pouţitý materiál
(lahve,plechovky, látky..,.)

-

-

-

vyuţívat při tvořivých činnostech
s různým materiálem vlastní fantazii

-

zapojuje fantazii a individuální
tvořivou schopnost
vyuţívá etnického folklóru
při dekoračních pracích
zapojuje individuální estetické cítění

-

-

volit vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem
k pouţitému materiálu

Přesahy a vazby (MV,PT)

Učivo

-

-

je s rozšířením plejády materiálů
seznamován s novými pomůckami,
náčiním a dostupnými pracovními
nástroji
dokáţe zvolit vhodnou pracovní
pomůcku, nástroj a náčiní při
jednotlivých činnostech

-
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výrobky ze všech dostupných
druhů materiálů – tradičních a
netradičních
pracovní postupy při vyuţití
různých technik a kombinací
materiálů
správná volba pracovního postupu
individuální i skupinové výrobky

vyuţití individuální fantazie ţáků
při společné práci, návrzích a
konečné podobě finálního výrobku
zapojení folklorních a etnických
prvků do pracovní činnosti

volba odpovídající pracovní
pomůcky, náčiní a nástrojů
k danému
a pouţívanému materiálu

-

udrţovat pořádek na pracovním
místě; dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce; poskytnout
první pomoc při drobném poranění

-

-

zvládá základní bezpečnostní pravidla,
hygienu osobní i prostředí
udrţuje pořádek na pracovním stole
a poskytne první pomoc při drobných
poraněních
dokáţe poskytnout první pomoc
při drobných poraněních

-

vhodné pracovní oblečení a
bezpečná obuv

-

pracovní pořádek při individuální
a skupinové pracovní činnosti
spojený s bezpečností
hygienická pravidla po dokončení
pracovní činnosti – úklid
pracoviště, osobní hygiena
školní lékárnička – vybavení
první pomoc

-

-
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PRAKTICKÉ PRÁCE – 1. ročník
Tematický celek: Práce montáţní a demontáţní
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

zvládat elementární dovednosti
a činnosti při práci se stavebnicemi

Školní výstupy
Ţák:
-

-

umí navlékat korálky na špejli
umí pracovat se zručnou kostkou
(zapínat suchý i klasický zip, knoflíky,
druky, navlékat tkaničky
a zavazovat je)
umí manipulovat a hrát si
s obrázkovým dominem
umí skládat velké pěnové puzzle
(vkládat tvary, písmena, číslice)
umí manipulovat s dřevěnými
kostkami
umí manipulovat se stavebnicí Duplo
se učí po ukončení činnosti uklidit
pracovní místo
se učí udrţovat pouţívané stavebnice
v dobrém stavu

Učivo
PLOŠNÉ STAVEBNICE
pěnové puzzle
obrázkové domino
PROSTOROVÉ STAVEBNICE
dřevěné kostky
zručná kostka
korálky
Duplo
ORGANIZACE A PLÁNOVÁNÍ
ČINNOSTI
ukládání stavebnic do krabic
nezaměňování dílů
neztrácení částí stavebnice
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Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
M – názorná představa čísla, mozaika vyuţívá
základních geometrických tvarů
ČJ – říkanky, básničky a písničky slouţící k motivaci
k pracovní činnosti
PR – učivo prvouky jako téma PP
HV – motivace v PP
VV – námět k výtvarnému zpracování, prostředek
k upevnění znalosti základních barev
PT:
OSV:
I.1 – rozvíjení vlastní manuální zručnosti
I.3 – soustředění na pracovní činnost, řízená
pracovní činnost, rozvíjení volních vlastností
ENV:
V.4 – poznávání druhů materiálů, ze kterých jsou
stavebnice vyrobeny a seznamování s dopadem výroby
na ţivotní prostředí

PRAKTICKÉ PRÁCE – 2. ročník
Tematický celek: Práce montáţní a demontáţní
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
zvládat elementární dovednosti
a činnosti při práci se
stavebnicemi
-

Školní výstupy
Ţák:
-

-

umí navlékat korálky na tkaničku,
drátek
umí manipulovat a hrát si
ve dvojici s puntíkovým dominem
umí skládat kartonové a dřevěné
puzzle
umí postavit jednoduchou stavbu
z dřevěných kostek (komín, vláček,
ohrádka, domek…)
se učí skládat obrázkový kubus
se seznamuje se stavebnicí Cheva
umí uklidit pracovní místo
umí uloţit pouţívanou stavebnici
zpět do krabice

Učivo
PLOŠNÉ STAVEBNICE
pěnové puzzle
obrázkové domino
PROSTOROVÉ STAVEBNICE
dřevěné kostky
zručná kostka
korálky
Cheva
ORGANIZACE A PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTI
ukládání stavebnic do krabic
nezaměňování dílů
neztrácení částí stavebnice
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Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
ČJ – rozvíjení slovní zásoby pojmenováváním
činností, tvarů a materiálů
HV – fixace písní poslechem z CD, MC
VV – seznamování s různými materiály,
rozeznávání materiálů, při manipulaci
s drobným materiálem procvičování jemné
motoriky, při práci s různými stavebnicemi
poznávání odstínů barev
PT:
OSV:
I.11– uvědomování si hodnoty práce

PRAKTICKÉ PRÁCE – 3. ročník
Tematický celek: Práce montáţní a demontáţní
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
zvládat elementární dovednosti
a činnosti při práci se
stavebnicemi
-

Školní výstupy
Ţák:
-

-

-

umí navlékat korálky na nit, silon
umí skládat kartonové puzzle
menších rozměrů
umí postavit sloţitější stavbu
z dřevěných kostek a je veden k práci
ve skupině
skládá obrázkový kubus
pracuje se stavebnicí Cheva
se seznamuje s mozaikovou
stavebnicí, vytváří jednoduché
obrázky dle předlohy i fantazie
se učí pracovat s korálkovou
mozaikou
plně ovládá demontáţní a úklidové
práce známých stavebnic

Učivo
PLOŠNÉ STAVEBNICE
kartonové puzzle
puntíkové domino
PROSTOROVÉ STAVEBNICE
dřevěné kostky
obrázkový kubus
korálková mozaika
korálky
Cheva
ORGANIZACE A PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTI
ukládání stavebnic do krabic
nezaměňování dílů
neztrácení částí stavebnice
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Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
M – manipulace s určeným počtem prvků
PR – orientace v různých oborech lidské
činnosti
VV – rozvíjení výtvarného cítění při práci
s mozaikou
PT:
OSV:
I.5 – rozvíjení motorických dovedností,
kreativita při práci se stavebnicemi, tolerance
a ohleduplnost při práci ve skupině

PRAKTICKÉ PRÁCE – 4. ročník
Tematický celek: Práce montáţní a demontáţní
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

znát funkci a uţití jednoduchých
pracovních nástrojů a pomůcek

Školní výstupy
-

-

provádět při práci se
stavebnicemi jednoduchou
montáţ a demontáţ

-

-

-

pracovat podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu

Učivo
PRACOVNÍ STAVEBNICOVÉ NÁŘADÍ
šroubovák běţný a kříţový
maticový kříţ
kladivo

Ţák:

