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11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 
 

Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních 

vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období kvalitativně jiná než při jejich vstupu 

do 1. ročníku. Z hlediska psychologického vývoje žáků je třeba vzít v úvahu, že žáci již přešli z období 

názorného myšlení do období konkrétních operací. Proto je ve vyučovacích a výchovných postupech 

nutné přizpůsobit to, co si má žák osvojit, jeho vnímání i myšlení, a předkládat poznatky různými 

formami odpovídajícími vyspělosti žáků. V procesu osvojování učiva se nejedná pouze o upevňování 

soustavy vědomostí a dovedností, ale i o formování psychických struktur, které jsou základem 

osobních zájmů žáka, jeho schopností a charakteru. Za kritérium naučení nebudeme pokládat to, kolik 

látky dokáže žák reprodukovat, nýbrž to, do jaké míry se osvojené učivo stalo nedílnou součástí 

žákovy osobnosti. 
 

 Žáci jsou vedeni ke spoluúčasti na výuce, k vynalézavosti a k cílevědomosti při získávání trvalých 

dovedností a základních vědomostí potřebných v praktickém životě.  
 

Pro toto období vývoje rozumových operací je charakteristické využívání různých činností, 

potřeba motivace k učení a aktivního zapojení žáků do procesu vzdělávání. Činnostmi žáků zde 

rozumíme jednak manipulaci žáka se zvolenými předměty (pomůckami), jednal se znaky (např.: 

slovními, číselnými, obrázkovými), které v lidském myšlení zastupují různé předměty a vztahy.  

Při poznávání na základě činností se musí žák nejprve zorientovat v daném úkolu, připravit si 

pomůcky a na základě pozorování při manipulaci s nimi vyjádřit slovy, co shledává. Teprve potom, 

obvykle společně s ostatními žáky nebo za pomoci učitele, dospívají žáci k zobecnění poznatku a jeho 

přesnějšímu vyjádření. Takto, prostřednictvím jasného porozumění, dochází k osvojování nových 

poznatků. V tomto smyslu je možné činnosti žáků chápat jako nástroj k poznávání vnějšího světa a 

přetváření dosud získaných poznatků tak, aby je bylo možné uvádět do systémů z hlediska jejich 

využití při řešení různých problémů. U takto učených žáků vznikají v tomto období vnitřní struktury 

operací a tím se vytvářejí předpoklady pro rozvoj logického myšlení. Aktivně se také ovlivňuje jejich 

další zdravý psychický vývoj.  

 Snažíme se, aby ve 2. období základního vzdělávání, stejně jako v období prvním, ve výuce 

vládla pozitivní atmosféra. To je nejlepší předpoklad pro úspěchy žáků. 

K dobrému osvojení jakéhokoliv učiva (matematického, přírodovědného, učiva z českého nebo 

z cizího jazyka aj.) žáky nemůže dojít bez příslušné motivace, bez vytvoření vnitřního zájmu o určité 

učivo.  

Vzdělávací proces vyžaduje průběžnou zpětnou vazbu mezi učitelem a žákem. Díky ní žák 

dostává možnost uvědomovat si své pokroky a příležitost vidět, že může postupně dosáhnout 

stanoveného  cíle. Každý žák má v sobě snahu účastnit se aktivně výuky. Činnostní učení mu to 

umožňuje. Přes vlastní činnosti, pozorování a vyjadřování se může každý žák průběžně  přesvědčovat o 

svém pokroku v učení a svých schopnostech. Jde tu o motivující zpětnovazební vztahy, které řídí 

cílevědomě zaměřené chování žáka v procesu vzdělávání. Pokud žáci chápou, čemu a proč se učí, 

rozvíjejí se v souladu se svými přirozenými schopnostmi a zájmy.  

 

Základní vzdělávání na 1. stupni uvádí žáky do pravidelného a systematického vzdělávání. 

Svým činnostním a praktickým charakterem vede žáky k učební aktivitě a k poznání, že je možné 

hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodný způsob řešení problému. Při výuce v tomto období 

pamatujeme na to, aby všechno učivo odpovídalo skutečnosti. Při učení volíme takové postupy, aby 

probíranou látku mohli všichni žáci snadno pochopit. Žáky vedeme k logickému myšlení. Stavíme na 

smyslovém pozorování žáků, dbáme na jejich aktivní účast ve výuce a stále se přesvědčujeme 

o porozumění žáků učivu. Žákům tak otevíráme cestu k poznání. Od slov obracíme zřetel k pochopení 

věcí, poznatků a souvislostí mezi nimi. Tím dáváme základ i pro dobrý jazykový projev žáků. Při učení 
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novým poznatkům vycházíme z předmětů žákům dobře známých a necháváme je, aby mohli své 

poznatky ve vyučování použít. Důsledně uplatňujeme návaznost učiva a mezipředmětové vztahy.  

„Učme tomu, čemu je třeba učit, ale tak, že se žák sám o věc pokouší.“   (J. A. K.) 

 

 Pro vyučování ve 4. a 5. ročníku je charakteristické maximální využívání mezipředmětových vztahů. 

Všechny materiály, podle kterých  pracujeme, jsou připraveny tak, abychom mohli při objevování, 

získávání a procvičování poznatků využívat všeho, co žáci poznávají v různých vyučovacích 

předmětech. Například čtení z čítanek žáci doplňují poznatky z přírodovědy. Dějepisné učivo žákům 

přibližují vybrané umělecké texty, setkávají se i s časovými osami..   

 

Činnostní výuka dává příležitost každému žákovi k jeho individuální realizaci. V 5. ročníku 

jsou si  žáci obvykle již vědomi svých schopností. Měli mnoho příležitostí k tomu, aby se projevovali a 

přesvědčovali se, co dokáží. Jejich sebedůvěru dále posilujeme a stále jim dodáváme chuť a odvahu 

případné nedostatky překonávat a odstraňovat. K tomu napomáhá zejména často uplatňovaná zpětná 

vazba, vedení žáků k sebekontrole, práce s chybou, dosahování bezchybnosti žáků v základním učivu.       

Ve 2. období činnostním vzděláváním přirozeně prostupuje mravní výchova. Demokratická 

společnost potřebuje ke své realizaci nejenom lidi vzdělané, ale i mravně způsobilé. Je to nejen rodina, 

ale i škola a společnost, které se musí snažit vychovat člověka ohleduplného k druhým, uznávajícího 

názory ostatních, člověka schopného spolupracovat, ochotného respektovat a dodržovat pravidla 

slušného soužití mezi lidmi. 

Mravní zákony jsou obvykle formulovány abstraktní, dětem málo srozumitelnou řečí; jsou 

všeobecné, svými formulacemi přímo nabádají k pouhému odříkávání. Díky činnostním přístupům 

dosahujeme toho, že nejen vyučování, ale i výchova je konkrétní, zajímavá. Uvědomujeme si, že pokud 

má mít mravní výchova smysl a praktický vliv na chování žáků, musí se aplikovat na životní situace 

dětí. Chceme se vyvarovat suchopárných lekcí o mravní výchově, a proto dáváme přednost nepřímým 

metodám její realizace. Mezi ně řadíme hlavně výchovu na základě životních zkušeností a využívání 

vhodných modelových situací. 

 

Výchova na podkladě životních zkušeností a modelových situací má mnoho předností: 

   -  vychází z konkrétní situace, kterou většina žáků chápe 

   -  žáci mohou posuzovat, co je dobré nebo zlé, na konkrétní situaci 

   -  žáci mohou uvážit, jaké má být správné jednání, jak by se sami v podobné situaci zachovali 

   -  navozená situace jim může ukázat, že často je třeba druhým pomoci 

   -  z většiny řešených životních situací lze vyvodit poučení pro osobní jednání 

   -  žáci mohou formulovat skrytou mravní zásadu pro chování lidí mezi sebou 

   -  každý zde má možnost analyzovat své vlastní jednání vzhledem k dané situaci a v ní skryté 

      mravní zásadě 

                                                

Vytváření a osvojování správných mravních návyků umožňují v naší škole metody zaměstnání žáků 

individuálními i kolektivními činnostmi. Ukázněnost je předpokladem úspěšné práce a naopak 

prováděnými činnostmi se stává každý žák ukázněnějším a mravně kultivovanějším. (To potvrzuje 

lidové rčení, které říká, že „práce šlechtí člověka.“). Motivace žáků k zájmu o učení, pozitivní 

hodnocení a systematické vedení k mravním způsobům chování vedou k celkovému dobrému 

výsledku. Ten se projevuje dobrými vědomostmi žáků a jejich schopností tyto vědomosti uplatňovat 

v různých situacích.  

Předpokladem pro úspěchy žáků ve 2. období  základního vzdělávání je, stejně jako v prvním období, 

pozitivní příznivá atmosféra. Učitel ve výuce vychází vždy z toho, co již žáci dobře umí. Nové 

poznatky žáci vyvozují a objevují většinou sami, jsou k nim učitelem přivedeni prostřednictvím 

samostatných činností s různými konkrétními předměty, pomůckami, nákresy, obrázky, za pomoci 

pozorování, třídění, rozlišování, vyjadřování názorů. Když žák dokáže sám některou novou látku 

objevit nebo některou novou úlohu vyřešit, prožívá pozitivní pocity úspěšnosti. Takto podávanou 

novou látku si pak snadno osvojuje a při výuce projevuje aktivitu.           
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12. Učební osnovy pro 4. - 5. ročník základního vzdělávání                  
 

Cílová a obsahová specifikace jednotlivých vyučovacích předmětů 

 

Vzdělávací program Tvořivá škola realizuje požadavky na základní vzdělávání žáků ve 2. období 

prostřednictvím vzdělávacích oblastí a pro školní praxi určuje vyučovací předměty. 

  

Učební plán pro 2. vzdělávací období (4. a 5. ročník): 

 

Oblast:                                                                    Vyučovací předmět / počet vyučovacích hodin 

                                                                                                                   

 

1. Jazyk a jazyková komunikace                          -     český jazyk                

                                                                                 -      cizí jazyk                    

 

2. Matematika a její aplikace                               -     matematika                

 

3. Informační a komunikační technologie          -      informatika                  

 

4. Člověk a jeho svět                                             -      přírodověda                

                                                                                -      vlastivěda                   

 

5. Umění a kultura                                                -     hudební výchova         

                                                                                 -    výtvarná výchova       

 

6. Člověk a zdraví                                                  -    tělesná výchova           

 

7. Člověk a svět práce                                            -    praktické činnosti       

V jednotlivých vzdělávacích oblastech je splněna minimální časová dotace určená RVP ZV. 

 

 

 

 

 

Hlavní cíle 2. období 

 

Vyučování má ve všech předmětech činnostní charakter. Je nutné dodržovat návaznost na dovednosti a 

vědomosti získané žáky v 1. vzdělávacím období. Učivo, které je uvedeno pod orientačními 

očekávanými výstupy, je třeba průběžně upevňovat; ostatní učivo, které bylo s žáky v 1. období 

probráno, je nutné opětovně činnostně předložit a dostatečně procvičit.  

Ve 2. období uplatňujeme ve větší míře aktivní zapojování žáků do výuky, sebekontrolu a 

sebehodnocení žáků. Žáky vedeme k objevování souvislostí mezi látkou naučenou a látkou aktuálně 

probíranou. Důraz klademe na propojování učební látky jednotlivých vyučovacích předmětů mezi 

sebou a na zautomatizování základních vědomostí, a to zejména v matematice a českém jazyce. Žáky 

učíme nedostatky nejen odhalovat, ale ukazujeme jim, jak lze zjištěné nedostatky postupně 

odstraňovat. Žákům dáváme prostor k samostatným úvahám a dodáváme důvěru k dosažení dobrých 

výsledků.  

Cílem tohoto období základního vzdělávání je připravit žáky k snadnému přechodu na 2. 

stupeň. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČESKÝ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vzdělávací oblast je ve 4. a 5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacích předmětů 

český jazyk a anglický jazyk 

 

Český jazyk 

 Co by měl žák na začátku 4. ročníku v českém jazyce umět: 

Komunikační a slohová výchova  

– číst plynule, s porozuměním, nahlas i potichu přiměřeně náročné texty  

– rozumět přiměřeně krátkému čtenému sdělení a umět ho reprodukovat  

– respektovat základní komunikační pravidla v rozhovoru 

– dbát na pečlivou výslovnost, opravovat svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

– tvořit krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků  

– psát správné tvary písmen a číslic, umět kontrolovat vlastní jednoduchý písemný projev 

– psát věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

– umět seřadit dle dějové posloupnosti ilustrace a vyprávět podle nich jednoduchý příběh  

– stručně popsat jednoduchý děj nebo předmět, krátce vyprávět vlastní zážitek 

 

Jazyková výchova 

      –  porovnávat významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná,       

          nadřazená a podřazená, vyhledávat v textu slova příbuzná 

– rozlišovat slovní druhy v základním tvaru 

– užívat v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a 

sloves 

–  spojovat věty vhodnými spojkami do jednoduchých souvětí 

– rozlišovat druhy vět podle postoje mluvčího (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací), psát 

správně znaménka za větami, k  vytvoření vět volit vhodné jazykové i zvukové prostředky 

– osvojit si pravopis 

• slov s tvrdými a měkkými slabikami 

• slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

• slov se souhláskami uprostřed a na konci (znělé, neznělé) 

• předložkových výrazů 

• i, í / y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov - pravopis vyjmenovaných slov (jen 

nejběžnější slova příbuzná) 

– rozlišovat věty v psaném projevu, psát velké písmeno na začátku věty, větu ukončit 

– v typických případech psát velká písmena u vlastních jmen osob, zvířat a místních názvů 

 

Literární výchova 

– přednášet zpaměti ve vhodném frázování a tempu báseň i část jednoduchého prozaického textu  

– rozlišovat vyjadřování v próze a ve verších, odlišovat pohádku od ostatních vyprávění 

– dokázat z jednoduchých textů vybrat informaci, kterou považuje za důležitou, říct ji ostatním 

– pracovat tvořivě s literárním textem, podle svých schopností jednoduše reprodukovat krátký 

přečtený text, popřípadě ho doplnit vhodnou ilustrací     
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A) Výchovně vzdělávací cíle a strategie: 

Žák: 

  -   naučit se správně, plynule, hbitě a výrazně číst 

  -  rozumět přiměřeně dlouhému a srozumitelnému textu čtenému nahlas i potichu 

  -  postupně rozšiřovat slovní zásobu 

  -  správně se vyjadřovat spisovným jazykem v řeči i v psaném projevu 

  -  osvojit si základy pravopisu určeného pro toto období 

  -  postupně vytvářet návyk vlastní kontroly ukončené práce, uvažovat nad chybami 

 

Učitel: 

  -  ve výuce podporovat samostatnost žáků, vést je k uvažování, nechávat probírané jevy pozorovat, 

     třídit, srovnávat, zdůvodňovat a užívat v různých obměnách 

  -  dát žákům časový prostor pro uplatnění jejich zájmů, dosavadních vědomostí a zkušeností, 

     podporovat tvořivou práci žáků 

  -  vést žáky k používání různých přehledů, grafických znázornění, náčrtových schémat, které jim 

     pomůže abstraktní učivo zkonkretizovat, zjednodušit, usnadnit jeho pochopení 

  -   průběžně klást důraz na komunikaci mezi žáky, využívání probíraných jevů v jednoduchých 

      mluvních cvičeních 

  -  soustavnými i příležitostnými cviky vypěstovat jazykový cit žáka, tak aby se dovedl vyjádřit prostě, 

     stručně a jasně slovem i písmem  

  -  dbát, aby se ve školních projevech žáků nevyskytovala hrubá a hanlivá slova, ani slova z dětské 

     hantýrky, nahrazovat je tvary správnými 

  -  vést je k zájmu o četbu naučnou i o četbu, která by byla blízká jejich citovým prožitkům, dále jim 

     ukázat, jak zaznamenávat, co přečetli i dojmy z četby 

  -  dbát na mezipředmětové vztahy 

  - u naučných textů, které by měly být vždy přiměřené věku žáků, učit žáky vyjádřit hlavní myšlenku 

nebo poznatek 

 

 

B) Charakteristika výuky českého jazyka ve 2. období: 

Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány: 

  -  komunikační a slohovou výchovou 

  -  jazykovou výchovou 

  -  literární výchovou 

 

Komunikačním a slohovým dovednostem je v tomto vzdělávacím období vyučováno tak, aby byl  

podporován a podněcován duševní rozvoj žáků a zároveň byla rozvíjena jejich individualita. 

V předmětu český jazyk se komunikační a slohové dovednosti realizují při čtení, naslouchání, 

mluveném a písemném projevu žáků. Na plnění tohoto úkolu se ve 4. a 5. ročníku podílí i výuka 

v rámci ostatních předmětů. Díky činnostnímu způsobu vzdělávání mají totiž žáci dostatek příležitostí 

k tomu, aby hovořili, diskutovali, vyjadřovali se o tom, co pozorují, dělají, co právě zjišťují, co 

prožívají ve všech předmětech. Činnostní způsob komunikativní výuky podporuje probouzení a 

rozvíjení duševního života žáků a mnohdy vede i k vůbec prvnímu pocitu uvědomění si hodnot své 

osobnosti. Tím, že v průběhu 2. vzdělávacího období soustavně dbáme na to, aby žáci četli správně a 

s porozuměním, jim otevíráme cestu k jejich budoucímu vzdělávání.   

 

 

V 2. období základního vzdělávání je naším úkolem zautomatizovat základní pravopisné jevy určené 

pro 1. vzdělávací období, proto zde věnujeme Jazykové výchově značnou pozornost.  
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Chceme-li při výuce českého jazyka dosáhnout dobrých výsledků, je třeba stále dbát o to, aby 

všichni žáci porozuměli významu slov. K tomu využíváme vjemy sluchové, zrakové i motorické. 

Činnostní výuka českého jazyka, při které dostávají žáci stále příležitost k aktivní činnosti, má 

neocenitelný význam jak pro jazykové vyučování tak pro výuku naukových předmětů. K uspokojivým 

výsledkům vede jedině vyučování, které je pro žáky srozumitelné a pochopitelné. 

Máme-li rozvíjet slovní zásobu žáků, chceme-li je dobře naučit pravopis a ostatní učivo 

jazykové výchovy, zařazujeme do výuky pravidelná pravopisná a mluvní cvičení. Soustavně prováděné 

a promyšlené sestavy těchto cvičení vedou k  zautomatizování mluvnických a pravopisných jevů. 

Dbáme na to, aby cvičení měla praktický ráz a žáci byli při cvičeních aktivní. Žákům stále 

umožňujeme, aby o učivu přemýšleli a předložené jevy používali v řeči i písmu. Při vyučování 

pravopisu pravopisné jevy vždy odůvodňujeme. Žáky vedeme k praktickému používání mluvnických 

jevů.  Podněcujeme je, aby svá pozorování, zkušenosti a poznatky při výuce sami vyjadřovali a věty 

s mluvnickými jevy obměňovali. Tato mluvní cvičení zařazujeme do výuky krátce ale často. Při 

užívání jednotlivých pravopisných a mluvnických jevů ve spojeních si žáci tyto jevy osvojí lépe než 

z teoretických výkladů a pouček. Gramatika i pravopisná pravidla vyplývají z praktického využití 

přirozeně a nenásilně a žáci si je osvojují snadněji a trvaleji.    

