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           Úvod: 
 

K vytištění nového vzdělávacího programu jsme přistoupili na základě řady 
změn, které proběhly od vydání první verze 1.9.2010, i když  některé změny 
byly již provedeny v průběhu ověřování a to formou příloh. 

 
Komentář: (Odůvodnění) 

 
 1.  ukončení ověřování první verze ŠVP -  ve školním roce 2014/2015 dobíhá    
     poslední ročník (žáci 6. ročníku) 
 2.  funkčnost Výchovy ke zdraví v 9. a 10. ročníku, funkčnost předmětu VL    
      a P na 2. stupni     
 3.  změny v legislativě 
     -  zrušení školní zájmové činnosti 
     -  zrušení autoevaluace školy 
 4.  vydání některých učebnic a pracovních listů pro základní školy speciální 
 5.  změna složení žáků – vypuštění některých aktivit  
 6.  změny ve školním řádě – hodnocení žáků 
 7.  změna ředitele školy  
 8.  logo školy 
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1.  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 
 
 
 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
v základní speciální 

 
PODEJME SI RUCE  

 
Platnost vzdělávacího programu  od  1.9.2015 

 
Č.j.:  ZŠOT/ 222 /2015 

 
 
Název školy          Základní škola praktická a Základní škola speciální 

Adresa          765 02  Otrokovice, Komenského  1855 
 

Statutární orgán 
– ředitelka školy       Mgr. Pavlína Frdlíková 
Zástupkyně statutárního orgánu 
- zástupkyně ředitelky     Mgr. Jana Šindelková 
Koordinátor ŠVP       Mgr. Jana Šindelková 

 
Telefon          577 922 011  mob. 734 280 873 

         Tel / fax          577 922 011 
E-mail          skola@zvsotr.cz 

 
Zařazení do sítě         24. 5. 1996  

IČ            61716413 
REDIZO         600 025 349 
IZO           102 319 651 

 
 
Zřizovatel           Zlínský kraj 

Prvotní zřizovací listina    č.j.: 287/2001 ze dne 13.6.2001 s účinností od 1.4.2001 
Kontaktní osoba       Mgr. Jana Kapalková 
Telefon          577 043 709 
E-mail          jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz       

 
 
 
ŠVP byl projednán na pedagogické radě dne 28.8.2015 
 
ŠVP byl projednán Školskou radou dne              31.8.2015 
 
 
 
Razítko školy          Podpis ředitelky školy      
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2.   CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY 
 
 
 
2.1  Historie školy 
 
    Historie organizačně samostatné školy začala v letité budově obecní školy  1. září 1953, 
když v období předchozím - od roku 1949 - byly v Otrokovicích elokovány  2 třídy Zvláštní 
školy Zlín.  

Původně užívaný název  „Zvláštní škola“  byl po zřízení  2 leté praktické školy změněn 
na označení  „Zvláštní  a praktická škola“.  Později byl užíván název  „Speciální školy“, který 
byl v roce 2006 transponován do dnešní podoby. V roce 1993  získala škola právní subjektivitu  
a stala se tak příspěvkovou organizací.  
   V roce 1992  se škola přestěhovala z nevyhovujících prostor do nově postaveného  
objektu, který užívá dodnes. Areál školy je situován  v severní části města, v klidnějším místě 
nedaleko náměstí, v sousedství ZŠ TGM. 
 
 
 
2.2  Úplnost, velikost a vybavení školy 
 
2.1.1  Součásti školy 
 

Do školského rejstříku MŠMT jsou zařazeny tyto součásti: 
 

- základní škola praktická   
- základní škola speciální  
- přípravný stupeň základní školy speciální 
- školní družina 
- školní jídelna / výdejna 
 
 

Škola poskytuje zázemí pro elokovanou  1 – 2 třídy 2 leté Praktické školy Střední školy 
gastronomie a obchodu Zlín, Štefanikava 3015 

 
 
 
 
2.2.2  Podmínky pro práci školy    
 

   Škola je plně organizovaná,  s 1. –  9. ročníkem ZŠP a 1.- 10 ročníkem ZŠS 
              a 1 oddělením ŠD.  Zpravidla jsou třídy složeny z několika ročníků.  

Kapacita žáků  školy je  114;  z toho  ZŠP  84  a  ZŠS  30 žáků. 
Kapacita ŠD je 12 žáků. 

 
   Po stránce prostorové je škola vyhovující. Nachází se v poměrně prostorném oploceném 
areálu. Dopravně je dostupná -  MHD.  Je  3  podlažní, bezbariérová. 

V přízemí jsou především prostory pro pracovní a pohybové aktivity, ŠD, stravování, 
šatny a zázemí správních zaměstnanců. Ve 2. podlaží jsou kancelářské prostory vedení školy  
a výchovného poradce  třídy ZŠS,  ZŠP specializované učebny hudební výchovy a snoezelenu.  
Do 3. etáže jsou situovány zbývající učebny včetně počítačové, logopedie a přírodovědné. 
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    Školní prostory jsou světlé, čisté a estetické, vyhovující po stránce jak bezpečnosti, 
tak hygieny. Sociální zařízení pro žáky i zaměstnance jsou na každém podlaží, v přízemí 
a ve  2. podlaží včetně sprch. 
            Pro pracovní činnosti  slouží velmi dobře vybavené dílny:  kovo,  dřevo, šicí, cvičná 
kuchyň, které jsou umístěny v přízemí.  

K pohybovým aktivitám slouží  menší gymnastický sál s posilovacími stroji.;  
využíváme hřiště  a tělocvičnu sousední ZŠ. 

ŠD je umístěna v přízemí budovy. V přilehlé místnosti se nachází hrnčířský kruh, 
keramická pec a grafický lis. 

V době volna a přestávek mohou žáci využívat za určitých podmínek všech pro ně 
určených  prostor školy. Především  chodeb s herními kouty, tělocvičnu a prostornou, částečně 
krytou terasu.  Tělocvična a terasa jsou využívány k společným celoškolním aktivitám. Terasa je 
vybavena tabulí,  žákovským nábytkem a je možno ji využít v případě příznivých venkovních 
podmínek pro výuku na čerstvém vzduchu. 

K hudebním  i pohybovým činnostem využíváme prostornou hudebnu, ve  které je 
klavír, interaktivní tabule a  prostor s kobercem pro taneční činnosti. Součástí školy je 
multisenzorická místnost snoezelen. 

Vyhovující a často využívaná je počítačová učebna. K výuce přírodních věd 
přírodovědná učebna s interaktivní tabulí. Pro individuální logopedickou péči je přizpůsobena 
speciální místnost - logopedie. 

Jako zázemí pedagogických pracovníků slouží sborovna a kabinety.  
Přiměřené jsou prostory pro potřeby zaměstnanců správních, pro vedení školy, 

stravování, skladování a sociální zařízení. Žákům imobilním slouží účelově uzpůsobené WC. 
Venkovní areál je využíván zčásti jako školní pozemek, zčásti pro hry a odpočinek.  

    
Vybavenost školy je s ohledem na její poslání dobrá, některé součásti je třeba průběžně 

doplňovat, obměňovat a modernizovat. 
Ve venkovním areálu se nachází sklad nářadí pro pěstitelské práce, sklad pro sběr 

papíru, chráněné místo pro uložení kol zaměstnanců, betonový stůl stolního tenisu a ohniště. 
   Škola má vybudovánu počítačovou síť s možností stálého připojení na internet. Jednak 
pro potřebu vedení a administrativy, jednak pro potřebu žáků a pedagogů.   
   Jednou z možností získávání informací je využití žákovské knihovny. Pedagogové i 
ostatní zaměstnanci mají možnost zapůjčení odborné literatury z pedagogické knihovny. 
   
 Pamatováno je na potřeby i pohodlí zaměstnanců. Ve sborovně lze využít  kopírku, skartovací 
přístroj, zaměstnaneckou kuchyňku, vybavenou chladničkou, kávovarem, mikrovlnnou troubou, 
varnou konvicí. 
   Podmínky pro stravování žáků i zaměstnanců jsou velmi dobré. K tomuto účelu slouží 
všestranně vybavená výdejna s odpovídajícím sociálním zázemím a jídelna.      
   Žákovská šatna svému účelu dostatečně vyhovuje, žákům jsou k dispozici v přízemí 
budovy skříňky určené především pro uložení oděvů pro tělesnou a pracovní činnost.   
 
 
 
2.3  Charakteristika žáků 
 
   Základem spádové oblasti školy byly a s malými obměnami je okruh obcí:  Otrokovice, 
Bělov, Tlumačov, Machová, Mysločovice, Sazovice, Tečovice, Oldřichovice, Komárov, 
Pohořelice, Napajedla, Spytihněv, Halenkovice, Žlutava; podle potřeby a zájmu jsou výjimečně 
přijímány děti též z Kvasic, Babic, Zlína i jiných míst. 
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Pokud jde o stupeň a druh zdravotního postižení, poskytuje škola výchovu, vzdělání  
a související servis žákům, potažmo rodičům v rozsahu:   
               lehké MP, středně těžké MP, těžké MP, autismus, poruchy dorozumívacích schopností,  
souběžné postižením více vadami 

Tato škála zahrnuje též žáky s různým stupněm zrakového a tělesného postižení včetně  
Imobilních. U některých žáků jsou přidruženy k základnímu postižení poruchy chování různé 
intenzity, vady řeči a dyslektické obtíže. Řada žáků má zdravotní omezení z důvodů obezity, 
záchvatovitého onemocnění, alergie, astmatu, oslabení imunity, vady páteře nebo svalového  
onemocnění. V nutných případech škola ve spolupráci se zákonnými zástupci zajišťuje v době 
pobytu dětí ve škole předepsanou medikaci. 
   Vzdělávací program ZŠP je určen především pro žáky s lehkým MP, příp. v kombinaci 
s jiným druhem postižení.    
    

Vřazování žáků probíhá prostřednictvím správního řízení. V souladu se zákonnými 
normami výlučně na doporučení školského poradenského zařízení (KPPP, SPC), odborného 
lékaře a na základě písemného souhlasu zákonných zástupců. 
    
 
 
2.4  Charakteristika pedagogického sboru 
 
   Pedagogický sbor je stálý, má zastoupení jak zkušených pedagogů, tak pracovníků 
středního a mladšího věku. Máme učitele třídní i netřídní, asistentky pedagoga, které pracují ve 
třídách dle potřebnosti. Ve školní družině pracuje vychovatelka s asistentkou pedagoga. Vedle 
1vedoucích pracovníků – ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy pracuje výchovný poradce,  
školní metodik prevence, metodik ICT, koordinátor ŠVP a logopedka. 
Požadovanou odbornou kvalifikaci mají všichni pedagogičtí pracovníci.  V rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků průběžně rozšiřují a zdokonalují se ve svém oboru. 

 
Na škole pracují metodická sdružení, v nichž jsou zapojeni všichni členové sboru.  

Metodické sdružení tvoří tyto sekce: 
- základní školy speciální I.      (1.- 10. ročník) 
- základní školy speciální II.      (1.- 10. ročník – rehabilitační) 
- snoezelen 
- ZŠP                             (okruh předmětů:  ČJ, AJ, VL, OV, D, Z, 
            M, RÝS, ICT, PŘS, F, CH, TV, EVVO)  
- pracovních činností a výtvarné výchovy 
- muzikoterapie 
- ŠD a zájmových činností. 
 

 
 
2.5  Aktivity školy  
    
   Jedná se o aktivity, které prolínají výchovným a vzdělávacím procesem, doplňují ho  
a zefektivňují. Rozšiřují základnu spolupráce všech zainteresovaných a mají motivační náboj. 
Organizačně je zajišťuje pověřený pracovník ve spolupráci s vedením školy.  Pro každý školní 
rok se stanovují priority podle aktuálních možností školy. 
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2.5.1  Poradenství a prevence 
 
   Škola poskytuje poradenské služby v těchto základních oblastech: 

- vzdělávací (postupy a opatření, problémy) 
- výchovné (prevence a řešení sociálně patologických jevů) 
- kariérového poradenství (další vzdělávání, volba povolání). 
 
Poradenské a konzultační služby jsou poskytovány:   
- žákům   
- zákonným zástupcům (příp. dalším osobám z prostředí žáka) 
- pedagogickým pracovníkům školy (konzultace k problémům třídy apod.) 
- jiným osobám či institucím (pokud je to v zájmu žáků školy). 
 
V oblasti poradenství a prevence na škole působí ve vzájemné součinnosti: 
- pedagogičtí pracovníci (v rámci své specializace) 
- třídní učitelé (v rámci své třídy) 
- výchovný poradce, školní metodik prevence (v rámci školy) 
- vedení školy (v rámci školy v případech hodných zřetele). 
 
Nejčastější příležitosti k poskytování poradenství (mimo výuku):  
- pravidelné konzultační hodiny výchovného poradce (každý týden) 
- třídní schůzky (zpravidla v měsících září, leden a květen) 
- individuální konzultace (dle potřeby zákonných zástupců, školy či jiných                  

  po předchozí domluvě, v mezidobí třídních schůzek)   
- výchovná komise (určena k řešení závažných výchovných problémů, zasedá            

dle potřeby, jednání řídí výchovný poradce, účastní se zástupce vedení školy, 
příslušní pedagogičtí pracovníci školy, přizvaní zákonní zástupci a žáci,     
případně zástupci dalších institucí) 

- poradenské, prezentační akce pořádané jinými OU 
- tematické relace školního rozhlasu. 
 
Další opatření a aktivity školy na úseku poradenství a prevence: 
- realizace Minimálního preventivního programu (záměrem je vytvářet předpoklady 

pro pozitivní sociální klima v kolektivu zaměstnanců, tříd, školy, měnit podmínky 
školy ve smyslu podpory zdravého životního stylu, podporovat pozitivní prvky 
v chování žáků, ovlivňovat hodnotový systém žáků a výběr aktivit pro volný čas, 
monitorovat situaci na úseku sociálně negativních jevů a cíleným přístupem je 
eliminovat) 

- možnost anonymního sdělení prostřednictvím žákovské schránky 
- možnost pro žáky obrátit se s jakýmkoliv podnětem na ředitelku školy nebo jiného 

pracovníka školy (v případech, které se jeví žákům jako závažné kdykoliv v době 
pobytu ve škole i v době výuky) 

   -  využití diagnostických pobytů žáků (v odůvodněných případech) 
- zpracování a realizace Individuálních vzdělávacích plánů 
- poskytování informačních a propagačních materiálů 
- individuální, resp. skupinové posouzení vhodnosti volby vzdělávání a povolání 

 (na objednávku školy, resp. rodičů realizuje školské poradenské zařízení) 
- příprava na přijímací řízení na střední školy 
- zprostředkování kontaktů na příslušné odborníky a instituce. 
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Významnou roli na úseku poradenství a prevence vykonává výchovný poradce a školní 
metodik prevence. Úzce spolupracuje především s vedením školy, výchovnou 
poradkyní, dále pak s ostatními pedagogy. Zajišťuje komunikaci, informovanost 
zainteresovaných osob a institucí v potřebném rozsahu i příslušnou dokumentaci. 

  
 
 
2.5.2 Sportovní aktivity 

Žáci se těchto aktivit účastní podle svých schopností, možností a aktuálního zdravotního 
stavu)  

 
- STOP dny   (celoškolní, 3x  ve školním roce v různých klimatických obdobích,  
                          v rozsahu vyučování 1 dne, různé téma a místo; tradiční akce) 
 
- plavecký výcvik   (zpravidla v období  4. –  6. roč.,  1x  za školní docházku,  

zpravidla ve 2 letech po sobě jdoucích) 
 
- kurz běžeckého lyžování   (v období 7. –  10.  ročníku,  1x  za školní docházku, 
                                                 v rozsahu 1 týdne školního vyučování, v místě) 
                                                 dle klimatických podmínek 
 
-  testy zdatnosti   (celoroční výkonová soutěž ve vypsaných  atletických a jiných 
                                disciplínách, průběžná prezentace výsledků) 
 
-  školní turnaje    (v období  1. – 10. ročníku, třídní, mezitřídní a celoškolní, 
                                jednorázové až celoroční, v rozsahu 1 VH až vyučování 1 dne,  
                                florbal, kopaná, stolní tenis atd.) 
 
-  turnaje mezi školami   (dle příležitosti) 
  
-  SHM    (školní kolo jako olympiáda v lehkoatletických, případně alternativních 
                   disciplinách pro žáky  1. –  10. ročníku, 1x  ve školním roce, v období    
                   měsíců duben  –  květen, v rozsahu vyučování 1 dne,  tradiční akce) 
 
- plavecké setkání handicapovaných   (vybrané smíšené reprezentační družstvo,  
                                                                 různé plavecké discipliny, 1x  ročně, zpravidla   
                                                                 v období jaro – léto, v rozsahu vyučování  

    1 dne; regionální akce Plavecké školy Zlín) 
 

- plavání v Domě Naděje Otrokovice   
 

- Mikulášské šipkování  
 
 
              

2.5.3 Dopravní výchova  
 

- poučení BESIP   (v období  1. -  10.  ročníku, zahajovací a příležitostné poučení  
                           žáků včetně praktického výcviku na dopravně rizikových místech 

                                  v okolí školy resp. aktuálního pobytu) 
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-  lekce dopravní výchovy  (v období 2. -  6. ročníku, v rozsahu 1 VH až vyučování, 
                                          v rámci  1 dne; dle nabídky dopravního hřiště Otrokovice) 
 

- Dopravní soutěž mladých cyklistů    (vybrané smíšené reprezentační družstvo, různé  
                                                                 discipliny, 1x  ročně, zpravidla v období jara,   

                                                   v rozsahu vyučování 1 dne;  regionální akce                                                      
                 DH a DDM Sluníčko Otrokovice) 
 
- Den na kolečkách   (celoškolní,  1x  za školní rok, v období oslavy  Dne dětí,  
                                       v rozsahu vyučování 1 dne, pestré disciplíny; tradiční akce) 
 
 
 

2.5.4 Kulturní, společenské a poznávací aktivity  
 

- besedy   (v období 1. -  10. ročníku, dle nabídky, v rozsahu 1 – 2  VH, různé téma) 
 

-  využití žákovské knihovny   (v období  1. -  10. ročníku, příležitostně v rámci výuky, 
                                                   v čase mimo vyučování výpůjčky dle dohody) 
 
- vlastivědné exkurze v rámci výuky předmětů   (v období  1. -  10. ročníku, průběžně 
                                                                                 ve školním roce podle příležitosti, 
                                                                                 v rozsahu výuky  1 VH  až 1 dne) 
  
- vlastivědná exkurze třídy   (v období  1. –  10. ročníku, 1x za školní rok, 1 denní) 

 
- škola v přírodě   (obvykle v období  1. -  10. ročníku, mimo zimní období, v rozsahu 

                                                1 týdne, dle zájmu žáků a možností školy) 
 
- návštěva divadelních  představení   (v období  1. -  10. ročníku, každá třída minim. 
                                                                1x za školní rok; Beseda Otrokovice, divadlo 

   Zlín) 
 
- návštěva koncertů   (v období  1. -  10. ročníku, každá třída minimálně 1x za školní 
                                       rok, pestrost žánrů;  ZUŠ Otrokovice, FBM Zlín atd.) 

 
   -  návštěva filmových představení   (v období  1. –  10. ročníku, podle příležitosti,  

                                                            fakultativní;  MFFDM, Beseda Otrokovice atd.) 
 