-

se seznamuje s různými druhy nářadí
umí rozeznat a pojmenovat pracovní
nářadí a fyzicky přiřadit k obrázku
se seznamuje se šroubem s maticí,
šroubkem a hřebíkem
se učí zašroubovat a vyšroubovat matici
na šroubek
se učí zatloukat hřebíky s kulatou
hlavičkou do korkové podloţky

PRACOVNÍ MATERIÁL
běţný a kříţový šroubek
velký šroub s maticí
hřebíky s kulatou hlavičkou
korková podloţka
PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ STAVEBNICE
puzzle drobných rozměrů
korálková mozaika
tangram
stavebnice Merkur
stavebnice Seva
návody stavebnic
předlohy stavebnic
jednoduchý náčrtek

vytváří vlastní jednoduché plošné
i prostorové kompozice ze
stavebnicových prvků a volného
materiálu
umí skládat kartonové puzzle drobných
rozměrů s vyšším počtem částí
umí pracovat s korálkovou mozaikou
se seznamuje s tangramem
se učí pracovat se stavebnicí Merkur
se seznamuje se stavebnicí Seva
je seznámen s návodem a předlohami
pouţívaných stavebnic
zkouší sestavit jednoduchý model podle
předlohy nebo jednoduchého náčrtu
se učí pracovat podle slovního návodu,
důraz na dodrţení postupu
podle obrázkové předlohy skládá tangram
pracuje se stavebnicí Cheva podle návodu
a předlohy

BEZPEČNOST
zásady hygieny
zásady bezpečnosti
první pomoc
ORGANIZACE A PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTI
ukládání stavebnic do krabic
nezaměňování dílů
ztrácení částí stavebnice
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Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
M – vyuţití částí stavebnic jako názorné
pomůcky, procvičování rovinných
a geometrických útvarů
PŘ, VL – činnostní vyučování, praktická
činnost při zpracování určitého tématu
VV – hotová práce jako předloha k výtvarné
činnosti
HV – relaxace zpěvem písní, poslechem
hudby
PT:
OSV:
I.2 – vytváření pozitivního vztahu k práci,
odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti,
chápání principů hodnocení a sebehodnocení

-

udrţovat pořádek na svém
pracovním místě, dodrţovat
zásady hygieny
a bezpečnosti práce, poskytnout
první pomoc při drobném úrazu

-

se seznamuje se zásadami bezpečnosti
při manipulaci s nářadím
se učí poskytnout první pomoc
při drobném poranění
si osvojuje pracovní dovednosti a návyky
se učí plánovat vlastní pracovní činnosti
je veden k udrţení pořádku a čistoty
na svém pracovním místě
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PRAKTICKÉ PRÁCE – 5. ročník
Tematický celek: Práce montáţní a demontáţní
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

znát funkci a uţití jednoduchých
pracovních nástrojů a pomůcek

Školní výstupy
Ţák:
-

-

-

provádět při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáţ a demontáţ

-

-

-

pracovat podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu

-

zná vybrané druhy nářadí a pracuje s nimi
pozná šroub s maticí, šroubek a hřebík
a pracuje s nimi
zatlouká hřebíky s kulatou hlavičkou
do korkové podloţky a vytváří obrázky
podle předlohy
se učí zatloukat hřebíky do dřevěného
prkénka
vytváří náročnější plošné i prostorové
kompozice ze stavebnicových prvků
a volného materiálu
skládá kartonové puzzle drobných
rozměrů s vyšším počtem dílů (200 dílků)
ve skupině
pracuje s korálkovou mozaikou
dle vlastní fantazie
skládá jednoduché tangramy
pracuje se stavebnicí Merkur a Seva
pracuje se stavebnicí Cheva podle vlastní
fantazie

Učivo
PRACOVNÍ STAVEBNICOVÉ NÁŘADÍ
šroubovák běţný a kříţový
maticový kříţ
kladivo
PRACOVNÍ MATERIÁL
běţný a kříţový šroubek
šrouby s maticí různé velikosti
hřebíky s kulatou hlavičkou
korková podloţka
klasické hřebíky
dřevěné prkénko
PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ STAVEBNICE
puzzle drobných rozměrů
korálková mozaika
tangram
stavebnice Merkur
stavebnice Seva
stavebnice Cheva
návody stavebnic
předlohy stavebnic
jednoduchý náčrtek

sestaví jednoduchý model podle předlohy
BEZPEČNOST
nebo jednoduchého náčrtu
pracuje podle slovního návodu, dodrţuje
zásady hygieny
pracovní postup
zásady bezpečnosti
podle obrázkové předlohy skládá tangram,
první pomoc
hledá správné řešení, postupně se zvyšuje
náročnost skládaných obrázků

ORGANIZACE A PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTI
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Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
ČJ – popis jednoduchého pracovního
postupu, vyjadřování celými větami,
dodrţování posloupnosti činností
PŘ, VL – dopravní prostředky
VV – znalost odstínů barev, procvičování
jemné motoriky
PT:
OSV:
I.11 – dodrţování pravidel společenského
chování, vztahy v kolektivu dětí, čestné
a společensky hodnotné jednání

-

udrţovat pořádek na svém
pracovním místě, dodrţovat
zásady hygieny
a bezpečnosti práce, poskytnout
první pomoc při drobném úrazu

-

ukládání stavebnic do krabic
nezaměňování dílů
ztrácení částí stavebnice

-

si upevňuje zásady bezpečnosti
při manipulaci s nářadím
si upevňuje znalost poskytnutí první
pomoci při drobném poranění
si upevňuje a rozvíjí pracovní dovednosti
a návyky
se zdokonaluje v organizování
a plánování vlastní pracovní činnosti
si udrţuje pořádek a čistotu na svém
pracovním místě

-

PRAKTICKÉ PRÁCE – 1. Ročník

Tematický celek: Pěstitelské práce
Očekávaný výstup z RVP ZV LMP

Ţák by měl:
-

-

provádět pozorování přírody
v jednotlivých ročních obdobích
a popsat jeho výsledky

pečovat o nenáročné rostliny v bytě
i na zahradě

Školní výstup

Přesahy a vazby (MV,PT)

Učivo

Ţák:
-

-

je seznámen s projevy ţivé a neţivé
přírody v jednotlivých ročních
obdobích, umí jednoduše slovně
popsat projevy jednotlivých ročních
období v přírodě

je seznámen s potřebami a nutností
péče o rostliny doma i ve škole
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-

-

roční období
projevy jednotlivých období
ukázka sázení, setí, klíčení na okně
zalévání
třídnické sluţby v péči o květiny

MV:
ČJ – dětské říkanky a krátké texty o přírodě
M – větších semen a sezónních plodů
vyuţíváme jako pomůcky
PR – koresponduje s náplní pěstitelských
prací – přímá vazba
VV – pouţití přírodních materiálů
k dekoracím a různým technikám
HV – příroda v písních – např. Travička
zelená, Já do lesa… , Skákal pes….
Mezipředmětové vazby budou vyuţity pro
celé první období.