 

Jazykové dovednosti žáků se ve vyučování českého jazyka realizují v těchto složkách: zvuková stránka 

jazyka, slovní zásoba a tvoření slov, tvarosloví, skladba a pravopis. 

   

Literární výchově se věnuje pozornost při čtení uměleckých textů, při čtení článků přírodovědného, 

zeměpisného i dějepisného obsahu, a to jak z čítanek tak i z jiných učebnic nebo vhodných vybraných 

knih. Při literární výchově se soustavně rozvíjí ústní a písemné vyjadřování žáků, vytváří se a upevňují 

návyky žáků vyjadřovat myšlenky logicky, souvisle a mluvnicky správně. 

Ve 4. a 5. ročníku se ve výuce Čj začíná více využívat tichého čtení a žáci jsou vedeni 

k samostatné práci s textem. Učitel dbá na to, aby i tiché čtení žáků bylo uvědomělé, a proto při něm 

dává žákům takové úkoly, které mu umožní zjistit, zda žáci potichu přečtený text pochopili. Text 

určený k tichému čtení nemá být zpočátku dlouhý. Otázky k obsahu si mohou zadávat sami žáci, může 

se ptát i učitel. Je možné využít otázek připravených v čítankách. Žáci mohou také vyprávět o tom, co 

četli, nebo si nakreslit k textu obrázek.  

Součástí literární výchovy v tomto období je též pokračování nácviku hlasitého čtení. Žáci se 

přitom učí správně členit čtené věty nejen podle interpunkce, ale i logickými pauzami a také klást 

správný větný přízvuk. 

Práce v hodinách čtení přispívá k rozvoji poznávacích schopností žáků, rozvíjí jejich smyslové 

vnímání, myšlení, řeč, fantazii a paměť. 

Novým úkolem, který literární výchova, společně s naukovými předměty, v tomto období plní, 

je určení hlavních myšlenek textu, jejich sestavení do krátké osnovy a souvislé vyprávění základního 

obsahu článku podle této osnovy– žáci se učí učit z učebnic. Dobře nám k tomu slouží krátké naučné 

texty s přírodovědným a vlastivědným obsahem.   

 

 

C) Obsah učiva - 2. vzdělávací období - český jazyk 

 

     4. ročník 

 

Komunikační a slohová výchova 

 

 a) Čtení a práce s textem, komunikační dovednosti: 

 

 -  výcvik ve čtení - správné a plynulé čtení uměleckých a krátkých naučných textů 

 -  správný přízvuk slovní a větný, výslovnost, přirozená intonace 

 -  tvorba otázek k přečtenému textu 
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 -  tiché čtení - postupné zařazování krátkých textů k samostatnému tichému čtení 

 -  tvorba otázek žáků k přečtenému textu, kontrola porozumění obsahu čteného  

 -  vystižení hlavní myšlenky textu a sestavení krátké osnovy 

 -  vyprávění obsahu krátkého textu podle připravené osnovy 

 -  příprava krátkých sdělení, reprodukce obsahu sdělení, procvičování se zřetelem k zapamatování si 

podstatných informací 

 -  pozorné a soustředěné naslouchání přiměřeně dlouhému čtenému textu nebo mluvenému projevu,    

žáci se učí ptát na to, čemu nerozuměli nebo co nepostřehli, odpovídají si navzájem, vytváří se prostor 

pro vzájemnou komunikaci 

 -  dodržování pravidel slušnosti při vzájemné komunikaci (učit se naslouchat, neskákat druhému do 

řeči, zdvořile se oslovovat) 

      

b) Slohová výchova -  ústní a písemný projev: 

 

 -  dbát na naučenou techniku psaní a dodržování hygienických zásad při psaní 

 -  sledování úhlednosti a čitelnosti písemných projevů žáků 

 -  opis a přepis textů s uvědoměním obsahu psaného (vytvářená portfolia do přírodopisu, vlastivědy, 

čtení, čtenářský deník, zápisy do kronik aj.) 

 

 Připravené náměty pro praktická slohová cvičení: 

 -   krátký vzkaz, telegram, jednoduché sdělení, dopis - adresa 

 -   popis postupu práce, popis domu (pokoje), popis osoby 

 -   členění textu na odstavce - osnova    

 -   vyprávění  

 -   vyprávění - dokončení příběhu, individuální zápisy a jejich porovnání navzájem 

 -   telefonické a písemné vzkazy 

 -   psaní dopisu podle připravené osnovy 

 -   vyplňování dotazníku - přihláška čtenáře do knihovny 

     

   

Jazyková výchova 

  

 -  nauka o slově - navazuje na poznatky z 1. období, které se prohlubují a rozšiřují 

 -  rozlišování slov spisovných od nespisovných 

 -  slova pozitivně citově zabarvená a slova vulgární 

 -  stavba slova, kořen, předpona a přípona 

 -  rozlišování předpon od předložek 

 -  vyjmenovaná slova - procvičování základních vyjmenovaných slov 

 -  příbuzná slova se slovy vyjmenovanými  

 -  slovní druhy - žáci  rozlišují slovní druhy v základním tvaru, v určování slovních druhů je třeba 

pokračovat i nadále 

 -  podstatná jména - rod, číslo, pád 

 -  podstatná jména - skloňování podstatných jmen všech rodů - vzory pro skloňování  - nové učivo, 

    učivo je zaměřeno na psaní  i/ y  v koncovkách podstatných jmen,    

 -  slovesa - žáci spolehlivě poznají sloveso jako slovní druh, další učivo se ve 4. r. probírá  jen na 

úrovni seznámení žáků s novými pojmy a hledání jejich reprezentace v připravených textech: tvar určitý 

a neurčitý, jednoduché a složené tvary sloves, zvratná slovesa, časování sloves 

 -  stavba věty - věta jednoduchá a souvětí - s učivem se žáci setkali již v 1. období, prakticky skládali 

z vět jednoduchých, pomocí spojek, souvětí, ve 4.ročníku  se učí rozlišovat souvětí od jednoduchých 

vět a určovat jejich počet v souvětí 
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 -  základní skladební dvojice - holý podmět a holý přísudek, je to nové učivo, které je třeba ve 4. r. 

dobře zvládnout, protože je základem k dalšímu důležitému učivu - shoda přísudku s podmětem - první 

seznámení, pravopis i/y v koncovkách příčestí minulého se bude učit a procvičovat v 5. ročníku 

 - seznámení se s přímou a nepřímou řečí v textech, vyhledávání a rozlišování 

           

 Literární výchova 

 

-  odlišení veršů a prózy, rozlišování uměleckého a naučného textu žáky 

-  recitace básní, přednes krátkého textu 

-  povídání o knihách a spisovatelích 

-  ilustrace, které nás zaujaly a proč 

-  oblíbení hrdinové dětských seriálů 

-  knihy, které mohu doporučit k přečtení a proč 

-  vyprávění o divadelním představení nebo filmu 

-  vyhledávání informací v dětských časopisech a encyklopediích 

-  seznamování se s literárními pojmy: pověst, povídka, autor, hlavní postavy, film, televizní inscenace,  

    próza, poezie, báseň, bajka 

 

Ve 4. ročníku začínáme do výuky čtení pravidelně zařazovat krátké úseky k tichému čtení. Ty je třeba 

následně kontrolovat např. otázkami, úkoly, reprodukcí. Uvědomujeme si, že někteří žáci ve 4. ročníku 

teprve dokončují svůj čtenářský vývoj. Proto musí být ve vyučovacích hodinách čtení stále dostatek 

příležitostí k vlastnímu čtení a to i ke čtení hlasitému. Bylo by chybou zaměnit vlastní čtení žáků 

s plněním přemíry úkolů.   

 

V jazykové výchově je třeba ve 4. r. dbát na procvičování slov odvozených od slov vyjmenovaných. 

K uvědomění si pravopisu vyjmenovaných slov napomáhá vyhledávání a vypisování z Pravidel nebo 

vyhledávání vhodných článků a slov (např. z čítanky), ve kterých se v základu slova vyskytuje y/ý a 

také i/í po obojetných souhláskách, a jejich třídění do dvou skupin. Slovy příbuznými nezatěžujeme 

paměť žáků, ale učíme je tato slova logickým způsobem odvozovat od slov základních. Dbáme na 

smysluplné, krátké, časté, písemné procvičování vyjmenovaných slov. 

 

Čtvrtý ročník je důležitým rozhraním mezi obdobím, kdy se vyučování pravopisu a mluvnici věnovalo 

jevům spíše rázu pamětného a obdobím, kdy se dostává do popředí mluvnický systém. Vyučování 

v tomto období klade větší nároky na myšlení žáků. Učivo mluvnické a pravopisné se jednak rozšiřuje 

a doplňuje, jednak se začíná s probíráním nových mluvnických jevů. 

Novou látkou mluvnice ve 4. r. je skloňování podstatných jmen všech rodů podle vzorů a pádů. 

Cvičení v určování pádů je třeba věnovat dostatečnou pozornost, provádět je soustavně v různých 

obměnách a využívat při tom činnostních forem výuky. Skloňování podstatných jmen je užitečné 

procvičovat ve větách. Žáky vedeme k tomu, aby tvořili věty o přírodě, třídě, o své činnosti, 

o vycházce aj. Cvičíme nejen tvoření správných tvarů podstatných jmen, ale rozvíjíme i vyjadřování a 

myšlení. Pozornost věnujeme procvičování  pravopisu i/y  v koncovkách podstatných jmen.  

Učební látka o podstatných jménech je důležitým učivem 4. ročníku, kterému je třeba věnovat 

dostatečnou pozornost při probírání i procvičování. Žáci při něm musí být neustále podněcováni 

k přemýšlení. Správné pochopení tohoto učiva žáky je předpokladem pro úspěšné zvládnutí českého 

jazyka v  následujících ročnících.   

     
 

 

5. ročník 

 

Komunikační a slohová výchova 
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a) Čtení a práce s textem, komunikační dovednosti: 

Žák: 

-  pokračuje výcviku ve čtení 

-  hbitě, uvědoměle a výrazně čte umělecké a naučné texty 

-  tiše a hlasitě čte se stručným sdělením nebo výtvarným vyjádřením obsahu 

 - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 

 - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

 - reprodukuje obsah sdělení 

 - vede správně dialog, telefonní rozhovor 

- rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

- volí náležitou intonaci, přízvuk a tempo 

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost, vhodně ji užívá 

 - píše správně jednoduché komunikační žánry 

- sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev 

-  tvoří otázky k přečtenému textu,  

-   vytvoří hlavní myšlenku literární ukázky nebo postavy, klíčová slova 

-   určí postavy a jejich postoje - hodnocení 

-  sleduje ilustrace přečtených ukázek z čítanky i knih 

-   pozorně, soustředěně a aktivně naslouchá 

-  vyhledává informace ve slovnících a různých publikacích 

-   vypravuje příběhy ze života dětí - vypravování, přirovnání 

-  dodržuje  pravidla slušnosti při vzájemné komunikaci  

-  čte naučné texty - mezipředmětové vztahy 

 

b) Slohová výchova - ústní a písemný projev 

-  sledování dodržování hygienických návyků při psaní 

-  věnování pozornosti písmu - čitelnost a přehlednost písemného projevu 

-  opis a přepis textů - portfolia, čtenářský deník 

-  mimojazykové projevy při vyprávění - mimika, gesta 

-  skupinové i samostatné sestavování osnovy pro vyprávění a vytváření krátkého mluveného nebo 

   písemného projevu podle této osnovy 

 Připravené náměty pro praktická slohová cvičení: 

-  vypravování, reprodukce textu (osnova, reprodukce),  vypravování podle obrázků 

-  popis  různých předmětů z žákova okolí 

-  popis známé osoby nebo pohádkové postavy a prostředí, ve kterém žije 

-  popis určitého, žákům známého pracovního postupu nebo děje 

-  dopis (osobní, úřední), adresa 

-  tiskopisy (poštovní poukázka, podací lístek, dotazník) 

-  inzerát (stručné vyjadřování) 

-  telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku na zvolené i dané téma 

Jazyková výchova 

-  opakování a prohlubování učiva ze 4. ročníku 

-  slovo a jeho stavba (kořen, část předponová a příponová, koncovka), slova příbuzná 

-  souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene, zdvojené souhlásky 

-  předpony s-,  z-,  vz-,  předložky  s,  z 

-  skupiny  bě / bje,  vě / vje 

-  dělení slov 

-  pravopis i, í / y, ý  po obojetných souhláskách - automatizace učiva 

-  slovní druhy - rozlišování 

-  podstatná jména - opakování a automatizace skloňování podstatných jmen s důrazem na 

   procvičování pravopisu koncovek podstatných jmen rodu mužského 

-  přídavná jména - koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých, poznávání přídavných jmen 
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   přivlastňovacích 

-  slovesa - čas přítomný, minulý a budoucí 

-  shoda přísudku s podmětem (opakování základních větných členů) 

-  užití rozkazovacího a podmiňovacího způsobu ve větách 

-  zájmena - určování, seznámení žáků se skloňováním osobních zájmen, procvičování jejich správného 

   užívání v mluveném projevu, rozlišování zájmen podle druhů 

-  číslovky určité a neurčité, vyhledávání číslovek v textu, rozlišování čtení číslovek základních a 

   řadových (3 děti, 3. dítě), rozlišování číslovek podle druhů 

-  skladba - podmět vyjádřený a nevyjádřený, rozvitý a několikanásobný  

-  spojování jednoduchých vět spojkami do souvětí 

  

Literární výchova 

-  žáci rozlišují prózu a poezii, text umělecký a naučný, pojmy - spisovatel, básník 

-  postupné seznamování žáků s dalšími literárními pojmy - pohádka, bajka, povídka  

-  při čtení článků z čítanky - žáci poznávají jméno spisovatele, název knihy, ze které je ukázka, 

   ilustrátora, rozhovor o  dalších knihách určitého spisovatele, pokud jeho knihy žáci znají nebo je 

   mají doma 

-  příležitostné výstavy knih zvolených spisovatelů,  tématické výstavy knih např. příroda, historie aj. 

-  výrazný přednes vybraných básní i úryvků prózy zpaměti, pojmy - verš, rým 

-  stručná reprodukce přečteného textu, vyprávění na dané nebo zvolené téma 

-  příběhy z divadelních her a vhodných televizních inscenací, pojmy - herec, režisér 

-  pokusy žáků o vytvoření vlastního literárního textu (báseň, povídka) 

-  stručně o některých spisovatelích (podle čítanky) 

  

Rozšiřující učivo: 

-  pravopis  mě / mně - skloňování osobních zájmen 

-  shoda přísudku s několikanásobným podmětem 

-  podrobnější učivo o zájmenech a číslovkách jen ve formě seznámení a diferencovaně pro žáky, kteří 

   jsou přijati ke studiu na víceletém gymnáziu 

   

 

V 5. ročníku  dáváme prostor k individuálnímu procvičování čtení podle úrovně jednotlivých žáků. 

U dobrých čtenářů  výuku čtení směřujeme k tomu, aby této dovednosti začali postupně využívat ke 

čtení naučných textů s porozuměním a připravovali se tím na samostatné učení. 

Mimočítankovou četbu si určuje učitel podle úrovně třídy a zájmu žáků, se zřetelem k textům v čítance 

pro 5. ročník i v čítankách pro ročníky předcházející. 

Vzhledem k tomu, že 5. ročníkem končí 2. období základního vzdělávání žáků, je třeba mít na 

zřeteli, že žáci v tomto věku potřebují umět jak dobře číst tak mít zautomatizované některé pravopisné 

jevy. Bezesporu sem patří nejen mluvnické učivo prvního období, ale také pravopis vyjmenovaných 

slov, pravopis  i, í / y, ý v koncovkách podstatných jmen a shody přísudku s holým podmětem. 

 

D) Očekávané výstupy na konci 2. období v Čj 

 

Komunikační a slohová výchova  

Žák:  -  čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

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

            zaznamenává 

         -  posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

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

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

         -  rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

         -  volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 
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         -  rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně jí užívá podle komunikační situace 

         -  píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 

         - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev 

           s dodržením časové posloupnosti 

 

Jazyková výchova 

Žák:  -  porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova 

             vícevýznamová 

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

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

            svém mluveném projevu 

         -  rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

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

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

         -  užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 

         -  píše správně  i / y  ve slovech po obojetných souhláskách 

         -  zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

 

Literární výchova 

Žák:  -  vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

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

         -  rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

         -  při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy                 

                    

Anglický jazyk ve 2. vzdělávacím období 
 

A) Výchovně vzdělávací cíle: 

 

Upevnit vědomosti získané ve 3. ročníku. 

 

Činnostní výukou naučit žáky potřebnou slovní zásobu i mluvnické dovednosti . 

 

Motivovat žáky k zájmu o anglický jazyk poslechem audio CD. 

 

Základní  konverzační dovednosti procvičovat s pomocí audio CD a manuálních činností, pro které má 

učitel k dispozici didaktické hry. 

 

Nacvičovat porozumění jednoduchým otázkám v anglickém jazyce a reakci na ně. 

 

Vést žáka ke schopnosti představit se ústně i písemně v anglickém jazyce a jednoduše vysvětlit kdo je, 

kde žije, co má rád, v jaké žije rodině. 

 

Aktivní účastí v nácviku mluvení, porozumění, čtení a psaní vytvořit u žáků sebevědomí, že se dokáží 

uplatnit i v cizině. 

 

Žák získá základní schopnost domluvit se v anglickém jazyce dle požadavků společných pro všechny 

země Evropské Unie. Dále: 

- čte s pomocí slovníku jednoduchý text, 

- umí vyhledat informace v jednoduchém textu, 

- napíše jednoduchý dopis nebo pozdrav, vyplní formulář v angličtině. 

Žák je připraven pro pokračování ve výuce anglického jazyka a případně pro studium dalšího cizího 

jazyka. 
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Při činnostním vyučování anglickému jazyku ve 2. období: 

 

Vyučujeme komunikační dovednosti. Pro tuto úroveň se zaměřujeme především na nácvik rozhovorů. 

Dbáme na čtení jednoduchých textů s porozuměním. Žáky vedeme k tomu, aby postupně dokázali 

o textu hovořit, tvořit jednoduché otázky podle textu, odpovídat si navzájem, jednoduše text 

reprodukovat. Pokud je to možné, věty z textu obměňovat, využívat osvojenou slovní zásobu. 

Do každé vyučovací hodiny zařazujeme činnosti s připravenými pomůckami. 

Pomocí didaktických her procvičujeme se žáky nejen slovní zásobu, ale i mluvnici, která začíná být od 

4. třídy pro většinu žáků náročná ( tvorba otázky a záporu v angličtině, složené časy sloves, zájmena ). 

 

V oblasti psaní se soustředíme na dovednosti : napsat jednoduchý pozdrav, přání k svátkům, vyplnit 

jednoduchý formulář, napsat o sobě krátký dopis. 