- návštěva výstav  (v období  1. -  10. ročníku, podle příležitosti, fakultativní;  vánoce, 

  velikonoce a další nabídka muzea Zlín, Kroměříž, Uh. Hradiště, 
  jiné dostupné příležitosti v místě a regionu)    

 
- školní výstavy   (celoškolní příležitostné prezentace výsledků práce žáků, případně 
                                 pedagogů, ostatních zaměstnanců či rodičů v prostorách školy, 
       zpravidla  1x  ve školním roce, např.  v období  vánoc, velikonoc  
                                 a jiných svátků, při významných výročích a událostech)  
 
- prezentační výstavy pro veřejnost   (příležitostné prezentace výsledků  práce školy 

   mimo její prostory, pořádání zpravidla   
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   1x  za 1 -  2 roky) 
 

- tematické školní soutěže   (celoškolní, příležitostné, v rámci vyučování  1 dne 
 nebo v určitém období;  např.  „Velikonoční vajíčko“, 
 znalostní soutěž  „Znáš své město - region ?“  
 se střídáním témat týkajících se města Otrokovice, 
 i jiných míst spádové oblasti školy) 

 
- matematická soutěž   (pro žáky  2. stupně ZŠS, v měsících únor – duben)  
 
- matematická olympiáda   (pro žáky 2. stupně ZŠP, pořádání školního a krajského 

                                                               kola, v měsících březen – duben;  tradiční akce) 
 

-  účast v mimoškolních soutěžích   (v období  1. -  10. ročníku, příležitostně) 
 .  v soutěžích místních organizátorů  

  .  v regionálních a republikových soutěží různého zaměření  
 
-  účast na významných akcích ve městě a regionu   (příležitostně) 

 
- vystoupení školního hudebně pohybového souboru pro veřejnost 

  (kolektiv žáků podílející se na dané aktivitě, příležitostně;  pro školu, v MŠ,  
      pro obyvatele Charitního domova a Senioru Otrokovice apod.; tradiční akce) 
 

-  Mikulášská nadílka   (akce pro školu v režii žáků vyšších ročníků) 
 
-     Vánoční besídka 
  
- vynášení Moreny   (celoškolní vítání jara, v rozsahu 2 VH) 

 
- Besídka ke Dni matek 

 
- slavnostní rozloučení s  vycházejícími žáky   (celoškolní za účasti všech žáků  

                                                                                             a zaměstnanců, v posledním týdnu 
                                                                                             školního roku, v rozsahu 1 VH; 

   tradiční akce) 
  

-  zapojení žáků a zaměstnanců do sbírek na humanitární účely   (příležitostně, 
                         dobrovolně) 
  
-  společné fotografování žáků a zaměstnanců školy   (v závěru školního roku, 
                    podle zájmu) 
 

   -  relace školního rozhlasu   (celoškolní, pravidelné týdenní relace)    
  

 
 
2.5.5 Environmentální a zdravotní výchova 
 

   Environmentální výchova a zdravotní výchova probíhá v hodinách  VU, RV, SV, TV a 
ZTV na 1. stupni ZŠSa v rámci P, VL, RV, SV, TV, ZTV  na 2. Stupni ZŠS.  
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V této oblasti pořádáme podle aktuálních možností také vlastní akce většího rozsahu 
nebo se účastníme akcí pořádaných jinými organizacemi: 

 
- tématické vycházky do blízkého okolí   (příležitostně v rámci vyučovacích hodin) 
 
- celodenní akce „STOP den“   (viz též výše „sportovní aktivity“ např.  Svatá voda 

                       Malenovice, čištění studánek) 
 

- exkurze   (viz též výše  „kulturní, společenské a poznávací aktivity“, v období 
1. -  10. ročníku, příležitostně, v rámci a rozsahu vyučování 1 dne; 
například skládka odpadů Otrokovice nebo Uherské Hradiště, výroba 
bioplynu, ZOO Zlín – Lešná, čistička odpadních vod Tlumačov) 

 
-    sběrová činnost   (celoškolní, zpravidla 1x měsíčně, sběr papíru) 
                                                                
-    zdravotní kurzy   (pro 9.- 10. ročník, 1x za školní docházku, kurz poskytování první 
          pomoci;  ČCK Zlín) 
 
-  Den Země   (účast v rámci akce města, DDM Sluníčko Otrokovice) 
                           
-  Tajemství vody      (pro žáky 2. stupně, příležitostné využití metodické pomůcky 
                                    „Vodní kufřík“;  Nadace Veolia, Zlínská vodárenská)   

                                                                  
- Recyklohraní (pro žáky 1. a  2. stupně sběr elektrospotřebičů, baterií, účast na     

                       vyhlášených úkolech) 
 

 
 
2.6  Spolupráce školy s jinými subjekty 

 
 

2.6.1 Spolupráce s rodiči 
 

Rodiče jsou pojímáni jako nejvýznamnější partneři školy, která má eminentní zájem 
na vzájemné spolupráci. Je vedena snahou vytvářet podmínky pro dobrou komunikaci. 
       Kontakty a spolupráce obou partnerů probíhají na úrovni tříd, v rámci výchovného 
poradenství, prostřednictvím Školské rady  a v rámci dalších aktivit:  
 

- každodenní možnost kontaktu 
. písemného prostřednictvím žákovského zpravodaje 

 . osobního, prostřednictvím telefonu nebo e-mailu (i v době mimo vyučování) 
 
-  informační občasníky pro rodiče   
      

   -  spoluúčast rodičů při přípravě a realizaci akcí školy (např. projektové dny, týdny) 
 
-  vzájemné podněty k účasti školy nebo rodičů na akcích různých pořadatelů   
 

   -  vzájemná podpora smysluplných a pro žáky žádoucích iniciativ školy a rodičů 
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- služby rodičů škole 
. osobní asistence rodičů u žáků s kombinovaným postižením   

    (dočasná výpomoc rodičů při aktuální potřebě školy) 
  . sponzoring a zprostředkování kontaktů 
  . zajištění materiálu 
 
- společné aktivity pedagogů a rodičů   
  . besedy na oboustranně žádoucí téma (např. z oblasti sociální) 
  . podpora humanitárních sbírek 

 
-  spolupráce v pracovní skupině „Rodiny s dětmi“   (v rámci komunitního plánování 
                                                                                        v působnosti MÚ Otrokovice) 
 
- spolupráce školy a rodičů v rámci SPMP a ČHSO 
 
- podpora účasti žáků ve vhodných zájmových zařízeních v mimoškolní době  

 (DDM Sluníčko Otrokovice, klub Matýsek DDM Napajedla apod.) 
   

  
2.6.2 Školská rada 
´ 
      Školská rada na naší škole začala pracovat dle zákona č.561/2004 Sb. od školního roku 
2005/2006. Zřizovatel školy – Krajský úřad Zlínského kraje vydal dne 12.9.2005  Volební řád do 
Školské rady, na jehož základě ředitelka školy vyhlašuje termíny voleb.  
              Školská rada byla ustavena jako 3 členná, skládá se ze zástupce KÚ, školy a zákonných 
zástupců. Zasedá nejméně 2 krát ročně.  

 
Školská rada 
- se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 
     uskutečňování, 
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 
- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, 
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 
- projednává návrh rozpočtu na další rok, 
- vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, 
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 
- podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím 
   státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 
 

 
2.6.3 Ostatní spolupráce 
 

V široké  paletě spolupracovníků, které škola využívá podle potřeby, účelově, v různém 
rozsahu a intenzitě, příležitostně nebo systematicky a pravidelně jsou odborníci a instituce, výše 
případně již zmíněné, vzhledem k významu však opakovaně uvedené:  

 
- zřizovatel, OŠMS KÚ Zlín 
- město Otrokovice, obce spádové oblasti   (městské a obecní úřady a jejich orgány, 
                                                                          zvláště OSPO) 
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- MŠ města a spádové oblasti školy 
- SpMŠ  Klubíčko Tlumačov 
-  základní školy města a spádové oblasti   
- speciální základní školy a zařízení regionu 
- OU a další střední školy města a regionu    
-  školská poradenská zařízení (KPPP, SPC, SVP) 
- pediatři a odborní lékaři (dětští psychologové, psychiatři, neurologové) 
- Unie Kompas Zlín 
- Linka SOS Zlín 
-  NIDV Zlín 
- PdF UP Olomouc 
- DDM Sluníčko Otrokovice 
- Beseda Otrokovice 
- Policie městská a státní 
- Úřad práce Zlín 
-  KHS Zlín 

   -  Otrokovické noviny 
-  Plavecká škola Zlín 
- Charita Otrokovice 
- SPMP Zlín. 
 
 
Škola nemá spolupráci na mezinárodní úrovni. 
 
 
 
 

3.   CHARAKTERISTIKA  ŠVP 
 
 
3.1 Zaměření školy 
 

Škola je zaměřena primárně na výchovu a vzdělávání žáků s mentálním postižením  
v základním stupni vzdělání, v období povinné školní docházky.  Usiluje o to, aby její nabídka 
vzdělávacích programů a souvisejících služeb byla komplexní, korespondovala s druhy a stupni 
postižení žáků spádové oblasti, kteří se nemohou s úspěchem vzdělávat v prostředí běžných 
základních škol. 

Žáky  ZŠS chceme připravit tak, aby byli schopni zvládnout přijímací řízení a následně 
se vzdělávat ve středním proudu školství, především v Praktické škole dvouleté, res. Se mohli 
uplatnit při práci v chráněných dílnách nebo při pobytu v jiných zařízeních a vykazovali přitom 
adekvátní míru soběstačnosti. 

Škola usiluje o to, aby ve výbavě absolventů byly základní vědomosti, dovednosti, 
návyky, schopnosti a vztahy: 

   
-  morální, volní, emocionální, společenské, sociální, pracovní a hygienické 
-  žít ve společenství, být tolerantní k jiným 
-  uvědomovat si svoje přednosti a umět je využít pro sebe i ve prospěch jiných 
-  znalost občanských povinností a práv, smysl pro odpovědnost, sebeovládání 
-  chránit zdraví své i blízkých, vědět si rady v mimořádných situacích 
-  odolnost vůči negativním vlivům  
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-  srozumitelně komunikovat a uživatelsky zvládat komunikační prostředky  
-  pozitivní vztah k práci, pracovat samostatně i v týmu  
-  živý a ohleduplný vztah k životnímu prostředí 
-  smysluplně trávit volný čas. 
  
 

 
3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 
     Výchovné a vzdělávací strategie vycházejí z  RVP ZV.  Vedou k utváření  

a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, které představují souhrn vědomostí, dovedností, 
schopností, postojů, hodnot a jsou důležité pro osobnostní rozvoj a uplatnění každého člena 
společnosti. 
   V naší škole se snažíme adekvátně rozsahu a stupni postižení žáků uplatňovat 
následující společné postupy. 
 
          Kompetence k učení: 

- věnujeme pozornost čtení s porozuměním, práci s textem a orientaci v textu 
-  učíme žáky vyhledávat potřebné informace z různých zdrojů, včetně internetu 
- umožňujeme žákům využít získané informace v praktickém životě 
- učíme žáky najít chybu a odůvodnit správné řešení 
- umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady, podněcujeme tvořivost a fantazii 
 

          Kompetence k řešení problémů: 
- zařazujeme metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry 
- vedeme žáky k rozboru problému, stanovení postupu řešení, odhadu výsledku  
      a vyhodnocení správnosti výsledku 
- podporujeme žáky v získávání sebedůvěry 
- umožňujeme žákům zažít pocit radosti a uspokojení z nalezení řešení problémových 
      situací v praktickém životě 
- učíme žáky přijímat důsledky svých rozhodnutí a poučit se z nich 
 

         Kompetence komunikativní: 
- vedeme žáky k jednoduchému, srozumitelnému a kultivovanému ústnímu i psanému   

vyjadřování vlastních myšlenek 
- umožňujeme a podporujeme vedení smysluplného dialogu v různých situacích  
- učíme pozornému naslouchání a přiměřené reakci na obsah sdělení 
- dbáme na vhodnou formu komunikace žáků s učiteli a dospělými 
- vedeme žáky ke vhodnému chování k sobě navzájem, k využití komunikativních 

dovedností, vytváření vztahu mezi lidmi, spolupráci a soužití s ostatními 
 
        Kompetence sociální a personální: 

- seznamujeme žáky se základními morálními hodnotami v rodině i ve společnosti,  
 v průběhu vzdělání získané znalosti prohlubujeme a upevňujeme 

- vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování v třídním kolektivu v souladu  
 se školním řádem 

- vedeme žáky k přejímání odpovědnosti za svoje chování a jednání 
- respektujeme individuální zvláštnosti žáků a vedeme k ní i ostatní žáky 
- vedeme žáky ke spolupráci při řešení úkolů, kolektivní a vzájemné pomoci, práci  

  ve dvojicích, střídání rolí ve skupině a k respektování souvisejících pravidel 
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      Kompetence občanské: 

- v třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování 
- školní řád koresponduje s pravidly vytvořenými ve třídách, skupinách 
- klademe důraz na začlenění v pracovním životě a ve společnosti 
- vštěpujeme základní práva a povinnosti občanů, pravidla soužití, společenské normy 
- vedeme žáky k ochraně zdraví, životního prostředí a zdravému životnímu stylu 
- dbáme na zvládnutí běžné komunikace s úřady i v případě hledání zaměstnání 

 
       Kompetence pracovní: 

- klademe důraz na dodržování postupných kroků s přihlédnutím k individuálním   
zvláštnostem žáků 

- častým opakováním upevňujeme a zdokonalujeme pracovní dovednosti a postupy 
- zajišťujeme a vytváříme podmínky k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 
- vhodnou motivací vedeme žáky k lepšímu pracovnímu výkonu a jeho dokončení 
- vedeme žáky k ověřování si získaných praktických dovedností a znalostí 

v modelových situacích 
- výsledky žáků prezentujeme na veřejnosti 
- cíleně vedeme žáky k využívání znalostí a zkušeností při vytváření konkrétních 

představ o své profesní orientaci 
 
       Výchovné a vzdělávací strategie vymezené na úrovni školy jsou blíže specifikovány   
a podrobněji rozvedeny na úrovni jednotlivých vyučovacích předmětů. 
 
 
3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálně vzdělávacími potřebami 
 

Škola zaměřena na vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Při zařazování žáků a 
plánování zabezpečení jejich vzdělávacích potřeb důsledně vycházíme z diagnostiky prováděné 
prvotně školskými poradenskými zařízeními a odbornými lékaři. Vedle nich se na plánování 
zabezpečení podílí třídní učitelé, potažmo další pedagogové, rodiče a je-li to možné a prospěšné, 
zohledňují se i přání, pocity a zkušenosti žáků. Pokud tak stanoví školské předpisy nebo 
v případech hodných zřetele škola vypracovává Individuální vzdělávací plán. 

Žáci vyučovaní podle stejného vzdělávacího programu jsou se zohledněním ročníku 
zařazováni do jedné třídy. Pokud to pro malý počet žáků není možné, slučují se v dané třídě 
zpravidla nejbližší ročníky. V případě žáků s vícečetným postižením škola postupuje tak, aby 
zařazení žáka bylo z hlediska zabezpečení jeho potřeb optimální. 
   Na základě doporučení ŠPZ, v souladu se školskými předpisy a na základě souhlasu 
zřizovatele zajišťuje škola na pomoc žákům a učitelům asistenty pedagoga.     
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6.1 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   (OSV)

A Osobnostní rozvoj

1 Rozvoj schopností poznávání
a cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění X X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

b cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů X X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 Sebepoznání a sebepojetí
a já jako zdroj informací o sobě X X X X X X X

b druzí jako zdroj informací o mně X X X X

c moje tělo X X X X X X X X X X X X

d moje vztahy k druhým lidem X X X X

3 Seberegulace a sebeorganizace
a cvičení sebeovládání X X X X X X

b organizace vlastního času X X X X X X X X X X X

4 Psychohygiena

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

X X X X X X X X X X X X X

b
dovednosti zvládání stresových situací                                    
(uvolnění - relaxace)

X X X X

c hledání pomoci při potížích X X X X X X X X

B Sociální rozvoj

1 Poznávací schopnosti
a vzájemné poznávání se ve skupině / třídě X X X X X X

2 Mezlidské vztahy
a péče o dobré vztahy X X X X X X X X X

b chování podporující dobré vztahy,respekt,podpora, pomoc                          X X X X X X X X X X X X

c vztahy a naše skupina / třída  (práce s přirozenou 
dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) 

X X X X X X X

HV VV TV PČ3.4   Začlenění průřezových témat
I. stupeň  ZŠS

ČT PS ŘV VUM ICT
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3 Komunikace 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

a
řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí 
vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků X X X X X X X X X X X X X

b cvičení pozorování X X X X X X X X X X X X X X X X

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

X X X X X X X X X X X

d
komunikace v různých situacích (informování, odmítání, 
omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, 
vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.)

X X X X X X X X X X X X X X X X

4 Spolupráce a soutěživost

a
rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci  
(nesouhlas, odpor apod.)

X X X X X X X X X X X X X X

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

X X X X X X

C Morální rozvoj  

1 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

a
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska 
různých typů problémů - problémy v mezilidských vztazích

X X X X X X

2 Hodnoty, postoje, praktická etika

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

X X X X X

b
dovednosti rozhodování v problematických situacích 
všedního dne

X X X X

6.2 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA   (VDO)

1 Občanská společnost a škola

a
škola jako model otevřeného partnerství a 
demokratického společenství,demokratická atmosféra a 
demokratické vztahy ve škole

X X X X

c spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci X X X X X X

ICT TVVU HV VVČT PS ŘV M PČ

b
způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot                 
v každodenním životě školy

X X XXX
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2 Občan, občanská společnost a stát 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

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

X X

b
Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti 
občana

c úloha občana v demokratické společnosti

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

X X

3 Formy participace občanů v politickém životě

a
demokratické volby (parlamentní, krajské a komunální 
volby)

b obec jako základní jednotka samosprávy státu

6.3.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 
SOUVISLOSTECH   (VMEGS)

1 Evropa a svět nás zajímá
a rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa X X X

b
místa, události v blízkém okolí mající vztah k Evropě                      
a světu 

X

c naši sousedé v Evropě

d život dětí v jiných zemích X X

e lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy X X X X X X X X X

2 Objevujeme Evropu a svět
a naše vlast a Evropa X X

b evropské krajiny X X

c Evropa a svět 

d mezinárodní setkávání

e státní a evropské symboly

3 Jsme Evropané
a Evropská unie

6.4 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA (MuV)

ČT PS ŘV M TV PČICT VU HV VV
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6.5 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA   (EV)

1 Ekosystémy 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

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

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

X X X X X X

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

X X

d moře  (druhová odlišnost, význam pro biosféru) 

e
lidské sídlo - město - vesnice  (umělý ekosystém, jeho 
funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky)

X

f
kulturní krajina  (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v 
průběhu vzniku civilizace až po dnešek)

X

2 Základní podmínky života

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

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

c
půda  (zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace                
v okolí)

X X

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

X X X

e ekosystémy

f
energie  (energie a život, vliv energetických zdrojů na 
společenský rozvoj, využívání energie)

g
přírodní zdroje  (zdroje surovinové a energetické, vlivy na 
prostředí, význam a způsoby získávání a využívání 
přírodních zdrojů v okolí)

3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí
a zemědělství a životní prosředí, ekologické zemědělství X X X X

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

X

c
průmysl a životní prostředí  (vliv průmyslu na prostředí, 
zpracovávané materiály) X

d
odpady a hospodaření s odpady  (odpady a příroda, 
principy  a způsoby hospodaření s odpady, druhotné 
suroviny) 

X

e
ochrana přírody a kulturních památek  (význam ochrany 
přírody a kulturních památek,ochrana přírody při 
masových sportovních akcích)

X X X X X X X

PS ŘV M ICT VU HV VVČT TV PČ
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1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

f
změny v karajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit) X

4 Vztah člověka k prostředí

a
naše obec  (přírodní zdroje, způsoby využívání, příroda a 
kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního 
prostředí v obci)

X X X X X X

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

X X X X

c
prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví 
možnosti a způsoby ochrany zdraví)

X X X X X X

6.6 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (MeV)

VVČT PS ŘV M ICT VU HV TV PČ
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7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 9 10 7 8 9 10

6.1 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   (OSV)

A Osobnostní rozvoj

1 Rozvoj schopností poznávání  (průběžně)
a cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění x x x x x x x x x

b cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů x x

2 Sebepoznání a sebepojetí  
a já jako zdroj informací o sobě x

b druzí jako zdroj informací o mně x

c moje tělo x x

d moje vztahy k druhým lidem x

3 Seberegulace a sebeorganizace
a cvičení sebeovládání x x x x x

b organizace vlastního času x x x x x x

4 Psychohygiena
a dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému x x

b dovednosti zvládání stresových situací  (uvolnění - relaxace)

c hledání pomoci při potížích

B Sociální rozvoj

1 Poznávací schopnosti
a vzájemné poznávání se ve skupině / třídě  

2 Mezlidské vztahy   
a péče o dobré vztahy x x x x x x x       
b chování podporující dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc x x x x x x

c vztahy a naše skupina / třída  (práce s přirozenou dynamikou dané 
třídy jako sociální skupiny) 

x x x x x

3 Komunikace

a
řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného 
člověkem, řeč lidských skutků

x x x x x x    

b cvičení pozorování x x    

ŘV M ICT VL3.4   Začlenění průřezových témat  (pokračování)

II. stupeň ZŠS
ČT PS VkZP HV VV TV PČ
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7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 9 10 7 8 9 10

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

x x x

d
komunikace v různých situacích  (informování, odmítání, omluva, 
pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, 
vysvětlování, žádost apod)

 x x x x x x x

4 Spolupráce a soutěživost

a
rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci  (nesouhlas, odpor 
apod.)

 x x  x x   

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

x x x x x x    

C Morální rozvoj

1 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

a
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých 
typů problémů  - problémy v mezilidských vztazích

 x x x x x x x

2 Hodnoty, postoje, praktická etika  (průběžne ? DH?)

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

x x x x x x

b dovednosti rozhodování v  problematických situacích všedního dne x

6.2 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA   (VDO)

1 Občanská společnost a škola  

a
škola jako model otevřeného partnerství a demokratického 
společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve 
škole

x   

b
způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot                                           
v každodenním životě školy

x x x

c spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci x

2 Občan, občanská společnost a stát

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

x x    

b Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana x x     

c úloha občana v demokratické společnosti x

PČTV VkZP HV VVČT PS ŘV M ICT VL

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

x
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3 Formy participace občanů v politickém životě
a demokratické volby (parlamentní, krajské a komunální volby) x

b obec jako základní jednotka samosprávy státu x

6.3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 
SOUVISLOSTECH   (VMEGS)

1 Evropa a svět nás zajímá
a rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa x x   

b místa, události  v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu   

c naši sousedé v Evropě x x   

d život dětí v jiných zemích  

e lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy x x x x x  

2 Objevujeme Evropu a svět
a naše vlast a Evropa x

b evropské krajiny x x

c Evropa a svět x

d mezinárodní setkávání x

e státní a evropské symboly x

3 Jsme Evropané
a Evropská unie x x

6.4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA   (MuV)

6.5 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA   (EV)

1 Ekosystémy
a les  (les v našem prostředí, význam lesa) x

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

 

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

x x

d moře  (druhová odlišnost, význam pro biosféru)  x  

VkZTV PČHV VVČJ PS ŘV M ICT VL P
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7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 9 10 7 8 9 10

e
lidské sídlo - město - vesnice  (umělý ekosystém,                                       
jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky)

x x x

f
kulturní krajina  (pochopení hlubokého ovlivnění přírody                                                   
v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)

x

2 Základní podmínky života
a voda  (význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda) x

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

c půda  (zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí) x x x

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

x  

e ekosystémy x x

f
energie  (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský 
rozvoj, využívání energie)                          

 x x

g
přírodní zdroje  (zdroje surovinové a energetické, vlivy na prostředí, 
význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí)

x   

3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí (průb.?)
a zemědělství a životní prosředí, ekologické zemědělství x x

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

 x  

c
průmysl a životní prostředí  (vliv průmyslu na prostředí, zpracovávané 
materiály)

 x  

d odpady a hospodaření s odpady  (odpady a příroda, principy                            
a způsoby hospodaření s odpady, druhotné ruroviny) 

x x  x  x

e ochrana přírody a kulturních památek  (význam ochrany přírody a 
kulturních památek,ochrana přírody při masových sportovních akcích)

x  x x x x

f změny v krajině  (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit)   

4 Vztah člověka k prostředí

a
naše obec  (přírodní zdroje, způsoby využívání, příroda a kultura obce 
a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci)

x x x x

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

c
prostředí a zdraví  (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti                 
a způsoby ochrany zdraví)

x x x x x x x

6.6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA   (MeV)

ČT PS ŘV M TV VkZ PČICT VL P HV VV
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1. 2. 3. 4. 5. 6. celkem 7. 8. 9. 10. celkem

ČT 2 2 3 3 3 3 16 3 3 3 3 12 28

PS 1+1 1+1 2 2 2 2 12 2 2 2 1+1 8 20

ŘV 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 4 16

M 1+2 1+2 1+1 3 3 3 17 3 3 3 3 12 29

VU 2 2 3 3 3 3 16 16

VL 2 2 2 2 8 8

P 3+1 3+1 3+1 3+1 16 16

HV 2 2 2 1 1 1 9 1 1 1 1 4 13

VV 1 1 1 2 2 2 9 1+1 1+1 1+1 1+1 8 17

VkZ 1 1 2 2

TV 3 3 3 4 4 4 21 3 3 3 3 12 33

PČ 3 3 3 3+1 3+1 3+1 21 5+1 5+1 6 6 24 45

20 20 21 24 25 25 135 28 28 29 29 114 249

CELKEM

6

2. stupeň

1 1

Člověk a společnost

Člověk a jeho svět Věcné učení 

Vlastivěda

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Přírodověda

Výchova ke zdraví

ZŠP a  ZŠS Otrokovice

ZkratkaVzdělávací obor Vyučovací předmět 1. stupeň

UČEBNÍ  PLÁN  ZŠS  VE ŠKOLNÍM  ROCE  -  verze 1.9.2010

Časová dotace ve stupni a ročníku

Člověk a svět práce

Člověk a zdraví

Celková  povinná časová dotace

Informační                                                                                      
a komunikační technologie

Informatorika

Matematika a její aplikace

Český jazyk                                                                 
a jazyková komunikace

Čtení

Pracovní činnosti

Tělesná výchova

Člověk a příroda

Umění a kultura

4.    UČEBNÍ  PLÁN  ZŠS

Řečová výchova

Psaní

Matematika

1 42 1 1 1ICT

4.1   Tabulace učebního plánu ZŠS
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min. max.

20 22
21 26
22 26
22 30
25 30
25 32
27 32

b)   v učebním plánu je uplatněna jako organizační forma vyučovací hodina v trvání 45 minut

7.
8.