PRAKTICKÉ PRÁCE – 2. Ročník

Tematický celek: Pěstitelské práce
Očekávaný výstup z RVP ZV LMP

Ţák by měl:
-

provádět pozorování přírody
v jednotlivých ročních obdobích
a popsat jeho výsledky

Školní výstup

Ţák:
-

-

pečovat o nenáročné rostliny v bytě
i na zahradě

Přesahy a vazby (MV,PT)

Učivo

-

rozšiřuje znalosti o projevech
přírody v ročních obdobích
je seznámen se základními pracemi
na jaře a na podzim
je veden k vlastní stylizaci popisu
aktuálního stavu přírody
je veden k orientaci v třídním
kalendáři přírody

je seznámen s nezbytností tepla,
světla, vody a ţivin pro růst rostlin
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-

-

-

projevy a stav přírody v jednotlivých
ročních obdobích (probouzení přírody
na jaře, sklizeň ovoce a zeleniny,
podzimní práce na zahradě)
charakteristické prvky jednotlivých
ročních období
základní meteorologické znaky
s vyuţitím třídního kalendáře přírody
jednoduché pokusy pro demonstraci
růstu rostlin, setí na vatu, klíčení,
pozorování růstu
pravidelné dodrţování podmínek
pro růst rostlin, kaţdodenní péče
a obecné zásady

PT:
OSV:
I.1 – rozvoj schopností poznávání
a smyslového vnímání cestou pozorování
ţivé přírody
I.7 - péče o společný záhon vede k utuţování
vztahů mezi dětmi, vzájemné pomoci
I.8 – vedení ţáků k vhodnému způsobu
komunikace
VDO:
II.1 – přiměřená práce děti přispívá k péči
o okolí školy, o ţivotní prostředí
ENV:
V.2 – péče o rostliny vede k poznávání
základních nezbytných podmínek ţivota
Uvedená průřezová témata zasahují
do celého prvního období.

PRAKTICKÉ PRÁCE – 3. ročník
Tematický celek: Pěstitelské práce
Očekávaný výstup z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

Školní výstup
Ţák:

-

provádět pozorování přírody
v jednotlivých ročních obdobích
a popsat jeho výsledky

-

zná a umí popsat jednotlivá roční
období a jejich projevy na rostlinách
správně přiřazuje péči o zahradu
k jednotlivým ročním obdobím
dokáţe správně doplňovat třídní
kalendář přírody

-

-

pečovat o nenáročné rostliny v bytě
i na zahradě

-

Přesahy a vazby (MV,PT)

Učivo

dokáţe pečovat o rostliny ve třídě
resp. na chodbě školy
dokáţe při kolektivní práci pečovat
o vyčleněný záhon (okolí školy)
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-

podzim – polní a zahradní práce,
vyhrabávání spadaného listí
pletí, příprava záhonku na zimu
zima – spící příroda – péče pouze
o pokojové rostliny
jaro – pučení, rašení, přípravné
zahradní práce – setí, sázení,
přesazování
léto – prázdniny – poučení ţáků
o nezbytnosti péče o květiny doma
okopávání, plení (vyuţití záhonků
na školní zahradě, pouţití vhodně zvolené
sadby – ředkvičky, mrkev, kedlubna atp.)
sběr bylin

PRAKTICKÉ PRÁCE – 4. ročník

Tematický celek: Pěstitelské práce
Očekávaný výstup z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

znát základní podmínky a postupy
pro pěstování vybraných rostlin

Školní výstup

Učivo
-

Ţák:
-

-

zná základní poţadavky rostlin
pro jejich zdárný vývoj – světlo,
teplo, voda, ţiviny
ví a prakticky dokáţe zpracovávat
půdu před a po vegetačním období,
je seznámen s druhy osiva

-

-

-

-

ošetřovat a pěstovat podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny
a provádět pěstitelská pozorování

-

volit podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky, nástroje a
náčiní

-

dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce a ochrany
zdraví;poskytnout první pomoc
při úrazu při práci na zahradě

-

poznává některé druhy pokojových
i zahradních rostlin, zalévá, kypří,
hnojí, je schopen registrovat a popsat
změny na rostlinách v jednotlivých
vývojových fázích

seznamuje se s různým
zahradnickým náčiním a učí se ho
pouţívat

-

-

-

-

je veden k bezpečnému pouţívání
osvojeného pracovního nářadí a je
seznamován s případným
nebezpečím při manipulaci s ním
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Přesahy a vazby (MV,PT)
osvětlené stanoviště, přiměřená
zálivka, vhodná teplota pro jednotlivé
druhy rostlin
hrabání, okopávání, pletí, základy
pikýrování
nejběţnější semínka, doba jejich
výsevu, řádkování na záhonku, péče
o ně (ředkvičky, mrkev)
rostliny stále zelené a kvetoucí,
okrasné a uţitkové (bylinky), rostliny
v naší škole
setí, sázení
základní vybavení zahradníka –
motyčka, hrábě, sázecí kolík, lopatka,
kbelík, pracovní rukavice a pracovní
oděv, popřípadě kolečka
hrabání a odvoz spadaného listí

MV:
M – rozměry záhonů, řádkování výsadby,
jednotky míry a váhy aplikujeme jako
matematickou pomůcku.
ČJ – popis postupu práce vyuţíváme jako
slohová cvičení, tématické texty vztahující se
k přírodě pouţijeme pro čtení
s porozuměním.
P – v pěstitelských pracích prakticky
demonstrujeme přírodu ţivou a neţivou,
změny v ročních obdobích, charakteristické
znaky počasí, práce na zahradě, péči
o rostliny.
VV – barevnosti květin vyuţíváme při kresbě
podle předlohy, dodrţování proporcí.
V pracovních sešitech vyuţíváme
individuálních výtvarných schopností ţáků.
Uvedené mezipředmětové vazby prolínají
celým druhým obdobím.

poučení o moţnostech a nebezpečí
úrazu při uţívání uvedených
pracovních pomůcek a nářadí
základy první pomocí při zraněních způsobených
pouţívaným nářadím

PRAKTICKÉ PRÁCE – 5. ročník

Tematický celek: Pěstitelské práce
Očekávaný výstup z RVP ZV LMP
Ţák by měl:

Školní výstup

Ţák:
-

-

znát základní podmínky a postupy
pro pěstování vybraných rostlin

-

ví, jak zajistit vybraným rostlinám
optimální ţivotní podmínky

-

-

-

ošetřovat a pěstovat podle daných
zásad pokojové i jiné rostliny
a provádět pěstitelská pozorování

volit podle druhu pěstitelských
činností správné pomůcky, nástroje a
náčiní

-

-

Přesahy a vazby (MV,PT)

Učivo

umí rostliny přesadit a zasadit,
rozlišuje základní postupy
při pěstování rostlin v bytě
a na zahradě, rozděluje a správně
volí zásady pěstování okrasných
rostlin,
je seznámen se základy a důvody
hnojení rostlin

-

-

rozšiřuje své znalosti v uţívání
vhodného pracovního nástroje
pro poţadovaný úkon (konev, rýč)

-
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vytvoření třídního koutku přírody
a celoroční péče o něj
rytí, hrabání, finální úprava záhonku,
řádkování
setí x sázení
semínka x sazenice