 

 
 

B) Charakteristika výuky: 

 

Výuka anglického jazyka ve 2. období má činnostní charakter. Dovede žáky ke schopnosti 

komunikovat v angličtině . 

Chceme-li dosáhnout toho, aby žáci v průběhu 2. vzdělávacího období získali dobrý základ pro 

další výuku anglického jazyka, je třeba pro výuku A.j. používat vhodné učební materiály, které z těchto 

požadavků vycházejí a řídí se schopnostmi žáků této věkové kategorie.  

 

V učivu postupujeme od znalostí získaných v 1. období k dospělejším tématům. Opakované 

procvičování látky mohou vést žáci, kteří probíranou látku rychle zvládnou např. žáci jazykově nadaní. 

Jazykovým nadáním rozumíme schopnost zapamatovat si nové cizí slovo ve všech jeho podobách: 

zvukové, písemné, ve spojení s jinými slovy ve větách, a schopnost okamžitě rozlišit jeho mluvenou 

podobu. Toto „nadání“ je přímo úměrné procvičování pomocí audio CD a činností. 

 

 
C) Obsah učiva -- 2. vzdělávací období - anglický jazyk 

 

4. ročník 

 

Opakování základních dovedností ze 3. ročníku: princip kombinace – barvy, člen, podstatná jména a 

jejich množné číslo, číslovky 1 – 20 a rozlišení jednotného a množného čísla pomocí číslovek, tvar 

slovesa ve vazbě There is … There are … 

 

Seznámení s principem sebehodnocení . 

 

Z hlediska mluvnického musíme vyučovat: 

Nácvik mluvení a psaní se zkrácenými a spisovnými tvary slovesa být v idiomech typu: What’s your 

name? 

 

Soustavný nácvik nahrazování podmětu zájmeny:  he, she, it, they. 

Spojení těchto zájmen podmětů se zájmeny his, her, its, their v idiomech typu: I have a brother, his 

name is Bill. 

 

Procvičení zájmen 1. a 2. osoby:  I – my, we – our, you – your. 
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Podměty a tvary slovesa v čase prostém: koncovka –s.   

I live with my mom. Dad lives in a village. We have a flat, he has a house. 

 

Číslovky 0 – 100 a jejich použití pro vyjádření stáří, adresy, telefonního čísla. 

Otázka u slovesa být: Are you at school? 

Zápor slovesa být:  I am not at home. 

 

Přivlastňování:  This is Ann’s desk. 

 

Otázka Do you …? Does Michael …?  Does he … ? 

Zápor  I don’t ….   Michael doesn’t …  He doesn’t …   

 

Podstatná jména látková, nepočitatelná, pro jídlo a nápoje: cheese, ice cream, tea 

 

Přítomný čas průběhový: I am reading 

 

Z hlediska slovní zásoby je potřeba zajímavými činnostmi uvést děti do anglických názvů: 

 

Členů rodiny (sister, brother, mother, father a synonyma, parents, a family) 

 

Lidí kolem nás ( a friend, a teacher, child / children, boys, girls, classmates, baby ) 

 

Zvířátek-mazlíčků ( a pet, a cat, a dog, a mouse, a horse, a hamster atd. dle zájmu ve třídě) 

 

Prostředí ve kterém jsme ( the Czech Republic, Prague, a city, a town, a village, the country, 

A house, a flat, a block of flats, a garden, a park, a street, a farm,  an island, forest, a swimming pool, 

school, home, a classroom ) 

 

Nejběžnějších věcí kolem nás ( a car, a tree, a door, a window, a desk,, a chair, a plane, a computer, a 

flower, a doll, a teddy, a toy, a book, a bag) 

 

Nejběžnějších přídavných jmen ( colours, big – large, small – little, hungry, thirsty, cold ) 

 

Nejběžnějšího jídla ( eat, a snack, a sandwich, a candy bar, an egg, cookies, cheese, ham, salami, meat, 

fish, chicken, ice cream, chocolate, an apple, a pear, a strawberry, a cake,  mushrooms, drink, a bottle, 

tea, water, milk, ice, coke – dle zájmu žáků! ) 

 

Základních časových pojmů (seasons: spring, summer, autumn, winter, the sun, snow, Christmas, 

Monday, Tuesday …… today, the break 

 

Slovesa označujících činnosti probírané v tomto ročníku: be, have, like, live, eat, drink, play, swim, go 

to school, read, sit, stand, sing, dance 

 

Jednoduché pokyny:  put, go, come, open, close a s nimi spjaté předložky 

 

Základní orientace v prostoru:  left, right, middle  a s nimi spojené předložky 

 

Jednoduché obraty pro přání a dopisy:  Merry Christmas and a happy new year. Happy birthday. Dear 

… !  Greetings! 

 

Pozdravy a poděkování. 
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Otázky rozvíjející základy ze 3. ročníku:  What …? What colour …? Where ….?  

 

 
 

 

 

 5. ročník 

 

Opakování základních dovedností ze 3. a 4.r. v tématech:  On my desk, In my bag, In my classroom. 

 

Z hlediska mluvnického opakujeme a upevňujeme zejména tyto dovednosti ze 4. třídy: 

 

Podstatná jména, jednotné a množné číslo ( i nepravidelná ) 

 

Použití členu, číslovek a zájmen ve spojení s podstatnými jmény 

 

Zájmena-podměty a zájmena přivlastňovací. 

 

Slovesa v přítomném čase prostém: otázky, odpovědi včetně záporu. 

 

Přítomný čas průběhový – další slovesa pro činnosti spojené s každodenním životem. 

Procvičení otázek a odpovědí, včetně záporu. 

 

Nová látka v 5. ročníku: 

 

Sloveso have v idiomech:  have got, have lunch 

 

Základní modální slovesa:  Can you …?  I must … 

 

Předložky pro určení místa a času. 

 

Z hlediska slovní zásoby učíme děti podnětnými činnostmi: 

 

Další pojmy pro určení času, použití čísel k vyjádření hodin (ten o’clock, half past one, twenty to one ). 

 

Denní program ( go to school, go home, have lunch, do homework, watch TV, go to bed ) 

 

Školní rozvrh ( anglické názvy školních předmětů spojených s označením dnů a částí dne ) 

 

Názvy hlavních evropských zemí ( England, Great Britain, France, Germany, Sweden, Italy, Spain ) 

 

Názvy oblečení ( a shoe, jeans, a sweater – dle zájmu žáků ) 

 

Názvy pokrmů ( food, potatoes, lettuce – dle zájmu žáků ) 

 

Obraty spojené s nákupy (How many?  How much? What is the price? – dle zájmu žáků ) 

 

Popis vzhledu ( hair, eyes, tall, size, long, short, pretty, nice, young, the same ) 

 

Orientace v prostoru a pojmy spojené s cestováním ( a hotel, the seaside, the beach, an airport, a bus, a 

taxi, a stop, a station, a ticket – dle zájmu žáků ) 
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Pobyt na škole v přírodě, na výletě ( my room – nábytek a vybavení, zoo - dle zájmu žáků ) 

 

 

Praktické dovednosti: 

 

Pro rozhovor v angličtině: 

1/1 Pozdravit dospělého i kamaráda v různou denní dobu a rozloučit se. 

1/2 Zeptat se, jak se někomu daří, a na tuto otázku odpovědět. 

1/3 Požádat o něco a poděkovat za to. 

1/4 Představit sebe, členy své rodiny a svého kamaráda nebo kamarádku. 

1/5 Zeptat se, jak se nový kamarád jmenuje a kde bydlí. Na podobné otázky odpovědět. 

1/6 Domluvit se v obchodě s tím, že si pomáháme ukazováním. 

1/7 Jednoduše si povídat o své rodině a o tom, co máme rádi. 

1/8 Připravit si s kamarádem krátký rozhovor nebo scénku. 

1/9    Používat čísla a říct, kolik je hodin. 

1/10    Požádat o zboží v obchodě. 

1/11    Ptát se na to, kde lidé žijí, koho znají a co mají. 

1/12    Mluvit jednoduchými větami o svém domově, rodině, kamarádech. 

 

Při poslechu angličtiny: 

2/1   Rozumět jednoduchým pokynům při vyučování. 

2/2   Rozumět číslům. 

2/3   Rozumět nahrávkám na CD k učebnici, na kterém mluví děti stejného věku. 

2/4   Rozumět názvům nejdůležitějších věcí kolem nás. 

2/5   Rozumět jednoduchým otázkám. 

2/6   Rozumět jednoduchým větám o sobě a své rodině. 

 
Čtení: 

3/1   Číst nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty.  

3/2   V jednoduchém vyprávění poznat známá slova a věty. 

3/3   Pochopit, o čem je jednoduchý příběh s obrázky. 

3/4   Pochopit, o čem jsou krátké články. 

3/5       Najít základní informace, například kde a v kolik hodin. 

3/6    Rozumět krátkým zprávám na pohlednicích, SMS.  

 
Psaní: 

4/1   Vyplnit ve formuláři jméno, bydliště a věk. 

4/2   Napsat jednoduché blahopřání k narozeninám, k Vánocům, pozdrav.  

4/3     Napsat jednoduchými větami, kde bydlím a kdo jsem. 

 

 

 

D) Očekávané výstupy – na konci 2. období: 

 

Receptivní řečové dovednosti v angličtině 

 

Žák:  -  rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům 

         -  rozumí obsahu a smyslu jednoduchých  autentických materiálů (časopisy, obrazové 

            a poslechové materiály) a využívá je při své práci 

         -  čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu 

         -  vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku 
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         -  používá dvojjazyčný slovník 

          

          

 

 

 

Produktivní řečové dovednosti 

 

Žák:  -  sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď 

             na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů 

         -  reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace 

         -  obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu 

 

 

Interaktivní řečové dovednosti 

 

Žák:  -  aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem 

         -  poskytne požadovanou informaci 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 
 

Vzdělávací oblast je ve 4. a 5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu matematika 

 

Matematika 

 

 Co by měl žák na začátku 4. ročníku v matematice umět:                                      

      –  numeraci do 100 

– sčítat a odčítat přirozená čísla v oboru do 100 zpaměti i písemně 

– mít zautomatizovanou malou násobilku a dělení beze zbytku v oboru násobilek 

– na základě činností s konkrétními předměty nebo s využitím kresleného názoru dovede řešit 

správně jednoduché slovní úlohy 

– znalost početních výkonů s čísly do sta umí využívat k řešení jednoduchých úloh z praktického 

života, dovede jednoduché slovní úlohy vymýšlet i řešit s využitím počítání zpaměti 

– umí úsudkově rozlišovat o několik více, o několik méně, několikrát více, několikrát méně     

– číst, psát a porovnávat přirozená čísla  v oboru do 1 000 

– užívat lineární uspořádání, zobrazovat čísla v oboru do 1 000 na číselné ose 

– řešit činnostně s penězi slovní úlohy na téma obchodování, slovní úlohy vymýšlet, řešit a  

aplikovat osvojené početní operace 

Ve 3. ročníku žáci sčítají a odčítají v oboru do 1 000 zpaměti i písemně. Seznamují se též s násobením 

dvojciferného čísla číslem  jednociferným. Na začátku 4. ročníku ale nelze předpokládat zvládnutí 

tohoto počítání v oboru do 1 000 všemi žáky. 

  

Dále na konci 1. období žák: 
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–  zná jednotky času: 1 hodina, 1 minuta, rozlišuje je a ví, že 1 h = 60 min  

–  orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 

–  zná základní jednotku užívanou při vážení: 1 kg 

–  doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

– rozlišuje základní geometrické obrazce (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) a geometrická 

tělesa (krychle, kvádr, válec, koule, jehlan, kužel), nachází ve svém okolí jejich reprezentaci 

– zná základní jednotku délky 1 metr a ví, že 1 m = 100 cm 

– porovnává velikost  útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 

      –  rýsuje rovné čáry podle pravítka         

– rozlišuje přímku a úsečku  

– dovede označit bod, přímku, úsečku 

      –  rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 

– dovede načrtnout základní rovinné obrazce 

 

Činnostní výuka matematiky i nadále směřuje postupně k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede od prvopočátků žáky k provádění a pozorování činností, k hovoru o nich, k správnému  

pochopení učiva, k soustavné sebekontrole, k využití matematických dovedností při řešení úloh ze 

života. 

Matematika v tomto období rozvíjí paměť žáků, jejich představivost, tvořivost, klade základy 

logického úsudku. Matematické vzdělání přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí u nich 

důslednost, tvořivost, sebedůvěru. 

 

A) Výchovně vzdělávací cíle: 

-   osvojování nových matematických pojmů na základě aktivních činností každého žáka 

-   činnostní rozšíření číselného oboru, utvrzení představy o desítkové soustavě 

-  předkládání nových poznatků ve spojení s předcházejícím učivem, uplatnění analogie pro zavedení 

početních výkonů v rozšířeném číselném oboru žáky  

-  využívání schopnosti žáků objevovat za vedení učitele další nové matematické poznatky na základě 

pozorování a rozlišování, vyslovovat závěry, pokoušet se o zobecňování 

-  postupné zdokonalování přesnosti matematického vyjadřování 

-  zařazování  praktických činností (např.: měření, odhady, porovnávání velikostí a vzdáleností) s cílem 

získání správných představ a zručnosti 

-  spojování nových poznatků v matematice s vědomostmi žáků získanými v běžném životě 

-   využívání matematických poznatků a dovedností žáky v praktickém životě 

-  používání peněz při činnostním řešení úloh s náměty z obchodování 

-  peníze v praktickém životě 

-  věnování času nápadům žáků, jejich dotazům, ukázkám různých způsobů řešení úloh 

-  vyslovování úsudků k úlohám, vytváření předpokladů pro rozvíjení logického myšlení 

-  vytváření obměn slovních úloh a matematických problémů pro různé obory činnosti lidí 

- podporovat schopnost žáků rozumět grafickým schématům tabulkám i jiným schematickým 

znázorněním, vytvářet jednoduchá schémata, vést žáky ke grafické gramotnosti  

-   praktické osvojování základních poznatků z geometrie 
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B) Charakteristika výuky matematiky v 2. vzdělávacím období: 

Při výuce matematiky nelze stanovit přesnou hranici mezi etapou vytváření konkrétních představ a 

mezi etapou vytváření pojmů. Je to hlavně proto, že přechod k abstrakci trvá téměř u všech žáků 

dlouho a neprobíhá u všech stejně. Činnostní výuka matematice i v tomto období umožňuje, aby si žáci 

matematické pojmy osvojovali správně a s co nejmenší námahou. Proces abstrakce usnadňují žákům 

pomůcky, kterými si znázorňují, stejně jako v minulých letech, nové a dosud neosvojené početní 

situace. Proces abstrakce urychlují též nákresy, náčrty a geometrická zobrazení, ukazující vztahy mezi 

údaji v úloze. 

Mnoho pojmů se i v tomto období utváří ve vědomí žáků postupně, na základě soustavně 

prováděných činností, neustálým obohacováním dosavadních představ. Ve vzájemné souvislosti se 

přitom rozvíjí celá řada pojmů současně: pojem čísla, pojem desítkové soustavy, pojem početních 

výkonů. Přitom se více dbá e na praktické použití pojmů než na vyslovování definicí (v tomto období 

není nutné po žácích definice požadovat). Jde hlavně o to, aby se představy žáků o číslech 

obohacovaly, aby chápali význam desítkové soustavy, aby dovednost početních výkonů s přirozenými 

čísly využívali při řešení slovních úloh a početních situací z běžného života a dovedli dobře úsudkově 

rozlišovat, kdy který početní výkon použít. Tyto dovednosti pak můžeme rozvíjet předkládáním 

různých výhod v počtech a zjednodušováním výpočtů. 

V celém 2. období jsou žáci ve výuce matematiky podněcováni k sebedůvěře, učí se různými 

způsoby kontrolovat výpočty, uvažovat o možnostech výsledků, odhadovat. Jsou tak soustavně vedeni 

k sebekontrole a sebehodnocení, a to jak v aritmetice tak v geometrii. 

 

 

 

Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je tvořena čtyřmi tématickými okruhy: 

 

a) Číslo a početní operace: 

V tomto tématickém okruhu si žáci 4. a 5. ročníku prohlubují dovednosti základních početních operací 

s přirozenými čísly. Na základě činností zvládli žáci v 1. období dobře numeraci do sta i do tisíce, mají  

správně vytvořený základ k chápání desítkové soustavy. Zpaměti sčítají a odčítají do sta a na základě 

analogie v první stovce počítají i jednoduché příklady v oboru do tisíce. Mají činnostně vytvořené  

konkrétní představy o násobení a dělení. Zvládli všechny spoje malé násobilky a dělení beze zbytku 

v oboru násobilek. Malá násobilka i dělení beze zbytku jsou procvičeny, ale jejich zautomatizování je 

třeba se nadále věnovat. Žáci se dále seznámili s tím, jak zpaměti násobit dvojciferné číslo 

jednociferným, poznali i dělení v oboru násobilek se zbytkem. Z písemných algoritmů se setkali 

s písemným sčítáním a odčítáním a násobením čísla jednociferným činitelem. Tuto dovednost je třeba 

přenést do rozšířeného číselného oboru přes tisíc. Při písemném počítání se opíráme o znalosti 

písemných algoritmů oboru do tisíce a znalost desítkové soustavy.  Zpaměti se v oboru přes tisíc počítá 

jen výjimečně a to jen s takovými čísly, která obsahují jen jednu nebo nejvýše dvě číslice různé od 

nuly.  

Novou látkou, kterou mají žáci v tomto období v okruhu početních operací dobře zvládnout, je 

písemné násobení dvojciferným činitelem, dělení se zbytkem zpaměti a  písemné dělení jednociferným 

dělitelem. Žáky je třeba seznámit i s písemným násobením trojciferným činitelem a písemným dělením 

dvojciferným dělitelem. 

Do výuky můžeme v tomto tématickém okruhu vhodně zařazovat i kalkulačku. Může sloužit 

např. ke kontrole výsledků příkladů na písemné algoritmy, k výpočtům úloh z běžného života. Je třeba 

uvážit i to, že u písemného počítání jde jen o zvládnutí jednoduchých algoritmů, které se dají v hodině 

procvičit na jednom či dvou příkladech, provázených komentářem žáků. Je mnoho důležitějšího učiva, 

které je třeba do vyučovacích hodin v tomto období zařazovat. Např.: zaokrouhlování, odhady, 

rozlišování úsudků, tak jak je uvedeno v dalších okruzích matematiky tohoto období. 
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b) Závislosti, vztahy a práce s daty 

Úkolem stanoveným v  tomto okruhu je vyhledávat, sbírat a třídit různé údaje, se kterými se v životě 

žáci setkávají. Orientovat se v jednoduchých tabulkách, číst z nich údaje, využívat je k porovnávání 

i výpočtům a naučit se též vyhledané údaje sestavovat do tabulek. Žák dále poznává i různé diagramy, 

seznamuje se s prvními grafy a učí se v nich orientovat.  Učivo tohoto okruhu nebudou v žádném 

případě zvládat všichni žáci stejným tempem. Je proto třeba u těchto úloh k žákům přistupovat 

diferencovaně, nechat je o problematice úloh a závislostech mezi veličinami často hovořit, dát všem 

čas k pochopení těchto záznamů. Se záznamy údajů vyjádřenými diagramy a grafy se budou žáci 

v životě velmi často setkávat. Takovým úlohám je třeba ve výuce věnovat pozornost a neopomíjet je. 