9. - 10.

5.
6.

3. - 4.
1. - 2.

ročník         Rozpětí týdenní hodinové dotace:

4.2   Poznámky k učebnímu plánu

a)   podle tohoto ŠVP se začíná postupovat od školního roku 2010/2011  v  1. a  7. ročníku základní školy speciální

c)   řečová výchova se zaměřuje na osvojování a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené podobě a individuální logopedickou péči; předmět není klasifikován.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UČEBNÍ OSNOVY 
 
 
 
  5.1  VZDĚLÁVACÍ OBLAST:   ČESKÝ JAZYK  
                                                                   A  JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
 
  5.1.1 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  ČTENÍ 
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
                              
     a) obsahové – součástí jsou tyto složky:                                                                       
                 1. stupeň ZŠS            
                     1. Čtení 
                      2. Naslouchání 
 
                 2. stupeň ZŠS 
 
                      1. Práce s textem 
                      2. Poslech a reprodukce 
                      3. Literární druhy – literatura pro mládež  
                      4. Základní literární pojmy 
                      5. Sociální čtení 

 
           b) průřezová témata: OSV,VMEG 

 
     c)  časové:  1. stupeň - celková dotace 16 hodin týdně 
                          2. stupeň - celková dotace 12 hodin týdně   

                                                         
d) organizační:    vyučovací hodina v kmenové třídě, využití IA tabule, DUMů,    

                        počítačových programů, snoezelenu, součástí výuky  
                         jsou vycházky, exkurze, filmová a divadelní představení atd. 
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U
učí žáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si základy techniky psaní 
tiskacího nebo psacího písma, umět se podepsat, znát adresu apod.;
měl by se naučit číst všechna tiskací i psací písmena a zvládat čtení krátkého 

Ž jednoduchého textu;
ovládá elementární způsoby práce s počítačem;

učí žáky odpovídat větou a komunikovat vhodně v běžných situacích, rozpoznat
U
 

Ž

učí žáka rozumět sdělení a reagovat na ně podle svých možností;
U dává žákům jednoduchá a srozumitelná sdělení, soustavně rozvíjí řečové

schopnosti žáků;
komunikativní

vyjadřuje své pocity, názory a postoje vhodným způsobem a srozumitelnou
Ž

respektuje individuální zvláštnosti žáků a vede k tomu i ostatní;
U vede žáky k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti;

buduje a posiluje jeho sebevědomí;

Ž
rozpozná nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky;

učí žáky osvojit si návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti;
U učí žáky dodržovat základní společenské normy a pravidla soužití;

má povědomí o základních právech a povinnostech občanů;
Ž dokáže se správně chovat v krizových situacích;

dohlíží na bezpečnost a hygienu práce;
U respektuje dosažený pracovní výsledek žáka, vhodně jej posuzuje a motivuje

žáka k další práci;

má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností,
Ž pracuje podle instrukcí a pod vedením učitele;

soustředí se na pracovní výkon.

ve kterém žije;
má základní představu o vztazích mezi lidmi a orientovat se v prostředí, 

učí se chápat jednoduchý text, orientovat se v něm a umět jej jednoduše 
reprodukovat;

chybu a hledat správné řešení;

pro praktický život;
formou, zvládá jednoduchou formu písemné komunikace nutnou  

pracovní

a
personální

Kompetence

Kompetence

občanské

Kompetence 

Kompetence
sociální

k řešení
problémů

Kompetence

k učení

Kompetence

 2. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU ČTENÍ

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

učí žáky domluvit se v běžných situacích, používat věty se správnými 
gramatickými strukturami;

 
 
 
 
 



 

 

1.ročník ZŠS - I.

1. Čtení -analyticko - syntetické činnosti
Příprava na čtení, seznámení s kniha-
knihami, OSV Osobnostní rozvoj

 -diferenciační cvičení pro rozvoj mi, leporely, motivace ke čtení. Rozvoj schopností poznávání
rozvoj zrakového a sluchového Listování a prohlížení různých druhů -cvičení smyslového vnímání,
 vnímání. leporel, knih a slabikáře. pozornosti a soustředění;

Vyprávění o obrázcích v knihách. cvičení dovednosti zapamato-
Rozvíjení a zpřesňování zrakového vání, řešení problémů.
 a  sluch. vnímání pomocí her.

Psychohygiena - dovednosti
pro pozitivní naladění mysli

1. Čtení obrázků. Čtení obrázků v řádku a dobrý vztah k sobě samému,
 - čtení za sebou jdoucích tiskátek, dovednosti zvládání streso-
   obrázků, hraček vých situací (uvolnění - rela-
 - jmenovat obrázky v jedné řadě xace).
    i ve více řadách (v průběhu celého roku)
 - základní orientace na stránce.

OSV Sociální rozvoj 
Poznávací schopnosti

1. Čtení -analyticko - syntetické činnosti Orientace na stránce - vzájemné poznávání ve 
 -diferenciační cvičení pro rozvoj  - rozlišování pojmů malý - velký skupině;
rozvoj zrakového a sluchového  - rozlišování pojmů nahoře - dole,
 vnímání.    vpředu - vzadu, na začátku - na konci-  Komunikace - řeč těla, řeč

   uprostřed zvuků a slov, řeč předmětů
 - rozlišování pojmů na začátku, a prostředí vytvářeného člo-
    uprostřed, na konci věkem, řeč lidských skudků;
 - pojem za. cvičení pozorování; doved-

nosti pro sdělování verbální
i neverbální; komunikace 
v různých situacích.

Mezilidské vztahy - péče 

1. Tvoření jednoduchých vět; Tvoření vět k obrázkům, chápání obsahu vět o dobré vztahy; chování pod-
analyticko - syntetické činnosti. obsahu vět: porující dobré vztahy, respekt,

 - popis situace na obrázku podpora, pomoc; vztahy naše
 -  určování celku podle částí skupina/třída. 
 - analytická cvičení.

Metodické 
poznámky

Tluče bubeníček.

Budka.
Řikadla.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Na dvoře.
Zvuky zvířat a 

Učivo z  RVP Téma učiva

Myšičko, myš.
V tělocvičně.

NČ - 1, str. 5-22

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
ČTENÍ 

Výstup z  RVP (žák by měl) č.

Strana
1

Písně.
Kolo, kolo 

Pohádky.
Domeček.
O veliké řepě.
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1.ročník ZŠS - I.

1. Čtení -analyticko - syntetické činnosti  Poznávání celků podle částí:
 -diferenciační cvičení pro rozvoj  - určování co na obrázku chybí
rozvoj zrakového a sluchového  - určování co přibylo, co se změnilo
 vnímání.  - napodobování cviků paží a nohou

 - rozeznávání  a napodobování zvuků          
   a hlasů zvířat.

Poznávání, rozlišování, 
napodobování slabičných a
hláskových zvuků.

1. Čtení -analyticko - syntetické činnosti Grafické znázornění slov ve větě:
- tvoření jednoduchých vět;  - rozdělení věty na slova
 - alternativní způsoby čtení.  - grafické znázornění slova, věty

 - tvoření jednoduchých vět k obrázkům
    obrázkům
 - orientace ve větě.

1. Čtení -analyticko - syntetické činnosti Hláska a písmeno a - A
-vyvozování hlásek a písmen;  - vyvození hlásky a písmene a, A 
 - dělení a skládání slov;     pomocí říkanky a obrázků
 - alternativní způsob čtení .  - rozlišovat krátké a dlouhé hlásky

      a - á  , A - Á
 -  nácvik  písmena a jako spojky
 - čtení obrázků v řádku.

průběžně během 
celého roku

kost a teď ji hledá.

NČ - 1, str. 26 - 29
Alík, to je 
neposeda, schoval

Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z  RVP

ČTENÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mez ipředmětové vztahy)

NČ - 1, str. 23 - 25

 - sluchová cvičení

Vést k důvěře 
 k lékaři.
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1.ročník ZŠS - I.

1. Čtení -analyticko - syntetické činnosti Hláska a písmeno i - I
-vyvozování hlásek a písmen;  - vyvození hlásky a písmene i, I
 - dělení a skládání slov.     pomocí říkanky a obrázků

 - rozlišovat krátké a dlouhé hlásky 
   i - I, í - Í
 - nácvik písmena a, i jako spojky.

1. Čtení -dělení a skládání slov. Hláska a písmeno e, E
 - vyvození hlásky a písmeme e, E
    pomocí říkanky a obrázků
 - popis obrázku
 - dělení slov na slabiky 
    a skládání slov ze slabik
 - říkadla
 - rozpočitadla.

 Opakování písmen a, i, e, A, I, E
 - orientace na stránkách.

2. Naslouchání - koncentrační Poslech  a recitace veršů a říkadel.
cvičení, poslech pohádek, veršů Poslech pohádek a vyprávění.
 a říkanek. Dramatizace.

ten musí jít ven.
Ten, ten, ten,

v průběhu roku

NČ - 1, str. 33 - 34
Ema mete smetí 
ven, vymete je 
koštětem.

Evo, Mílo, Ivane,
kdo tu babu 
dostane?

 z čítanky, to je a, 
to je i.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mez ipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

NČ - 1, str. 30 - 32
Ovoce, zelenina
Svačina, pečivo

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
ČTENÍ 3

Ivan čte  
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2.ročník ZŠS - I.

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen  Hláska a písmeno m, M
 - analyticko - syntetické činnosti;  - vyvození hlásky a písmene m, M
 - skládání a dělení slov;    pomocí říkanky a obrázků.
 - čtení obrázků, slabik, slov,
    jednoduchých vět; Nácvik  čtení slabik:
 - alternativní způsob čtení;  - slabiky ma - má, Ma - Má, 
 - tvorba jednoduchých vět.                  me - mé, Me - Mé,

                 mi - mí,  Mi - Mí.

Čtení dvojslabičných slov:
 - slovo:  Ema, máme, máma, mami
               -   mami !, Mami !
               - Vykřičník - zvolání .

Čtení vět:
 - věta: Máma má.  Ema má.

Čtení vět s  doplňováním obrázků.

Čtení psacího písma.

Hláska a písmeno o, O
 - vyvození hlásky a písmene pomocí říkanky
    říkanky a obrázků.

 - nácvik  čtení slabiky: Mo - mo.

 Čtení dvojslabičných slov s dosud
 procvičovanými slabikami.

Čtení psacího písma.

Čtení vět: 
 - věta: Emo. Mámo, mámo !
 - znaménka ! , .

NČ - 1, str. 42 - 44
Ota volá pod 
oknem: Pojďte děti,

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

společně hráme.

NČ - 1, str. 35 - 41

Metodické 
poznámky

Mnoho hraček 
máme, rádi si 

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
ČTENÍ

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

Strana
1

Máma vzala
mouku, napekla
nám mísu vdolků.

pojďte ven!
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2.ročník ZŠS - I.

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen  Hláska a písmeno u, U
 - analyticko - syntetické činnosti;  - vyvození hlásky  a písmene u, U
 - skládání a dělení slov;    pomocí říkadla a obrázků
 - čtení obrázků, slabik, slov,  - nácvik čtení slabiky: mu
    jednoduchých vět;  - čtení otevřených slabik.
 - alternativní způsob čtení;
 - tvorba jednoduchých vět.  Čtení vět s doplňováním obrázků.

A příště si pozor
 Čtení psacího písma.

ukrást nedají.

2. Naslouchání - koncentrační cvičení, Poslech  a recitace veršů a říkadel.
poslech pohádek, veršů a říkadel. Poslech pohádek a vyprávění.

Dramatizace.

dej! Úly včelky 
hlídají, med si 

NČ - 1, str. 45 - 48

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z RVP

ČTENÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z RVP (žák by měl) 

celého roku

Uteč honem, utíkej!

Umyvadlo doma 
máme, ruce si 
 v něm umýváme.

v průběhu
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3.ročník ZŠS - I.

Dbát na správnou 1. Čtení- vyvozování hlásek a písmen; Hláska a písmeno l, L
výslovnost, tempo řeči  - analyticko - syntetické činnosti;  - vyvození hlásky a písmene l, L
a pravidelné dýchání.  - dělení a skládání slov;     pomocí říkanky a obrázků

 - čtení obrázků, slabik, slov,  - tvoření vět podle obrázků.
Číst slabiky a dvoj -     jednoduchých vět;
slabičná slova, skládat  - alternativní způsoby čtení; Čtení slabik:
slova ze slabik.  - tvoření jednoduchých vět.  - slabiky: la - lá, le - lé, li - lí, lu.

                   
Tvořit věty podle Čtení dvojslabičných slov s dosud
obrázků. procvičovanými  slabikami:

 - čtení dvojslabičných slov
Orientovat se na stránce slova: malé, milé, Míla, Mílu, mele, láme.
i  řádku.

Čtení vět s  doplněním obrázků.
Chápat obsah krátkých 
vět doplněných obrázkem. Čtení psacího písma.

Čtení obrázků v řádku.

Otazník - správná intonace tázací věty.

Hláska a písmeno v, V
 - vyvození hlásky a písmene v, V 
    pomocí říkanky a obrázků
 - tvoření vět podle obrázků.

Čtení slabik:
 - čtení  slabik s dosud probranými 
   písmeny : va, vá, vo, vu, ve, vi, ví.

Čtení dvojslabičných slov 
 z otevřených slabik:
 - čtení dvojslabičných slov 
    s  dosud procvičovanými slabikami
 - Eva, mává, Evu, Ivo, levá.

vanu, vykoupáme
malou pannu.

Letadlo letí nad
lesem, pohleďte
děti, letí sem.

Tu je voda, tu je 

Strana
1

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
ČTENÍ

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Metodické 
poznámky

bombarďák.

Letí, letí  letadlo,
jen aby nám 

drak, malý čmelák

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Míla umí všechno
sama, pochválí ji 
její máma.

nespadlo.

NČ - 1, str. 49 - 56

Bručí, vrčí jako

NČ - 1, str. 57 - 61

Véno, Véno, prodej

vana, už je panna
vykoupaná.
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3.ročník ZŠS - I.

Rozdělování věty na slova.

Čtení psacího písma.

Čtení velkých tiskacích písmen
 např. IVO, EVA, MÁMA.

Orientace na stránkách.

Chápat obsah krátkých 2. Naslouchání - koncentrační cvičení, Poslech  a recitace veršů a říkadel.
vět doplněným obrázkem. poslech pohádek, veršů a říkanek. Poslech pohádek a vyprávění.

Dramatizace.

v průběhu celého 

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z  RVP

ČTENÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mez ipředmětové vztahy)
Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva

Metodické 
poznámky

roku
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4.ročník ZŠS - I.

1. Čtení -analyticko - syntetické činnosti Upevňování čtení slov zvládnutých OSV Osobnostní rozvoj
diferenciační cvičení pro rozvoj na nižším stupni: Rozvoj schopností poznávání
zrakového a sluchového vnímání.  - čtení a upevňování řeči, literární -cvičení smyslového vnímání,

  výchova. pozornosti a soustředění;
cvičení dovednosti zapamato-
vání, řešení problémů.

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen, Hláska a písmeno t, T
dělení slov, čtení obrázků, slabik,   - vyvození hlásky a písmene t, T Psychohygiena - dovednosti
slov.    pomocí říkanky a obrázků. pro pozitivní naladění mysli

a dobrý vztah k sobě samému.
Čtení dvojslabičných slov z tabule.

OSV Sociální rozvoj
Čtení vět s  doplňováním obrázků. Komunikace - řeč těla, řeč

zvuků a slov, řeč předmětů
Dělení slov na slabiky   ( sluchová a prostředí vytvářeného člo-
 anylýza) věkem, řeč lidských skudků;

cvičení pozorování; doved-
Vyhledávání písmene t, T v textu. nosti pro sdělování verbální

i neverbální; komunikace 
v různých situacích.

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen, Hláska a písmeno y, Y Spolupráce a soutěživost
dělení slov, čtení obrázků, slabik,   - vyvození hlásky a písmene y, Y - rozvoj individuálních doved-
slov, jednoduchých vět.   pomocí říkanky a obrázků. ností pro spolupráci (nesou-

hlas, odpor apod.).
Čtení slabik s dosud probranými 
písmeny: VMEGS Evropa a svět
 - čtení slabik vá, lo, mu, ty, mi atd. nás zajímá -lidová slovesnost

zvyky a tradice národů
Čtení předložkové vazby typu: Evropy.
 - u tety,  u Oty.

Čtení vět s  doplňováním  obrázků.

Dělení slov na slabiky vytleskáváním.

měkkých íček - 
taky stojí za
veršíček:

Strana
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tu.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
ČTENÍ

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Metodické 
poznámky

Ta se třpytí !

NČ  - 1,  str. 62 - 70

trubku s tátou 
hrát.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Je jak zlatá !
Krásně na ni troubí
táta. Také Tomáš
zkouší rád  na tu 

Táto, mámo, tú, tú,
tú, auto jede, už je 

NČ - 1, str. 71 - 75

Y je strýček 

 - hy, chy, ky, ry,
 dy, ty, ny,
tam se píše tvrdé y.
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4.ročník ZŠS - I.

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen, Hláska a písmeno s, S
dělení slov, čtení obrázků, slabik,   - vyvození hlásky a písmene s, S
slov, jednoduchých vět.    pomocí říkanky a obrázků.

Čtení slabik  z tabule.

Čtení slov, dělení na slabiky pomocí
vytleskávání.

Čtení vět obsahujících snadná slova 
s přiměřeným obsahem:
 - čtení vět s doplňováním
 - vyhledávání písmen s, S ve větách 
   v časopisu Sluníčko.

Čtení jednoslabičných slov s 
uzavřenou slabikou:
 - čtení slov typu: mám, sám, tam.

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen, Hláska a písmeno j, J
skládání slov, čtení jednuchých vět.  - vyvození hlásky a písmene j, J

   pomocí říkanky a obrázků.

Tvoření vlastních jmen s písmenem J.

Čtení snadných textů s porozuměním
 - čtení vět s doplňováním
 - čtení psacího písma str. 106 - 111
 - čtení velkých tiskacích písmen.

Procvičování čtení dosud probraných 
velkých  a malých písmen.

stromu, spadl 

Sova sedí sama v 

Spadl lístek ze 

oknem do domu.

NČ - 1, str. 76 - 83

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z RVP

ČTENÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva

Metodické 
poznámky

Ježku, ježku pod 

NČ - 2, str. 5 - 9

NČ - 1, str. 84 - 95
Jahody se 
červenají, kdo je 
najde, ten se nají.

rád, u nás nebudeš

jabloní, jablíčka tak

lese, sedí, spí  a 
nepohne se.

správně voní.
Nasbírej si, když je 

Spadl na stůl.
Vidíte?
Vy u stolu sedíte.

mít hlad.
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4.ročník ZŠS - I.

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen, Hláska a písmeno p, P
čtení obrázků, slabik, slov, skládání  - vyvození hláska a písmene p, P
slov.    pomocí říkadla a obrázků.

Čtení slabik.

Interpunkční znaménka   !  ?  .
 - čtení těchto znamének.

Tvoření slov ze slabik  a jejich čtení.

Doplňování slabik do tříslabičných 
slov.

2. Naslouchání - koncentrační cvičení, Seznamování s literaturou pro děti  
poslech pohádek, veršů a říkadel.  a mládež.

Vyprávění,  poslech gramofonových
desek a kazet.
Prohlížení  a čtení dětských časopisů.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
ČTENÍ 3

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

topení  maminka.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mez ipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

NČ - 2, str. 10 -17

Pepa seká do 
špalíku, naštípá
z  něj polínka, 
v kuchyni je
potřebuje na 

roku.
V průběhu celého
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5.ročník ZŠS - I.