PT:
OSV:
I.1 – rozvíjení schopnosti poznávání
a získávání nových informací na základně
sledování přírodních zákonitostí
VDO:
II.1 – péče o úpravu o okolí školy a svěřený
záhonek upevňující vztah ke společnosti
a škole, estetickému cítění a smyslu pro krásu

rozlišení bylin, dřevin
léčivky (jejich uţití a zaloţení herbáře)
stavba rostlinného těla a jeho změny
v jednotlivých vývojových stádiích
VGS:
III.3 – seznamování s postavením naší vlasti
v Evropě a s významnými dny zaměřenými
funkce a uţití veškerého
na péči o přírodu – „Den Země“, „Den vody“
zahradnického nářadí ve vybavení naší
školy
ENV:
péče o svěřený pozemek
V.3 – zapojování ţáků do péče o své okolí
úprava okolí školy
- seznamování s aktuálními problémy
a moţnostmi, jak vlastní aktivitou přispět
k zachování a rozvíjení ţivotního prostředí

-

dodrţovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce a ochrany
zdraví;poskytnout první pomoc
při úrazu při práci na zahradě

-

dokáţe bezpečně pouţívat pracovní
nářadí a je si vědom případného
nebezpečí zranění, dokáţe
poskytnout první pomoc při řezných,
sečných
a bodných ranách, úpalu
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-

pracovní oděv
osobní očista po práci
bezpečná manipulace s nářadím
dezinfekční prostředky, krytí rány,
obvazy, rychloobvazy, vyuţití školní
lékárničky

MV:
VI.3 - ţivotní prostředí a globální oteplování
jako aktuální problém celé země
Uvedená průřezová témata budou vyuţita
v celém druhém období.

PRAKTICKÉ PRÁCE – 1. ročník
Tematický celek: Příprava pokrmů
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

připravit samostatně jednoduchý
pokrm

-

-

-

-

-

upravit stůl pro jednoduché
stolování

Učivo

Školní výstupy
Ţák:

-

PŘÍPRAVA POKRMŮ
potraviny a jejich jednoduchá
se učí samostatně namazat rohlík
úprava (ovoce, zelenina, pečivo,
nebo krajíc chleba máslem
máslo, pomazánka, čaj, cukr)
nebo pomazánkou
nakupování základních potravin (váţit
se učí s pomocí učitele uvařit čaj (ţák
si potravin)
nachystá hrnek, lţičku, vloţí sáček čaje
příbor, nádobí, prostírání
do hrnku, čaj osladí)
obsluha a chování u stolu
se učí dodrţovat hygienické pravidlo:
udrţování pořádku a čistoty
ovoce a zeleninu je nutné před
spotřebou umýt stejně jako ruce před
konzumací potravin
POKRMY
se učí nakrájet různé ovoce
rohlík s máslem
a zeleninu a připravit svačinu
chléb s pomazánkou
se učí připravit ovocný pohár
čaj
ovoce a zelenina
ovocný pohár
se učí rozeznávat jednotlivé části
příboru
se učí rozeznávat druhy nádobí (hrnek,
talíř, miska)
se seznámí s úpravou místa
pro jednoduché stolování (prostírání,
talířek nebo miska, lţička, hrnek nebo
sklenice)
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Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
ČJ – rozšiřování slovní zásoby
PR – ovoce a zelenina, potraviny
VV – jemná motorika při manipulaci
s příborem, estetické hledisko stolování
PT:
OSV:
I.1 – rozvíjení smyslového vnímání žáků
I.3 – sebeovládání, dodrţování pokynů
učitele

-

chovat se vhodně při stolování

-

-

se seznamuje s pravidly stolování:
mytí rukou před jídlem
sedět u jídla
nemluvit s plnými ústy
mytí rukou po jídle
úklid špinavého nádobí
se učí popřát dobrou chuť
a poděkovat za jídlo
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PRAKTICKÉ PRÁCE – 2. ročník
Tematický celek: Příprava pokrmů
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

připravit samostatně jednoduchý
pokrm

-

-

-

-

-

upravit stůl pro jednoduché stolování

Učivo

Školní výstupy
Ţák:

-

-

-

zvládá samostatně namazat rohlík
nebo krajíc chleba máslem
nebo pomazánkou
umí s pomocí učitele uvařit čaj
si fixuje dodrţování pravidla:
ovoce a zeleninu je nutné před
spotřebou umýt stejně jako ruce
před konzumací potravin
se učí očistit a nakrájet různou
zeleninu na přípravu zeleninového
salátu
se učí připravit ovocný salát
se učí uvařit pudink (s pomocí učitele)
se učí uvařit krupicovou kaši
(s pomocí učitele)

PŘÍPRAVA POKRMŮ
příbor, nádobí, prostírání
obsluha a chování u stolu
udrţování pořádku a čistoty
mytí a utírání nádobí
pravidla stolování
bezpečnost a první pomoc
POKRMY
zeleninový salát
ovocný salát
pudink
krupicová kaše

rozeznává jednotlivé části příboru
pozná základní druhy nádobí (hrnek,
talíř, polévkový talíř, plytký talíř,
miska)
připraví s pomocí učitele místo
pro jednoduché stolování – polévkový
talíř a lţíce, sklenice
se učí umývat a utírat pouţité nádobí
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Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
M – chystání určeného počtu předmětů
PR – pojmenování činností vykonávaných
v kuchyni
VV – úprava pokrmů na talíři
PT:
OSV:
I.6 – rozvíjení pozornosti při vnímání okolí
I.8 – přesné vyjadřování v pojmech, které
ţáci znají
I.9 – spolupráce mezi ţáky
I.11 – slušné chování u stolu

-

chovat se vhodně při stolování

-

-

si upevňuje pravidla stolování:
mytí rukou před jídlem
sedět u jídla
nemluvit s plnými ústy
mytí rukou po jídle
úklid špinavého nádobí
se učí popřát dobrou chuť
a poděkovat za jídlo
konverzace u stolování
(nemluvíme s plnými ústy)
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PRAKTICKÉ PRÁCE – 3. ročník
Tematický celek: Příprava pokrmů
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

připravit samostatně jednoduchý
pokrm

-

-

-

upravit stůl pro jednoduché
stolování

Učivo

Školní výstupy
Ţák:

-

-

dodrţuje základní hygienická pravidla
při přípravě pokrmů
umí samostatně uvařit čaj
umí očistit a nakrájet na pokyn učitele
různou zeleninu na přípravu zeleninové
polévky, kterou vaří společně
vaří pudink s pomocí učitele
uvaří krupicovou kaši s pomocí učitele
se učí uvařit vejce natvrdo a připraví ke
svačině chléb s máslem obloţený
nakrájeným vejcem a posypaný sýrem,
který nastrouhá
rozeznává jednotlivé části příboru
pozná základní druhy nádobí
(hrnek, talíř, polévkový talíř, plytký
talíř, miska)
samostatně připraví s dohledem učitele
místo ke stolování
umývá a utírá pouţité nádobí
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PŘÍPRAVA POKRMŮ
příbor, nádobí, prostírání
obsluha a chování u stolu
udrţování pořádku a čistoty
mytí a utírání nádobí
pravidla stolování
bezpečnost – popáleniny, řezné rány
POKRMY
zeleninová polévka
obloţený chléb, vejce natvrdo
pudink
krupicová kaše
čaj

Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
ČJ – sestavení nákupního lístku, poţádání
v obchodě o zboţí, zaplacení a poděkování,
komunikace v běţné situaci
M, PR – nakupování potřebných potravin
v obchodě s učitelem, hra na obchod,
hodnota potravin
VV – výzdoba stolu, výroba jmenovek
PT:
OSV:
I.9 – spolupráce mezi ţáky
I.11 – slušné chování u stolu