Dají se přitom dobře využít mezipředmětové vztahy, např.: výsledky některých pokusů z  přírodovědy, 

přehledy některých měření z pracovních činností, tabulky sportovních výkonů z tělesné výchovy aj. 

Tabulkově jsou uspořádány také jízdní řády, v nichž se žáci učí hledat. Mnohé informace 

v encyklopediích jsou rovněž uspořádány do diagramů a tabulek 

 

 

 

c) Geometrie v rovině a prostoru 

Geometrie se ve 4. a 5. ročníku vyučuje již pravidelně, obvykle v samostatné vyučovací hodině, 

zařazované do rozvrhu každý týden. Vyžaduje-li to téma učiva, zařazujeme geometrické učivo do části 

hodiny aritmetiky. Některé partie učiva spolu velmi úzce souvisí. 

Základní útvary v rovině a prostoru, které má žák v 2. vzdělávacím období zvládnout a rozlišovat, jsou 

určeny v očekávaných výstupech RVP ZV. Činnostní učení geometrie vytváří jasné představy žáků 

o útvarech v rovině a jejich vzájemné poloze, podporuje rovněž rozvoj správné prostorové 

představivosti žáků. Od žáků v tomto období nežádáme, aby se učili definice nebo aby vlastnosti 

útvarů odříkávali zpaměti. Vedeme je k tomu, aby obrázek nebo model dovedli popsat svými slovy. 

Také rýsování základních útvarů v rovině spojujeme vždy s hovorem žáků o narýsovaném, k tomu 

přidáváme i rýsování poznaných útvarů podle jednoduchého popisu. 

Základní představy o geometrických obrazcích a tělesech získává žák bezprostředně názorem, nelze 

předpokládat, že by si je mohl představit z definic.  

 Při výuce obvodu a obsahu obrazců vycházíme z konkrétních situací kolem nás. Žáci snadno pochopí, 

že obvod obrazců se určuje jako součet délek jeho stran (součet úseček). Vytvoření jasné představy 

obsahu obdélníka jako počtu shodných jednotkových čtverců, kterými se dá daný obdélník pokrýt, se 

dá provést jen činností samotných žáků a hovorem o této činnosti. Na toto učivo stejným způsobem 

navazuje  výuka geometrie i fyziky v 6. ročníku. Teprve když žák získá konkrétní představu o obsahu 

obdélníka, dokáže s porozuměním řešit i slovní úlohy z praktického života.  

Cílem výuky geometrii v tomto období je tedy: 

a) rozeznávat navzájem základní geometrické obrazce a rozpoznávat je na předmětech 

b) správně načrtnout, vystřihnout i narýsovat čtverec, obdélník a libovolný trojúhelník  

c) stanovit velikost obvodu čtverce, obdélníka a jiných čtyřúhelníků a narýsovaných trojúhelníků 

měřením a výpočtem, uvědomovat si, že obrazce zaujímají určitou plochu, kterou lze srovnávat se 

zvolenou jednotkou   obsahu 

Geometrie je v učebních osnovách obou ročníků spojena s výukou výtvarné výchovy, kde žáci také  

zobrazují rovinné útvary. Poznávání geometrických útvarů tedy prolíná oběma předměty. Žák poznává, 

že osvojené znalosti z matematiky potřebuje v různých vyučovacích předmětech i při řešení mnoha 

úloh  z praktického života.  
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d) Slovní úlohy 

 Důraz byl kladen na porozumění početním výkonům, jejich užití v úlohách ze života. Žáci byli od 

1. ročníku vedeni k sestavování slovních úloh. Vymýšleli slovní úlohy s různou tématikou 

z každodenního života, tvořili k úlohám otázky, vyvolávali se navzájem, odpovídali. K výsledku pak 

docházeli nejkratší cestou vlastní úvahou, často na základě názoru a výpočtem zpaměti. Ke slovní 

úloze vymyšlené některým žákem dokázali ostatní, pomocí jednoduchých pomůcek, úlohu zobrazit, 

jindy  si zase provést náčrt nebo i záznam základních údajů a ihned odpovídat s výsledkem.    

Při častém užívání úsudků k řešení úloh z praktického života si žáci uvědomují smysl početních 

výkonů, správně je k úlohám přiřazují a dovedou též své úvahy zdůvodnit.   

Řešení jednoduchých slovních úloh zpaměti je třeba přenést i do 4. a 5. ročníku a nechávat žáky úlohy 

z praktického života vymýšlet a obměňovat. Do nich je třeba občas zařazovat rozšířený číselný obor, 

s důrazem na úsudkové počítání. 

Jedním z nejdůležitějších úkolů při výuce matematiky ve  2. vzdělávacím období je podpořit a rozvíjet 

schopnost žáků uvažovat a samostatně řešit jednoduché slovní úlohy zpaměti. Žáky je třeba postupně 

dovést i k  samostatnému řešení zapsaných slovních úloh s jedním nebo dvěma početními výkony. 

Abychom tohoto cíle dosáhli, máme pro všechny žáky k dispozici soubory úloh s tématikou z různých  

Protože soustavné řešení slovních úloh výrazně přispívá k rozvoji myšlení žáků, je třeba 

slovním úlohám ve 4. a 5. ročníku věnovat nejméně polovinu času určeného k výuce matematiky 

v tomto vzdělávacím období. Slovní úlohy zařazujeme souběžně s numerickým počítáním. 

K běžným slovním úlohám přibývají v tomto vzdělávacím období  další úlohy, jejichž řešení 

vyžaduje zvláštní postup, např.: jednoduchá trojčlenka řešená přechodem přes jednotku, úlohy na 

porovnávání podílem aj. Přitom žáci dojdou k poznání významu jednoduchého zápisu podmínek slovní 

úlohy, se kterým se i v 1. vzdělávacím období setkávali. 

V tomto období vedeme žáky k samostatnému úsudku při řešení slovních úloh a dbáme přitom 

na zapojení všech žáků do výuky. Je třeba cvičit smysly žáků, předkládat jim nadále nové typy úloh 

pomocí konkrétního názoru, zadávat jim k pozorování různá schémata, grafy a tabulky. Žáky nechat  

objevovat vše, na co mohou přijít sami, dbát na jejich samostatnost při činnostech, přizpůsobovat 

vyučovací postup jejich chápání, vzbuzovat zájem žáků zajímavými úlohami i jinými motivacemi. 

 

 

C)  Obsah učiva  -  ve 2. vzdělávacím období - matematika   

      4. ročník   

 

 Opakování a procvičování učiva v oboru do 1 000: 

- numerace  -  přirozené číslo v desítkové soustavě, činnosti ve skupinách s pomůckami, posloupnost 

                         čísel, jejich čtení a psaní, práce s číselnou osou, porovnávání a zaokrouhlování čísel 

- početní výkony 

- pamětné sčítání a odčítání s využitím analogie s počítáním do sta, vlastnosti sčítání a odčítání 

přirozených čísel,  

- upevňování a automatizace násobilkových spojů spojené s činnostmi a jednoduchými slovními 

úlohami z různých oborů lidské činnosti, zadávané úlohy žáci obměňují a sami vymýšlejí další 

podobné úlohy, 

-  vlastnosti násobení (záměna činitelů), 

- pamětné násobení dvojciferného čísla číslem jednociferným 

- činnostní vyvození dělení se zbytkem v oboru násobilek, jeho procvičování; toto učivo je vhodné 

spojovat s řešením praktických úloh 
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- písemné sčítání, odčítání a násobení jednociferným činitelem v oboru do 1 000 

- úsudkové počítání, rozlišování úsudků 

- řešení slovních úloh z praktického života, mezipředmětové vztahy 

- práce s tabulkami a diagramy 

- čtení údajů z tabulek v učebnici a pracovních sešitech ( NŠ Brno) 

- sestavování podobných tabulek žáky 

- pozorování diagramů zařazených do učebnice, hovor o nich, vyvození  vztahů mezi čísly 

- rozlišování a třídění výsledků úloh připravených počítačovým programem 4P, výsledky jsou 

sestaveny do tabulek, žák se rozhoduje o správnosti řešení  na základě odhadu, zaokrouhlování 

i znalosti vlastností početních výkonů, úlohy slouží též pro sebekontrolu 

 

Nová látka- aritmetika, 4. r.: 

 -  vyvození písemného dělení jednociferným dělitelem v oboru do 1000,  zkouška násobením 

 -  rozšíření číselného oboru nad 1 000, desítková soustava, čtení a psaní čísel, jejich porovnávání, 

     zaokrouhlování, v numeraci můžeme rozšiřovat číselný obor až do milionu 

 -  práce s číselnou osou, ve 4. ročníku je vhodné zůstat u znázorňování v oboru do 10 000 

 -  řešení slovních úloh prolíná celým obdobím, kdy se rozšiřuje číselný obor 

    většinou se počítá s čísly kolem tisíce, jde o dovednost řešení slovních úloh, které je třeba věnovat 

    soustavnou pozornost 

 -  přičítání a odčítání desítek, stovek a tisíců zpaměti v oboru rozšířeném nad tisíc  

 -  písemné sčítání a odčítání v rozšířeném oboru (vyvozují žáci sami), odhady výsledků 

 -  násobení a dělení přirozených čísel 10, 100 a 1 000 zpaměti 

 -  vyvození násobení a dělení čísel zakončených nulami 

 -  algoritmus písemného násobení dvojciferným činitelem, odhady výsledků  

 -  vlastnosti násobení  

 -  dělení jednociferným dělitelem 

 

Geometrie v rovině a prostoru, 4. r.: 

 -  základní útvary v rovině a prostoru, jejich rozlišování 

 -  měření délek, délka úsečky, rozměry obrazců, délky hran těles  

 -  jednotky délky, jednoduché převody jednotek 

 -  přímka, polopřímka, úsečka, bod, rýsování a popis 

 -  kružnice, kruh, rozlišení, rýsování a popis 

 -  kolmice a rovnoběžky, rýsování a náčrty 

 -  jednoduché konstrukce čtverce, obdélníku a pravoúhlého trojúhelníku, náčrty 

 -  grafické sčítání úseček, určení obvodu trojúhelníků a čtyřúhelníků  sečtením délek stran, využití 

    v úlohách z praktického života 

 

 Nestandardní aplikační úlohy a problémy, 4. r.: 

  - slovní úlohy, které jsou zadané netradičním způsobem a vyžadují třídění a rozlišování údajů řešení, 

    úlohy, které se neobejdou bez nákresů 
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  - úlohy vyžadující činnost rozdělování na stejné části, skládání částí do celku 

 -  magické čtverce a  úlohy k procvičování prostorové představivosti 

5. ročník – matematika:  

Učivo - dokončení oboru přirozených čísel: 

- procvičování všech početních výkonů při počítání zpaměti, automatizace násobilkových spojů a 

dělení  v oboru násobilek beze zbytku i se zbytkem 

-  početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnosti (komutativnost, asociativnost, distributivnost) 

- písemné algoritmy početních operací: sčítání, odčítání, násobení, (algoritmus písemného násobení 

procvičujeme hlavně při násobení čísel jednociferným nebo dvojciferným činitelem, u násobení čísel 

víceciferným činitelem volíme příklady typu: 25048 . 3060, 5137. 32000, tj. takové příklady, při jejichž 

řešení žák prokáže, že algoritmu rozumí) 

-  písemné dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem 

-  rozšíření číselného oboru přes milion - numerace 

-  zaokrouhlování přirozených čísel  

-  provádění odhadů a kontrola výsledků početních operací 

-  počítání na kalkulátorech - využívání při kontrole výpočtů i při řešení některých slovních úloh 

-  slovní úlohy na jeden nebo dva početní výkony 

-  slovní úlohy z praktického života a jejich obměny 

-  čtení údajů z tabulek a diagramů 

-  využívání nákresů a tabulek při řešení slovních úloh 

-  vyhledávání a třídění číselných informací z praktického života 

-  čtení vhodně sestavených údajů z tabulky a vytváření grafu 

-  orientace v jízdním řádu 

-  procvičování rýsování základních geometrických útvarů v rovině (rýsování podle popisu slovního 

   i písemného, slovní ústní popis narýsovaného - procvičování zručnosti i vyjadřování v geometrii) 

-  jednotky délky a jejich převody, měření délky 

-  obvod různých rovinných obrazců - trojúhelníků, čtyřúhelníků i libovolně zvolených mnohoúhelníků 

-  obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě, základní jednotka obsahu 

-  osově souměrné útvary - jejich rozlišování, určení osy souměrnosti přeložením rovinného obrazce  

-  základní útvary v prostoru, prostorová představivost 

 

Rozšiřující učivo - činnostní vyvození počítání s desetinnými čísly: 

Do výuky matematiky v posledním čtvrtletí 5. ročníku je vhodné zařadit počítání s desetinnými čísly 

v peněžním modelu. Při hře s pomůckou papírové mince a bankovky začnou žáci sami a lehce 

desetinná čísla s jedním nebo dvěma desetinnými místy psát, porovnávat a zaokrouhlovat. Snadno je 

také budou sčítat a odčítat.  Činnostní zařazení desetinných čísel v peněžním modelu do 5. r. jako 

přípravné učivo značně ulehčí žákům přechod do 6. ročníku. 

 

 Nestandardní aplikační úlohy a problémy: 

- slovní úlohy, které se řeší netradičním způsobem 

- číselné a obrázkové řady 

- „magické“ čtverce 
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- úlohy vyžadující prostorovou představivost 

- úlohy matematických soutěží a Pythagoriád 

V 5. ročníku se dokončuje počítání v oboru přirozených čísel, číselný obor se rozšiřuje do milionu 

i přes milion. Žáci se tedy naučí číst a psát čísla do milionu i přes milion, porovnávají je a zaokrouhlují. 

Protože se písemným algoritmům základních početních výkonů věnovalo již dost vyučovacího času, 

nečiní žákům žádné potíže přejít k písemným algoritmům v rozšířeném číselném oboru. 

Při opakování a procvičování učiva je třeba respektovat individuální potřeby žáků a 

procvičování přizpůsobovat jejich potřebám. Je třeba si povšimnout i toho, do jaké míry je 

zautomatizována malá násobilka, jak ji žáci dovedou využívat při písemném řešení algoritmů. 

Výuka se v tomto ročníku neobejde bez diferenciace. Protože předcházející výuka měla 

činnostní charakter, mnozí žáci zvládli desítkovou soustavu výtečně a běžné algoritmy pro písemné 

výpočty jim nečiní potíže. Vedle toho jsou však ve třídě i žáci, kteří potřebují některé učivo zopakovat 

a upevnit. Učitel to musí mít na zřeteli, aby na konci 5. ročníku všichni žáci splnili očekávané výstupy. 

Novým učivem aritmetiky 5. ročníku je dělení dvojciferným dělitelem. Toto učivo mohou zvládnout 

jen ti žáci, kteří se naučili správně písemně dělit čísla jednociferným dělitelem. Novým učivem 

geometrie je výpočet obsahu obdélníka a čtverce vyvozený činnostně i se základní jednotkou obsahu. 

Velkou pozornost v 5. ročníku věnujeme úsudkovému počítání, řešení slovních úloh se základními 

úsudky, slovních úloh s více početními výkony, úloh řešených na základě geometrických nákresů a 

úloh řešených neobvyklým způsobem. Naším cílem je dosažení samostatnosti žáků při řešení úloh. 

Soustavně je třeba nechávat žákům možnost úlohy obměňovat nebo sestavovat nové úlohy se 

zvolenou tématikou. 

Výuka matematiky směřuje v 5. ročníku k tomu, aby pokud možno všichni žáci dosáhli 

očekávaných výstupů určených pro 2. vzdělávací období. Umožňuje také individuální rozvoj žáků. 

Vyučování vyžaduje v tomto období individualizaci a diferenciaci.  

Činnostní výuka ve své podstatě umožňuje, aby každý žák mohl pracovat podle svých možností a 

individuálně se rozvíjely předpoklady žáků pro další úspěšné vzdělávání na 2. stupni. 

 

V 2. vzdělávacím období se zdůrazňuje v matematice to učivo, které má význam pro praktický život 

žáků a pro jejich další vzdělávání. K matematickému učivu se váže schopnost žáků užívat jednoduché 

úsudky při řešení slovních úloh z praktického života.   

 

 

D) Očekávané výstupy na konci 2. období v M  

 

Číslo a početní operace 

Žák: - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

        - provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

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

          přirozených čísel 

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

 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

Žák: - vyhledává, sbírá a třídí data 

        - čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 
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Geometrie v rovině a prostoru 

Žák: -  narýsuje a znázorní základní rovinné útvary ( čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice ), 

            užívá jednoduché konstrukce 

        -  sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 

           jeho stran 

        -  sestrojí rovnoběžky a kolmice 

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

        -  rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti 

            útvaru překládáním papíru 

 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy  

Žák:  - řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé 

            na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky 

         -  činnostně se na konci 5. ročníku seznamuje s desetinným číslem tak, jak je  v možnostech žáků 

            samostatně toto rozšíření číselného oboru objevit; s desetinným číslem se žáci seznamují 

            v peněžním modelu při obchodování a činnostech s pomůckou papírové peníze 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
 

je 5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu 

 

Informatika 

 
A) Výchovně vzdělávací cíle: 

 -  seznamovat žáky se základními funkcemi počítače 

 -  uvědomovat si úlohu rychlých informací v dnešním moderním světě 

 -  umět správně komunikovat telefonem (pevná linka, mobil) 

 -  ukázat, jak se dají v současnosti využívat informační a komunikační technologie 

 -  naučit se svoje soubory informací vytvářet, ukládat a opět vyhledávat 

 -  seznámit se s tím, jak přijímat a odesílat zprávy e-mailem 

 -  učit žáky pracovat s textem a obrázkem v textovém editoru 

 -  poznat možnost získávání a předávání informací pomocí internetu    

       

 

B) Charakteristika výuky Informatiky v 2. vzdělávacím období: 

Vyučovací předmět Informatika je  vyučován ve 4. a 5. ročníku po jedné vyučovací hodině týdně. 

Časová dotace byla posílena z disponibilní časové dotace, neboť jsme si vědomi důležitosti získání ICT 

gramotnosti našimi žáky. Charakter výuky informatiky je činnostní. Výuku orientujeme tak, aby žáci 

dovednosti a znalosti získávali výhradně na základě individuální nebo maximálně dvoučlenné 

skupinové práce s počítači, periferiemi a používaným softwarem. Žáci provádějí takové činnosti, které 

vedou k získání základních znalostí a dovedností z oblasti práce s ICT technologiemi výhradně 

uživatelského charakteru, ale tak, aby je mohli dále rozvíjet na druhém stupni základního vzdělávání. 

Cílem naší práce je vybavit žáka takovými kompetencemi, které mu umožní ICT technologie 

v budoucnosti cílevědomě využívat při učení a později též při organizaci  svého života. Dovednosti 

získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat 

výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve všech 
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vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Získané dovednosti jsou v informační 

společnosti nezbytným předpokladem pro uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení 

profesní a zájmové činnosti. 