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen; Hláska a písmeno n, N OSV Osobnostní rozvoj
čtení obrázků, slabik, slov, dělení  - vyvození hláska a písmene  n, N Rozvoj schopností poznávání
a skládání slov.    pomocí  říkadla a obrázků. -cvičení smyslového vnímání,

pozornosti a soustředění;
Čtení psacího písma. cvičení dovednosti zapamato-

vání, řešení problémů.
Čtení velkých tiskacích písmen z tabule.
tabule. Psychohygiena - dovednosti

pro pozitivní naladění mysli
Čtení dvojslabičných slov  a dělení na a dobrý vztah k sobě samému.
slabiky.

OSV Sociální rozvoj
Skládání slov z písmen. Komunikace - řeč těla, řeč

zvuků a slov, řeč předmětů
Čtení tříslabičných slov a jejich dělení a prostředí vytvářeného člo-
na slabiky. věkem, řeč lidských skudků;

cvičení pozorování; doved-
nosti pro sdělování verbální
i neverbální; komunikace 
v různých situacích.

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen; Hláska a písmeno š, Š
analyticko - synt. činnosti ,  - vyvození hlásky a písmene š, Š Spolupráce a soutěživost
čtení obrázků, slabik, slov.   pomocí říkanky a obrázků. - rozvoj individuálních doved-

ností pro spolupráci (nesou-
2. Naslouchání  - koncentrační cvičení. Čtení dvojslabičných a trojslabičných hlas, odpor apod.).

slov s otevřenými slabikami:
 - orientace v textu VMEGS Evropa a svět
 - vyhledávání první věty, poslední nás zajímá -lidová slovesnost
   věty zvyky a tradice národů
 - porozumění textu, vypravování. Evropy.

šála;  není  naše
neší  vaše, kde se 
tady vzala?

Strana
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Nový nůž a nůžky
máme, na co je to 
potřeba?

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
ČTENÍ

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

NČ - 2, str. 24 - 29

Metodické 
poznámky

Nůžkami vše 
nastříháme a nůž 

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

ten je na chleba.

NČ - 2, str. 18 - 23

Šátek visí na 
věšáku, vedle něho
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5.ročník ZŠS - I.

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen; Hláska a písmeno d, D
skládání  a dělení slov,  - vyvození hlásky a písmene d, D
čtení obrázků, slabik, slov, jednodu-   pomocí říkanky a obrázků.
chých vět, tvoření jednoduchých
vět. Plynulé čtení slabik, slov a snadných 

vět s porozuměním:
 - skládání slov z písmen
 - skládání vět ze slabik.

 Čtení zavřených slabik a dvojsla-
bičných slov, která mají zavřenou
slabiku na konci:
 - čtení tříslabičných slov, dělení
  vytleskáváním.

Čtení jednoslabičných slov typu:
 - dům, den, dal, sám, piš !, dej !, 
   syp !, nes !

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen; Hláska a písmeno z, Z
skládání slov, čtení slabik, slov.  - vyvození hlásky a písmene z, Z 

   pomocí říkanky a obrázků.

Skládání slov ze slabik.

Čtení slov s předložkou z př.:
 - z lesa, z domu, z vody…

Čtení velkých tiskacích písmen:
 - slova z tabule.

kvítí a nad ním je

domem je duha,
barevná je jako 

druhá..

NČ - 2, str. 30 - 37

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z RVP

ČTENÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva

Metodické 
poznámky

zmizel v zelí, 

NČ - 2, str. 38 - 42

Zajíc vlezl do
zahrádky, do 
záhonu u lávky,

nechtěl  zpátky,

Do deště když
svítí slunce, nad

zakousl se do 
hlávky.
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5.ročník ZŠS - I.

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen; Hláska a písmeno k, K
 čtení obrázků, slabik, slov.  - vyvození hlásky a písmene k, K

   pomocí říkanky a obrázků.

Orientace ve větě tichým čtením.

Čtení slov, která začínají slabikou  ka
 a končí slabikou  ka, ko - ko, seká - 
  - káva, oko - kosa.

Čtení psaciho písma.

Čtení dvojslabičných slov i více - 
slabičných slov s otevřenými  i 
uzavřenými slabikami na konci:
 - orientace v textu.

Čtení jednoslabičných slov typu:
 - kus, lék, mák, hůl.

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen; Hláska a písmeno b, B NČ - 2, str. 50 - 56
čtení obrázků, slabik, slov, jednodu-  - vyvození hlásky a písmene b, B
chých vět,tvoření jednoduchých vět.    pomocí říkanky a obrázků. Bubnujeme na 

buben, 
Popis situace na obrázku. pojďte ven, máme 

buben, 
Tvoření vět podle obrázku. balon, 
Tvoření slov na písmeno b.
Čtení dvojslabičných  a trojslabičných
slov, psacího písma.

2. Naslouchání - koncentrační cvičení, Seznamování s literaturou pro děti  a 
poslech pohádek, veršů a říkadel. mládež.

Vyprávění, poslech gramofonových
desek a kazet.
Prohlížení  a čtení dětských časopisů.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
ČTENÍ 3

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

NČ - 2, str. 43 - 49

Krejčí šije nové
šaty pro našeho
tátu; přišil knoflík
na kalhoty,kapsu
na kabátu.

běhat celý den.
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6.ročník ZŠS - I.

Zvládat čtení probraných 1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen, Hláska a písmeno c, C OSV Osobnostní rozvoj
tiskacích i psacích čtení obrázků, slabik, slov,  - vyvození hlásky a písmene c, C Rozvoj schopností poznávání
písmen. jednoduchých vět,skládání slov. pomocí říkanky a obrázků. -cvičení smyslového vnímání,

pozornosti a soustředění;
Vyhledávání písmen v textu říkanky. cvičení dovednosti zapamato-

Rozlišit stejně znějící vání, řešení problémů.
slova různého významu. Tvoření slov s písmenem c na začátku

slova. Psychohygiena - dovednosti
pro pozitivní naladění mysli

Umět reprodukovat Čtení textu s porozuměním. a dobrý vztah k sobě samému.
krátký text podle 
ilustrací a návodných OSV Sociální rozvoj
otázek. Komunikace - řeč těla, řeč

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen, Hláska a písmeno r, R zvuků a slov, řeč předmětů
skládání slov, čtení slabik, slov,  - vyvození hlásky a písmene r, R a prostředí vytvářeného člo-

Orientovat se ve větě. jednoduchých vět. pomocí vyhledávání písmen v textu. věkem, řeč lidských skudků;
cvičení pozorování; doved-

Tvoření slov s písmenem r  na nosti pro sdělování verbální
Číst s porozuměním začátku  a na konci slova. i neverbální; komunikace 
jednoduché věty. v různých situacích.

Čtení textu s porozuměním.
Spolupráce a soutěživost

Přednášet krátké Čtyřslabičná slova typu: - rozvoj individuálních doved-
říkanky a básničky.  - papírový, motorová. ností pro spolupráci (nesou-

hlas, odpor apod.).

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen, Hláska a písmeno č, Č VMEGS Evropa a svět 
dělení slov, čtení slabik, slov.  - vyvození hlásky a písmene č, Č nás zajímá - rodinné příběhy,

vyhledáváním písmene v říkance. zážitky a zkušenosti z Evropy
a světa; lidová slovesnost, 

Čtení dvojslabičných i víceslabičných zážitky a zkušenosti z Evropy.
slov s otevřenými i uzavřenými (Průběžně)
slabikami na konci.

Hádanky.
umíme dobře číst.
každý list, my

Strana
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Cihly, cement, 
vápno, písek, na
co je to,  zedníci ?

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
ČTENÍ 

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

hudba vyhrává, 
to je dobrá zábava.

Metodické 
poznámky

Vystavíme z cihel
domy, celou novou

hlásí zprávy o 
počasí, potom

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

NČ - 2, str. 63 - 68

Ráno rozhlas

ulici.

NČ - 2, str. 57 - 62

NČ - 2, str. 69 - 74

Čteme článek
po článku, až 
přečteme čítanku;
každou stránku,

 



 

48 
 

6.ročník ZŠS - I.

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen, Slova typu domeček.
dělení slov, čtení slabik, slov.

Dělení slov na slabiky.

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen, Hláska a písmeno h, H NČ - 2, str. 75 - 80
čtení obrázků, slabik, slov, tvoření  - vyvození hlásky a písmene h, H Husy stojí u
jednoduchých vět. pomocí říkanky a obrázků. rybníka, holub

letí  z holubníka.
Orientace ve větě tichým čtením. U rybníka 

dubu sedí 
Odpovědi na otázky. holubů.

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen, Dvojhláska ou, Ou NČ - 2, str. 81 - 86
diferenciační cvičení pro rozvoj zrako-  - vyvození hlásky a písmene ou, Ou
vého  a  sluch. Vnímání, čtení obrázků pomocí říkanky a obrázků. Ouha, ouha, cesta
slabik, slov. dlouhá - tu je 

Orientace v textu v čítance. potok, tady 
strouha.

Vyhledávání první a poslední
věty.

Spojení slov typu: houpá se.

Předložkové vazby typu: s tátou…

1. Čtení - vyvozování hlásek a písmen, Hláska a písmeno ž, Ž
čtení obrázků, slabik, slov, tvoření  - vyvození hlásky a písmene ž, Ž
jednoduchých vět.    pomocí říkanky a obrázků.

Čtení dvojslabičných slov
 s otevřenými i uzavřenými slabikami:
 - orientace v textu
 - vypravování o čteném
 - vyhledávání druhé a třetí věty.

Čtení snadných tříslabičných slov.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z RVP

ČTENÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva

Metodické 
poznámky

NČ - 2, str. 87 - 92
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7.ročník ZŠS - I.

1. Práce s textem - prohlubování Upevňování čtení slov zvládnutých OSV Osobnostní rozvoj
čtenářských dovedností. na středním stupni. Rozvoj schopností poznávání

-cvičení smyslového vnímání,
Hláska a písmeno f, F pozornosti a soustředění;
 - vyvození hlásky a písmene f, F cvičení dovednosti zapamato-
pomocí říkanky a obrázků. vání, řešení problémů.

Čtení slabik. Psychohygiena - dovednosti
pro pozitivní naladění mysli

Skládání slov z písmen. a dobrý vztah k sobě samému,
(v průběhu celého roku)

Čtení dvojslabičných slov 
s dvojhláskou ou  např. kouká, fouká. OSV Sociální rozvoj 

Komunikace - řeč těla, řeč
Čtení tříslabičných slov. zvuků a slov, řeč předmětů

a prostředí vytvářeného člo-
Tvoření vět podle obrázků. věkem, řeč lidských skudků;

cvičení pozorování; doved-
nosti pro sdělování verbální
i neverbální; komunikace 
v různých situacích.

1. Práce s textem - prohlubování Hláska a písmeno g, G
čtenářských dovedností, třiché čtení  - vyvození hlásky apísmene g, G Mezilidské vztahy - péče 
s porozuměním, obrázkové knihy. pomocí říkanky a obrázků. o dobré vztahy; chování pod-

porující dobré vztahy, respekt,
Čtení slov, vět a obsahově přiměřených podpora, pomoc; vztahy naše
přiměřených snadných textů: skupina/třída. 
 - čtení tří a čtyřslabičných slov typu:
vygumuje, gumové, garáže VMEGS Evropa a svět 
 - čtení obsahově snadného textu nás zajímá - rodinné příběhy,
s kontrolou porozumění. zážitky a zkušenosti z Evropy
 a světa; lidová slovesnost, 
Tvoření vět na daná slova. zážitky a zkušenosti z Evropy.

(Průběžně)
Popis obrázku krátkými větami.

NČ - 2, str. 97 - 100

Gusta má míč

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

vyrostou z nich
nové lusky 

Metodické 
poznámky

Fazole, fazole,
dáme je na pole;

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
ČTENÍ

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

Strana
1

fazolové.

NČ - 2, str. 93 - 96

z gumy, góly dávat
umí.
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7.ročník ZŠS - I.

1. Práce s textem - prohlubování Hláska a písmeno ř, Ř
čtenářských dovedností, tiché  - vyvození hlásky a písmene ř, Ř
čtení s porozuměním. pomocí říkanky a obrázků.

2. Poslech a reprodukce - reprodukce Skládání  a čtení slabik.
přečteného.

Skládání  a čtení dvou a tříslabičných 
slov typu: řezala - pořezala
                   říká - naříká.

Orientace v textu, tiché čtení.

Přesnost a pohotovost čtení.

Čtení se zapamatováním obsahu,
vypravování o přečteném.

Čtení slabik a slov, která žáci sami
píšou.

1. Práce s textem - prohlubování Hláska a písmeno ch, Ch
čtenářských dovedností, tiché  - vyvození hlásky a písmene ch, Ch
čtení s porozuměním, obrázkové pomocí říkanky a obrázků.
knihy, noviny, časopisy.

Čtení slabik s daným písmenem.

2. Poslech a reprodukce - reprodukce Čtení dvou a tříslabičných slov.
přečteného, recitace.

Tvoření slov s písmenem ch.

Čtení krátkých básniček a textů 
písní, jejich  učení zpaměti.

Čtení snadných krátkých textů
s porozuměním.

chodbu mají, do
chvojí se 

Řepa roste na 
zahrádce, vedle ní

NČ- 2, str. 107 - 114

Chata blízko lesa
stojí, u chaty je 

schovávají.

a v něm chlapci
kupa chvojí;

Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

NČ- 2, str. 101 - 106

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z RVP

ČTENÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)

v řádce, ale je jen

je ředkvička, 
roste jako řepa 

maličká.
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7.ročník ZŠS - I.

1. Práce s textem - prohlubování Opakování a upevňování čtenářských
čtenářských dovedností, tiché dovedností:
čtení s porozuměním, obrázkové  - přivítání
knihy, noviny, časopisy.  - opakování malé abecedy a dosud 

 probraných velkých písmen
 - povídání si
 - doplňování samohlásek a - á, e - é, 
o - ó do slov  +  čtení slov.

1. Práce s textem - prohlubování Velké písmeno A
čtenářských dovedností.

 - slova se dvěma souhláskami
2. Poslech a reprodukce - poslech     na začátku např. stany, vrána

příběhů a pohádek, reprodukce  - skládání slov ze slabik
přečteného, dramatizace.  - doplňování písmene na začátku

   slova.
 - poslech a reprodukce pohádek
  a příběhů - jejich dramatizace.

1. Práce s textem - prohlubování Velké písmeno E
čtenářských dovedností, obrázkové
knihy, noviny, časopisy, návody Pokus o čtení leporel a dětských knih
s obrázky k použití výrobků (jednoduchého obsahu), kalendářů,
a k činnostem. katalogů, reklamních textů.

3. Literární druhy - literatura pro děti Čtení psacího písma.
a mládež. 

Slova se dvěma souhláskami  na 
4. Základní literární pojmy - hádanky, začátku např. vrabec.

říkanky, báseň,. pohádka, spisovatel, 
básník, kniha, čtenář, . Čtení jednoslabičných slov typu:

zrak - mrak, lak - vlak.
5. Sociální čtení.

slepice, žlutý.

mravenec, 
krokodýl.

Čít. 3, str. 15 - 20
Slova k procv.:
špalek, čmelák, 

krájel, zmizel, 

Čít. 3, str. 9 - 14
Slova k procv.:
stopa, škola,

zvonek, hřeben,

smetana, zvony,
hledá, mléko,

holubi, makovice,
ořechy, telefon,
čokoláda, zašije.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Čít. 3, str. 3 - 8
Slova k procv.:
pes, garáže,

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
ČTENÍ 3
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7.ročník ZŠS - I.

5. Sociální čtení. Doplňování e - é do slov.

Rýmy - verše.

Hádanky.

1. Práce s textem - prohlubování Velké písmeno I
čtenářských dovedností.

Slova se dvěma souhláskami na 
4. Základní literární pojmy - hádanky, začátku např. brouček.

říkanka.
Čtení slov pod sebou.

Orientace v textu.

Odpovědi na otázky.

Přísloví - co to znamená?

Slova se dvěma souhláskami uvnitř
např. liška.

Vyhledávání dvojice slov, hledání 
opaku.

Hádanky a říkanky.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
ČTENÍ 4

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

Čít. 3, str. 21 - 25

Slova k procv.:
krouží, dlouhý,
vnouček, proutek,
troubil, brousil,
sloup, brouk.

Slova k procv.:
pasta, čárka, 
tenká, rychlá,
četla, pekla,
kartáč, česnek.
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7.ročník ZŠS - I.

1. Práce s textem - prohlubování Velké písmeno J
čtenářských dovedností, obrázkové
knihy. Čtení krátkých básniček.

 
Přirovnání - jaký je ?

Slova se dvěma souhláskami uvnitř
např. babička.

Jednoduché rébusy.

Spojování slabik do slov - hledej jména.

Písnička "Pásla ovečky".

1. Práce s textem - prohlubování Velké písmeno H
čtenářských dovedností

Písnička "Haj, husičky, haj…"
4. Základní literární pojmy - hádanky,

říkanka. Slova se dvěma souhláskami uvnitř
např. napsala.

Přirovnání - přísloví.

Doplňování o -ó do slov.

Říkanka  "Zajíc seče otavu,…"

Co k čemu patří - doplňovací cvičení.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
ČTENÍ 5

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

Čít. 3, str. 26 -29

Slova k procv.:
veverka, vajíčko,
pekařka, koupelna,
kuřátko, panenka,
kalhoty, punčochy.

Čít. 3, str. 30 - 33

Slova k  procv.:
půjde, pozve,
zahrada, postaví,
výkresy, napsal, 
poklad, výstup.
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7.ročník ZŠS - I.

1. Práce s textem - prohlubování Velké písmeno K
čtenářských dovedností, obrázkové
čtení. Otázky a odpovědi např. Který den

je dnes ?

Slova se dvěma souhláskami na 
začátku  i uvnitř slova např. vlásky.

Dvojice slov např. sladká hruška.

Delší slova s podobnou skladbou 
např. prasátko - zakrátko.

Písnička  "Bude zima, bude mráz.."

Krátké pohádky např. O Smolíčkovi,
O Červené Karkulce- čtení, dramati -                                 
zace.

Začátek věty - velké písmeno.

Konec věty - interpunkční znaménko.

Písnička "Tancovala žížala."

1. Práce s textem - prohlubování Velké písmeno P
čtenářských dovedností, návody
s obrázky k použití výrobků a Jídelníček.
k činnostem.

Restaurace, školní jídelna,……
5. Sociální čtení.  - polévky, hlavní chod  + přílohy

 - tekutiny
 - jídelní stůl
 - chování při jídle.

Slova k procvič.:
sedí, hadice,
divadlo, rodiče,
poradí, hodiny,
řidič, díra.

Čít. 3, str. 39 - 43

pampeliška.

Slova k procvič.:
skořápka, prasátko,
jízdenka,bačkorka,
pokladna, krabička,
konvalinka, 

Slova k procvič.:
hruška, značka, 
tříska, tlustý,
krátký, starší, 
kreslí, praská.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Čít. 3, str. 34 - 38

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
ČTENÍ 6

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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7.ročník ZŠS - I.

1. Práce s textem - prohlubování Čtení slov se souhláskovými skupinami
čtenářských dovedností. v různé obtížnosti a slov se 

skupinami di - dí, dy - dý:
4. Základní literární pojmy - hádanky.  - rozlišení sluchem slabiky di - dy

 - doplňování slabik di - dy do slov.

Hádanky.

Doplňování slov do vět pomocí 
obrázků.

Vyhledávání  a doplňování do slov
např. výrobky z mléka, výrobky
z  masa, výrobky  z  mouky.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Slova k procvič.:
závody, klády,
ledy, schody.

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
ČTENÍ 7
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8.ročník ZŠS - I.

1. Práce s textem - prohlubování Velké písmeno B OSV Osobnostní rozvoj
čtenářských dovedností. Rozvoj schopností poznávání

Písnička  "Měla babka "…. -cvičení smyslového vnímání,
4. Základní literární pojmy - říkanka. pozornosti a soustředění;

Říkanka "Byla jedna babka…" cvičení dovednosti zapamato-
2. Poslech a reprodukce  -  poslech vání, řešení problémů.

příběhů, pohádek , reprodukce Slova se skupinami ti - tí, ty  -tý:
přečteného , recitace.  - rozlišování sluchem slabiky  ti - ty Psychohygiena - dovednosti

 - doplňování slabik do slov. pro pozitivní naladění mysli
a dobrý vztah k sobě samému,

Čtení krátkých textů, básniček. (v průběhu celého roku)

Orientace v textu. OSV Sociální rozvoj 
Mezilidské vztahy - péče 

Vypravování o čteném. o dobré vztahy; chování pod-
porující dobré vztahy, respekt,

Poslech příběhů, pohádek. podpora, pomoc.

Komunikace - řeč těla, řeč
zvuků a slov, řeč předmětů
a prostředí vytvářeného člo-

1. Práce s textem - prohlubování Slova se skupinami ni - ní, ny - ný: věkem, řeč lidských skudků;
čtenářských dovedností.  - rozlišení sluchem slabiky ni - ny cvičení pozorování; doved-

 - doplňování slabik do slov. nosti pro sdělování verbální
4. Základní literární pojmy - říkanka. i neverbální; komunikace 

Říkanka "Zima je, zima je.." v různých situacích.

Povolání: Spolupráce a soutěživost
 - hra na předvádění povolání, -rozvoj individuálních doved-
ostatní hádají. ností pro spolupráci (nesou-

hlas,odpor apod.); rozvoj
Rébusy. sociálních dovedností pro

spolupráci.

 VMEGS Evropa a svět 
nás zajímá (průběžně).

Strana
1

Slova k procvič.:
letí svítí, řetízek,
ticho, kytice, listí,

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
ČTENÍ 

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Metodické 
poznámky

natírá, čistí.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Čít. 3, str. 44 - 48
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8.ročník ZŠS - I.

1. Práce s textem - prohlubování Velké písmeno R
čtenářských dovedností, tiché čtení
s porozuměním. Orientace v textu tichým čtením:

 - nácvik tichého čtení
2. Poslech a reprodukce - poslech  - kontrola porozumění textu

příběhů, pohádek, reprodukce  - otázky a odpovědi.
přečteného, využití PC.

Čtení krátkých článků.

Čtení vět s  doplňováním slov 
pomocí obrázků.

Slova se dvěma souhláskami 
ma konci např. kapr.

Poslech pohádek a příběhů:
 - využití PC.