-

chovat se vhodně při stolování

-

-

dodrţuje pravidla stolování:
mytí rukou před jídlem
sedět u jídla
nemluvit s plnými ústy
mytí rukou po jídle
úklid špinavého nádobí
popřeje dobrou chuť a poděkuje
za jídlo
konverzuje potichu u stolu, nemluví
s plnými ústy
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PRAKTICKÉ PRÁCE – 4. ročník
Tematický celek: Příprava pokrmů
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

Ţák:

znát základní vybavení kuchyně
-

-

připravit samostatně jednoduché
pohoštění

-

-

-

uplatňovat zásady správné výţivy

Učivo

Školní výstupy

-

je seznámen se základním vybavením
kuchyně
je seznámen s kuchyňskými
elektrospotřebiči a způsoby jejich obsluhy
se učí pojmenovat jednotlivá kuchyňská
náčiní, která potřebuje při přípravě pokrmů
je seznámen s principy ukládání
a uchovávání potravin
s pomocí učitele připravuje polévky
se učí:
připravit různé druhy pomazánek
péct linecké cukroví
péct tyčinky z listového těsta
připravit jednoduché bezmasé
jídlo
se seznámí se studenou kuchyní
a s pomocí učitele připraví jednoduché
pohoštění
je stále seznamován se zásadami zdravé
výţivy
se snaţí uplatnit zásady zdravé výţivy
při přípravě pokrmů ve škole
se seznámí s bio-potravinami
a potravinami prospěšnými pro lidské
zdraví

PŘÍPRAVA POKRMŮ
zásady zdravé výţivy
bio-potraviny
lidské zdraví
stolování
etiketa u stolu
hygiena
mycí prostředky na nádobí a údrţbu
kuchyně
mycí pomůcky na nádobí
první pomoc při poranění a úrazu
POKRMY
polévky : zeleninová, gulášová,
bramborová, luštěninová…
bezmasá jídla : bramboráky, rýţový
nákyp, ţemlovka
pomazánky : tvarohová, sýrová,
vajíčková…
linecké cukroví
listové těsto
příprava pohoštění : jednohubky,
chlebíčky
CVIČNÁ KUCHYNĚ
zařízení a vybavení cvičné kuchyně
kuchyňské náčiní
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Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
ČJ – rozvíjení slovní zásoby při popisu
pracovních postupů
VV – estetické hledisko úpravy pokrmů na
talíři a příprava místa ke slavnostnímu
stolování
PT:
OSV:
I.3 – rozvrţení pracovního postupu
I.6 – rozvíjení poznávacích schopností ţáka
I.8 – rozvíjení forem komunikace
I.11 – společenské chování a etika stolování

-

-

dodrţovat pravidla správného
stolování a společenského chování
při stolování

-

udrţovat pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodrţovat základy
hygieny a bezpečnosti práce,
poskytnout první pomoc při úrazu
v kuchyni

-

-

-

-

si prohlubuje své znalosti o stolování
se seznámí s úpravou stolu
pro slavnostní příleţitosti
dodrţuje kulturu stolování při konzumaci
zhotovených pokrmů a učí se
společenskému chování a konverzaci

-

kuchyňské elektrospotřebiče : varná
konvice, ruční elektrický šlehač,
elektrický sporák, lednice
ukládání potravin

je veden k udrţování čistoty v kuchyni
je seznámen s principy hygieny
a pouţíváním mycích prostředků
a pomůcek
je veden k poskytnutí první pomoci
při úrazu v kuchyni

PRAKTICKÉ PRÁCE – 5. ročník
Tematický celek: Příprava pokrmů
Očekávané výstupy z RVP ZV LMP
Ţák by měl:
-

znát základní vybavení kuchyně

Ţák:
-

-

připravit samostatně jednoduché
pohoštění

Učivo

Školní výstupy

-

rozezná a pojmenuje základní vybavení
kuchyně
pracuje pod dozorem učitele
s kuchyňskými elektrospotřebiči
pojmenovává jednotlivá kuchyňská náčiní,
která potřebuje při přípravě pokrmů
vyjmenuje principy ukládání
a uchovávání potravin
s pomocí učitele připravuje různé druhy
polévek
připravuje různé druhy pomazánek
peče s učitelem linecké cukroví
peče s učitelem tyčinky z listového těsta
si připraví jednoduché bezmasé jídlo
pod vedením učitele
připraví jednoduché pohoštění

PŘÍPRAVA POKRMŮ
zásady zdravé výţivy
bio-potraviny
lidské zdraví
stolování
etiketa u stolu
hygiena
mycí prostředky na nádobí a údrţbu
kuchyně
mycí pomůcky na nádobí
první pomoc při poranění a úrazu
POKRMY
polévky : rajská, květáková, zelňačka,
z vaječné jíšky…
bezmasá jídla : palačinky, smaţený
sýr s bramborem, smaţený květák…
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Přesahy a vazby ( MV, PT )
MV:
M, PŘ, VL – nakupování potravin
v obchodě, hra na obchod, sestavení
nákupního lístku
a spočítání hodnoty nákupu, hmotnost
potravin a jednotlivých surovin
PT:
MKV:
IV.1 – rozdíly mezi českou a romskou
kuchyní
ENV:
V.4 – zdravé ţivotní prostředí a zdravé
potraviny, ekologicky pěstované plodiny a
důvody jejich pěstování

-

uplatňovat zásady správné výţivy

-

-

-

dodrţovat pravidla správného
stolování a společenského chování
při stolování

-

-

-

udrţovat pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodrţovat základy
hygieny a bezpečnosti práce,
poskytnout první pomoc při úrazu
v kuchyni

-

-

si prohlubuje své znalosti o zásadách
zdravé výţivy
pouţívá zásady zdravé výţivy
při přípravě pokrmů ve škole – správnost
konzultuje s učitelem
vyzkouší praktické pouţití bio-potravin
při přípravě jednoduchého pokrmu

-

pomazánky : krabí, bramborová,
salámová, budapešťská…
linecké cukroví
listové těsto
příprava pohoštění : jednohubky,
chlebíčky, obloţená mísa

CVIČNÁ KUCHYNĚ
zařízení a vybavení cvičné kuchyně
kuchyňské náčiní
kuchyňské elektrospotřebiče : varná
konvice, ruční elektrický šlehač,
elektrický sporák, lednice
ukládání potravin

si prohlubuje své znalosti o stolování
se seznámí s úpravou stolu
pro slavnostní příleţitosti, prostře stůl
ke konzumaci oběda
učí se prostřít stůl na oslavu narozenin
dodrţuje kulturu stolování a učí se
společenskému chování a konverzaci
udrţuje čistotu v kuchyni při vaření
zná principy hygieny a pouţívání mycích
prostředků a pomůcek
je veden k poskytnutí odpovídající první
pomoci při drobném poranění a úrazu
v kuchyni
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HODNOCENÍ ŢÁKŮ A EVAULACE ŠKOLY
1.HODNOCENÍ ŢÁKŮ
1.1