         
 

C)  Obsah učiva -  2. vzdělávací období - informatika 
 

1)  Historie informací       ( Mezipředmětové vazby s  

 - pojem informace                                   vlastivědou - historická část ) 

         - Starověk                                                                                                          

 - Středověk 

 - Novověk 

 

2) Seznámení s počítačem 

 - z čeho se počítač skládá      ( Mezipředmětové vazby s  

 - monitor        pracovními činnostmi ) 

 - klávesnice 

 - myš 

 - přídavná zařízení 

 - zapnutí počítače 

 - uživatelský účet 

 - hardware a software 

3) Hygiena práce u počítače                                             ( Mezipředmětové vazby s  

  Malování                                přírodovědou - ochrana zdraví ) 

        -  základní popis okna 

 - plechovka        

 - nový dokument 

 - štětec 

 - úsečka 

 - předdefinované tvary - obdélník, elipsa, zaoblený obdélník  ( Mezipředmětové vazby s 

 - více barev           matematikou a výtvarnou výchovou ) 

 - mnohoúhelník 

 - nastavení více barev, kapátko, lupa 

 - ukládání a otvírání dokumentu 

 - označování pomocí nástroje výběr 

 - přesouvání 

 - výběr libovolného tvaru 

 - křivka, soustředné kružnice 

 - kopírování 

 - klávesové zkratky 

 - mazání pomocí klávesy Delete 

 - vkládání textu do obrázku 

 - stínování 

 - vícebarevná textura 

 - překlopení, otáčení, zkosení, změna velikosti, velikost obrázku 

 - příprava obrázku před tiskem, vlastní tisk 

 

 

5) Windows  -  základní informace o systému 

 - důležité ikony na ploše                 (Mezipředmětové vazby 

 - hlavní nabídka               s cizím  jazykem - angličtina ) 
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 - nabídka Start 

 - příslušenství 

 - programy, dokumenty a soubory 

 - složka - vytvoření, označování a otvírání, přejmenování 

 - okno složky - změna velikosti, posouvání 

 - mazání jedné a více složek najednou 

 - přesun složek 

 - kopírování 

 - přehled ve složkách 

 - velikost složky a dokumentu 

 - změna pozadí, vlastní spořič na pozadí 

 - spořič obrazovky, vzhled plochy 

 

 

6) Textový editor - Microsoft Word  -  úvodní část 

        -   základy psaní - velká písmena, diakritika, zvláštní znaky 

         -  základní funkce textového a grafického editoru                                      (Mezipředmět.                                      

 - dokument - nový dokument, otevření a zavření dokumentu          s českým a  

 - práce s textem                                                                                         cizím jazykem) 

         - označování, mazání, vkládání textu, přesun textu     

 - písmo 

        -   základní formát písma, velikost, font, barva písma, 

 - náhled 

 - kopírování 

 - úprava dokumentu - odstavce, dopisový formát, odsazení 1.řádku, pravítko 

 - uložení dokumentu 

 - obrázek - vkládání obrázků z Klipartu 

 - úprava obrázku 

 - obtékání textu 

 - okraje 

 - WordArt 

 
 

7) Počítačové sítě  - úvodní část 

 - lokální síť 

 - globální síť - Internet 

 - prohlížeč - Internet Explorer, ostatní prohlížeče 

 - hypertextové odkazy 

 - vyhledávací stránky, vyhledávání pomocí klíčových slov 

 - stahování - obrázky 

 

 

8) Elektronická pošta    - program Microsoft Outlook - úvodní část 

 - nový dopis, úprava textu, přečtení dopisu, odpověď 

 - adresy na stejném serveru 

 - mazání nepotřebných zpráv 

 - příloha 

 - předat dál 

 
 

D) Očekávané výstupy na konci 2. období : 
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Žák 

-  chápe společenský tok informací - vznik-přenos-transformace-zpracování - distribuce  

        informací 

- využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie 

- respektuje pravidla bezpečné práce s HW i SW a postupuje poučeně i v případě jejich  

        závad 

- chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 

- při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty 

- vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích 

- komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 

- pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 

- ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 

         vzájemnou návaznost  

 

          

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

 

Tato vzdělávací oblast  je ve 4. a 5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacích předmětů  

Přírodověda  a  Vlastivěda 

 

Přírodověda 

 

A) Výchovně vzdělávací cíle a strategie:  

- poznávat přírodní zákonitosti při aktivních a tvůrčích činnostech, jednak samostatně, jednak při práci 

ve skupinách 

- získávat jasné a konkrétní představy o přírodninách živých i neživých a přírodních jevech na základě 

pozorování, je to dobrý předpoklad pro vytváření přesných pojmů 

- konkrétní představy o přírodninách a přírodních jevech doplňovat nejen četbou textů naučných, ale 

i uměleckých 

- učit žáky zjišťovat základní vlastnosti zkoumaných přírodnin, nacházet souvislosti mezi jevy a ději 

v přírodě 

- nechat žáky provádět pokusy, čímž jim umožníme poznat a pochopit přírodní děje, které nelze snadno 

pozorovat v přírodních podmínkách 

- na vycházkách zaměřovat pozornost žáků na sledování určitých jevů 

- zaznamenávat výsledky pozorování a pokusů, diskutovat o nich se spolužáky, vyvozovat závěry a za 

učitelova vedení je upřesňovat, popřípadě zobecňovat 

- uvědomovat si sebe jako člověka - živou bytost, která má své fyziologické a biologické funkce a 

potřeby, poznávat, co je pro člověka užitečné a naopak škodlivé z hlediska hygieny, výživy aj. 

- žákům předávat základní poučení o bezpečném chování v různých životních situacích i při 

mimořádných událostech, které ohrožují nejen zdraví jednotlivců, ale i celých skupin obyvatel 
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- vést žáky k tomu, aby si na základě svých zkušeností a sledování konkrétních situací postupně 

uvědomovali odpovědnost každého (i nedospělého) člověka, za své zdraví a bezpečnost 

- upozorňovat žáky na situace, při kterých by nevhodným chováním mohli ohrozit zdraví spolužáků 

nebo zavinit úraz jiných lidí 

- postupně si osvojovat a upevňovat zásady slušného chování mezi lidmi, učit se vzájemné toleranci, 

snášenlivosti a úctě k lidem, se kterými se setkávají 

- sledovat střídání ročních období, vést si záznamy ze svých pozorování, umět pozorované změny 

v přírodě zdůvodnit 

- dovést žáky k uvědomění, že Země je jednou z planet, oběžnic Slunce, které jsou součástí vesmíru  

  

 

B) Charakteristika výuky: 

 

Výuka přírodovědy ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, v mnohém ho prohlubuje a 

rozšiřuje. Charakter výuky je činnostní, to  předpokládá provádění žákovských pokusů, hovor 

o pozorovaných pokusech i jiných sledovaných přírodních úkazech. Žáci mají možnost 

v přírodovědném vyučování využívat vědomosti z prvouky i své zkušenosti z vlastních pozorování 

přírody. Tím, že žákům umožňujeme, aby své vlastní zkušenosti a poznatky spojovali s novým učivem, 

snadno  dosahujeme toho, že se učí se zájmem a  mají dobré znalosti z přírodovědy. 

Při činnostech se žáci učí spolupracovat, organizovat práci ve skupině i přijímat individuální 

odpovědnost za splnění určitého úkolu. 

Při přírodovědném vyučování se ve velké míře uplatňují mezipředmětové vztahy s výukou 

českého jazyka, matematiky, výtvarné i hudební výchovy, praktických činností. Těchto možností velmi 

snadno využíváme při realizaci krátkodobých projektů. Navrhujeme-li v tomto období žákům vhodná 

témata pro projekty, jsou žáci schopni samostatně úkoly do projektů vymýšlet a zpracovávat. Je to 

jedna z příležitostí, při které mají žáci možnost dobře uplatnit své individuální schopnosti a nápady. 

Aby mohli ve vybraných projektech využít jak svoji individualitu tak různé poznatky z běžného života, 

nesmí být učitelem příliš omezováni ani usměrňováni. Jen tak se projeví i jejich fantazie. Potřebují 

k tomu však mít důvěru v učitele, snahu ho něčím udivit nebo překvapit. Každý pozitivní postoj učitele 

k výsledkům práce žáků má za následek  jejich zvýšenou snahu a úsilí při plnění dalších úkolů.          

Při poznávání přírody a jejich zákonitostí dochází žáci k poznání, že Země a život na ní tvoří 

celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje v rovnováze. Je třeba, aby si žáci uvědomili, že tuto 

rovnováhu může člověk svou činností snadno narušit, ale obvykle jen velmi obtížně obnovit. Učí se 

využívat svých poznatků, hodnotit svá pozorování a záznamy, hledat možnosti, jak i oni mohou přispět 

k zlepšení životního prostředí a k ochraně přírody. 

Významnou roli při činnostní výuce přírodovědy mají žákovské pokusy. S přírodninami, jejich 

vlastnostmi, se zákonitostmi přírody se žáci neseznamují jen při vyprávění nebo čtení, ale mají 

možnost je zkoumat více smysly a mnohé poznatky sami objevovat. Značný význam přitom má, když 

si žáci vedou o svých pozorováních a pokusech jednoduché záznamy, tj. nákresy, zápisy do tabulek, 

krátké popisy provedení, zápisy závěru, popřípadě i grafické záznamy. Důležité je, aby pokud možno 

všechny pokusy byly prováděny žáky buď individuálně nebo ve dvojicích. Záznamy si však provádí 

každý žák individuálně, po vzájemné konzultaci o možnostech provedení. 

Provádění žákovských pokusů z přírodovědy a příprava pomůcek na tyto pokusy se uskutečňuje  

ve 4. ročníku a hlavně v 5. ročníku ve spojení s praktickými činnostmi. Týká se to zvláště kapitol 

Člověk a příroda, Člověk a lidské výtvory. Tím se výuka stává smysluplnou, pro žáky zajímavou a 

blízkou životní realitě. 

 

¨ 
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C) Obsah učiva ve 2. vzdělávacím období - přírodověda: 

 

     4. ročník 

 

Základní společenstva živých organismů: 

-  životní podmínky živých organismů, rozmanitost podmínek života na Zemi  

-  společenstva okolí lidských obydlí,  společenstva polí, vod a lesů 

-  poznávání nejznámějších druhů rostlin, hub a živočichů, jejich význam v přírodě a pro člověka 

-  přizpůsobení organismů prostředí 

-  rostlinstvo a živočišstvo na Zemi v různých ročních obdobích 

-  rovnováha v přírodě, vzájemné vztahy mezi organismy 

 

Nerosty a horniny: 

-  nejznámější nerosty a horniny, jejich využití 

 

Měření:  

-  měření délky, teploty, hmotnosti a času 

-  poznávání a praktické užívání různých měřidel poznaných fyzikálních veličin 

-  užívání základních jednotek délky, teploty, hmotnosti a času a běžně užívaných odvozených 

    jednotek 

 

Člověk a příroda: 

-  ohleduplné chování k přírodě 

-  ochrana rostlin a živočichů 

-  ochrana životního prostředí 

 

 

5. ročník:  

 

Člověk a neživá příroda: 

-  podmínky života na Zemi 

-  pozorování neživé přírody 

 

Nerosty, horniny a půda: 

-  nejběžnější a hospodářsky nejčastěji využívané horniny a nerosty 

-  využití sestavených souborů nerostů a hornin k pozorování, poznávání, třídění  

-  energetické suroviny, člověk a energie 

-  sestavování jednoduchých elektrických obvodů 

-  obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje 
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-  vznik, složení a význam půdy, praktické pozorování půdy v okolí školy 

 

Člověk a vesmír: 

-  od neživé přírody do vesmíru 

-  vesmír a Země, sluneční soustava 

-  střídání dne a noci, střídání ročních období 

 

Člověk a živá příroda: 

-  rozmanité podmínky života na Zemi, podnebné pásy 

-  život v různých podnebných pásech 

-  přizpůsobení organismů životnímu prostředí 

-  život v oceánech a mořích 

-  ochrana živočichů a rostlin, význam botanických a zoologických zahrad 

-  společenstva živých organismů na území naší vlasti 

-  třídění živých organismů do známých skupin 

-  poznávání běžných druhů rostlin, hub a živočichů podle skutečnosti i obrázků 

 

Člověk: 

-  lidské tělo, základní stavba a funkce 

-  člověk se rozmnožuje, roste a vyvíjí se 

-  seznámení s vývojem dítěte před i po narození  

-  ochrana zdraví člověka, hygienické návyky 

-  první pomoc při poranění, přivolání lékařské pomoci 

-  péče o zdraví, zdravá strava, denní režim 

-  nutnost zdrženlivosti a opatrnosti při setkání s neznámými lidmi 

 

Člověk a lidské výtvory: 

-  zpracovávání výrobků, jejich využívání, likvidace odpadů 

-  informační technika a její rozumné užívání 

-  jednoduché stroje a zařízení, seznámení se s nimi při jednoduchých pokusech 

-  ochrana přírody 

-  vztah k životnímu prostředí 

 

 

D) Očekávané výstupy na konci 2. období - přírodověda:  

 

Rozmanitost přírody 

Žák: 

- objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 

souvislosti mezi vzhledem přírody a činností člověka 
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- vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 

času a střídáním ročních období 

- zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy 

mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů v prostředí 

- porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí 

organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 

- hodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí 

i zdraví člověka prospívat nebo škodit 

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

 

Člověk a jeho zdraví 

Žák: 

- využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a 

k podpoře vlastního zdravého způsobu života 

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

- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb a s ohledem na 

oprávněné nároky okolí 

- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 

simulujících mimořádné události  

- předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

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

- ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

- uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví  

 

Lidé kolem nás 

Žák: 

- vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro 

soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci 

- rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě 

připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky 

- učí se rozpoznávat ve svém okolí nevhodné jednání a chování, které nelze tolerovat a které porušuje 

základní lidská práva nebo demokratické principy 

- poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na dobré nebo špatné změny, popřípadě 

problémy 

- zkusí navrhnout nebo i uplatnit možnosti zlepšení životního prostředí ve svém okolí  

 

                                                 

Vlastivěda 

 

A) Výchovně vzdělávací cíle: 

-  dát žákům přehled o jejich regionu - kraji 

-  získávat postupně základní zeměpisný přehled o České republice a Evropě 
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-  učit žáky číst a vyhledávat základní údaje v mapě  České republiky a Evropy 

-  osvojovat si nové pojmy v souvislosti s orientací na mapě 

-  seznamovat žáky s významnými etapami našich národních dějin 

-  vyvolat u žáků zájem o minulost a o kulturní bohatství regionu i celé země 

-  učit žáky zařazovat hlavní události časově do staletí 

-  poznávat, jak se život lidí vyvíjí a mění, jakým změnám podléhají věci kolem nás 

-  sledovat změnu staveb a způsobu života v průběhu staletí 

-  osvojovat si základní dějepisné pojmy související s uspořádáním společnosti 

-  probouzet u žáků pěkný vztah k místu bydliště 

-  postupně rozvíjet vědomí sounáležitostí se svou zemí, světadílem   

-  upevňovat základy správného chování mezi lidmi bez ohledu na barvu pleti 

-  učit žáky vzájemné úctě, pomoci a snášenlivosti mezi sebou 

-  utvářet pracovní návyky při individuálních činnostech i práci ve skupinách 

-  vést žáky k propojování místních historických, zeměpisných a kulturních informací  

-  poznávat historii místa a kraje z dostupných zdrojů (členové rodiny, muzea, památky, knihovny) 

-  k poznávání charakteristiky určitého regionu i událostí využívat informační techniku 

 

 

B) Charakteristika výuky: 

Vyučovací předmět vlastivěda zahrnuje ve 4. a 5. ročníku učivo zeměpisné a historické.   

Žáci v tomto věku se dívají na dějiny očima současnosti. Je třeba proto stále dbát na rozvíjení 

jejich jasných představ o minulosti. Aby počáteční dějepisné vyučování tento základní úkol plnilo a 

minulost se zobrazovala v myslích žáků živě, je vhodné historická schémata a popisované děje 

provázet různým znázorněním minulosti. K tomu velmi pomohou další mezipředmětové vazby spojené 

s vlastivědnou výukou. Jsou to např. vazby se čtením, výtvarnou výchovou, matematikou, praktickými 

činnostmi i hudební výchovou.  Dějinné události se žákům velmi dobře přiblíží a stanou se pro ně 

zajímavějšími, pokud mají příležitost své představy individuálně výtvarně i literárně ztvárňovat.      

Významným pomocníkem při výuce vlastivědy jsou čítanky pro 4. a 5. ročník, které svými 

uměleckými historickými články učivo obohacují. Umělecké texty žákům barvitě a obrazně popisují 

události dějin i jednání historických postav.  Výuku vlastivědy výborně doplňuje čtení z historických 

čítanek. K přiblížení učiva pomáhají jejich ilustrace, plánky, časové osy, stručné vyprávění určitých 

důležitých událostí z historie našeho národa. K pochopení časových souvislostí napomohou časové 

přímky rozdělené na stoleté úseky. Délku století je třeba dětem objasnit např. pomocí věku rodičů a 

prarodičů. 

Zeměpisné učivo navazuje na poznatky z prvouky. Od pozorování nejbližšího okolí bydliště a školy 

žáci přecházejí k zeměpisnému  pozorování svého kraje a republiky až po její začlenění do Evropy. 

Přímé a názorné vyučování se doplňuje čtením zeměpisných článků, žáci se učí pozorovat a číst 

z plánů a map. Zařazovány jsou praktická cvičení jako např.: rozlišování zeměpisných značek, práce 

s kompasem, měřítkem mapy apod. Tyto činnosti připravují žáka na vyučování zeměpisu na 2. stupni 

i na využití zeměpisných poznatků v praktickém životě. 

Výuku vlastivědy vhodně doplňují návštěvy muzeí, výstav, významných historických míst a 

památek. Také vhodné zeměpisné nebo historické filmy a videoukázky výuku vlastivědy doplní a 

zpestří. Podle místních podmínek je dobře využívat vztahu významných historických událostí k místu, 

kde žáci žijí. Představu života v minulosti žákům velmi dobře přibližují místní vlastivědná muzea. 

Rodné město a rodný kraj jsou součástí vlasti. Jejich dějiny tvoří součást dějin celé země. Události, 

které jsou zachyceny v dějinách místa, kde žáci žijí, jsou jim blízké a srozumitelné. Proto k hlubšímu 
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rozvíjení jasných představ o minulosti využíváme i všech místních historických archeologických 

památek jako jsou např.: nálezy nádob, nástrojů, mohyly, hradiště aj. a také památek stavitelských jako  

např.: hrady, zámky, kostely, radnice, morové sloupy, sochy aj.   

Nezapomínáme ani na využívání zkušeností žáků z výletů po vlasti, žákům dáváme prostor, aby 

mohli o svých zážitcích vyprávět a svá vyprávění doplnit  fotografiemi, videonahrávkami, ukázkami 

pohlednic a suvenýrů. 