1. Práce s textem - prohlubování Velké písmeno Ř
čtenářských dovedností.

Slova se dvěma souhláskami 
4. Základní literární pojmy - říkanka, na konci např. kost.

rozpočitadlo.
Čtení číslic slovy a  jejich psaní.

Doplňování písmen do slov.

Doplňování slov pomocí obrázku
do vět.

Říkadla, rozpočitadlo.

Rýmy např. čert - žert, kost - host.

vítr, tygr, četl, 
bratr, svetr.

Čít. 3, str. 49 - 53

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z RVP

ČTENÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva

Metodické 
poznámky

verš.

Čít. 3, str. 54 - 60

Slova k procvič.:
past, park, film,
číst, bažant, 
volant, sport,

Slova k procvič.:
cukr, nesl, táhl,
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8.ročník ZŠS - I.

1. Práce s textem - prohlubování Slova se skupinami de - dě:
čtenářských dovedností.  - rozlišení slabik sluchem

 - doplňování slabik do slov.

4. Základní literární pojmy - film. Slova se skupinami te - tě:
 - rozlišení slabik sluchem
 - doplňování slabik do slov
 
Písnička "Ivánku náš,…"

Přirovnání.

Pojem film, filmové příběhy.

1. Práce s textem - prohlubování Velké písmeno T
čtenářských dovedností.

Hádanky - Coje to ?
4. Základní literární pojmy - říkanka,                    Co kdo dělá ?

báseň.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
ČTENÍ 3

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

Slova k procvič.:
děkuje, nedělě, 
děti, pozdě, viděla,
dědeček, mládě, 
děvčata.

Slova k procvič.:
štětec, příště, 
těsto, ještěrka,
klíště, štěstí, chtěl,
stěna.

Čít. 3, str. 61 - 68
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8.ročník ZŠS - I.

1. Práce s textem - prohlubování Slova se skupinami  ne  - ně:
čtenářských dovedností.  - doplňování slabik do slov.

4. Základní literární pojmy - říkanka, Čtení psaciho písma  - jednoduchý text.
báseň.

Rébusy.

Krátké básničky.

Písnička "Já mám koně.."

Slova s písmeny ď, ť, ň:

Věty rozkazovací.

Interpunkční znaménko  !

Cvičení - co do řádku nepatří:

Doplňovací cvičení s písmeny ď, ť, ň.

Rozlišování písmen ď, ť, ň sluchem.

síť, voňavka, 
jabloň, píďalka, 
ťuká, šťáva,
kaňka, mláďata.

Slova k procvič.:

dásně, lázně,
silně, štěně,
někdy, sněženky.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Slova k procvič.:
někdo, snídaně,

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
ČTENÍ 4

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

 



 

60 
 

8.ročník ZŠS - I.

1. Práce s textem - prohlubování Velké písmeno F
čtenářských dovedností, tiché čtení 
s porozuměním, noviny, časopisy. Čtení psacího písma.

2. Poslech a reprodukce - reprodukce Doplňování slov do vět pomocí 
přečteného. obrázků.

3. Literární druhy - literatura pro Slova se slabikotvorným  r, l  uvnitř
děti a mládež. slova např. slza.

Doplňování slov do vět - s nápovědou.

Pohádka  "Kohoutek a slepička. "

Slova se tří souhlásek např. zdraví.

Doplňování písmen do slov na 
konci.

Jazykolamy.

Čtení krátkých textů s porozuměním.

Vypravování o přečteném z novin a 
časopisů.

Velké písmeno S, Š

2. Poslech a reprodukce - recitace. Čtení psacího písma.

4. Základní literární pojmy - hádanka, Krátké básničky, rýmy.
báseň.

Jednoduché hádanky.

Slova k procvič.:
stříká, sklenice, 
zdraví, vstává, 
vzdychá, 
brněnský, pražský.

Slova k procvič.:
vrže, plný, trhá,
vlna, mrkev, mlčel,
vrtule, zrcadlo.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Čít. 3, str. 69 - 75

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
ČTENÍ 5

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

Čít. 3, str. 76 - 82
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8.ročník ZŠS - I.

1. Práce s textem - prohlubování Slova se skupinami be - bě:
čtenářských dovedností, obrázkové  - rozlišování slabik sluchem
knihy.  - doplňování slabik do slov.

4. Základní literární pojmy -  hádanka, Říkadla "Kovej, kovej, kovaříčku…."
říkanka, báseň,  pověst, spisovatel,
básník. Hádanky.

Písnička  "Běží  liška k táboru.."

Pověst.

Slova se skupinami pe - pě:
 - rozlišování slabik sluchem
 - doplňování slabik do slov.

Zapisování číslic slovy.

Krátké básničky.

2. Poslech a reprodukce - recitace. Nácvik básniček zpaměti.

Velké písmeno L

Čtení krátkého textu psaného 
psacím písmem.

4. Základní literární pojmy - pohádka, Pohádka "O veliké řepě .."
spisovatel, divadlo, herec.

Pojem divadlo, herec.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
ČTENÍ 6

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

Slova k procvič.:
hříbě, oběd, běžel,
bělásek, obětavý,
holoubě, běduje,
naběrečka.

Slova k procvič.:
pěšky, zpěvák, 
poupě, pěkně, 
spěchá, pěst, 
pěnkava, pětka.

Čít. 3, str. 83 - 88
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8.ročník ZŠS - I.

1. Práce s textem - prohlubování Slova seskupinami ve - vě:
čtenářských dovedností - obrázkové  - rozlišení slabik sluchem
knihy.  - doplňování slabik do slov.

Zapisování číslic slovy.

Tvoření správných dvojic slov.

4. Základní literární pojmy - hádanky, Hádanky.
báseň, pohádka, spisovatel, básník,
kniha, čtenář. Pohádka "Budko, budko.."- dramatiz.

2. Poslech a reprodukce - recitace, Čtení krátkých básniček, recitace.
dramatizace, využití PC.

Učení krátkého textu zpaměti:
 - využití PC.

Velké písmeno D

Čtení vět psaných psacím písmem.
4. Základní literární pojmy-rozpočitadlo

Rozpočitadlo.

1. Práce s textem - prohlubování Slova se skupinami me - mě
čtenářských dovedností.  - rozlišení slabik sluchem

 - doplňování slabik do slov.
4. Základní literární pojmy - hádanky,

báseň. Písnička  "Myšičko, myš…"

Krátké básničky.

Hádanky.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
ČTENÍ 7

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

Slova k procvič.:
větve, hvězda, 
světlo, květiny,
nevěsta, zvědavě,
věděl, pověsil.

Čít. 3, str. 89 - 94

změna, měří.

Slova k procvič.:
město slaměnky,
měsíc, náměstí,
potmě, umělec, 
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8.ročník ZŠS - I.

1. Práce s textem - prohlubování Slova se shluky souhlásek 
čtenářských dovedností, tiché čtení např. vlk, trnky.
s porozuměním, obrázkové knihy.  - čtení slov.

Jazykolamy.
4. Základní literární pojmy - hádanky,

báseň,.kniha, čtenář, divadlo, film, Pojem divadlo, film, herec.
herec.

Čtení básmiček.

Velké písmeno G

Čtení psacího písma.

Čtení textu - tiché čterní s  pozorumě-
ním,  upevňování čtenářských
dovedností.

Text básniček zpaměti.

1. Práce s textem - prohlubování Velké písmeno X
čtenářských dovedností. - obrázkové
knihy. Slova s písmenem  x.

2. Poslech a reprodukce - poslech Rozhovor.
příběhů,  pohádek.

Jméno a příjmení.
3. Literární druhy - literatura pro děti 

 a mládež. Čtení krátkých básniček.

5. Sociální čtení. Pohádka " Byl jeden domeček ."

Poslech příběhů, pohádek.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
ČTENÍ 8

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

Slova k procvič.:
trn chrt, srnka,
vlnky, hrst, prst,
smrk, čtvrtek.

Čít. 3, str. 95 - 96

Čít. 3, str. 97 - 103

Slova k procvič.:
boxuje, saxofo, 
texasky, taxi, 
pexeso, xylofon,
mixér, Felix.
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8.ročník ZŠS - I.

5. Sociální čtení. Zvláštní  slova.
 

1. Práce s textem - prohlubování Slova se dvěma stejnými písmeny
čtenářských dovedností.  vedle sebe např. ranní:

 - čtení daných slov
 - tvoření vět s danými slovy.

Slova se skupinami ie, ia, ii
např. Lucie:
 - procvičování čtení slov
 - tvoření vět s danými slovy.

Čtení dětských knih - literatura např.:
 - O. Sekora - Ferdův slabikář
 - B. Říha  -  Náš Vítek
 - J. Čapek  -  Povídejme si, děti
 - J. Lada  -  Kocour Mikeš
 - J. Čapek  -  Povídání o pejskovi 
                       a kočičce
 - F. Nepil  -  Podívánky.

Čtení leporel - z vlastní knihovny

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
ČTENÍ 9

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

Slova k procvič.:
ranní, denně,
Anna, rozzlobil, 
měkký, myšší, 
slunný, kamenný.

Slova k procvič.:
Lucie, Marie, 
piano, pavián, 
milion, fialky,
v Itálii, Julie.
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9.ročník ZŠS - I.

Číst všechna tiskací 1. Práce s textem - prohlubování Čtení knížek pro děti a mládež
a psací písmena. čtenářských dovedností, tiché  - básničky

čtení s porozuměním, obrázkové  - krátké povídky
Zvládat čtení krátkého knihy, noviny, časopisy, návody  - pohádky, pověsti.
jednoduchého textu. s obrázky k použití výrobků

a k činnostem.
Orientovat se 
ve čteném textu. 2. Poslech a reprodukce  - poslech Reprodukce textu s akcentem na 

příběhů, pohádek, reprodukce čtení s porozuměním:
Zapamatovat si obsah přečteného, recitace, dramatizace, 
přečteného textu využití PC. Čtení obrázkových knih encykloped.
a umět reprodukovat povahy - zejména nápisů a textů 
snadný krátký text. 3. Literární druhy - literatura pro děti k obrázkům:

a mládež.  - květiny
Přednášet říkanky  - ptáci
a básničky. 4. Základní literární pojmy -  - kočky atd.

rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, 
Získat pozitivní vztah pohádka, pověst, spisovatel, básník,
k literatuře. kniha, čtenář, divadlo, film, herec. Čtení časopisů a denního tisku:

 - časopisy Mateřídouška
Orientovat se 5. Sociální čtení.                      Sluníčko.
v  jednoduchých 
návodech podle obrázků.

Čtení kuchařské knihy.

Čtení návodů k různým činnostem
a návodů k použití na obalech 
výrobků.

Čtení názvů ulic ve městě.
Čtení mapy, plánu města, kalendáře
apod. :
 - prolíná se s věcným učením.

Strana
1

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
ČTENÍ

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Metodické 
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mez ipředmětové vztahy)
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10.ročník ZŠS - I.

Číst všechna tiskací 1. Práce s textem - prohlubování Čtení knížek pro děti a mládež  
a psací písmena. čtenářských dovedností, tiché  - básničky

čtení s porozuměním, obrázkové  - krátké povídky
Zvládat čtení krátkého knihy, noviny, časopisy, návody  - pohádky, pověsti.
jednoduchého textu. s obrázky k použití výrobků

a k činnostem.
Orientovat se 
ve čteném textu. 2. Poslech a reprodukce  - poslech Reprodukce textu s akcentem na 

příběhů, pohádek, reprodukce čtení s porozuměním:
Zapamatovat si obsah přečteného, recitace, dramatizace, 
přečteného textu využití PC. Čtení obrázkových knih encykloped.
a umět reprodukovat povahy - zejména nápisů a textů 
snadný krátký text. 3. Literární druhy - literatura pro děti k obrázkům:

a mládež.  - květiny
Přednášet říkanky  - ptáci
a básničky. 4. Základní literární pojmy -  - kočky atd.

rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, 
Získat pozitivní vztah pohádka, pověst, spisovatel, básník,
k literatuře. kniha, čtenář, divadlo, film, herec. Čtení časopisů a denního tisku:

 - časopisy Mateřídouška
Orientovat se 5. Sociální čtení.                      Sluníčko.
v  jednoduchých 
návodech podle obrázků.

Čtení kuchařské knihy.

Čtení návodů k různým činnostem
a návodů k použití na obalech 
výrobků.

Čtení názvů ulic ve městě.
Čtení mapy, plánu města, kalendáře
apod. :
 - prolíná se s věcným učením.

Strana
1

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
ČTENÍ

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Metodické 
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mez ipředmětové vztahy)

 



 

 

 
 
 
  5.1  VZDĚLÁVACÍ OBLAST:   ČESKÝ JAZYK  

A  JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
 
  5.1.2 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  PSANÍ 
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

1.  Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
                              
     a) obsahové – součástí jsou tyto složky:                                                                       
                 1.stupeň ZŠS 
           
                      1. Rozvíjení psychomotorických schopností, jemné motoriky,  
                          grafomotoriky a pohybové koordinace, uvolňovací cvičení 
                      2. Směrová orientace, orientace na řádku a straně 
                                    3.  Rozeznávání hlásek a písmen 
                                    4.  Psaní hůlkového a psacího písma, slabiky, slova … 
                      5. Základní a hygienické návyky při psaní 
                                    6.  Psaní číslic 
 
                2. stupeň ZŠS 
 
                      1. Psaní psacích písmen 
        2. Opis a přepis slov, textů 
                   3.  Diktát slov a krátkých vět 
                      4. Úprava psaného textu – adresa, korespondence, psaní pomocí PC 
                      5.  Psaní číslic  
                         
      b)  průřezová témata:  OSV   

                                               
           c)  časové: 1. stupeň – celková dotace 12 hodin týdně, z toho v 1. a  2. ročníku 
                                                  1 disponibilní hodina 
                                2. stupeň – celková dotace 8 hodin týdně, z toho v 10. ročníku 
                                                   1 disponibilní hodina 
 
           d)  organizační: vyučovací hodina v kmenové třídě, ve výuce se psaní a čtení                                     
                                     vzájemně prolíná. Využití IA tabule, DUmů. 
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U
učí žáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si základy techniky psaní 
tiskacího nebo psacího písma, umět se podepsat, znát adresu apod.;

Ž
ovládá elementární způsoby práce s počítačem;

U
 

Ž

U

komunikativní

Ž

U

Ž

U

Ž

U

Ž

občanské

dokáže se správně chovat v krizových situacích;

dohlíží na bezpečnost a hygienu práce;
respektuje dosažený pracovní výsledek žáka, vhodně jej posuzuje a motivuje
žáka k další práci;

pracovní

učí žáky osvojit si návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti;
učí žáky dodržovat základní společenské normy a pravidla soužití;

má povědomí o základních právech a povinnostech občanů;

má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností,
pracuje podle instrukcí a pod vedením učitele;
soustředí se na pracovní výkon.

buduje a posiluje jeho sebevědomí;
vede žáky k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti;
respektuje individuální zvláštnosti žáků a vede k tomu i ostatní;

ve kterém žije;
má základní představu o vztazích mezi lidmi a orientovat se v prostředí, 

rozpozná nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky;

dává žákům jednoduchá a srozumitelná sdělení, soustavně rozvíjí řečové
učí žáka rozumět sdělení a reagovat na ně podle svých možností;

schopnosti žáků;

formou, zvládá jednoduchou formu písemné komunikace nutnou 
vyjadřuje své pocity, názory a postoje vhodným způsobem a srozumitelnou

pro praktický život;

měl by se naučit číst všechna tiskací i psací písmena a zvládat čtení krátkého 
jednoduchého textu;

chybu a hledat správné řešení;
učí žáky odpovídat větou a komunikovat vhodně v běžných situacích, rozpoznat

učí se chápat jednoduchý text, orientovat se v něm a umět jej jednoduše 
reprodukovat;

Kompetence

Kompetence
sociální

Kompetence

a
personální

Kompetence 

k řešení
problémů

Kompetence

k učení

Kompetence

 2. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU PSANÍ

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

učí žáky domluvit se v běžných situacích, používat věty se správnými 
gramatickými strukturami;

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.ročník ZŠS - I.

1. Rozvíjení psychomotorických Seznámení s křídou, tabulí, pastelkou OSV osobnostní rozvoj
schopností, jemné motoriky, s tupou špičkou, rudkou, tužkou, papírem Rozvoj schop. poznávání
grafomotoriky a pohybové papírem. -cvičení smyslového vnímání,
koordinace, uvolňovací cvičení, pozornosti a soustředění;
alternativní nácvik psaní. Nácvik správného držení psacího cvičení dovednosti zapamato-

náčiní: vání.
5. Základní hygienické návyky při psaní.  - správné držení rudky, pastelky, fixy (průběžně)

 - čmárání nepodepřenou rukou
 - dotyky (na uvolnění zápěstí), tečky. Seberegulace a sebeorganiz.

-cvičení sebeovládání.

2.  Směrová orientace; orientace na Čmárání, kroužení
 řádku a stránce.  - volné črtání od nakresleného bodu

   libovolným směrem
 - libovolné črtání od bodu směrem
  vzhůru
 - libovolné črtání od bodu směrem
   dolů
 - volné črtání od bodu směrem dolů
 - volné črtání směrem vpravo
 - črtání přibližně svislým směrem
 - odstředivé črtání od dané kružnice 
 - kroužení.

Svislé a šikmé čáry shora dolů a zdola
nahoru:
 - čára svislá shora dolů
 - čára svislá zdola nahoru
 - začínáme psát do liniatury
 - čára šikmá shora dolů
 - čára šikmá zdola vzhůru.

Navíjíme klubíčko.

Drak vzlétl.

zob, zob, zob.

Korálky, kuličky.

Učivo z RVP Téma učiva

Strana
1

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Foukáme do 

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
PSANÍ

Výstup z RVP (žák by měl) č.

Kuře zobe,

Roste tráva.

Prší.

Metodické 
poznámky

Sluníčko - paprsky.

Zavěšujeme 
předměty na nitě.
Prší, mříže, tyčky.

semínka.

Hra na honičku.
Říkadlo:

Vítr fouká do trávy.

Jak rostou květiny.
Příčky u žebříku.
Prší ve větru.
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1.ročník ZŠS - I.

2.  Směrová orientace; orientace na Vodorovná čára zleva do prava
 řádku a stránce.  -čára vodorovná.

 Svislé čáry  zleva doprava:
 - svislé čáry psané zleva doprava.

6. Psaní číslic. Psaní čísla 1:
 - psaní čísla 1do liniatury.

1. Rozvíjení psychomotorických Horní a dolní oblouky oběma směry:
schopností, jemné motoriky,  - dolní oblouk Pohyb houpačky.
grafomotoriky a pohybové  - horní oblouk. Kopečky krtka.
koordinace, uvolňovací cvičení.

Horní a dolní oblouky opakovaně:
2. Směrová orientace; orientace na stránce  - dva horní oblouky Žába skáče.

řadku a stránce.  - více horních oblouků opakovaně Zajíček 
 - dva dolní oblouky

3. Základní hygienické návyky při psaní.  - více dolních oblouků opakovaně.
 - dva horní oblouky
Smyčky, ovály, vlnovky:
 - horní smyčka
 - dolní smyčka Švestky, tělo 
 - ovály  medvídka.
 - vlnovky. Loďka na 

Šikmé čáry na obě srany Zuby na 
 - spojení šikmé a svislé čáry Zuby 
 - psaní s mírným sklonem do lineatury.

1. Rozvíjení psychomotorických Horní a dolní zátrh:
schopností, jemné motoriky,  - dolní zátrh (psaní do liniatury)
grafomotoriky a pohybové  - horní zátrh.
koordinace, uvolňovací cvičení,  - spojení probraných prvků: 
alternativní nácvik psaní.     šikmá čára, špičkový obrat a dolní 

4. Psaní psacího písma. Písmeno e - psaní
3. Rozeznávání hlásek a písmen.  - e - psaní do liniatury.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z RVP

PSANÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva

Metodické 
poznámky

Závody autíček.
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2.ročník ZŠS - I.

1. Rozvíjení psychomotorických Smyčky - dolní a horní smyčka
schopností, jemné motoriky,  - dolní smyčka spojená
grafomotoriky a pohybové  - horní smyčka spojená
koordinace, uvolňovací cvičení,  - psaní smyčky do liniatury.
alternativní nácvik psaní.

Písmeno i- psaní
 -i -psaní do liniatury.

4. Psaní psacího písma.
3. Rozeznávání hlásek a písmen. Smyčky - smyčkování
5. Základní hygienické návyky při psaní.  - smyčkování shora dolů
2. Směrová orientace, orientace na  - smyčkování zdola nahoru.

řádku a na stránce.

Vlnovky:
 -vlnovky, přípravný cvik na psaní 2
  přípravný cvik na psaní 3.

Psaní číslic 2 a 3
 - psaní čísla 2
 - psaní čísla 3.

6. Psaní číslic.

 
Písmeno m:
 - horní a dolní zátrh - opakování
 - spojení tří částí zátrhů

4. Psaní psacího písma.  - psaní písmene m
 - psaní do liniatury

3. Rozeznávání hlásek a písmen.  - čáry odstředivé a dostředivé. Včelky létají.

Sluníčko.

Drak padá k zemi.

Metodické 
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Labuť.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
PSANÍ

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

Strana
1

Z hrníčku se kouří.

Tašky na střeše.
Kouří se za autem.
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3.ročník ZŠS - I.

Psát a spojovat písmena 1.  Rozvíjení psychomotorických Písmeno u - psaní
 a tvořit slabiky. schopností, jemné motoriky,  - uvolňovací cvičení

 grafomotoriky a pohybové  - nácvik psaní písmen u, ú
Vyvodit písmenka podle obrázků koordinace, uvolňovací cvičení;  - psaní do liniatury.
obrázků. alternativní nácvik psaní.

 
Odlišovat délku 2. Směrová orientace; orientace na Psaní slabik s procvičovanými
samohlásek.  řádku a stránce. písmeny se snadnými spojovacími 

tahy:
Dodržovat správné 3. Rozeznávání hlásek a písmen.  - nácvik psaní  slabik  mu, mů.
držení psacího náčiní.