Pravidla pro hodnocení ţáků

1. Hodnocení vychází z posouzení míry dosaţení očekávaných výstupů
formulovaných
v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního
vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné
a doloţitelné, zaměřuje se na široké spektrum projevů ţáka v oblasti poznávací,
činnostní a hodnotové. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle ţáka a jeho přístupu
ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
2. Učitel musí být otevřený k ţákům i rodičům, vysvětlit jasná kritéria pro
hodnocení. Ţák má právo vědět, v čem a proč bude vzděláván, kdy a jakým
způsobem a podle jakých pravidel bude v určité fázi vzdělávacího procesu
hodnocen.
3. Umoţnit ţákům účast na hodnotícím procesu.
4. Za první i druhé pololetí vydává škola ţákovi vysvědčení.
5. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním
stupněm.
6. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.
7. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběţná a celková.
8. Průběţná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů ţáka.
9. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na
aritmetickým průměrem běţné klasifikace.

konci kaţdého pololetí a není

10. Při hodnocení ţáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání ţáka a chování ţáka ve
škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání ţáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům
formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního
vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k
věku ţáka. Učitel vyváţeně hodnotí a promítá do klasifikace: vědomosti,
dovednosti, postup, práci s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost ţáka.
11. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.
12. Při hodnocení a při průběţné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči ţákovi.
13. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
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14. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za
klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
15. Ohodnocením výkonu ţáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce
objektivně a přiměřeně náročně.
16. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního
období se hodnotí učební výsledky, jichţ ţák dosáhl za celé klasifikační období. Při
celkové klasifikaci přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáka i k tomu, ţe ţák mohl v
průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
Přihlíţí se i ke snaţivosti a pečlivosti ţáka, k jeho individuálním schopnostem a
zájmům.
17. Zákonní zástupci ţáka jsou o prospěchu ţáka informování třídním učitelem a učiteli
jednotlivých předmětů:
a. průběţně prostřednictvím ţákovské kníţky
b. před koncem kaţdého čtvrtletí (klasifikační období)
c. případně kdykoliv na poţádání zákonných zástupců ţáka.
18. V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce ţáka
bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání ţáků v učení se
projednají v pedagogické radě.
19. Ţáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního
období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za
pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové
školy znovu nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém
zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve
kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují.
20. Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou
předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a
předmětů, z nichţ byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i ţák prvního stupně
základní školy, který jiţ v rámci prvního stupně opakoval ročník, a ţák druhého stupně
základní školy, který jiţ v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na
prospěch tohoto ţáka.
21. Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do
dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li moţné hodnotit ani v náhradním
termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí.
22. Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do
konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení
navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
23. Má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního
nebo druhého pololetí, můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení
prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení,
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poţádat ředitele školy o komisionální přezkoušení ţáka; je-li vyučujícím ţáka v daném
předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do
14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem ţáka.
24. Ţák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o ţákovi, který na daném
stupni základní školy jiţ jednou ročník opakoval; tomuto ţákovi můţe ředitel školy na
ţádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z váţných
zdravotních důvodů.
25. Ředitel školy můţe ţákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na ţádost jeho zákonného
zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a
důvodů uvedených v ţádosti.
26. V pololetí posledního roku plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel
výstupní hodnocení o tom, jak ţák dosáhl cílů vzdělávání stanovených.

2. KRITÉRIA HODNOCENÍ
2.1. kritéria pro hodnocení chování ve škole
1. Klasifikaci chování ţáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují, a s ostatními učiteli. Rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodrţování pravidel slušného chování a dodrţování
vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
3. Při klasifikaci chování se přihlíţí k věku, morální a rozumové vyspělosti a ke
specifickým poruchám ţáka, jeţ byly diagnostikovány v SPC nebo PPP. K uděleným
opatřením k posílení kázně se přihlíţí pouze tehdy, jestliţe tato opatření byla neúčinná.
4. Škola hodnotí a klasifikuje ţáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných
školou.
5. Nedostatky v chování ţáků se projednávají v pedagogické radě.
6. Zákonní zástupci ţáka jsou o chování ţáka informování prokazatelným způsobem
třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:
- průběţně prostřednictvím ţákovské kníţky,
- před koncem kaţdého čtvrtletí (klasifikační období),
- okamţitě, v případně mimořádného porušení školního řádu.

2.2. Výchovná opatření
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Za mimořádně zásluţnou činnost ve prospěch školy a spoluţáků nebo za porušení povinností
a pokynů k zajištění bezpečnosti ţáků a ochraně majetku stanovených tímto školním řádem
lze ţákovi udělit tato výchovná opatření:
1. Pochvala třídního učitele
Třídní učitel můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
zaměstnanců školy ţákovi udělit pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo za
déletrvající úspěšnou práci.
2. Pochvala ředitele školy
Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě jiné právnické či fyzické
osoby ţákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin nebo
za dlouhodobou úspěšnou práci.
3. Napomenutí třídního učitele
Uděluje třídní učitel za méně častá drobná porušení školního řádu (nevypracování úkolu,
nepřipravení učebních pomůcek, …).
4. Třídní důtka
Uděluje třídní učitel za méně závaţné porušení školního řádu nebo za opakovaná drobná
porušení školního řádu (nevhodné zacházení s učebními pomůckami, nekázeň,… ). Třídní
učitel neprodleně oznámí řediteli školy udělení důtky třídního učitele.
5. Ředitelská důtka
Uděluje ředitel na návrh třídního učitele nebo jiného pedagogického pracovníka po
projednání v pedagogické radě v případech, kdy dosavadní výchovná opatření byla neúčinná
nebo za závaţné porušení školního řádu (svévolné opuštění školy před koncem vyučování,
hrubé slovní a fyzické útoky vůči spoluţákům, úmyslné poškození školního majetku, …).
Předchází zpravidla sníţení stupně z chování na vysvědčení.
Zvláště hrubé slovní a fyzické útoky ţáka vůči pracovníkům školy se vţdy povaţují za
závaţné porušení povinností stanovených tímto školním řádem.
Škola neprodleně oznámí uloţení napomenutí nebo důtky a důvody uloţení prokazatelným
způsobem ţákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení výchovného opatření se zaznamená do
dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za
pololetí, v němţ bylo uděleno

2.3 kritéria pro sebehodnocení ţáků

1. Kromě forem hodnocení práce ţáků ze strany pedagogických pracovníků mají ţáci
moţnost pouţívat také formy sebehodnocení. Škola jim pro tyto formy vytváří odpovídající

163

podmínky. Tím je zajišťována také zpětná vazba objektivity hodnocení ze strany školy jako
vzdělávací instituce.
2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí ţáků.
3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o
chybě se ţáky baví, ţáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důleţitý prostředek
učení.
4. Při sebehodnocení se ţák snaţí popsat:
- co se mu daří,
- co mu ještě nejde,
- jak bude pokračovat dál.
5. Při školní práci vedeme ţáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