K vlastivědnému učivu patří vycházky. Při nich snadno objasňujeme různé nové zeměpisné 

pojmy např.: hory se vypínají, kopce se svažují do údolí, pohoří se táhne, přechází do nížiny, nížina se 

rozkládá, potoky se stékají, řeka se vlévá, řeka protéká, náhon se odděluje od řeky aj. 

Hlavní pomůckou při vyučování zeměpisného učiva však zůstává mapa. Využíváme každé 

příležitosti k tomu, abychom žáky postupně učili s mapou pracovat a orientovat se v ní. Žáci se učí 

rozlišovat na mapě nížiny, vysočiny, pohoří, vodstvo. Určují světové strany, vyhledávají řeky, města, 

určují vzájemnou polohu měst i jejich velikost, nadmořskou výšku hor. Popisují, kudy určitá řeka 

protéká, která města na řece leží, kam se řeka vlévá apod.  

Učivo týkající se podnebí propojujeme s výukou přírodovědy. Je přitom třeba provádět měření 

teploty a zapisovat výsledky. Žáci zapisují rovněž dobu slunečního svitu, druh vodních srážek, sílu 

větru (vánek, vítr, vichřice), charakter počasí (polojasno, jasno, oblačno, zataženo). Tím se pro ně stane 

učivo jasným a srozumitelným. Také další vlastivědná témata, např.: Půda a zemědělství, Nerostné 

bohatství, Ochrana přírody, je nutné stále propojovat s učivem přírodovědy. 

 

 

C) Obsah učiva ve 2. vzdělávacím období  -  vlastivěda 

 

Dějepisná část  

 

4. ročník: 

 

Učivo: 

-  časová osa, období před naším letopočtem, období našeho letopočtu 

-  české země v pravěku, doba kamenná, bronzová, železná 

-  příchod Slovanů, konec pravěku v našich zemích 

-  Sámův kmenový svaz, 7. století v našich dějinách 

-  naše nejstarší minulost v pověstech 

-  Velkomoravská říše, příchod Cyrila a Metoděje 

-  vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat 

-  život prostých lidí za vlády prvních Přemyslovců, Kosmas, románský stavební sloh 

-  vznik Českého království, vláda přemyslovských králů 

-  český stát za vlády Lucemburků, Jan Lucemburský 

-  období vlády krále Karla IV., rozkvět země, rozvoj vzdělanosti 

-  život ve středověku, šlechta, církev, život ve vesnici, ve městě, gotický stavební sloh 

-  období vlády krále Václava IV. 

-  mistr Jan Hus a jeho učení 

-  husitské války, Jan Žižka, Prokop Holý 

-  české země po husitských válkách, král Jiří z Poděbrad 

-  první Habsburkové na českém trůně, císař Rudolf II., období renesance 
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5. ročník:  

 

Učivo:  

-  bitva na Bílé hoře, porážka české šlechty 

-  doba pobělohorská, život na zámku, ve městě, život poddaných 

-  život v době barokní, stavitelství, hudba 

-  ve  školních lavicích, Jan Amos Komenský 

-  světlo rozumu, doba osvícenská, vláda Marie Terezie a Josefa II. 

-  život na vesnici, bydlení, oblékání, venkovské zvyky 

-  manufaktury a první stroje, parní stroj, čeští vynálezci 

-  obrození měšťanské společnosti, nástup kapitalismu, nadvláda němčiny  

-  počátky národního obrození, F. Palacký, J. K. Tyl 

-  z poddaného člověka občan, rok 1848, K. H. Borovský 

-  stroje ovládly život, růst tovární výrovy, nástup elektřiny 

-  vznik Rakousko-Uherska, profesor T. G. Masaryk na české univerzitě 

-  Národ sobě, rozvoj kultury a umění 

-  Češi a Němci, historie vztahů obou národů 

-  směřujeme k samostatnosti, 1. světová válka, odpor proti Rakousko-Uhersku 

-  vznik Československé republiky, T. G. Masaryk,  život v ČSR 

-  2. světová válka, válečná a poválečná léta 

-  od totalitní moci k demokracii 

 

Zeměpisná část  

 

4. ročník:  

 

Učivo: 

-   naše vlast Česká republika, poloha, obyvatelé, členění území ČR na kraje 

-   kraje a krajská města 

-   Česká republika - demokratický stát, státní symboly, státní svátky 

-   mapy a plány 

-   orientace v krajině, světové strany a jejich určování 

-   povrch České republiky 

-   vodstvo České republiky 

-   počasí a podnebí 

-   půda a zemědělství 

-   nerostné bohatství, těžba a zpracování nerostných surovin 

-   průmysl, výroba, průmyslový závod 
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-   ochrana přírody, chráněná území 

-   cestujeme po naší vlasti, přírodní zajímavosti a národní kulturní památky 

-  cestujeme naším krajem 

5. ročník:   

 

Česká republika: 

-   kde jsme byli o prázdninách 

-   kraj, v němž žijeme - opakování ze 4. ročníku 

-   kraje České republiky - základní poznatky o krajích ze 4. ročníku 

 

Kraj, ve kterém žijeme: 

 

Česká republika - demokratický stát  

-  poloha České republiky, vznik, obyvatelstvo 

-  Praha hlavní město ČR, prezident, vláda, parlament 

-  státní svátky a významné dny  

-  historie města, Pražský hrad a Hradčany, plán města 

-  historická místa Prahy 

 

Česká republika - součást společenství hospodářsky vyspělých států 

-   Evropská unie 

-   mezinárodní organizace, jejich zkratky a význam 

 

Evropa - sjednocující se světadíl 

-   sousední státy České republiky, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko  

-   seznámení žáků se základními  údaji o sousedních státech 

 

Evropa - jeden ze světadílů 

-   poloha a povrch Evropy,  vodstvo a podnebí Evropy 

-   rostliny a živočichové 

-   hospodářství a obyvatelstvo Evropy 

 

D) Očekávané výstupy na konci 2. období - vlastivěda: 

 

Místo, kde žijeme 

Žák: 

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

-  určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich, respektuje zásady bezpečného 

   pohybu a pobytu v přírodě 

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

-  vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury 

-  jednoduchým způsobem posoudí význam vyhledaných informací z různých hledisek 

-  zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest 

-  porovná způsob života a přírodu v naší vlasti s jinými zeměmi, které navštívil 

-  rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce 

-  zná symboly našeho státu 

 

Lidé kolem nás 

Žák: 

-  obhájí při konkrétních činnostech a vyprávěních své názory 

-  dohodne se na společném postupu při řešení zvoleného úkolu se spolužáky 

-  rozpozná v jednání a chování významných osob nedodržování demokratických principů 

-  orientuje se v základních formách vlastnictví 

 

Lidé a čas 

Žák:  

- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

- využívá knihoven, sbírek, muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

- zdůvodní základní význam chráněných částí přírody a kulturních památek 

- rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti i současnosti naší vlasti 

   s využitím regionálních specifik 

- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti 

i současnosti 

- objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů do kalendáře 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: UMĚNÍ A KULTURA 

 

Vzdělávací oblast je ve 4. a 5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacích předmětů Hudební 

výchova a Výtvarná výchova. 

 

Hudební výchova 

 

A) Výchovně vzdělávací cíle: 

-  zhodnotit dosavadní pěvecké dovednosti žáků (správnost intonace, udržení melodie známých písní, 

  dodržení rytmu, správné dýchání při zpěvu) 

- pěstovat dále hudebnost v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, hudební 

paměť i představivost 

- rozvíjet melodické i harmonické cítění žáků 

- nadále využívat k instrumentálnímu doprovodu zpěvu rytmické i melodické hudební nástroje, tuto 

činnost umožnit co největšímu počtu žáků ve výuce 

- žáky seznamovat s lidovým dvojhlasem a jednoduché lidové písně zpívat dvojhlasně, využívat 

možnosti osvojení dvojhlasého zpěvu (např. kánon) 

- poznávat základní hudební teorii 

- rozvíjet hudebně pohybové dovednosti žáků (lidové tance, pohybové fantazie) 

- do výuky pravidelně zařazovat krátké, žákům blízké a srozumitelné poslechové ukázky skladeb 

- učit se rozpoznávat základní pěvecké hlasy (bas, tenor, alt, soprán) 

- rozlišování nejčastěji užívaných hudebních nástrojů podle vzhledu, zvuku i  způsobu hry  

- získat první poznatky z české i evropské hudební kultury 

- rozlišovat operu od operety, balet od pantomimy 

- chování na koncertech, v divadle, při vlastním vystoupení 

   

 

 B) Charakteristika výuky hudební výchovy 

Ve vyučovacím předmětu hudební výchova se utváří estetické vztahy žáků k hudbě a umění, formují se 

mezilidské vztahy. Posiluje se aktivita a tvořivost žáků, navozuje se optimistický vztah ke skutečnosti. 

Jestliže výuku hudební výchovy v 1. období charakterizujeme jako období hudebních her, tak výuka ve 

4. a 5. ročníku je obdobím manipulace s hudebním materiálem. 

Hudba a zpěv jsou neodlučitelně spjaty s historií našeho národa. Mají velký význam 

i v současném životě. Je málo rodin, kde by někdo nehrál na nějaký hudební nástroj, téměř každý má 

oblíbený nějaký hudební žánr. Hudba doprovází významné životní události v rodinách, děti se s ní 

setkávají od kolébky. Tento přirozený vztah  žáků k hudbě je ve škole rozvíjen a hudební aktivity žáků 

jsou ve výuce podporovány.  

Těžištěm výuky Hv i v tomto období je zpěv žáků, zaměřený na lidové písně i známé a oblíbené 

písně z mediálních prostředků. Celá výuka by měla být vedena v úsměvné atmosféře zbavené stresů. 

Základním požadavkem při výuce hudební výchovy je hudební doprovod vyučujícího na jakýkoliv 

hudební nástroj. Tím se pomáhá udržet melodie i rytmus zpívaných písní. 

Na rozpoznané individuální nedostatky žáků v intonaci či rytmu nereaguje učitel zdůrazněním 

těchto nedostatků, ale snaží se dát i těmto žákům prostor ke zpěvu ve skupinách, ke zpěvu 

s doprovodem. Tím umožní také těmto žákům příjemný prožitek ze zpěvu. 
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Všechny druhy hudebních činností (zpěv, poslech, instrumentální a pohybové aktivity) se ve výuce 

hudební výchovy navzájem prolínají a posilují ve svých účincích. Nezařazujeme je proto do hodin 

postupně, ani se nemusí v každé hodině uplatňovat všechny. Učitel vybírá takové činnosti, které 

odpovídají povaze hudby, se kterou právě pracují. Do činností ve výuce je třeba zapojovat co nejvíce 

žáků podle jejich individuálních schopností. Učitel vychází vždy z toho, co již žáci umí, dále rozvíjí 

jejich hudební dovednosti, podněcuje žáky ke vzájemné spolupráci. Umožňuje, aby se při výuce Hv 

uplatnili v dostatečné míře ti žáci, kteří se individuálně hudebně vzdělávají. Je to přirozený motivační a 

inspirační prvek, jak pro žáka samotného, tak pro žáky hudebně nadané, kteří své nadání individuálně 

nerozvíjejí. Pozitivní je i přímá spolupráce se základní uměleckou školou, kterou žák navštěvuje. 

Vhodné je zvýrazňovat dovednosti a schopnosti žáků, vést je k sebepoznání a seberealizaci. Každého je 

třeba podněcovat a vést ho k tomu, aby své nadání a schopnosti v různých oblastech uplatňoval. Vztah 

žáků k hudbě je podporován návštěvami koncertů, operních představení, přehlídek absolventů 

hudebních škol, účastí v hudebních a pěveckých soutěžích. Při všech těchto příležitostech se 

zdokonalují poslechové dovednosti žáků, učí se kulturnímu chování i vystupování. Žáci se o hudbě a 

svých hudebních zážitcích učí hovořit, navzájem se dělí o své pocity a dojmy a porovnávají své 

prožitky. Vhodnou formou, která rozšiřuje znalosti žáků o hudbě a hudebních nástrojích jsou obsahem 

přiměřené výchovné koncerty spojené s besedami o hudbě. Hudební výchova se podílí značnou měrou 

na celkovém formování žákovy osobnosti. 

Hudbu je možno spojovat s poezií, výtvarným dílem nebo vlastním pohybovým projevem žáků 

i při tělesné výchově. Zpěv může být zařazován do výuky kteréhokoliv předmětu, může výuku 

motivovat, může ji uvolňovat, zpestřovat, přinášet pocity uspokojení a dobrou náladu, může ale také 

žáky povzbuzovat, posilovat je ve snaze dosáhnout dobrých výsledků. Hudební výchova se dá dobře 

propojovat i s výukou vlastivědy (poznávání lidových písní z určité oblasti, poslechy ukázek hudby, 

které se vztahují k místu narození významného hudebního skladatele, k historickým událostem aj.),  

můžeme ji propojit i  s výukou přírodovědy  (je např. mnoho písní o květinách,  zvířatech, o vodě, 

o lese aj.)    

 

Při hodnocení výsledků práce žáků v hudební výchově tohoto období se přihlíží k aktivitě, s jakou se 

zapojují do různých činností ve výuce, ke snaze žáků spolupracovat s ostatními a nenarušovat práci 

v Hv. Žák je klasifikován za projevené dovednosti a snahu uspět v prováděných hudebních činnostech. 

Není vhodné klasifikaci v tomto období provádět na základě testů, prověrek z hudební výchovy nebo 

zkoušení teorie. Tyto způsoby jsou jen doplňkové a orientační, jsou zpětnou vazbou pro učitele, co 

v těchto oblastech žáci zvládli. Teoretické učivo má při výuce Hv v tomto období jen podpůrný 

charakter. Velmi nevhodné je též zkoušení ze znalosti hudebních ukázek. Poslech je totiž záležitost 

prožitková; pouze opakováním vhodných hudebních ukázek, kterým žáci rozumí, se u nich rozvíjí 

vztah k hudbě a hudební paměť.           

  

 

C) Obsah učiva hudební výchovy ve 2. vzdělávacím období 

 

1.  Přehled tématických okruhů pro 4. a 5. ročník 

a) Vokální činnosti - práce s hlasem -  vytváření a upevňování správných pěveckých návyků, 

zdokonalování pěveckého i mluvního projevu 

b) Instrumentální činnosti - hra na hudební nástroje - využití melodických a rytmických nástrojů  při 

doprovodu sólového hudebního vystoupení nebo sborového zpěvu 

c) Hudebně pohybové činnosti - vyjádření hudby pohybem, gesty , tancem 

d) Poslechové činnosti - aktivní vnímání hudby a poznávání hudby v některých žánrových podobách 
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2. Učivo 

 K dosažení cílů hudební výchovy je třeba, aby si žáci při vhodně volených hudebních činnostech 

osvojili některé z doporučených lidových a umělých písní, vhodné jednoduché instrumentální 

dovednosti, aby jim byla dána možnost vyjadřovat hudbu pohybem, aby byli seznamováni 

s doporučenými skladbami nejznámějších našich a evropských hudebních skladatelů. 

Nabídku tohoto hudebního materiálu poskytují učebnice připravené pro činnostní  výuku 

hudební výchovy ve 4. a 5. ročníku (NŠ Brno); učitel si z nich může některé vybrat a doplnit je písněmi 

krajovými. Jednotlivé písně jsou v učebnicích připraveny k mezipředmětovým vztahům, často jsou 

propojeny s verši a kresbami. Tím se zesiluje účinek zpívané písně a žáci jsou inspirováni pro vlastní 

výtvarnou činnost a pokusy o vlastní verše.      

 

4. ročník 

- upevňujeme pěvecké návyky vytvářené v 1. období 

- písně zpíváme v rozsahu C1 -  D2 a  s dynamickým rozlišením  p - mf - f 

- dále vedeme žáky také k rozlišování tempa písně a nálady např.: mírně, rychle, vesele aj. 

- žáky seznamujeme s některými hudebními výrazovými prostředky, jako je rytmus, melodie vzestupná 

a sestupná, gradace 

- poznávání a rozlišování sborů (dětský, ženský, mužský, smíšený) 

- rozlišování úkolu dirigenta a sbormistra, taktování v taktech   2/4  a  3/4 

- rozlišování hudebních nástrojů (klavír, klarinet, pozoun, flétna, lesní roh, trubka, housle, violoncello, 

kontrabas, velký buben, malý buben, činely) 

- nota s tečkou, pokračování ve psaní not, noty  C2, D2 - posuvky (křížek, bé) 

- procvičování pojmů:  nota, pomlka, houslový klíč, takt, pouze při nácviku písně na jejím notovém 

záznamu, pozorování, poznávání a rozlišování hudebních značek v notovém zápisu 

- kánon a lidový dvojhlas 

- seznámení žáků se stupnicí C dur ve zvukové i napsané podobě 

- pravidelné zařazování hlasových a dechových cvičení 

- využití jednoduchých hudebních nástrojů (Orffův instrumentář, zobcové flétny aj.) 

- příprava vlastních rytmických doprovodných nástrojů 

- hudební hry např.: ozvěna, otázka - odpověď apod. 

- opakování naučených tanečních her se zpěvem 

- poslech:  taneční hudba, pochodová hudba, ukolébavka 

 

- poslech vážné hudby a základní seznámení s hudebními skladateli:  B. Smetanou, L. Janáčkem, 

 B. Martinů a W. A. Mozartem 

 

5. ročník 

- upevňování osvojených pěveckých dovedností (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónů, rozšíření 

hlasového rozsahu H - D2) 

-  dvojhlas v lidové písni 

-  čtení rytmického schématu písně, orientace v notovém záznamu 

-  hudební doprovod různými nástroji 

-  seznámení s jednoduchou písňovou formou 
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-  taktování, čtyřdobý takt 

-  pohybové vyjádření hudby - improvizace, pantomima 

-  taneční kroky - polka, valčík, mazurka 

-  vztahy mezi tóny - souzvuk, akord 

-  seznámení s hudbou vokální a instrumentální 

-  slovní vyjádření dojmů z koncertu, poslechu hudby aj. 