4. Psaní hůlkového a psacího písma, Písmeno a - psaní
Zvládat základní slabiky, slova i podle nápovědy,  - uvollňovací cvičení
hygienické návyky opis a přepis.  - nácvik psaní písmene a.
spojené se psaním.

5. Základní hygienické návyky při psaní. Psaní slabik s procvičovanými
písmeny se snadnými spojovacími 

Psát velká hůlková tahy:
písmena.  - nácvik psaní  slabik  ma, má.

Písmeno A - psaní
 - uvollňovací cvičení
 - nácvik psaní písmene A.
   

Písmeno  l - psaní
 - uvolňovací cviky
 - závitky  a dvojsmyčka
 - opakování horního smyčkování
 - nácvik psaní  písmene l.

Psaní slabik s procvičovanými
písmeny se snadnými spojovacími 
 tahy:
 - nácvik psaní  slabik  la, le, li, lo, lu.

Strana
1

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
Psaní

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Metodické 
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

 Hlemýžď.

 



 

73 
 

2.ročník ZŠS - I.

4. Psaní slabik. Psaní slabik:
 - slabiky:  me, mé
                   mi, mí.

4. Psaní hůlkového a psacího   písma.  Psaní písmene M:
3. Rozeznávání hlásek a písmen.  - nácvik psaní písmene M

 - opakování kroužení
 - kruhy různé velikosti
 - smyčka.

4. Psaní hůlkového a  psacího písma, Psaní písmene o:
slabik.  - nácvik psaní písmene o

3. Rozeznávání hlásek a písmen.  Psaní slabik s procvičenými písmeny
 se snadnými tahy:
 - nácvik psaní slabiky mo, mó.

Psaní  písmene O:
 - nácvik psaní  písmene O.

1. Rozvíjení psychomotorických  - vedení šikmých čar z rohu do rohu
schopností, jemné motoriky,  - dolní zátrh opakovaně - příprava na 
grafomotoriky a pohybové     psaní u.
koordinace, uvolňovací cvičení.

Psaníčka.

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z RVP

PSANÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z RVP (žák by měl) 

 



 

74 
 

3.ročník ZŠS - I.

Psát a spojovat písmena 1.  Rozvíjení psychomotorických Písmeno u - psaní
 a tvořit slabiky. schopností, jemné motoriky,  - uvolňovací cvičení

 grafomotoriky a pohybové  - nácvik psaní písmen u, ú
Vyvodit písmenka podle obrázků koordinace, uvolňovací cvičení;  - psaní do liniatury.
obrázků. alternativní nácvik psaní.

 
Odlišovat délku 2. Směrová orientace; orientace na Psaní slabik s procvičovanými
samohlásek.  řádku a stránce. písmeny se snadnými spojovacími 

tahy:
Dodržovat správné 3. Rozeznávání hlásek a písmen.  - nácvik psaní  slabik  mu, mů.
držení psacího náčiní.

4. Psaní hůlkového a psacího písma, Písmeno a - psaní
Zvládat základní slabiky, slova i podle nápovědy,  - uvollňovací cvičení
hygienické návyky opis a přepis.  - nácvik psaní písmene a.
spojené se psaním.

5. Základní hygienické návyky při psaní. Psaní slabik s procvičovanými
písmeny se snadnými spojovacími 

Psát velká hůlková tahy:
písmena.  - nácvik psaní  slabik  ma, má.

Písmeno A - psaní
 - uvollňovací cvičení
 - nácvik psaní písmene A.
   

Písmeno  l - psaní
 - uvolňovací cviky
 - závitky  a dvojsmyčka
 - opakování horního smyčkování
 - nácvik psaní  písmene l.

Psaní slabik s procvičovanými
písmeny se snadnými spojovacími 
 tahy:
 - nácvik psaní  slabik  la, le, li, lo, lu.

 Hlemýžď.

Metodické 
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
PSANÍ 

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

Strana
1
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3.ročník ZŠS - I.

6. Psaní číslic. Psaní čísla 4
 - psaní číslice 4.

 
    

- dělení čtvercové plochy 
  vodorovnou  a svislou čarou.

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Písmeno  v - psaní
4. Psaní hůlkového a psacího písma, - opakování  - složený zátrh 

slabiky, slova i podle nápovědy,   opakovaně 
opis a přepis.  - přípravné cvičení pro nácvik 

   písmene v
 - uvolňovací cvičení
 - nácvik psaní  písmene v.

Psaní slabik s procvičovanými
písmeny se snadnými spojovacími tahy:
tahy:
- nácvik psaní slabik va, ve, vi, vo, vu.
   

Napsat hůlkovým Nácvik psaní vlastních jmen žáků
písmem své jméno. - hůlkovým písmen.

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z RVP

PSANÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z  RVP (žák by měl) 

Had se plazí.

Okénko.
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4.ročník ZŠS - I.

1. Rozvíjení psychomotorických Písmeno V - psaní OSV osobnostní rozvoj
schopností, jemné motoriky, - procvičování složený zátrh Rozvoj schop. poznávání
grafomotoriky a pohybové   opakovaně -cvičení smyslového vnímání,
koordinace, uvolňovací cvičení.  - uvolňovací cvičení pozornosti a soustředění;

- nácvik psaní písmene V cvičení dovednosti zapamato-
2. Směrová orientace, orientace na vání.

řádku a stránce. Opakování psaní písmene v. (průběžně)
 

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Opakování psaní slabik - va, ve, vi,vo, Seberegulace a sebeorganiz.
                                             vu. -cvičení sebeovládání.

4. Psaní hůlkového a psacího písma, 
slabiky, slova i podle nápovědy. Nácvik psaní velkých slabik - Va, Ve,

                                               Vi, Vo, Vu.

Psaní slov se snadným hláskovým
složením:
- slova typu Válí, Velí, Volá, Víme

 
4. Psaní hůlkového a psacího písma, Písmeno - t - psaní

slabiky, slova i podle nápovědy, - opakování uvolňovacích cviků
opis a přepis, psaní krátkých slovních   svislé a šikmé čáry se sklonem
spojení.  - nácvik psaní písmene t.

Psaní slabik s nově procvičovanými 
písmeny se snadnými spojovacími
tahy:
- psaní slabik  - ta, te, ti, to, tu

Psaní  slov typu mám, tam.

Psaní slov se snadným hláskovým
složením:
 - psaní slov  typu táta, tele, teta, …

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
PSANÍ

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1
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4.ročník ZŠS - I.

Psaní slov, která žáci četli  na 
nížším  stupni:
 - slova typu láme, mele, ……

 Psaní podle nápovědi.

Opis slabik, slov.

Přepis písmen , slabik, slov, vět  
 z tiskacího do psacího písma.

6. Psaní číslic. Psaní čísla 5
 - psaní číslice 5.

 
3. Rozeznávání hlásek a písmen. Písmeno y - psaní

 - uvolňovací cviky
4. Psaní hůlkového a psacího písma,  - dolní klička

slabiky, slova i podle nápovědy,  - obtahování tvaru písmene y
 opis a přepis, psaní krátkých slovních  - nácvik psaní písmene y.

spojení.

1. Rozvíjení psychomotorických Psaní slabik s nově procvičenými
schopností, jemné  motoriky, písmeny.
grafomotoriky a pohybové
koordinace, uvolňovací cvičení. Nácvik psaní slov s předložkou typu:

 - u tety, u táty, u Oty.

Přepis jednoduché věty.

Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z RVP

PSANÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
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4.ročník ZŠS - I.

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Písmeno s  - psaní
 - uvolňovací cviky

4. Psaní hůlkového a psacího písma,  - obtahování tvaru písmene
slabiky, slova i podle nápovědy,  - nácvik psaní písmene s.
opis a přepis, psaní krátkých slovních
spojení.

Psaní slabik s nově procvičenými
5. Základní hygienické návyky při psaní. písmeny:

 - psaní slabik - sa, se, si, so, su, sy.

Psaní slov - slov. spojení  typu:
 - tulí se , lísá se.

Psaní písmen podle diktátu.

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Písmeno j - psaní
 - uvolňovací cviky

4. Psaní hůlkového a psacího písma,  - dolní smyčka
slabiky, slova i podle nápovědy,  - obtahování tvaru písmene
opis a přepis, psaní krátkých slovních  - nácvik psaní písmene j.
spojení.

Psasní slabik s nově procvičovanými
písmeny:
 - psaní slabik: - ja, je, ji, jo, ju.

Opis a přepis písmen, slabik a slov 
  z tabule.

Interpunkční znaménko ! - psaní
 - nácvik iterpunkčního znaménka  !.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
PSANÍ 3
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4.ročník ZŠS - I.

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Písmeno - p - psaní
 - uvolňovací cviky

4. Psaní hůlkového a psacího písma,  - obtahování tvaru písmene
slabiky, slova i podle nápovědy,  - nácvik psaní písmene p.
opis a přepis, psaní krátkých slovních
spojení. Psaní slabik s nově procvičovanými

písmeny:
1. Rozvíjení psychomotorických  - psaní slabik s písmenem  p.

schopností, jemné motoriky,
grafomotoriky a pohybové Psaní slov se snadným hláskovým 
koordinace, uvolňovací cvičení. složením.

Opis a přepis slabik a slov se snadným 
hláskovým složením.

Opis a přepis slov s předložkovou 
vazbou: 
 - psaní slov typu -  u pole, u lípy, …..

Přepis slov z tabule. 

Diktát nových písmen  a slabik 
 s těmito písmeny.

Procvičování psaní interpunkčního
znaménka !

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Písmeno n - psaní
 - uvolňovací cviky

4. Psaní hůlkového a psacího písma,  - horní oblouky, spojené dva horní
slabiky, slova i podle nápovědy,   oblouky
opis a přepis.  - obtahování tvaru písmene n

 - psaní písmene n.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
PSANÍ 4

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

 



 

80 
 

4.ročník ZŠS - I.

4. Psaní hůlkového a psacího písma, Psaní slabik s nově procvičenými 
slabiky, slova i podle nápovědy, písmeny.
opis a přepis.

Psaní slabik a slov s písmenem  n.

Diktát nových písmen  a slabik  
 s těmito písmeny.

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Písmeno N - psaní
 - uvolňovací cviky

4. Psaní hůlkového a psacího písma,  - obtahování tvaru písmene N
slabiky, slova i podle nápovědy,  - nácvik psaní písmene N.
opis a přepis, psaní krátkých slovních.
slovních spojení. Psaní slabik a slov s písmenem  N.

2. Směrová orientace, orientace na Opis a přepis slov:
řádku a stránce.  - slova typu  Náno !  , Véno !

Opis složitějších vět typu:
 - Míla má Nánu.
 - Mámo!
 - Míla je malá máma.

Psaní slovních spojení.

Psaní písmen  podle diktátu.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
PSANÍ 5

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky
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5.ročník ZŠS - I.

1. Rozvíjení psychomotorických Písmeno š  - psaní
schopností, jemné motoriky,  - uvolňovací cviky
grafomotoriky a pohybové  - procvičování psaní písmene s
koordinace, uvolňovací cvičení.  - nácvik psaní písmene š.

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Psaní slabik s nově procvičenými 
písmeny.

4. Psaní hůlkového a psacího písma,
slabiky, slova i podle nápovědy, Psaní slov:
opis a přepis, psaní krátkých slovních  - psaní trojslabičných slov typu
spojení.    šijeme, ušije, vyšila, ….

5. Základní hygienické návyky při psaní. Psaní písmen podle diktátu.

Psaní jednoduché věty podle diktátu.

Písmeno d - psaní
 - uvolňovací cviky
 - obtahování tvaru písmene d
 - nácvik psaní písmene d .

Psaní slabik s nově nacvičenými 
písmeny.

Psaní slov:
 - psaní  jednoslabičných slov typu
   dům, den, dám
 - psaní  tříslabičných slov typu
   maliny, noviny, domino, ….

 Přepis slov s předložkovou vazbou
 typu - do mísy, do sadu, ….
 
Psaní písmen podle diktátu.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
PSANÍ

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1
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5.ročník ZŠS - I.

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Písmeno z - psaní
 - uvolňovací cviky

4. Psaní hůlkového a psacího písma,  -  obtahování tvaru písmene z
slabiky, slova i podle nápovědy,  - nácvik psaní písmene z.
opis a přepis, psaní krátkých slovních
spojení. Psaní slabik s nově nacvičenými 

písmeny.

Psaní slov se snadným hláskovým 
složením.

Opis a přepis slov s předložkovou 
vazbou typu:
 - za tátou, za dům, …

Opis a přepis tříslabičných slov typu:
 - zelená, zelený, ….

Psaní písmen podle diktátu.

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Písmeno Z - psaní
 -obtahování tvaru písmene  Z

4. Psaní hůlkového a psacího písma,  - nácvik psaní písmene Z.
slabiky, slova i podle nápovědy,
opis a přepis, psaní krátkých slovních Psaní slabik s nově nacvičenými 
spojení. písmeny.

Psaní slov se snadným hláskovým 
složením.

Psaní vlastních jmen s písmenem Z
 - slova typu  Zuzana, Zita, ….

Opis a přepis slov.

Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z RVP

PSANÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
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5.ročník ZŠS - I.

4. Psaní hůlkového a psacího písma, Procvičování psaní interpunkčního 
slabiky, slova i podle nápovědy, znaménka  !
opis a přepis, psaní krátkých slovních
spojení. Nácvik psaní interpunkčního

 znaménka  ?

Opis slov typu: Zuzano ?, Zito !

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Písmeno k - psaní
 - uvolňovací cviky

4. Psaní hůlkového a psacího písma,  - horní smyčka
slabiky, slova i podle nápovědy,  - obtahování tvaru písmene k
opis a přepis, psaní krátkých slovních  - nácvik psaní písmene k.
spojení.

Psaní slabik s nově nacvičenými 
2. Směrová orientace, orientace na řádku písmeny.

a stránce.
Opis a přepis jednoslabičných slov 
typu : jak, pak, kam, oko,….

Psaní slov se snadným hláskovým 
složením.

Nácvik a procvičování znaménka  ?
 - psaní slov : kam ?, jak ?

Písmeno b- psaní
 - uvolňovací cviky
 - horní smyčka
 - obtahování tvaru písmene b
 - nácvik psaní písmene b.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
PSANÍ 3
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5.ročník ZŠS - I.

2. Směrová orientace, orientace na řádku Psaní slabik s nově nacvičenými 
a stránce. písmeny.

Psaní slov:
 - psaní jednoslabičných slov typu
   dům, dál, …
 - psaní tříslabičných slov typu
    sobota, nebudu, zabalí, …...

Opis a přepis slov s předložkovou 
vazbou: do soboty, do kabátu, …
                
Opis a přepis slov typu: bál se, nese se.

Psaní nových písmen podle diktátu.

Psaní snadných slov podle diktátu.

Psaní slovních spojení.

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Písmeno c  - psaní
 - uvolňovací cviky, kroužení, obloučky

4. Psaní hůlkového a psacího písma,  - obtahování tvaru písmene c
slabiky, slova i podle nápovědy,  - nácvik psaní písmene c.
opis a přepis, psaní krátkých slovních
spojení. Psaní slabik s nově nacvičenými 

písmeny.

Opis a přepis:
 - jednoslabičných slov typu: nos,
   pes, …
 - tříslabičných slov typu: cibule, palice,
   opice, ….
 - jednoduchých vět.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
PSANÍ 4

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky
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5.ročník ZŠS - I.

Psaní slovních spojení.

Procvičování psaní interpunkčních
znamének  ?  !

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Písmeno C - psaní
 - uvolňovací cviky

4. Psaní hůlkového a psacího písma,  - obtahování tvaru písmene C
slabiky, slova i podle nápovědy,  -  nácvik psaní písmene C.
opis a přepis, psaní krátkých slovních
spojení. Psaní vlastních jmen typu : Cilka, 

Cecilka, …

Opis a přepis jednoduchých vět.

Psaní slovních spojení.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
PSANÍ 5

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky
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6.ročník ZŠS - I.

Psát písmena, která 3. Rozeznávání hlásek a písmen. Písmeno r - psaní
umí číst.  - uvolňovací cviky

4. Psaní hůlkového a psacího písma,  - obtahování tvaru písmene r
slabiky, slova o podle nápovědi,  - nácvik psaní písmene r.
opis a přepis, psaní krátkých

Opisovat a přepisovat slovních spojení. Psaní slabik s nově nacvičenými 
slabiky a jednoduchá písmeny.
slova.

1. Rozvíjení psychomotorických Opakování a procvičování psaní 
schopností, jemné motoriky, písmene y a spojení ve slabiku s 
grafomotoriky a pohybové písmeny ry, ky, ny, dy, my.

Ovládat psaní hůlkového koordinace, uvolňovací cvičení,
písma. alternativní nácvik psaní. Opis a přepis slov se snadným

hláskovým složením:
 - psaní dvojslabičných slov typu:

Psát písmena  a slabiky 2. Směrová orientace, orientace na řádku    ryba, ruka, šero, rána, ….
podle diktátu. a stránce.  - psaní čtyřslabičných slov typu:

   motorové kolo, papírový pytel, 
   borovice, …...

Opsat číslice. Psaní slovních spojení.

Diktát vět.

 4. Psaní hůlkového a psacího písma, Písmeno č - psaní
 slabiky, slova o podle nápovědi,  - uvolňovací cviky
 opis a přepis, psaní krátkých  - opakování psaní písmene c
 slovních spojení.  - obtahování tvaru písmene č

 - nácvik psaní písmene č.

Psaní slabik s nově nacvičenými 
písmeny.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
PSANÍ 

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1
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6.ročník ZŠS - I.

4. Psaní hůlkového a psacího písma, Opis a přepis slov se snadným
slabiky, slova o podle nápovědi, hláskovým složením.
opis a přepis, psaní krátkých
slovních spojení. Nácvik psaní čtyřslabičných slov typu:

čokoláda, zavázané, …..

Diktát nových písmen písmen, slabik a
slov.

Psaní slovních spojení.

Opis a přepis vět s otázkou a odpovědí.

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Písmeno Č - psaní
 - uvolňovací cviky

4. Psaní hůlkového a psacího písma,  - opakování psaní písmene č
slabiky, slova o podle nápovědi,  - obtahování tvaru písmene Č
opis a přepis, psaní krátkých  - nácvik psaní písmene Č.
slovních spojení.

Psaní slabik s nově nacvičenými 
písmeny.

Opis a přepis slov typu: domeček, 
 zobáček, ….

Opis a přepis vět.

Psaní velkých písmen  - doposud 
probraných.

Opakování psaní číslic:
 - psaní číslice 1, 2, 3, 4, 5
 - opis.

Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z RVP

PSANÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
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6.ročník ZŠS - I.

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Písmeno h - psaní
 - uvolňovací cviky

4. Psaní hůlkového a psacího písma,  - horní smyčka, vlnovka
slabiky, slova o podle nápovědi,  - obtahování tvaru písmene h
opis a přepis, psaní krátkých  - nácvik psaní písmene h.
slovních spojení.

Psaní slabik s nově nacvičenými 
písmeny.

Psaní slabik, slov  s písmenem h
podle nápovědi.

Psaní slov  se snadným hláskovým 
složením:                                          
 - s předponou  - vy:  vychází,
                              vybíhá, výloha, …
  - jednoslabičných s písmenem ů:
     hůl, kůl, důl, sůl, ….

Opis a přepis slov se snadným 
hláskovým složením.

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Dvojhláska ou - psaní
 - uvollňovací cviky

4. Psaní hůlkového a psacího písma,  - bbtahování tvaru dvojhlásky ou
slabiky, slova o podle nápovědi,  - nácvik psaní dvojhlásky ou.
 opis a přepis, psaní krátkých
 slovních spojení. Psaní slabik s nově nacvičenými

písmeny:
 - lou, hou, bou, kou, dou, …

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
PSANÍ 3
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6.ročník ZŠS - I.

4. Psaní hůlkového a psacího písma, Psaní slov se snadným hláskovým 
slabiky, slova o podle nápovědi, složením:
opis a přepis, psaní krátkých  - psaní dvojslabičných slov typu
slovních spojení.    mouka, koule, houpá, …..

 - psaní slov s předložkovou vazbou
   typu s tátou, s mámou, s Mílou, 
   za husou, za boudou.

Opis a přepis snadných slov podle 
diktátu.

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Dvojhláska Ou - psaní
 - obbtahování  tvaru dvojhlásky Ou

4. Psaní hůlkového a psacího písma,  - psaní  Ou !, Ouha !
slabiky, slova o podle nápovědi,
 opis a přepis, psaní krátkých
 slovních spojení.

Písmeno ž - psaní
1. Rozvíjení psychomotorických  - uvolňovací cvičení

schopností, jemné motoriky,  - opakování psaní písmene z
grafomotoriky a pohybové  - nácvik psaní písmene ž.
koordinace, uvolňovací cvičení.  

Psaní slabik s nově nacvičenými 
písmeny.

Psaní jednoduchých slov podle 
diktátu.

Opis a přepis jednoduchého textu
či básničky.

Psaní slovních spojení.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
PSANÍ 4

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky
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6.ročník ZŠS - I.

3. Rozeznávání hlásek a písmen. Písmeno  Ž - psaní
 - uvolňovací cvičení

4. Psaní hůlkového a psacího písma,  - procvičování písmene Z
slabiky, slova o podle nápovědi,  - nácvik psaní písmene Ž.
opis a přepis, psaní krátkých
slovních spojení. Psaní slabik s nově nacvičenými 

písmeny.

Diktát nových písmen a slov s 
probranými písmeny.

Opis a přepis krátkého textu či básně.

Psaní slovních spojení.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
PSANÍ 5

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky
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7.ročník ZŠS - I.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno - f OSV osobnostní rozvoj
 - uvolňovací cvičení Rozvoj schop. poznávání

2. Opis a přepis slov - převedení tiště-  - horní a dolní smyčka -cvičení smyslového vnímání,
ných písmen do psané podoby;  - obtahování tvaru písmene f pozornosti a soustředění;
přepisování slov, vět.  - nácvik psaní písmene f. cvičení dovednosti zapamato-

vání; řešení problémů.
Psaní slabik, slov dvou a tříslabičných   (průběžně)

3. Diktát slov. s daným písmenem typu:
fíky,  žirafa, ,telefon,….. Seberegulace a sebeorganiz.

-cvičení sebeovládání.
Opis a přepis slov, která žáci čtou.
 - opis a přepis slov a vět.