3. kritéria hodnocení prospěchu a chování v případě pouţití klasifikace a jejich charakteristika
3.1. Stupně hodnocení prospěchu
1. Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem se v případě pouţití klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.
2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
- předměty s převahou teoretického zaměření,
- předměty s převahou praktických činností a
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou
klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje ţádné z uvedených kritérií, posuzuje ţákovy výkony
komplexně, v souladu se specifikou předmětu.
3.1.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a
matematika.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v
souladu s poţadavky učebních osnov hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat poţadované
intelektuální a motorické činnosti,
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- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
- přesnost, výstiţnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
- kvalita výsledků činností,
- osvojení účinných metod samostatného studia.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně
a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Většinou myslí logicky
správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je
správný, přesný a výstiţný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou
kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně a úplně. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a
dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a
zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný
projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledků činnosti
je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.
Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání poţadovaných intelektuálních a
motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za
pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení
jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v
jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky,
grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat
podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků závaţné mezery.
Při provádění poţadovaných intelektuálních a motorických činností je málo
pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují závaţné chyby. Při vyuţívání poznatků pro
výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závaţné chyby,
myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má váţné nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstiţnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují
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nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závaţné nedostatky a chyby dovede ţák s
pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těţkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák si poţadované poznatky neosvojil, má v nich závaţné a značné mezery. Jeho dovednost
vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V
uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se
vyskytují velmi závaţné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své
vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u
něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závaţné nedostatky ve
správnosti, přesnosti i výstiţnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají váţné
nedostatky. Závaţné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede
vůbec samostatně studovat.
3.1.2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.
Převahu praktické činnosti mají v základní škole praktické práce.
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s
poţadavky učebních osnov se hodnotí:
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
- vyuţití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
- kvalita výsledků činností,
- organizace vlastní práce a pracoviště, udrţování pořádku na pracovišti,
- dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o ţivotní prostředí,
- hospodárné vyuţívání surovin, materiálů, energie, překonávání překáţek v práci,
- obsluha a údrţba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 ( výborný)
Ţák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě vyuţívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a
návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky
jeho práce jsou bez závaţnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udrţuje
pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a aktivně se stará o ţivotní prostředí. Hospodárně vyuţívá suroviny, materiál, energii. Vzorně
obsluhuje a udrţuje pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se
překáţky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou vyuţívá získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se
nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si
organizuje vlastní práci, pracoviště udrţuje v pořádku. Uvědoměle udrţuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o ţivotní prostředí. Při hospodárném
vyuţívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Pomůcky, nástroje, nářadí a
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měřidla obsluhuje a udrţuje s drobnými nedostatky. Překáţky v práci překonává s občasnou
pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími
výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje
občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně
účelně, udrţuje pracoviště v pořádku. Dodrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně ţivotního prostředí. Na podněty učitele je
schopen hospodárně vyuţívat suroviny, materiály a energii. K údrţbě zařízení, přístrojů,
nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překáţky v práci překonává jen s častou
pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.
Získané teoretické poznatky dovede vyuţít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci
učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při
volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má
závaţné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o
pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a o ţivotní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti vyuţívání surovin, materiálů a
energie. V obsluze a údrţbě zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští
závaţných nedostatků. Překáţky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Nedokáţe ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.
Nedokáţe postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené,
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáţe
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a
nedbá na ochranu ţivotního prostředí. Nevyuţívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V
obsluze a údrţbě zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští
závaţných nedostatků.
3.1.3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova,
výchova ke zdraví.
Ţák se při částečném uvolnění v Tv nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s
přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s poţadavky
učebních osnov hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
- kvalita projevu,
- vztah ţáka k činnostem a zájem o ně,
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- estetické vnímání, přístup k estetice ostatní společnosti,
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu ţáka všeobecná, tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Ţák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně vyuţívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně podle poţadavků osnov je rozvíjí v individuálních a
kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a
tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má
výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní
vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák je v činnostech aktivní, tvořivý, převáţně samostatný na základě vyuţívání svých
osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho
projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska poţadavků osnov.Ţák
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní
zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v poţadované míře estetický vkus,
brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyuţívá dostatečně své
schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v
něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje
pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí
v poţadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou
pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj
estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák je v činnostech převáţně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a
tělesnou zdatnost.
3.2. Stupně hodnocení chování
(1) Chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě pouţití
klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
a) 1 – velmi dobré,
b) 2 – uspokojivé,
c) 3 – neuspokojivé.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
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Stupeň 1 (velmi dobré)
Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závaţných
přestupků se dopouští ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému působení a snaţí se své
chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Ţák se
dopustí závaţného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy;
nebo se opakovaně dopustí méně závaţných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního
učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy.
Ohroţuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závaţných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi váţně ohroţena výchova
nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně
vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
3.3 Hodnocení prospěchu v zájmových útvarech
a) Pracoval(a) úspěšně
Ţák projevuje v činnostech samostatnost a tvořivost, pracuje s nadšením a výsledky jeho
činnosti jsou kvalitní.
b) Pracoval(a)
Ţák nesplňuje podmínky pro vyšší stupeň hodnocení.
4. Zásady pro pouţívání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií
1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se
souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu ţáka na školu, která
hodnotí odlišným způsobem, a to na ţádost této školy nebo zákonného zástupce ţáka.
3. Je-li ţák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu
vzdělávání.
4. U ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití slovního hodnocení na
základě ţádosti zákonného zástupce ţáka.
5. Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem a chování ţáka ve škole a na akcích
pořádaných školou jsou v případě pouţití slovního hodnocení popsány tak, aby byla
zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným
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výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního
vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku
ţáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka v jejich vývoji,
ohodnocení píle ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují
jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje ţáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení
a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat.
5. Zásady pro stanovení celkového hodnocení ţáka na vysvědčení v případě pouţití slovního
hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního
hodnocení pro stanovení celkového hodnocení ţáka na vysvědčení
Prospěch
Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
1 – výborný
ovládá bezpečně
2 – chvalitebný
ovládá
3 – dobrý
v podstatě ovládá
4 – dostatečný
ovládá se značnými mezerami
5 - nedostatečný
neovládá
Úroveň myšlení
1 – výborný
pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
2 – chvalitebný
uvaţuje celkem samostatně
3 – dobrý
menší samostatnost v myšlení
4 – dostatečný
nesamostatné myšlení
5 - nedostatečný
odpovídá nesprávně i na návodné otázky
Úroveň vyjadřování
1 – výborný
výstiţné a poměrně přesné
2 – chvalitebný
celkem výstiţné
3 – dobrý
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
4 – dostatečný
myšlenky vyjadřuje se značnými obtíţemi
5 - nedostatečný
i na návodné otázky odpovídá nesprávně
Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichţ se ţák dopouští
1 – výborný
uţívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje
samostatně, přesně a s jistotou
2 – chvalitebný
dovede pouţívat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů,
dopouští se jen menších chyb
3 – dobrý
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává
potíţe a odstraňuje chyby
4 – dostatečný
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 - nedostatečný
praktické úkoly nedokáţe splnit ani s pomocí
Píle a zájem o učení
1 – výborný
aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
2 – chvalitebný
učí se svědomitě
3 – dobrý
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
4 – dostatečný
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
5 - nedostatečný
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné
Chování
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1 – velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení
vnitřního řádu školy. Méně závaţných přestupků se dopouští
ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému působení a snaţí
se své chyby napravit.
Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními
vnitřního řádu školy. Ţák se dopustí závaţného přestupku proti
pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo
se opakovaně dopustí méně závaţných přestupků. Zpravidla se
přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků,
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohroţuje
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného
chování. Dopustí se takových závaţných přestupků proti
školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi váţně ohroţena
výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně
narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších
přestupků.