-  symfonický orchestr - seznámení s jeho složením, pojem dirigent, rozlišování hudebních nástrojů 

podle zvuku z poslechu 

-  poslech taneční hudby - polka, valčík, mazurka 

-  rozlišení změn polkového rytmu v rytmus valčíkový  

-  poslech a naučení naší hymny 

- poslech vážné hudby - opakování některých poslechových skladeb a poznatků o hudebních 

skladatelích, které žáci poznali ve 4. ročníku 

-  poslech skladeb hudebních skladatelů:  F. Škroupa, J. J. Ryby, V. Nováka, J. S. Bacha 

-  poslech hudby džezové, písniček Karla Hašlera a rock-and-rollu   

 

 

 

D)  Očekávané výstupy na konci 2. období 

Žák:  

- zpívá podle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase a pokud je to v jeho 

možnostech, i ve dvojhlase, a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti 

- orientuje se v zápisu jednouché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností 

je realizuje 

- využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché, popřípadě složitější 

hudební  nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

- rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

- vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché rytmické předehry, mezihry a dohry 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, rozpozná 

změnu v tempu a rytmu 

-ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a 

dovedností vytváří pohybové improvizace 
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Výtvarná výchova 

 

A) Výchovně vzdělávací cíle a strategie: 

 -  rozvíjet schopnosti výtvarného vyjadřování žáků, učit je vyjadřovat myšlenky, 

    představy a pocity výtvarnými prostředky  

 -  umožnit žákům vnímat krásu okolního světa jako součást každodenního života 

  -  rozšiřovat soubor užívaných technik a seznamovat žáky s dalšími výtvarnými nástroji 

     a různými materiály  

 -  rozšiřovat soubor užívaných technik 

 -  rozvíjet schopnost vnímat krásu přírody, vyjadřovat své pocity a dojmy a výtvarně je zpracovávat 

 -  rozvíjet přirozenou potřebu žáků vlastního výtvarného vyjádření  

 -  rozvíjet individuálně tvořivé schopnosti žáků, 

 -  pěstovat estetické cítění a vkus žáků 

 -  sebepoznání, sebeuvědomění 

 -  vést žáky ke schopnosti vnímat krásu lidového umění a dostupných uměleckých děl 

 -  vážit si kulturních hodnot a dovedností lidí 

 -  rozvíjet schopnost žáků esteticky ovlivňovat své prostředí 

 -  umožňovat konfrontaci osobních postojů s postoji jiných 

 -  rozvoj tolerance k lidem a duchovním hodnotám 

 

 

 B) Charakteristika výuky předmětu výtvarná výchova ve 2. období základního vzdělávání: 

Výtvarná výchova je podstatnou částí základního vzdělávání žáků. Jejím cílem je rozvíjet vkus žáků, 

jejich cit pro umění, jejich dovednost výtvarně se vyjadřovat, cíl je zaměřen i na objevování 

talentovaných žáků. Nezaměňujeme ji se speciálním uměleckým vzděláním. 

 

V tomto období se zaměřuje na: 

  1.  vycvičení oka a žákovy ruky 

  2.  rozvíjení schopnosti čistého a jistého zobrazování 

  3.  pěstování správného vnímání krásy formy, linie, barvy i symetrie 

 

Výuka výtvarné výchovy je postavena na tvůrčích činnostech, které umožňují rozvíjet žákovo vnímání, 

výtvarné cítění, představivost, fantazii, myšlení, prožitky. Využívá k tomu nejen výtvarné prostředky 

tradiční a ověřené, ale i nově vznikající. 

Ve 2. vzdělávacím období je výuka výtvarné výchovy spojována často i s výukou jiných 

předmětů. Výtvarně lze vyjadřovat zvolený jednoduchý rytmus melodie. Při kresbě přírodnin je vhodné 

využít znalostí z přírodovědy, při kresbě nářadí je třeba znát, jak a k čemu se určité nářadí používá, zde 

tedy vytváříme mezipředmětovou vazbu s pracovními činnostmi, při tématickém kreslení se dá vhodně 

využít některé četby z čítanky. Kresby se posuzují podle toho, kolik originálního pozorování a 

myšlenek v nich žák projevil, jak využil plochu výkresu, jak pracoval s barvou.  
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V předcházejícím vzdělávacím období i v období předškolním byla výtvarná výchova dítěti především 

prostředkem k vyjadřování myšlenek. Ve 2. období se postupně tříbí smyslová vnímavost, uvědomělé 

pozorování  a výtvarné vidění. 

Žáci se naučí citlivěji vnímat tvary, barvy, struktury, vzájemné vztahy částí a celku, a tak se 

zabezpečuje nenásilný přechod od prvotních grafických forem k formám členitějším. Žáky je třeba 

postupně vést k větší samostatnosti při rozmístění kresby se zřetelem na námět, velikost a tvar plochy, 

pěstovat u  nich smysl pro prostorovou dispozici.  

Žáci zobrazují předměty tak, jak se jeví jejich oku. Pravidla perspektivy žáci vyvozují 

z pozorování, pod vedením učitele. Primární výuku pravidel perspektivy považujeme spíše za 

překážku. 

Geometrických modelů se užívá jen k objasnění konstrukce skutečných předmětů. Při kreslení 

listů, ovoce a jiných předmětů žáky upozorňujeme na osovou souměrnost některých přírodnin. 

K dosažení dovednosti vyjádřit symetrii mohou přispět kresby předmětů prováděné např. pastelkami 

nebo vodovými barvami bez předběžných obrysů.  

Barvu spojujeme s tvarem. Je dobře, aby si v 1. období žáci dostatečně pohráli s barvami a 

přirozenou cestou se seznámili se změnami, způsobenými jejich kombinacemi. Znovu žákům 

ukazujeme, od začátku do konce, techniku pokládání barev. Při vystihování určitého tónu např. 

u zelené barvy necháme žáky určitou dobu objevovat rozmanité zelené tóny vznikající mícháním žluté, 

modré a zelené barvy z palety, následovat musí hovor o tom, co objevili, co se komu podařilo. 

Předcházíme tak potížím vznikajícím při současném pozorování tvaru předmětu a jeho barvy. Žáci 

později snadno kombinují barvy a jejich mícháním tvoří složitější barevné tóny. 

Při kreslení nástrojů vycházíme ze způsobu jejich užívání. To má nejen význam praktický 

(poznání funkce nástroje), ale i přímý a kladný vliv na výsledek kresby. Znají-li žáci funkci celého 

nástroje i jeho částí, snáze a přesněji porovnávají jejich velikost, tvar i poměrnost. 

Pro vytváření vzorů je prospěšná mezipředmětová vazba s geometrií, využíváme dovednosti 

provádět náčrty základních geometrických obrazců. Geometrické obrazce mohou být základem mnoha 

opakujících se vzorků. Geometrické tvary jsou pro děti přístupné a snadno proveditelné. Později může 

následovat též stylizace a kombinace jednoduchých přírodních tvarů. Kombinací zvolených prvků se 

vyplňuje určitá plocha nebo se jich používá k dekoraci některého předmětu. Takové kreslení využívá 

mezipředmětových vztahů s hudební výchovou (rytmy, kontrasty, opakování, střídání).  

Předkládání stylizovaných forem, kterých s úspěchem použili různí návrháři, vede žáky k tomu, 

že začnou stylizovat prvky přírodní. Při pozměňování toho, co poznali, mají dost možností, aby mohli 

uplatnit svou vynalézavost a fantazii. 

 

Kreslení zpaměti je cenné jak pro děti nejmladší, tak i pro starší žáky. Je dobře, když žáci 4. a 5. r.  

nejprve předložený předmět prostudují a nakreslí a potom jej zkusí nakreslit zpaměti. Pokud žák ví, že 

bude kreslit zpaměti, snaží se, aby si zapamatoval podobu předmětů. Zvyká si předměty pozorně 

pozorovat, a tak si postupně vytváří vnitřní zásobu obrazů, které mu poslouží jako předlohy ke kreslení. 

Žák se tak rovněž učí soustředit svoji pozornost. 

Modelování je velmi  vhodné pro mladší žáky, ale dobře ho v kombinaci s různými materiály 

příležitostně využíváme i v tomto vzdělávacím období.  

Žáci jsou v rámci výtvarné výchovy také seznamováni s díly předních domácích i evropských 

umělců. Vhodné jsou návštěvy výstav takových děl, která jsou žáci schopni pochopit, a která je mohou 

mravně a citově obohatit. Žáky seznamujeme s díly různých oborů umění. Žáci se je učí chápat a 

rozumět jim. Výstavy prací žáků se dají uspořádat i ve vhodné školní místnosti. Dbáme, aby výtvarná 

díla žáků nebyla vystavována trvale a výstavy často obměňujeme. 

 

Ve výtvarné výchově  v tomto období často využíváme mezipředmětové vztahy ve spojení s literární 

výchovou, s výukou geometrie, s přírodovědou, vlastivědou i s přípravou některých žákovských 

pomůcek. Jedním z úkolů výtvarné výchovy je připravovat žáka na praktický život, ve kterém budou 

v mnoha oborech potřebovat něco skutečného zakreslit nebo načrtnout. K tomu ho vedou reálné 

kresby. 
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V tomto období využíváme každé vhodné příležitosti ke zušlechťování citů žáků, pěstujeme jejich 

smysl pro přírodní krásy, a to jak ve výtvarné výchově tak i v ostatních předmětech. Žáci jsou 

seznamováni s vhodnými díly různých oborů umění prostřednictvím obrazů a ilustrací, učí se je chápat 

a rozumět jim. 

 Žák bude po ukončení 1. stupně schopen výtvarného vyjádření takovým způsobem, který ho 

uspokojí. Dokáže při práci uplatňovat představivost i fantazii. Při kresbě bude chápat vzájemné 

souvislosti zobrazovaných předmětů, bude postupovat od celku k detailům. Dokáže se orientovat 

v malířských a kreslířských potřebách a bude je umět udržovat v pořádku. Po ukončení práce si dokáže 

uvést své pracovní místo do původního stavu. Výtvarná výchova na 1. stupni je základem k dalšímu 

rozvíjení estetického cítění žáků na 2. stupni. 

 

C) Obsah učiva výtvarné výchovy ve 2. vzdělávacím období: 

 

I.Přehled tématických okruhů v daném období: 

 

a) Rozvíjení smyslové citlivosti - výtvarné osvojování a vyjadřování skutečnosti 

 Výtvarné náměty v tomto okruhu vycházejí: 

-  z pozorování lidí a jejich projevů 

-  z přímých zážitků a zkušeností žáků 

-  z umělecky zpracovaných popisů skutečností (texty v čítance, dětské literatuře, vyprávění) 

-  z pozorování věcí (linie, tvar, materiál, povrch, barva, mat a lesk, vnímání světelných odstínů) 

-  z pozorování přírody (linie, barva, barevná proměnlivost, struktura, růst, překrývání, prolínání) 

Rozvíjení smyslové citlivosti  se tedy zaměřuje na prvky obrazného vyjádření, na uspořádání objektů 

do celků, odraz skutečnosti v lidském vědomí, působení uměleckých děl na žáky. 

 

b) Uplatňování subjektivity - výtvarné vyjadřování osobních pocitů 

Výtvarné náměty v tomto okruhu vycházejí z: 

 -  nálad, emocí, představ, fantazie 

 -  pozorování pohybů těla 

 -  sledování projevu citových reakcí 

 -  pocitů vyvolaných zrakovým vjemem (hračka, film, ilustrace, obraz, reklama, elektronický obraz aj.) 

 -  pocitů vyvolaných uměleckým zážitkem (balet, hudba, obraz, četba) 

 V tomto tematickém okruhu se zaměřujeme na prostředky pro vyjádření osobních  nálad, zkušeností a 

představ, různé typy vizuálně obrazných vyjádření a přístupy žáků k nim. 

 

c) Ověřování komunikačních účinků  - vysvětlování záměru vlastního výtvarného projevu 

V tomto okruhu se zabýváme vysvětlováním výtvarných vyjádření samostatně vytvořených nebo jen 

pozorovaných. Individuální vysvětlování je třeba nechat probíhat ve skupinách nebo i v kolektivu třídy, 

aby mohli žáci  svou interpretaci výtvarného díla porovnávat s interpretací ostatních členů skupiny. 

 

 

II. Inspirační aktivity a záznamy: 

 

a) Lidé v kulturách a historických epochách 

Žáci: 

   -  hledají souvislosti, odlišnosti, zajímavosti, uvědomují si jejich výtvarná hlediska a kvality proměn 

   -  slovně charakterizují a hodnotí pohyby, doteky, gesta, oděv, hlasové projevy i projevy citových 

      reakcí, inspiraci hledají v nejbližším okolí, ve výtvarném umění a v mediích 
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b) Živá a neživá příroda  

Žáci: 

   -  hledají podněty pro svou výtvarnou tvorbu v reálném prostředí (domov, třída, zahrada, les atd.) 

   - pozornost soustřeďují na estetickou dimenzi projevů života organismů - bujení, růst, vrstvení, 

překrývání, prolínání, rozpad, členění, pohyb, vzájemné vztahy, povrch (lesk, mat), strukturu a barvu 

   -  soustředí se přitom na časovou posloupnost proměn a na jejich jemné, světelné, tvarové, barevné a 

lineární nuance 

   -  vytváří si představy o pokračování neuzavřených přírodních dějů, porovnávají jejich možné variace 

a varianty 

 

c) Umění  

Žáci: 

   - vyhledávají a srovnávají různé způsoby uměleckého vyjádření na příkladech konkrétních 

výtvarných děl současnosti i minulosti 

   - hledají styčné body výtvarného umění s dalšími druhy a projevy umění - kniha, písmo, literatura, 

film, hudba, divadlo, architektura 

   -  v okolí školy, v obci nebo v regionu vyhledávají užité umění a architekturu 

   -  učí se hodnotit v prostředí školy např. design (nábytek, osvětlovací tělesa, výzdobu, nářadí) nebo 

architekturu (stavební prvky budovy, detaily technických konstrukcí, materiál aj.)  

 

d) Od inspirace k záznamu 

Žáci:  

   -  tvoří záznamy pozorování, vytvářejí sbírky, přehledy, sborníky výtvarného umění 

   -  při využívání technických prostředků  (kopírka, fotoaparát, internet aj) se soustředí na výtvarnou 

kvalitu záznamu 

   -  zaznamenávají a dokumentují své činnosti, třídí si obrazové materiály většinou tak, jak se sami 

rozhodnou 

   -  učí se pracovat s učebnicemi výtvarné výchovy, encyklopediemi, slovníky, časopisy, katalogy, 

filmovými dokumenty aj. 

   -  navštěvují sbírky, výstavy, galerie a muzea ve svém okolí 

   -  realizují výtvarné projekty 

   -  připravují výtvarnou výzdobu třídy, školní slavnosti 

   -  podílejí se na zlepšení prostředí školy 

   -  dokumentují život školy 

    

 

III. Učivo - návrh námětů  

4. ročník, 5 ročník 

Výtvarné náměty volí učitel tak, aby vycházely z přímých zážitků a zkušeností žáků. Využívá náměty 

související s učivem přírodovědy a vlastivědy, pozorování na vycházkách, prožitků z výstav, koncertů, 

četby, ze sportovních akcí aj. Příklady námětů k výtvarnému zpracování: 

 - výtvarné vyjádření věcí, pozorování barev, hmatové vnímání tvarů a materiálů, objevování 

přirozených vlastností a funkcí předmětů, vyjádření základních tvarových znaků, řešení barevných 

vztahů zobrazeného předmětu a prostředí - to vytváří schopnost žáků výstižněji se výtvarně vyjádřit 

 -  malby  vycházející z pozorované skutečnosti i z představ 

-  objevování a výtvarné sledování barevné proměnlivosti přírody, vystižení barev přírody - podzimu, 

  zimy, jara, léta, rozkvetlých stromů a keřů, zrajícího ovoce, květinových záhonů, kytic aj. 
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- vyhledávání a objevování tvarově a barevně zajímavých přírodnin žáky, pozorování případných 

souměrností přírodnin (motýli, brouci, některé listy i plody)  

- odlišování výtvorů přírody  od lidských výtvorů, žáci jsou přitom vedeni k zaujímání  svých vlastních 

estetických postojů 

-  sochařství a příroda - rozlišování tvarů přírodních a tvarů opracovaných člověkem, vyhledávání a 

pozorování soch v okolí (socha, sousoší, bysta, reliéf) 

-  vyjádření linie růstu při kresbě a malbě rostlin 

-  dotváření přírodnin na základě fantazie 

- využívání výtvarného výrazu linie vytvořené různými nástroji v různých materiálech, uplatňování 

kontrastů tvarů a barev 

-  proměny a projevy energie v přírodě - zobrazování bouře, mlhy, mraků, blesků, sopek aj. 

-  rozmanitosti přírody - půda a život v ní, drahokamy, krápníkové jeskyně, zimní útvary aj.  

-  zpřesňování výtvarného vyjádření proporcí lidské postavy a hlavy 

-  zobrazování lidské postavy v pohybu 

-  různé textilní materiály (plátno, vlna, hedvábí), oděvní tvorba, móda současnosti, módní přehlídka 

pro určité příležitosti a pro všední den     

-  výtvarné ztvárňování pohádkových bytostí, využívání barevné i tvarové nadsázky 

- řešení úkolů dekorativního charakteru v ploše, řazení prvků v tvarové i barevné kompozici, 

symetrická i asymetrická řešení 

-  využívání psaných, kreslených, stříhaných a vytrhávaných písmen jako dekorativního prvku, návrhy 

plakátů na školní akce 

-  pozorování estetické úrovně předmětů denní potřeby, vlastní návrhy a modely takových věcí 

-  vyhledávání zajímavých prvků architektury  ve svém prostředí a v okolí školy 

-  zobrazování tvarů různými technikami prostorově, poznávání a vytváření reliéfů 

-  pozorování a výroba (i ve spojení s pracovními činnostmi) dekorativních věcí ke zkrášlení domácího 

i školního prostředí 

- pozorování výtvarné úpravy dětských knih a učebnic, rozlišování kreseb významných ilustrátorů 

dětských knih, výstava oblíbených dětských ilustrátorů 

-  ilustrace svých prvních knih (listů portfolia), vytvářených při výuce českého jazyka, přírodovědy aj. 

- poznávání různých způsobů malířského vyjadřování - figura, portrét, krajina, zátiší na příkladech 

konkrétních výtvarných děl  

- zaměření se na krásy přírody a na vztah k životnímu prostředí (ve spojení s přírodovědou) 

-  tématické kresby k významným událostem ve školním roce 

 

Učitel volí náměty výtvarných prací podle svého uvážení a v návaznosti na činnostní styl výuky a 

učební požadavky daného ročníku a to nejen ve výtvarné výchově. Úkolem učitele je vyvolávat 

podněty, určovat témata a náměty, žáky motivovat, volit vhodné inspirace. Do vlastní výtvarné činnosti 

žáků zasahuje učitel radami, které se týkají použitého materiálu a způsobu práce s ním, kreslířských 

nástrojů a praktického zacházení s nimi. Při výuce se využívá četby, přírodovědného a vlastivědného 

učiva i dění ve škole a v obci. Příklady námětů nejsou pro učitele závazné. Výtvarné techniky volí 

učitelé podle svého uvážení tak, aby se rozšiřoval jejich okruh, aby byly pro děti zajímavé a přiměřeně 

rozvíjely dětskou tvořivost a představivost. 

Úspěch práce žáků závisí do značné míry na tom, jak pozorovanou skutečnost v průběhu výuky 

dokážeme žákům přiblížit, jak dovedeme ukázat tvar jako výsledek přírodních zákonitostí i jak 

dovedeme výuku výtvarné výchovy organicky spojovat s ostatními vyučovacími předměty, např. se 

čtením nebo vyprávěním o květinách v přírodovědě. 