Diktát snadných dvojslabičných slov.

Docvičování obtížných spojů.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno - g
 - uvolňovací cvičení

2. Opis a přepis slov - převedení tiště-  - ovály, dolní smyčka
ných písmen do psané podoby;  - obtahování tvaru písmene g
přepisování slov.  - nácvik psaní písmene g.

Psaní slabik, slov s daným písmenem. 

Psaní snadných slov:
 - opis a přepis slov z učebnice a tabule
 - psaní čtyřslabičných slov typu:
   vygumuje, kopacího, ….

Docvičování obtížných spojů.

Opis a přepis slov, která žáci čtou.
Psaní vět s otázkou (?).

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

NČ- 2, str.93

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
PSANÍ 

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1
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7.ročník ZŠS - I.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno ch, Ch
 - uvolňovací cviky

2. Opis a přepis slov - převedení tiště-  - obtahování tvaru písmene ch, Ch
ných písmen do psané podoby;  - nácvik psaní písmene ch, Ch.
přepisování slov, vět.

Psaní slabik, dvou a tříslabičných .
3. Diktát krátkých vět. typu: chová - pochová,

           chytá - pochytá,
           nechá - vynechá.

Opis a přepis snadných vět.
   
Psaní snadných vět podle diktátu.

Nácvik psaní jména sourozenců:
 - psaní vlastních jmen např.  Michal
  a jména sourozenců.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno ř
 - uvolňovací cviky

2. Opis a přepis slov - převedení tiště-  - opakování psaní písmene r
ných písmen do psané podoby;  - nácvik psaní písmene ř.
přepisování slov, vět a jednoduchých
textů. Opis a přepis slov, která žáci čtou:

 - opis a přepis slov a vět krátkého
3. Diktát slov.    textu

 - opis a přepis  vět s otázkou  
   a odpovědí.

Psaní snadných slov podle diktátu. konec uč. NČ - 2 

Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z RVP

PSANÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
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7.ročník ZŠS - I.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno U
 - uvolňovací cviky

2. Opis a přepis slov - převedení tiště-  - obtahování tvaru písmene U
ných písmen do psané podoby;  - nácvik psaní  písmene U.
přepisování slov, vět.

Opis a přepis slov a vět.

Psaní snadných vět.

Nácvik psaní jména spolužáků, 
popř. sourozenců, rodičů
 - zasedací pořádek ve třídě - 
   jména spolužáků.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno E
 - uvolňovací cviky

2. Opis a přepis slov - převedení tiště  - obtahování tvaru písmene E
ných písmen do psané podoby;  - nácvik psaní  písmene E.
přepisování slov, vět.

Opis vět z  učebnice.

Přepis krátké básně.

Individuální docvičování písmene.

Docvičování obtížných spojů.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Čít. 3.roč.ZVŠ,
str. 9

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
PSANÍ 3
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7.ročník ZŠS - I.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno I
 - uvolňovací cviky

2. Opis a přepis slov - převedení tiště-  - obtahování tvaru písmene I
ných písmen do psané podoby;  - nácvik psaní písmene I.
přepisování slov, vět.

Opis a přepis snadných vět:
3. Diktát slov.  - opis slov z učebnice.

Diktát snadných dvouslabičných 
slov:
 - diktát jedenoduchých slov.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno J
 - uvolňovací cviky

2. Opis a přepis slov - převedení tiště-  - horní zátrh, dolní smyčka
ných písmen do psané podoby;  - obtahování tvaru písmene J
přepisování slov, vět a jednoduchých  - nácvik  psaní písmene J.
textů.

Opis a přepis slov, která žáci čtou:
3. Diktát slov a krátkých vět.  - opis slov  a jednoduché básně 

z učebnice.

Psaní snadných slov a vět podle 
diktátu.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno H
 - uvolňovací cviky

2. Opis a přepis slov - převedení tiště-  - obtahování tvaru písmene H
ných písmen do psané podoby;  - nácvik psaní písmene H.
přepisování vět.

3. Diktát krátkých vět.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
PSANÍ 4

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky
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7.ročník ZŠS - I.

Procvičování psaní dosud 
probraných písmen..

 Opakování velkých písmen.

Docvičování obtížných spojů.

Opis a přepis vět z tabule a učebnice.

Jednoduchý diktát vět.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno K
 - uvolňovací cviky

2. Opis a přepis slov - převedení tiště-  - obtahování tvaru písmene K
ných písmen do psané podoby;  - nácvik psaní písmene K.
přepisování vět.

Docvičování obtížných spojů:
3. Diktát krátkých vět.  - docvičovací cvičení.

Opis a přepis snadných vět.

Diktát jednoduchých vět.

Psaní vět s otázkou a odpovědí.

Interpunkční  znaménka  !  ?  ,  .

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
PSANÍ 5

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky
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8.ročník ZŠS - I.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno B
 - uvolňovací cvičení

2. Opis a přepis slov - převedení tiště-  - obtahování tvaru písmene B
ných písmen do psané podoby;  -  nácvik psaní písmene B.
přepisování vět a jednoduchých textů.
textů. Docvičování obtížných spojů:

 - docvičování obtížných tvarů.

Opakování velkých písmen:
 - docvičování obtížných tvarů.

Opis a přepis snadných vět:
 - opis jednoduché říkanky
 - opis a přepis textu z tabule.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno R
 - uvolňovací cviky

2. Opis a přepis slov - převedení tiště-  - obtahování tvaru písmene R
ných písmen do psané podoby;  - nácvik psaní písmene R.
přepisování vět a jednoduchých textů.
textů. Psaní snadných slov podle diktátu.

3. Diktát slov. Opis a přepis snadných vět:
 - opis a přepis textu z učebnice.

Docvičování obtížných tvarů.

Strana
1

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
PSANÍ

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Metodické 
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)
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8.ročník ZŠS - I.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno Ř
 - opakování psaní písmene R

2. Opis a přepis slov - převedení tiště-  - nácvik písmene Ř.
ných písmen do psané podoby;
přepisování slov a jednoduchých Opis a přepis slov, která žáci čtou:
textů.  - opis jednoduché říkanky z učebnice.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno T
 - uvolňovací cviky

2. Opis a přepis slov - převedení tiště-  - obtahování tvaru písmene T.
ných písmen do psané podoby;  - nácvik psaní písmene T.
přepisování vět a jednoduchých textů. Individuální docvičování písmen:
textů.  - docvičování obtížných tvarů.

Opis a přepis slov:
 - opis jednoduché říkanky
 - opis a přepis jednoduchých vět
    z tabule  a učebnice
 - přepis vět na základě otázek
a odpovědí (? !).

1. Psaní psacích písmen. Písmeno F
 - uvolňovací cviky

2. Opis a přepis slov - převedení tiště-  - obtahování tvaru písmene F
ných písmen do psané podoby;  - nácvik psaní písmene F.
přepisování jednoduchých textů.  - nácvik psaní písmene F.

Docvičování obtížných spojů.

Opis a přepis jednoduchého textu:
- opis a přepis textu z učebnice
- přepis jednoduché básničky.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z RVP

PSANÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva

Metodické 
poznámky
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8.ročník ZŠS - I.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno S, Š
 - uvolňovací cviky

2. Opis a přepis slov - převedení tiště-  - obtahování tvaru písmene S
ných písmen do psané podoby;  - nácvik psaní písmene S, Š.
přepisování slov, vět a jednoduchých 
textů. Opakování velkých písmen.

3. Diktát slov a krátkých vět. Diktát snadných dvouslabičných 
slov, vět:
 - diktát slov a dosud prrobraných 
    písmen.

Opis,  přepis slov a vět
 - přepis slov, vět z tabule
 - opis textu z učebnice.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno L
 - uvolňovací cviky

2. Opis a přepis slov - převedení tiště-  - obtahování tvaru písmene L
ných písmen do psané podoby;  - nácvik psaní písmene L.
přepisování vět  a jednoduchých 
textů. Individuální docvičování písmen.

Opis a přepis snadných vět:
 - opis a přepis vět z tabule a učebnice.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
PSANÍ 3

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky
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8.ročník ZŠS - I.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno D
 - uvolňovací cviky

2. Opis a přepis slov - převedení tiště-  - obtahování tvaru písmene D
ných písmen do psané podoby;  - nácvik psaní písmene D.
přepisování vět  a jednoduchých 
textů. Individuální docvičování písmen.

Docvičování obtížných spojů.

Psaní slabik, slov.

Opis jednoduchých vět:
 - opis rozpočitadla, říkadla.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno G
 - uvolňovací cviky

3. Diktát slov a krátkých vět.  - obtahování tvaru písmene G
 - nácvik psaní písmene G.

Docvičování obtížných spojů.
Psaní snadných slov podle diktátu.

Psaní snadných vět.

Diktát jednoduchých vět.

Opis vět, básně z učebnice.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
PSANÍ 4

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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8.ročník ZŠS - I.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno x, X
 - uvolňovací cvičení
 - obtahování tvaru písmene x, X
 - nácvik psaní písmene x, X.

Docvičování obtížných spojů.

1. Psaní psacích písmen. Písmeno y, Y
 - uvolňovací cvičení

4. Úprava psaného textu; psaní adresy  - obtahování tvaru písmene y, Y
a  krátké korespondence.  - nácvik psaní písmene  y, Y.

Docvičování obtížných spojů.

Nácvik psaní - jména a příjmení rodičů,
                          jména sourozenců:
 - psaní vlastních jmen
 - psaní příjmení.

Opakování velkých písmen :
 - opakování všech písmen dosud 
   probraných.

Napsat vlastní jméno, příjmení, 
datum narození, adresu.

Napsat pohlednici k naroz., svátku,..

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
PSANÍ 5

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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9.ročník ZŠS - I.

Dbát na čitelný 1. Psaní psacích písmen. Uvolňovací cvičení.
písemný projev.

2. Opis a přepis slov - převedení Docvičování obtížných spojů písmen.
Psát slabiky  a jedno- tištěných písmen do psané podoby; 
duchá slova i podle přepisování slov, vět a jednoduchých Opakování psaní velkých písmen.
diktátu. taxtů, psaní na PC.

Osvojení získaných dovedností.
Opsat slova  a jedno- 3. Diktát slov a krátkých vět.
duché věty. Psaní adresy , pohlednice, krátkého

4. Úprava psaného textu; psaní adresy dopisu, přání k Vánocům, k svátku,
Napsat nebo opsat a krátké korespondence; psaní pomocí k narozeninám.
jednoduché sdělení podle PC.
předlohy. Psaní nápisů pod obrázky.

5. Psaní číslic.
Přepsat krátký jedno- Nácvik psaní velkých tiskacích písmen.
duchý text.

Luštění jednoduchých křížovek a tajenek.
Podepsat se psacím 
písmem. Vyplnění jednoduchého dotazníku.

Napsat nebo opsat Zvyšování kvality písma.
běžné písemnosti - 
adresu, přání, dopis Psaní krátkých vět podle diktátu.
podle vzoru.

Opis a přepis slabik, slov, vět.
Psaní číslic i podle
nápovědy. Opis  a přepis  zadaného textu.

Vedení deníku.

Praktické využívání získaných dovednosti.

Podle možností psaní na stroji nebo počítači.

Opakování psaní vlastního jména 
a příjmení. Opakování psaní číslic.

Strana
1

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
PSANÍ

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Metodické 
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

 



 

 

10.ročník ZŠS - I.

Dbát na čitelný 1. Psaní psacích písmen. Uvolňovací cvičení.
písemný projev.

2. Opis a přepis slov - převedení Docvičování obtížných spojů písmen.
Psát slabiky  a jedno- tištěných písmen do psané podoby; 
duchá slova i podle přepisování slov, vět a jednoduchých Opakování psaní velkých písmen.
diktátu. taxtů, psaní na PC.

Osvojení získaných dovedností.
Opsat slova  a jedno- 3. Diktát slov a krátkých vět.
duché věty. Psaní adresy , pohlednice, krátkého

4. Úprava psaného textu; psaní adresy dopisu, přání k Vánocům, k svátku,
Napsat nebo opsat a krátké korespondence; psaní pomocí k narozeninám.
jednoduché sdělení podle PC.
předlohy. Psaní nápisů pod obrázky.

5. Psaní číslic.
Přepsat krátký jedno- Nácvik psaní velkých tiskacích písmen.
duchý text.

Luštění jednoduchých křížovek a tajenek.
Podepsat se psacím 
písmem. Vyplnění jednoduchého dotazníku.

Napsat nebo opsat Zvyšování kvality písma.
běžné písemnosti - 
adresu, přání, dopis Psaní krátkých vět podle diktátu.
podle vzoru.

Opis a přepis slabik, slov, vět.
Psaní číslic i podle
nápovědy. Opis  a přepis  zadaného textu.

Vedení deníku.

Praktické využívání získaných dovedností.

Podle možností psaní na stroji nebo počítači.

Opakování psaní vlastního jména 
a příjmení. Opakování psaní číslic.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
PSANÍ

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1
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UČEBNÍ OSNOVY 
 
 
 
  5.1  VZDĚLÁVACÍ OBLAST:  ČESKÝ JAZYK  

A JAZYKOVÁ  KOMUNIKACE 
 
  5.1.3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   ŘEČOVÁ  VÝCHOVA 
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 
         a) obsahové: - zaměřuje se na osvojení jazyka a používání vět se správnými 
                                     gramatickými strukturami 
                                - rozvíjí komunikaci jako prostředek orientace v sociálních  
                                 situacích. 
                                - rozšiřuje a obohacuje slovní zásobu, učí formám společenského 
                                 styku, schopnosti domluvit se v běžných situacích 
                                - zvládat základní pravidla komunikace. 
 
         b) průřezová témata:  OSV, EV, VMEGS 
 
         c) časové:  1.stupeň - celková dotace 12 hodin týdně 
                               2.stupeň - celková dotace 4 hodiny týdně 
 
         d) organizační: vyučovací hodina v kmenové třídě, případně v počítačové  

                          učebně, využití IA tabule, DUMů, součástí výuky jsou návštěvy      
                                     filmových a divadelních představení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           102 



 

104 
 

učí žáka rozumět sdělení a reagovat na ně podle svých možností;

učí žáky osvojit si návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti;
učí žáky dodržovat základní společenské normy a pravidla soužití;
má povědomí o základních právech a povinnostech občanů;
dokáže se správně chovat v krizových situacích;

dává žákům jednoduchá a srozumitelná sdělení, soustavně rozvíjí řečové
schopnosti žáků;
vyjadřuje své pocity, názory a postoje vhodným způsobem a srozumitelnou
formou, zvládá jednoduchou formu písemné komunikace nutnou  
pro praktický život;

respektuje individuální zvláštnosti žáků a vede k tomu i ostatní;
vede žáky k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti;
buduje a posiluje jeho sebevědomí;

Kompetence 
komunikativní

měl by se měl naučit číst všechna tiskací i psací písmena a zvládat čtení krátkého 

učí žáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si základy techniky psaní 
tiskacího nebo psacího písma, umět se podepsat, znát adresu apod.;

jednoduchého textu;
ovládá elementární způsoby práce s počítačem;

 2. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU ŘEČOVÁ VÝCHOVA

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

učí žáky domluvit se v běžných situacích, používat věty se správnými 
gramatickými strukturami;

učí žáky odpovídat větou a komunikovat vhodně v běžných situacích, rozpoznat
chybu a hledat správné řešení;

Ž

U

reprodukovat;
učí se chápat jednoduchý text, orientovat se v něm a umět jej jednoduše 

Ž

U

Ž

Kompetence 
sociální                            

a                                       
personální

Kompetence                                   
k učení

U

Ž

U

Kompetence                               
k řešení 

problémů

má základní představu o vztazích mezi lidmi a orientovat se v prostředí, 
ve kterém žije;
rozpozná nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky;

Kompetence 
občanské

U

Ž

Kompetence 
pracovní

U

Ž

dohlíží na bezpečnost a hygienu práce;

soustředí se na pracovní výkon.

respektuje dosažený pracovní výsledek žáka, vhodně jej posuzuje a motivuje
žáka k další práci;
má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností,
pracuje podle instrukcí a pod vedením učitele;

 
 
 
 
 
 



 

 

1.ročník ZŠS - I.

1. Dechová, hlasová a artikulační cvičení. Nácvik správné dechové techniky po-
mocí her, s využitím motivace:
čichání ke květinám, foukání do papí-
rových kuliček, přerušování výdecho-
vého proudu.

2. Výslovnost, intonace, rytmizace. Zjištění úrovně zvládnutí jednotlivých
hlásek.Cvičení pro předškolní děti:
měkké patro, hrot jazyka, pohyb do
stran.Všechna cvičení motivovat.

3. Edukace a reedukace řeči, rozvíjení Pojmenovávat věci okolo sebe, části
fonematického sluchu. těla, hračky, oblečení.

4. Formy komunikace jako prostředku Využít maňásků k předvádění konkrét-
orientace v sociálních situacích, alter- ních situací: spí, sedí, hladí tě, pláče.
nativní a augmentativní způsoby ko- Komunikace dvou loutek s otázkami
munikace. k dětem, postupné zapojování do her.

5. Přednes, vyprávění, říkanky, krátké Využít říkadel pro nejmenší:
básničky, popisy obrázků. Vařila myšička kašičku, 

Paci, paci, pacičky,
Jedna, dvě, Honza jde.
Vybírat jednoduché obrázky, využívat
společně nakreslených obrázků.
Jednoduché říkanky k ročním období,
k počasí.

6. Poslech předčítaného textu. Pracovat s pohádkami: 
O řepě,  O Karkulce, 
O perníkové chaloupce.
Využít souborů obrázků k pohádce.
Dotvářet předkreslené obrázky a umět
je pojmenovat.

Metodické 
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

ŘEČOVÁ VÝCHOVA

Výstup z RVP (žák by měl) č.

Strana
1
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1.ročník ZŠS - I.

7. Reprodukce a dramatizace,říkanky, Pohádky, které děti znají, dramatizovat OSV Sociální rozvoj
básničky, jednoduché příběhy. s nápovědou.Využít rekvizit, obráz- Poznávací schopnosti

ků. - vzájemné poznávání se ve
Nacvičené říkanky rytmizovat s využi- skupině/třídě.
tím hry na tělo - tleskání, pleskání,
dupání. Hry: Tiše děti, ježek spí,  
Had leze z díry.
Využít rovněž hry se zpěvem:
Pásla ovečky,
Zajíček v své jamce.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

ŘEČOVÁ VÝCHOVA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové  vztahy)
Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva

Metodické 
poznámky
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2.ročník ZŠS - I.

1. Dechová, hlasová a artikulační cvičení. Procvičování správné dechové techni-
ky pomocí her . Opakování dechových
cvičení z 1. ročníku -slabý a silný výde-
chový proud, zadržení dechu,dýchání
nosem, ústy.

2. Výslovnost, intonace, rytmizace. Cvičení výslovnosti jednotlivých hlá-
sek. Gymnastika jazyka: měkké patro,
hrot jazyka, pohyb do stran.
Učit se regulovat sílu hlasu.Využít
k tomu říkanek - Tiše, děti, ježek spí.

3. Edukace a reedukace řeči, rozvíjení Pojmenovávat kromě věcí kolem sebe
fonematického sluchu. také děje: Co kdo dělá. Využít obrázků.

M.Tichá: Hledej s Bětkou.

4. Rozvoj komunikace jako prostředku Hravou formou pobízet děti k slovní-
orientace v sociálních situacích, alter- mu projevu. Podporovat komunikaci
nativní a augmentativní způsoby otázkami :Co se stane, když…(Otočím
komunikace. vodovodním kohoutkem?)

Co udělám, když…(Něco dostanu?)

5. Přednes, vyprávění, říkanky, krátké Využívat leporela:  O Palečkovi,
básničky, popisy obrázků. O jabloňce,

Hrajeme si celý den.
Leporela o zvířátkách:  Vepřík Bořík, 
Ježek Běžek,
Srneček Borek.
Vyprávění pohádky podle série obráz-
ků.
Správně řadit obrázky podle děje.

6. Poslech předčítaného textu. Využívat knih s bohatou doprovodnou
ilustrací : D.Mrázková: Můj medvěd
Flóra.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové  vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

ŘEČOVÁ VÝCHOVA

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP
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2.ročník ZŠS - I.

7 Reprodukce a dramatizace, říkanky, Reprodukovat s pomocí známé pohád- OSV Sociální rozvoj
básničky,  jednoduché příběhy. ky. Využít obrázků, rekvizit. Spolupráce a soutěživost

Jednoduché říkanky rytmizovat hrou - rozvoj sociálních dovedností
na tělo. pro spolupráci (jasná a respek-
Pokusit se vyprávět jednoduchý vlast- tující komunikace, řešení kon-
ní příběh. (Cos dělal, když ses ráno fliktu, podřízení se).
probudil?)

Výstup z  RVP (žák by měl) 

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

ŘEČOVÁ VÝCHOVA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Téma učiva

Metodické 
poznámky
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3.ročník ZŠS - I.

Odpovídat na otázky slo- 4. Rozvoj komunikace jako prostředku Vyprávění u obrázků :
vem, větou. orientace v sociálních situacích, podzim, sklizeň ovoce v sadě,

činnosti dětí na podzim.
Popsat jednoduché obráz- 5. Popisy obrázků.
ky.

Reprodukovat jednoduché 5 Říkanky. Krátké básničky. Kniha: První říkadla pro nejmenší.
říkanky a básničky. Obrázkům přiřadit text.

Dokázat se koncentrovat 6. Poslech předčítaného textu. Výběr z pohádek:
na poslech pohádek O řepě, O perníkové chaloupce
a krátkých příběhů. O Karkulce, O kůzlátkách,

O Budulínkovi, Rukavička.