6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování ţáka
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky :
- soustavným diagnostickým pozorováním ţáka,
- soustavným sledováním výkonů ţáka a jeho připravenosti na vyučování,
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy,
- analýzou různých činností ţáka,
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (SPC,PPP),
- rozhovory se ţákem a zákonnými zástupci ţáka.
2. Známky získávají vyučující průběţně během celého klasifikačního období. Není přípustné
ústně přezkušovat ţáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku
tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před
kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech.
Výjimka je moţná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen
ve zprávě psychologa. V případě kontrolních prověrek si vyučující stanoví bodové hodnocení
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i dílčích kroků, které vedou k vyřešení problému. Jejich součet je pak základem pro určení
procentuální úspěšnosti a následné klasifikace takto:
100 – 90% … výborný (stupeň 1)
89 – 75% … chvalitebný (stupeň 2)
74 – 50% … dobrý (stupeň 3)
49 – 25% … dostatečný (stupeň 4)
24 – 0% … nedostatečný (stupeň 5)
3. Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na
klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí
učitel ţákovi výsledek hodnocení okamţitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek oznámí
ţákovi nejpozději do 10 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové
klasifikaci, zástupcům ţáka a to zejména prostřednictvím zápisů do ţákovské kníţky. Při
hodnocení vyuţívá i sebehodnocení ţáka.
4. Písemné práce musí být rovnoměrně rozloţeny v jednotlivých klasifikačních obdobích. Na
jeden den je moţno naplánovat jen jednu souhrnnou práci. Za koordinaci písemných prací je
ve své třídě zodpovědný třídní učitel.
5. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o kaţdé klasifikaci ţáka průkazným způsobem
tak, aby mohl vţdy doloţit správnost celkové klasifikace ţáka i způsob získání známek (ústní
zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního
poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli
nebo vedení školy.
6. Vyučující zajistí zapsání známek také do dokumentace ţáka (katalogový list). Dbá o jejich úplnost. Do KL jsou zapisovány známky z
jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování ţáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.

7. Učitel klasifikuje jen probrané, dostatečně procvičené učivo a umoţní ţákům, aby měli
dostatek času k naučení, procvičení a zaţití učební látky.
8. Pokud je klasifikace ţáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, učitel
předá tuto práci (pokud není součásti např. sešitu) po zapsání do ţákovské kníţky ţákovi ke
kontrole rodičům. Zákonný zástupce je prokazatelně seznámen s tím, ţe ţák přebírá při
zapsání známky do ţákovské kníţky také svoji písemnou práci. Ţák nebo rodič se můţe
vyjádřit k nejasnostem nebo objektivitě hodnocení konkrétní práce nejpozději do 7 dnů po
zapsání do ŢK.
9. Ţák má právo opravit si případný neúspěch, v jenom předmětu však maximálně 1x za
pololetí. Opravu je moţné provést nejpozději do dvou týdnů od zapsání známky do ŢK,
přičemţ ţák se dohodne s vyučujícím na formě přezkoušení.
10. Skupinová práce se zásadně nehodnotí známkou, známku ţák získává pouze za
individuální výkon. Ţáci se při kooperativním způsobu výuky učí hodnotit jednak individuální
výsledek práce a také jeho přínos pro druhé.
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11. Vyučující dodrţují zásady pedagogického taktu, zejména:
- neklasifikují ţáky ihned po jejich návratu do školy po delší nepřítomnosti,
- ţáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti. V součinnosti s vyučujícím si
ţák zkopíruje a vlepí do sešitu tu část učiva, na kterou nebyl přítomen ve škole.
12. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s
doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace
ţáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů a
výchovného poradce na pedagogické radě nebo jsou tyto informace podávány učitelům
aktuálně.
7. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

7.1. Komisionální zkouška
1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech:
- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního
nebo druhého pololetí,
- při konání opravné zkoušky.
2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, ţe je
vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
3. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě,
ţe vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný
pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné
vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání.
4. Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení
prokazatelným způsobem ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. V případě změny
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se ţákovi vydá nové vysvědčení.
5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni
členové komise.
6. Ţák můţe v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li
moţné ţáka ze závaţných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví
orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
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8. Vykonáním přezkoušení není dotčena moţnost vykonat opravnou zkoušku.
9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní
celkový prospěch a vydá ţákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.
7.2. Opravná zkouška
1. Opravné zkoušky konají:
- ţáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud
neopakovali ročník na daném stupni základní školy,
- ţáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných
předmětů.
Ţáci nekonají opravné zkoušky, jestliţe neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna.
Termín opravných zkoušek a konzultací ţáků s příslušnými pedagogickými pracovníky
stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Ţák můţe v jednom dni skládat pouze
jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
3. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe ředitel školy ţákovi stanovit náhradní termín opravné
zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák zařazen do
nejbliţšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
4. Ţákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné
zkoušky v daném pololetí.
5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu ţákovi, který konal opravnou zkoušku:
Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)
Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… .
Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka)
Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch
v předmětu ……… zůstává nedostatečný

8. Způsob hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, základní škola
speciální
1. Způsob hodnocení a klasifikace ţáka vychází ze znalosti příznaků postiţení a uplatňuje se
ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postiţení ţáka, a na obou stupních
základní školy.
174

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci ţáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační
sloţku hodnocení, hodnotí jevy, které ţák zvládl. Při hodnocení se doporučuje uţívat různých
forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
3. Při klasifikaci ţáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení.
4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním ţákům ve třídě podstatu individuálního
přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace ţáka.
5. Ţák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách
doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni
postiţení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.
8.1. Klasifikace a hodnocení ţáků s vývojovými poruchami
1. U ţáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou
poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru
postiţení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření ţáků a uplatňují je při
klasifikaci a hodnocení chování ţáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání
podkladů.
2.Dětem a ţákům u nichţ je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné
po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči.
3. Pro zjišťování úrovně ţákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy
zkoušení, které odpovídají schopnostem ţáka a na něţ nemá porucha negativní vliv. Kontrolní
práce a diktáty píší tito ţáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s
vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichţ vzhledem k poruše nemůţe přiměřeně
pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
4. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má ţák předpoklady podávat lepší
výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které ţák zvládl.
5. Klasifikace je provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu,
objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat,
6. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich
souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.
9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony ţáka a tím na podporu
jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.
Tato pravidla pro hodnocení výsledků a vzdělávání ţáků jsou součástí školního řádu ze dne
1.9.2007. Byla projednána na pedagogické radě školy dne 29.8.2007 se schválenou platností
od 3.9.2007. Řídí se vyhláškou. MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., vyhláškou č. 73/2005 Sb.ve znění
pozdějších doplňků a novel a školským zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a novel.
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„ PULS“
byl schválen ŠKOLSKOU RADOU dne 20.6. 2007

Prezenční listina:

1. Čech Květoslav
2. Baráthová Alena, Ing.
3. Čarná Pavlína
4. Vočoková Anna
5. Rajtrová Marie, Mgr.
6. Strohalmová Margareta
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