 

Čítanky, připravené k činnostnímu učení, jsou doplněny ilustracemi tak, abychom mohli žáky postupně 

seznamovat s významnými ilustrátory dětských knih. Každý učitel výtvarné výchovy má možnost 
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těchto materiálů průběžně využívat. V čítankách je ilustracím věnována značná pozornost, 

nejvýznamnější ilustrátoři se vyskytují opakovaně, učitel proto může nechat žáky ilustrace pozorovat a  

poznávat charakteristické rysy malířské techniky jednotlivých výtvarníků. Na základě těchto činností 

se mohou žáci naučit dobře poznávat ilustrátory: J. Ladu, J. Trnku, M. Alše, O. Sekoru, J. Čapka, A. 

Borna, H. Zmatlíkovou, Z. Buriana, J. Kalouska, J. Nepraktu.      

   

   

  

  D) Očekávané výstupy na konci 2. období základního vzdělávání 

 

Žák:  

- při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na 

základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy aj.) 

- užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku:  v plošném vyjádření linie 

a barevné plochy, v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup, v  prostorovém vyjádření 

uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model 

- při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 

zkušeností i na ztvárnění nejbližších sociálních vztahů a rozvoj komunikace. 

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

vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě 

- osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného 

vyjádření, pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky 

(včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) 

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

- nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 

samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a zdraví 

 
Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím vyučovacího předmětu Tělesná 

výchova 3. období), Zdraví a výchova ke zdraví (v 1. a 2.období zařazováno  průběžně do výuky 

tělesné výchovy ) 

 

                                      TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

 

A) Cíle a strategie vzdělávací oblasti 

 

- rozvíjet nové pohybové dovednosti a schopnosti 

- poznávat vlastní fyzické a zdravotní předpoklady a pohybové možnosti 

- získat hygienické návyky (důležitost vhodného oblečení a obuvi) 

- rozvíjet pohybové dovednosti , které vedou ke kultivaci pohybového projevu 

- zvyšovat obratnost a pohybový rozsah 

- seznamovat žáky s důležitostí správného rozcvičení pro další činnost 

- opakovaně seznamovat žáky s důležitostí dodržování bezpečnostních pravidel  

- při prováděných činnostech – prevence zranění 

- rozvíjet sociální vztahy a role v pohybových činnostech 

- využívat jednání fair play při pohybových činnostech a jeho aplikace do běžného života 

- osvojovat si dovednosti při organizaci jednoduchých činnostech, hrách 

- vlastní seberealizace v oblíbené pohybové aktivitě nebo oblíbeném sportu 

- dbát na správné držení těla 

- při pohybových hrách získávat návyky při dodržování pravidel her, spolupráci, taktice, 

kreativitě 

- přechod od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a výběrové 

- podle možností a přírodních podmínkách zařadit do výuky zimní sporty 

- rozvíjet základní plavecké dovednosti 

 

 

B) Charakteristika výuky 

 

Hodinám tělesné výchovy  ve 4. a 5. ročníku jsou věnovány 2 hodiny týdně. Veškeré činnosti 

navazují na výuku v předcházejícím 1. období.  Je zařazeno plavání – 40 hod. během 2. období. 

Ve 2. období se ve výuce zaměřujeme na rozvoj nových pohybových schopností a dovedností. 

Protože dochází k různému tělesnému rozvoji dětí, měl by se respektovat a dodržovat 

individuální přístup. Takové dítě je vhodné pozitivně motivovat, aby dosáhl požadované činnosti 

ve vlastním tempu. Do výuky zařazujeme hry, které vedou k rozvoji spolupráce, taktiky, 

přizpůsobení se kolektivu. V hodinách tělesné výchovy se snažíme pěstovat v dětech kladný 

vztah k pohybové a sportovní aktivitě vůbec. Motivací je i účast na školních i mimoškolních 

sportovních soutěžích. 
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C) Obsah učiva v jednotlivých ročnících 

 

4. a 5. ročník 

 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 

- vhodné a nevhodné prostředí pro TV 

- význam přípravy organismu před pohybovou činností 

- význam pohybu pro zdraví  

- bezpečný pohyb a chování ve známém i neznámém prostředí pro TV, dodržování pokynů 

týkajících se jejich bezpečnosti a ochrany zdraví 

- hygiena při TV, vhodný sportovní oděv a obuv 

- dodržovat pořádek a čistotu při pobytu v tělocvičně, na hřišti, v přírodě 

- důležitost správné a vyvážené životosprávy 

- vést žáky ke správné reakci při zranění, přivolat pomoc, lékaře 

 

Pořadová cviční  

 

- nástupy 

- hlášení 

- základní povely a postoje 

- společný pozdrav 

 

Rytmická cvičení a tanec 

 

- rytmizovaný pohyb, nápodoba 

- tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem 

- jednoduché tance 

 

Průpravná cvičení 

 

- rozcvičky 

- příprava organismu pro různé pohybové činnosti 

- správné držení těla 

- rozvoj koordinace pohybů a zvyšování jejich úrovně 

- v návaznosti na správně provedené průpravné cvičení, dokáže dítě zvládnout daný cvik 

 

Atletika 

 

- běžecká abeceda 

- základní pojmy 
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- běh střídavý s chůzí 

- nízký start, polovysoký start 

- běh 50 metrů, rychlý běh 

- skok daleký s rozběhem 

- rozměření skoku 

- kriketovým míčkem z rozběhu 

- vytrvalostí běh, přespolní běh 

- štafetový běh 

 

 

 

Gymnastika 

 

- akrobacie 

- kotoul vpřed, vzad 

- průprava pro zvládnutí stoje na rukou 

- akrobatická kombinace 

- přeskoky 

- průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku 

- přeskok dílů bedny (postupné zvyšování dílů) 

- přeskok přes kozu 

- cvičení s náčiním 

- cvičení na nářadí (hrazda, kladinka, kruhy, lavičky, tyč) 

 

Pohybové hry 

 

- netradiční pohybové hry s netradičními pomůckami 

- upevnění pravidel hry 

- průprava her 

- míčové hry 

- soutěživé hry 

- variace, obměny her 

- hry pro uklidnění 

 

Sportovní hry 

 

- základní spolupráce při hře 

- organizace utkání, pravidla, výsledky, losování  

- průpravné sportovní hry 

- přihrávky, chytání, střelba, práce s a bez  míče 

 

Plavání  

 

- základní hygiena při plaveckém výcviku 

- zásady bezpečnosti ve známém i neznámém prostředí 

- správné dýchání 
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- splývání 

- skoky d vody 

- plavecké styly – prsa, znak, kraul 

- plavání na výdrž 

 

Bruslení  - dle možností školy 

 

- zásady hygieny a bezpečnosti při pohybu na ledě 

- nebezpečí při bruslení na zamrzlé přírodní vodní ploše 

- vhodné oblečení a ochrana při pohybu na ledě 

- stup na led, zastavení, chůze po ledě a mimo led 

- jízda vpřed, slalom 

 

 

 

Turistika  

- pohyb a cvičení v přírodě 

- orientace v přírodě 

- ochrana přírody 

- lékárnička a ošetření 

- orientace na mapě 

- základní dovednosti při táboření 

 

D) Očekávané výstupy na konci 2. období 

 

Žák  

- aktivně se podílí na činnosti ovlivňující jeho zdraví 

- podílí se na realizaci vlastního pohybového režimu 

- samostatně si zlepšuje úroveň své zdatnosti 

- zvládá si osvojovat pohybové dovednosti vzhledem ke svým individuálním předpokladům 

- dodržuje pravidla hygien a bezpečnostní pravidla chování při pohybových aktivitách  

            ve známém i neznámém prostředí 

- snaží se o adekvátní a duchapřítomnou reakci při úrazu spolužáka 

- při pohybových činnostech jedná v duchu fair play 

- dokáže zhodnotit pohybový výkon svůj i svých spolužáků 

- reaguje na pokyny k provedení pohybové činnosti 

- užívá základní osvojené tělocvičné názvosloví a dokáže cvičit podle jednoduchého nákresu nebo 

jednoduchého popisu cvičení 

- dokáže změřit, zaznamenat, porovnat výkon s předcházejícími výsledky 

- orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i 

mimo školu 

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
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Vzdělávací oblast je ve 4. a 5. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu 

 

Praktické činnosti 

 

A) Výchovně vzdělávací cíle a strategie: 

-  rozvíjet manuální dovednosti žáků 

-  vytvářet  správné pracovní návyky při práci s nástroji 

-  umět rozlišovat jednoduché pracovní nástroje, poznat, k čemu slouží a uvědomovat si, jak je třeba 

   s nimi správně a bezpečně zacházet 

-  vést žáky k dovednosti rozlišovat materiály, uvažovat o různých možnostech opracování materiálu, 

   uvažovat o  vlastnostech materiálu, zkusit vybrat vhodný materiál pro daný výrobek  

-  učit žáky při práci uvažovat o tom, co je třeba si k práci připravit, co dělat a jak postupovat 

-  mít vytrvalost při dokončení práce a snažit se, aby byl výsledek práce co nejlepší 

-  vytvářet pozitivní vztah žáků k práci 

-  vést žáky k tomu, aby si všímali práce jiných lidí a snažili se poučit z toho, co vidí 

-  seznámit žáky se základním vybavením kuchyně, pamatovat na bezpečnost a hygienu práce při 

   přípravě jednoduchého jídla 

-  naučit žáky zásadám správného stolování 

 

 

 B) Charakteristika výuky: 

 

Praktické činnosti patří svou podstatou k činnostnímu učení, žáci při nich uplatňují zručnost, své 

individuální dovednosti získané v rodině, mohou realizovat své nápady. Při výuce pracovních činností 

se zaměřujeme na získávání praktických pracovních dovedností a návyků.    

Úkolem vyučovacího předmětu je vytvářet u žáků kladný vztah k práci. V rámci vyučování 

praktickým činnostem budou mít žáci možnost poznávat různé materiály, opracovávat je, vyrábět 

určené předměty a připravovat pomůcky pro individuální činnosti potřebné při výuce jiných  předmětů. 

Při praktických činnostech bude průběžně zohledňována účelnost i prospěšnost prováděných činností a 

to s ohledem na aktuální potřeby žáků, podmínky školy i na jejich další vzdělávání. 

Pracovní činnosti systematicky ovlivňují rozvoj motoriky a vytváření pracovních dovedností 

žáků. Dobrá výuka pracovním činnostem vede žáky k dobrému osvojování pracovních dovedností a 

návyků. Žáci při praktických činnostech postupně získávají dobré předpoklady ke správné volbě 

povolání a také k pozdějšímu společenskému uplatnění. Učí se také vytrvalosti, tvořivosti, je jim dána 

možnost realizovat vlastní nápady. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Při pracovních činnostech získávají žáci základní vědomosti o materiálech, se kterými pracují, 

o nástrojích, které k práci používají, i o dalších nástrojích vhodných k opracovávání daného materiálu. 

Seznamují se také s mnohými pracovními postupy, předlohami, návody, jednoduchými náčrty a učí se 

podle nich pracovat. Osvojují si rovněž základní  zásady hygieny a bezpečnosti při práci se zvoleným 

materiálem a nástroji, jsou vedeni k jejich respektování. Dále se žáci učí dodržovat pracovní postup, 

organizovat svou práci  a udržovat pořádek na pracovním místě, po skončení práce si své místo uklidit. 

Vzdělávání v této oblasti také směřuje k postupnému poznání žáků, že technika je součástí lidské 

kultury a je spojena s pracovní činností lidí. Učí je chápat pracovní činnost jako příležitost 

k sebeuplatnění. Žáci si mají možnost uvědomit, že výroba musí mít určitý podnikatelský záměr. To 

znamená, že je třeba vždy uvažovat o výrobě věcí lidem prospěšných a dobře fungujících, které jsou 

potom také lépe prodejné. Žáky upozorňujeme, že firma může prosperovat, nejen pokud má dobře 

vymyšlenou a připravenou výrobu, ale i dobré ekonomy. Vedeme je k uvědomění si potřeby 
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matematiky i geometrie při všech podnikatelských výrobních záměrech. Využíváme poznatky žáků 

z podnikatelských činností jejich rodičů. 

 

 

C)  Obsah učiva - 2.vzdělávací období - pracovní činnosti 

 

4. ročník, 5 ročník 

   

I. Práce s drobným materiálem  

Materiály: různé druhy papíru, kartóny, lepenky, krabičky od zboží 

Praktické činnosti: 

 -  rozměřování a stříhání papíru nebo kartónu, pomůcky do matematiky a českého jazyka 

 -  polepování kartónů, pomůcky do přírodovědy a vlastivědy 

 -  zhotovování papírů (škrobové aj.) 

 -  zhotovování složitějších skládanek a modelů 

 -  sešívání listů, příprava přehledů učiva a obalů na pomůcky a sbírky 

 -  desky na uložení materiálů z projektů a pro portfolia 

 -  rozřezávání papírů a lepenek, ořezávání okrajů papíru 

 -  zhotovování výrobků  kašírováním 

Žáci se seznámí s funkcí a užitím nástrojů, nářadí a pomůcek: nůžky, nůž, ořezávačka, lepidla, 

navlhčovače, dírkovač, sešívačka, šablony. 

Bezpečnost práce – práce s nůžkami a nožem, lepidla, hygienické návyky. 

Doplňující informace: z čeho se vyrábí papír, kde se u nás vyrábí, různé druhy papíru, sběr starého 

papíru, jak dlouho znají lidé papír a jiné zajímavosti. 

 

Práce s různými zvolenými materiály  

Zhotovování potřebných výrobků z některých jiných materiálů např. textil, drát, fólie, přírodniny, aj. 

podle potřeby a rozhodnutí učitele. 

 

 

II. Práce s modelovací hmotou 

Materiály: modelovací hlína, modelit, sádra, pilinová kaše, dentakryl, kašírovací hmota  

Praktické činnosti: 

- modelování doplňující výuku přírodovědy a vlastivědy 

-  modelování ve spojení s výtvarnou výchovou - figury, reliéfy 

-  modely těles ve spojení s výukou geometrie 

- zhotovování různých předmětů, jejich barvení a lakování -  příprava odlitků ze sádry, odlévání do 

formy, vyškrabávání předkresleného vzoru 

-  práce v keramické dílně - podle podmínek školy výroba drobných předmětů z keramiky 

-  využívání prvků lidového umění při zdobení keramických nádob 

Žáci se seznámí s funkcí a užitím nástrojů, nářadí a pomůcek: různé modelovací hmoty, špachtle, 

modelovací očko, profilové šablony, rydla, barvy ředěné vodou. 

Bezpečnost práce - dodržování hygienických návyků při práci s modelovací hmotou a barvami, 

bezpečnost při práci s ostrými předměty. 

Doplňující informace: ve spojení s výtvarnou výchovou žáci  poznávají výsledky práce výtvarníků-

sochařů, umělecké plastiky a sochy, vyhledávají díla sochařů v blízkosti školy nebo svého bydliště. 

Umělecká a užitková keramika v našem okolí. 
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III. Konstrukční činnosti - práce se stavebnicemi 

Pomůcky: konstrukční stavebnice kovové nebo plastové, ze kterých se dají stavět modely podle předloh 

i podle fantazie žáků; nejlépe, mohou-li to být modely pohyblivé, vystřihovánky na sestavování 

papírových modelů, nářadí potřebné k montážním pracím - šroubováky, maticové klíče 

Praktické činnosti:  

 -  sestavování obtížnějších modelů (nejlépe pohyblivých) z  plastových nebo kovových konstrukčních 

stavebnic (podle podmínek třídy nebo školy) 

 -  spojování součástí pomocí maticových šroubů, různých pásků, spojovacích desek apod. 

 -  práce podle předlohy, podle jednoduchého náčrtu i podle slovního návodu 

 -  práce podle vlastní představy spojená s provedením jednoduchého náčrtu  

 -  správné názvy nástrojů i součástí stavebnice 

 -  sestavování prostorových modelů z kartónových vystřihovánek 

Bezpečnost:  dodržování zásad správného zacházení s náčiním u montáží  

 

IV. Pěstitelské práce - podle podmínek školy 

 Při péči o zahradu se seznamují s různým zahradním náčiním a učí se ho vhodně používat pro určité 

práce. Seznamují se s užitkem pěstovaných rostlin. Další činnost, kterou mohou provádět, je pěstování 

pokojových  rostlin a pravidelná péče o ně, spojená  s pozorováním růstu  i se záznamem pozorování. 

Bezpečnost při práci s rostlinami: nebezpečí alergie u některých lidí, pozor na jedovaté pokojové 

rostliny, dodržování hygieny, nebezpečí úrazů, ošetřování drobných zranění při práci na pozemku 

 

 

VI. Mezipředmětové vztahy 

Vazba na učivo: 

-  matematiky - příprava pomůcek pro individuální činnosti při vyučování aritmetiky a geometrie 

-  přírodovědy - provádění přírodovědných pokusů vyžadujících přípravu pomůcek žáky, opakované 

                          provádění pokusů v hodinách přírodovědy se závěry žáků 

-  vlastivědy - výroba modelů staveb, zbraní, nářadí, výroba leporel, zhotovování obalů na soubory 

                       vytvářené z učiva vlastivědy i jiných vyučovacích předmětů 

-  výtvarné výchovy - dokončení a vzhled zhotoveného výrobku 

-  cizího jazyka - příprava kartiček a her vhodných pro činnostní procvičování slovní zásoby  

 

 

 

 

D) Očekávané výstupy na konci 2. období základního vzdělávání 

 

Práce s drobným materiálem 

Žák: 

 -  vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy, na základě své představivosti, různé výrobky 

z daného materiálu 

 -  využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic 

 -  volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 

 -  udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu 

 

Konstrukční činnosti   
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 Žák: 

 -  provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

 -  pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

 -  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 

Pěstitelské práce 

Žák: 

 -  provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

 -  ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny 

 -  volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 

 - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

 

Příprava pokrmů 

Žák: 

 -  orientuje se v základním vybavení kuchyně 

 -  připraví samostatně jednoduchý pokrm 

 -  dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

 -  udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne  

    první pomoc i při úrazu v kuchyni 

      

                                

K rozvíjení pracovních dovedností žáků přispívají značnou měrou technické a pracovní kroužky, jichž se 

žáci účastní dobrovolně, podle svých zájmů a schopností. 

 

Práce se dřevem -  vhodné pro práci v kroužcích  

Materiály: dřeva měkká k jednoduchému opracování, dřeva tvrdá k rozlišování 

Praktické poznatky, rozlišování: dřeva měkká a tvrdá, základní druhy řeziva - prkno, fošna, lať, hranol, 

dýha, deskové materiály: laťovka, překližka, dřevotřísková deska 

Praktické činnosti: měření, orýsování, upínání, řezání pilou, rašplování, zahlazení brusným papírem, 

vrtání nebozezem, spojování hřebíky, základní čepy,  povrchová úprava mořením 

Seznámení se s funkcí a užitím nástrojů, nářadí a pomůcek: skládací metr, úhelník, pila ocaska, pila 

čepovka, rašple, brusný papír, nebozez, kolovrátek, vrták, kleště, hřebík, kladívko, dřevěná palička 

Bezpečnost práce - dodržování bezpečnosti při práci s nářadím 

Pracovní návyky- uspořádání pracovního místa, práce montážní i demontážní 

Doplňující informace - funkce strojů, které žáci sestaví, kde je můžeme vidět   

 

 

 