Reprodukovat jednoduché 7. Reprodukce a dramatizace. Reprodukce podle obrázku. OSV Sociální rozvoj
říkanky, básničky, pohádky. Říkanky, básničky,jednoduché příběhy. Dramatizace pohádek. Spolupráce a soutěživost

- rozvoj individuálních doved-
ností pro spolupráci (nesou-

Odpovídat na otázky slo- 4. Alternativní a augmentativní způsoby hlas, odpor apod.)
vem, větou. komunikace.

Reprodukovat krátký text 7. Reprodukce a dramatizace. Rukavička. O veliké řepě.
podle otázek. Vybrat nejlépe osvojené pohádky.
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4.ročník ZŠS - I.

2. Rytmizace. Rytmizace známých říkanek.
Hra na tělo: Co je to? Pojmenování 
a vytleskávání názvů  jednotlivých
částí těla nebo věcí okolo nás.

3. Edukace a reedukace řeči, rozvíjení Pojmenovat věci, jednoduchý děj.
fonematického sluchu. J.Zapletal: Povídej, co kdo dělá.

Popsat osoby, předměty 4. Popisy obrázků. M. Trulářová: Obrázkový slovník pro 
podle reálu nebo vyobra- afatiky. Popis obrázků: věci, osoby.
zení za pomoci doprovod-
ných otázek.

Vyprávět jednoduchý pří- 5. Popisy obrázků. Vyprávění. M.Truhlářová: Obrázkový slovník pro
běh podle obrázku. afatiky.  Popis jednoduchého děje:

V lese, V ZOO, Na ulici, Ve škole…
L. Štíplová: Kdo tu zobe, kdo tu plave.

Reprodukovat krátké texty 6. Poslech předčítaného textu J. Kožíšek: Výbor z díla. Celoroční prá-
podle jednoduché osnovy.  ce s knihou podle ročních období.

Osnovu zpočátku tvořit obrázkovou.

Vyprávět zhlédnutý film V. Čtvrtek: Křemílek a Vochomůrka.
nebo divadelní příběh Práce s knihou. Poslech, promítnutí
podle návodných otázek. příběhu na videu, vyprávění pomocí

otázek.

Zvládat slovní formy spo- 7. Reprodukce a dramatizace, jednodu- Nacvičovat základní pravidla společen- OSV Osobnostní rozvoj
lečenského styku - pozdrav, ché příběhy. ského styku formou jednoduchých Sebepoznání a sebepojetí
prosba,poděkování. scének. - moje vztahy k druhým lidem

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vz tahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

ŘEČOVÁ VÝCHOVA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP
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5.ročník ZŠS - I.

2. Rytmizace. Rytmizace známých říkanek. OSV Osobnostní rozvoj
Hra na tělo:  Co je to? Sebepoznání a sebepojetí
Tleskání, pleskání do stehen, dupání: - moje tělo
rytmizace slov podle obrázků, věcí ve 
třídě, částí lidského těla.

4. Rozvoj komunikace jako prostředku Celoroční práce s knihou: M.Lukešová,
orientace v sociálních situacích, alter- B.Říha: Velká obrázková knížka pro ma-
nativní a augmentativní způsoby ko- lé děti. Popisovat obrázky věcí a čin-
munikace. ností. Pomáhat návodnými otázkami.

5. Přednes, vyprávění, říkanky, krátké F.Kábele, B.Pávková: Obrázková škola 
básničky, popisy obrázků. řeči. Celoroční práce s knihou.

Založit deník osvojených říkanek. Prů-
běžně je opakovat, upevňovat a rozši-
řovat.

Vyprávět jednoduchý příběh 6. Poslech předčítaného textu. Trojrozměrné pohádkové knížky s po-
podle obrázků. hyblivými částmi: Perníková chaloupka,

O kuřátku. Učit se vyprávět podle ob-
rázků.
F.Hrubín: Broučci (podle J.Karafiáta):
vydání Pressfoto. Vyprávět podle foto-
grafií z loutkové pohádky.
Předčítaný text doprovázet prohlížením
obrázků.

Zvládat slovní formy spo- 7. Reprodukce a dramatizace. Využít poslechu, reprodukce a dramati-
lečenského styku - pozdrav, zace k nácviku základních pravidel spo-
prosba, poděkování. lečenského styku.

Domluvit se v běžných 
situacích.
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6.ročník ZŠS - I.

2. Výslovnost, intonace, rytmizace. Hra na tělo. Tleskání, pleskání, dupání.
Posilovat smysl pro rytmus. Opakovat,
procvičovat a upevňovat známé říkanky.

Reprodukovat krátké texty 4. Rozvoj komunikace jako prostředku D.Mrázková: Co by se stalo, kdyby…
podle jednoduché osnovy. orientace v sociálních situacích,alter- Odpovídat slovem, celou větou. Osno-

nativní a augmentativní způsoby komunikace vou jsou jednoduché obrázky k textu.

Popsat osoby, předměty 5. Přednes, vyprávění, říkanky, krátké M.Tichá: Hledej s Bětkou (Na zahradě, EV Ekosystémy - les
podle reálu nebo vyobra- básničky, popisy obrázků. Na louce, V lese, U rybníka).Popsat vy- (les v našem prostředí, význam
zení za pomoci doprovod- obrazená zvířata, jejich chování, popsat lesa).
ných otázek. věci.Zopakovat známé říkanky, vztahu-

jící se k námětu.
M.Lukešová, B.Říha: Velká obrázková
kniha o zvířatech.

Reprodukovat krátké texty 6. Poslech předčítaného textu. Celoroční práce s knihou - F.Hrubín:
podle jednoduché osnovy. Špalíček veršů a pohádek.

Vyprávět shlédnutý filmo- 7. Reprodukce a dramatizace, říkanky, Využít zážitků z konkrétního divadelního
vý nebo divadelní příběh básničky, jednoduché příběhy. nebo filmového představení k rozvoji
podle návodných otázek. souvislého vyjadřování.

Zvládat slovní formy spo- Text: Proč maminka Adámka nechce :
lečenského styku - pozdrav, využít k upevnění společenských návyků.
prosba, poděkování.

Domluvit se v běžných Nakupujeme v papírnictví - hra na ob-
situacích. chod, jednoduché etudy.

Jak si objednám a zaplatím obědy.
Jak  správně telefonuji.
chod, jednoduché etudy.

OSV Osobnostní rozvoj
Dramatizovat jednoduchý Co udělám? (Ztratil jsem se ve Zlíně. Na- Rozvoj schopností poznávání
krátký příběh. šel jsem mobil, peněženku.) - cvičení dovednosti zapama-

tování, řešení problémů.
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7.ročník ZŠS - I.

Dosáhnout srozumitelné- 1. Rozšiřování slovní zásoby, základy Celoroční práce s knihou Běžel z lesa
ho mluveného projevu, techniky mluveného projevu - správné zajíček (říkadla, pohádky a hádanky 
širší slovní zásoby, snažit dýchání, výslovnost, intonace a rytmi- o zvířátkách.)
se o zřetelnou výslovnost. zace. Rytmizace říkadel, procvičování správ-

ného dýchání a intonace, reprodukce
pohádek, dramatizace.

Popsat děje, jevy a osoby 4. Konverzační cvičení; tvorba otázek Co kdo dělá? Obrázky různých profesí. OSV Morální rozvoj Hod-
na obrázcích. a odpovědí. Popisovat činnost. Tvořit otázky k do- noty, postoje, praktická etika

plnění poznatků o profesi. Odpovídat - vytváření povědomí o kvali-
na otázky: Co umí? Jak to dělá? Co k to- tách typu odpovědnost,spo-
mu potřebuje? lehlivost, spravedlivost, res-

pektování atd.
Používat věty se správný- 4. Základní komunikační pravidla. Haló,haló, kdo je tam? Praktický nácvik
mi gramatickými strukturami. správného používání telefonu.

Dobrý den, jak se máte? Praktický ná-
cvik komunikace. Učit se naslouchat,
reagovat, mluvit přiměřeně hlasitě, sro-
zumitelně. Neskákat do řeči.

Dbát na kulturu mluveného 1. Rozšiřování slovní zásoby. Jednoduché hádanky. Jednoduché
projevu. tematické křížovky s tajenkou.

2. Rozvíjení fonematického sluchu. Hry se zpěvem: Had leze z díry, Na zla-
tou bránu, Na Elišku, Pásla ovečky, Na
zajíčka. Sladit pohyb se zpěvem. Vyjád-
řit pocit a zážitek pohybem. Rozšiřovat 
zásobu her podle schopností žáků.
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8.ročník ZŠS - I.

Převyprávět vyslechnutý 5. Mimojazykové prostředky řeči - mimika, Pohádky z ciziny. (Zásobník pohádek VMEGS Evropa a svět nás
přiměřeně náročný příběh. gesta. z celého světa s obrázky.) zajímá - lidová slovesnost,

zvyky a tradice národů Evropy
Dramatizovat jednoduchý Dle možností dramatizace pohádek.
příběh nebo pohádku.

Dramatizovat jednoduchý 5. Mimojazykové prostředky řeči - mimika, G.Kent: Ezopské bajky.
příběh nebo pohádku. gesta. J.Lada, J.Brukner: Bajky

Celoroční práce s knihami. Rozlišovat
správné a nesprávné chování, učit se 
pojmenovat jejich příčiny a důsledky.
Ilustrovat bajky, využít i omalovánky.

2. Rozvíjení fonematického sluchu. Hry se zpěvem: opakovat a upevňovat
osvojené hry, dle možností a schopnos-
tí se naučit nové.

2. Edukace a reedukace řeči. Slovní fotbal - hra se slovy.

Převyprávět přiměřeně ná- 1. Rozšiřování slovní zásoby. Využít zážitku z filmového představení
ročné filmové představení. nebo promítnout krátkou pohádku.

Vyprávět obsah.

1. Rozšiřování slovní zásoby. Jednoduché křížovky s tajenkou.

4. Základní komunikační pravidla; Umím to správně? (Chování u lékaře, OSV Sociální rozvoj
komunikační cvičení. v obchodě, v divadle.)  Komunikace - komunikace 

Nechej mě, ne, to nechci…Učit se zvládat v různých situacích (informo-
konfliktní situace. Slušně vyjádřit vání, odmítání, omluva, poz-
nesouhlas. Praktické ukázky. drav, prosba, přesvědčování,

řešení konfliktů, vyjednávání,
Vyprávět vlastní zážitky 4. Konverzační cvičení. Vánoce u nás doma. Nejhezčí dárek. vysvětlování, žádost apod.)
a popsat své pocity. Nejkrásnější výlet. Nejoblíbenější oblečení,

jídlo, zábava.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické  
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
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9.ročník ZŠS - I.

Dbát na kulturu mluvené- 1. Základy techniky mluveného projevu "Velká obrázková knížka o zvířatech".
ho projevu. -správné dýchání, výslovnost, intona- Přečíst potichu text k obrázku, vlastními

ce a rytmizace. slovy říct ostatním obsah textu, ti hádají,
Popsat děje, jevy a osoby co to je, ukázat obrázek.
na obrázcích.

Převyprávět vyslechnutý 1. Rozšiřování slovní zásoby. "Indické pohádky"-celoroční práce 
přiměřeně náročný příběh, s knihou. Poslech, četba, vyprávění, ilu-
divadelní nebo filmové strace, dramatizace.
představení. Využít zážitků z filmu nebo divadla.

Používat věty se správný- 4. Tvorba otázek a odpovědí. "Řekni proč"-celoroční práce s knihou.
mi gramatickými strukturami. 1. Rozšiřování slovní zásoby. Encyklopedie otázek a odpovědí.

1. Rozšiřování slovní zásoby. Křížovky s tajenkou - kolektivní práce
na tabuli a individuální v sešitě.

2. Edukace a reedukace řeči Četba na pokračování s ilustracemi :
J.Zeman:" O veverce Zrzečce".

Dramatizovat jednoduchý 4. Konverzační cvičení. "Malé divadlo" - zvolit si jednoduchou
příběh nebo pohádku. pohádku o zvířatech, vyrobit z papíru

a špejlí loutky, zahrát menším dětem di-
vadlo.

4. Tvorba otázek a odpovědí. "Kdo nám poví, co je přísloví?" Vysvět- OSV Osobnostní rozvoj
lit, proč si lidé vymysleli přísloví. Vyu- Rozvoj schopnosti poznávání
žít jednoduchých přísloví s obrázky. - cvičení smyslového vnímání,

pozornosti a soustředění.
Vyprávět vlastní zážitky 4. Základní komunikační pravidla, kon- "Jak slavíte u vás doma?"(Vánoce, narozeni-
a popsat své pocity. verzační cvičení, tvorba otázek a od- ny, Velikonoce).

povědí.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

ŘEČOVÁ VÝCHOVA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1

 



 

116 
 

10.ročník ZŠS - I.

Převyprávět vyslechnutý, 1. Rozšiřování slovní zásoby. Výběr dobrodružných příběhů pro děti
přiměřeně náročný příběh. a mládež: E.Kincaid: Nejkrásnější dobro-

družné příběhy, E.Batlička: Kavalíři 
odvahy. Poslech, četba, reprodukce.

Komunikovat vhodně 4. Konverzační cvičení, tvorba otázek Komunikační cvičení:
v běžných situacích a odpovědí. Jak jsem prožil víkend, prázdniny.
a zvládat základní pravidla Co rád dělám ve volném čase.
komunikace. Kdo jsou mí kamarádi, co máme společ-

ného, jak trávíme spolu čas.
Vyprávět vlastní zážitky Co se mně líbí - nelíbí okolo mě, proč,
a popsat své pocity. jak by se to dalo změnit.

Převyprávět vyslechnutý, 1. Rozšiřování slovní zásoby. Výběr bájí a pověstí přiměřeně srozumi-
přiměřeně náročný příběh. telných. Poslech, reprodukce, četba.

Staré pověsti české, Staré řecké báje 
a pověsti, Pověsti ze Slovácka.

Dramatizovat jednoduchý 3. Alternativní způsoby komunikace. "Malé divadlo": zdramatizovat jednodu- OSV Sociální rozvoj
příběh nebo pohádku. chou pohádku, navázat na předcházejí- Komunikace - dovednosti pro

 cí rok, obohatit zásobu loutek o nové sdělování verbální i neverbální
Snažit se o zřetelnou výslovnost. postavy. (technika řeči, výraz řeči, cvi-

1. Rozšiřování slovní zásoby. Hádanky, doplňovačky, křížovky s tajenkou. čení v neverbálním sdělování).

Dosáhnout širší slovní zásoby.

Používat věty se správný- 4. Konverzační cvičení, tvorba otázek " Řekni proč".Dokončení práce s ency-
mi gramatickými strukturami. a odpovědí. klopedickou knihou otázek a odpovědí.

Dramatizovat jednoduchý 5. Mimojazykové prostředky řeči - mimika, F. Hrubín: Devatero pohádek a pohádka
příběh nebo pohádku. gesta. Boudo,budko - dramatizace.

2. Edukace a reedukace řeči, rozvíjení Četba na pokračování: O zvířátkách pana
fonematického sluchu. Krbce.
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UČEBNÍ OSNOVY 

 
 
 
  5.2  VZDĚLÁVACÍ OBLAST:    MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 
 
  5.2.1 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   MATEMATIKA 
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 
          a) obsahové - obor je rozdělen do čtyř tématických okruhů: 

                              

I.     Řazení a třídění předmětů (1. – 6. ročník) 
                       II.    Číslo a početní operace 
                       III.   Závislosti, vztahy a práce s daty 
                       IV.   Základy geometrie 

      
               b) průřezová témata:  OSV 
       

    c) časové: 1. stupeň -  celková dotace 17 hodin týdně, 
                                              z toho v 1. a 2. ročníku 2 disponibilní hodiny, 
                                              ve 3. ročníku 1 disponibilní hodina   
                          2. stupeň  -  celková dotace 12 hodin   

 
          d) organizační:    - vyučovací hodina v kmenové (příp. počítačové učebně),   
                                                  využití IA tabule , DUMů, 

-  poměr vyučovacích hodin aritmetiky a geometrie se může                                            
       operativně měnit (základní model u 3 vyučovacích  
         hodin: 2 +1). 
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Kompetence 
sociální                                    

a                               
personální

používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky;

U

 2.   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU  MATEMATIKA

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

srozumitelně a názorně vysvětluje základní pojmy;
individuálním přístupem k žákům maximalizuje jejich naději na úspěch;

uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích;

zařazuje metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry
(problémové úkoly, práce s chybou, hádanky, soutěže, olympiády, zajímavé
domácí úkoly);

každodenního života;
používat termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi 

zadává úkoly při kterých žáci spolupracují (úkoly pro dvojice, skupinová práce);
vede žáky k výstižnému projevu;
rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností;
chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály;

překonává problémy přiměřeně ke svým možnostem;
nenechá se při řešení problému odradit nezdarem;
ví, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů;

vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu;

navazuje a udržuje vztahy mezi vrstevníky, respektuje druhé lidi;

usměrňuje práci a chování žáků;
využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti;
dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití;

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování;
umožňuje každému žáku zažít úspěch;
zadává úkoly vedoucí ke spolupráci;
orientuje se v prostředí, ve kterém žije;

pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané 
jednoduché úkoly;
soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění;
přijímá posouzení výsledků své práce.

vyžaduje dokončení započaté práce v daném termínu;
vede žáky k samostatnému pozorování jevů a jednání lidí související s matematikou
(měření, odhad, finance);
zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy;

U

Ž

U

Ž
Kompetence 
občanské

Kompetence 
pracovní

Ž

U

Ž

Kompetence                                   
k učení

Kompetence                                              
k řešení 

problémů

Ž

U

Ž

U
Kompetence 

komunikativní

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.ročník ZŠS - I.

I. ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ
Orientovat se v pojmech I/1 Porovnávání prvků, tvoření Procvičování pojmů:
všechni - nic, hodně - skupin prvků, třídění podle všechno-nic, všichni-nikdo.
málo, malý-velký, různých kritérii Ukaž, škrtni, vybarvi, kde jsou
dlouhý - krátký stejně - více - méně, všichni žáci, jablíčka…ukaž, kde není
stejně-více-méně hodně - málo, nic, nikdo.
široký - úzký. Hlédání shodných prvků a odlišností

na obrázku.
Pojmy hodně - málo
          stejně - více - méně.
Diferenční cvičení: spoj, ukaž, vybarvi
čeho je hodně,méně, stejně, polož
stejně…
Manipilační činnosti s konkrétními předměty.

Určování prvků před, za… podle
Orientovat se v prostoru předlohy.
nad,pod,před,za,vedle, Napodobování směru pohybu
na začátku, na konci, předmětů podle šipky.
nahoře, dole. Procvičování na konkrétních

situacích.

I/3 Určování počtu, porovnávání Ústní porovnávání čísel 1 a 2.
čísel, kvantitativní vztahy. Pojmy: více - méně, větší-menší

stejně, rovná se.

Třídit předměty podle I/4 Manipulace s předměty, řazení Poznávání a pojmenování předmětů.
velikosti, barev, tvarů předmětů podle dané vlatnosti Třídění předmětů podle různých
obsahu. (malý-velký, krátký-dlouhý). kritérii - pojmenovat, ukázat, spojit

čarou, kam předmět patří.
Vybarvit předměty - poznávání barev.
Třídění odlišných předmětů.
Třídění podle vlastností .
Pojmenování předmětů.
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1.ročník ZŠS - I.

I. ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ
Řadit předměty I/6 Orientace na ploše. Umísťování předmětů na ploše
zleva doprava. podle diktátu.

Procvičování pojmů před, za, vpravo,
vlevo,uprostřed.
Orientace v knize, sešitě.

II. ČÍSLO  A  POČETNÍ
OPERACE

Číst, psát a používat II/1 Obor přirozených čísel do 100 Pojem čísla 1.
číslice v oboru do 5, Číslice 1, čtení číslice 1.
numerace do 10. Určování počtu prvků, řazení čísla

II/2 Číselná osa. k obrázku, prvky k číslici.
Orientovat se Nácvik psaní čísla 1.
v číselné řadě 1 až 10. II/3 Přiřazování čísel k prvkům

a naopak. Číslo 2.
Pojem čísla 2, číslice 2.
Spoj čarou, co patří k číslici 2.
Vybarvi skupinu 2 předmětů.
Nácvik počítání na prstech.
Psaní a čtení číslice 2.
Střídání psaní a čtení číslic 1,2.
Nakresli správný počet prvků k číslům.
Uspořádání čísel 1,2 na číselné ose.
Odříkávání číselné řady.
Rozlišování množství a čísel 1,2.

Sčítat a odčítat s užitím II/4 Sčítání a odčítání. Při sčítání používat pojmu  " a ".
názoru v oboru do 5. Sčítání pomocí grafického znázornění.

Nácvik sčítání na prstech.
Znát matematické pojmy Nácvik zápisu 1 + 1 = 2.
+ ,- , a umět je napsat.

Porovnávání čísel na předmětech.
Psát číslice 1 - 5 II/5  Diktát čísel a jednoduchých Porovnávání předmětů.
i podle diktátu. příkladů. Počítání na konkrétních předmětech.

Střídavě počítat příklady na +, -.
Osvojování pamětného počítání.
Psát číslice i příklady podle diktátu.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana
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1.ročník ZŠS - I.

Modelovat jednoduché III. ZÁVISLOSTI, VZTAHY
situace podle pokynů A PRÁCE S DATY
a s využitím pomůcek. III/1 Úlohy na orientaci v prostoru Manipulace s konkrétními předměty.

a  čase.
Používat výrazy pod, Třídění předmětů podle různých
nad,před,za,nahoře,dole, kritérií a vlastností.
vpředu,vzadu.

Uplatňovat matematické III/3 Peníze (bankovky, mince). Mince: 1Kč, 2Kč.
znalosti při manipulaci Manipulace s mincemi.
s drobnými mincemi.

Doplňovat jednoduché III/4 Jednoduché tabulky. Doplňování čísel do tabulky.
tabulky, schémata a Doplňovací cvičení.
posloupnosti čísel
v oboru do 10.

IV. ZÁKLADY GEOMETRIE
Poznat a pojmenovat IV/1 Základní geometrické tvary, Rozlišování základních GT.
základní geometricé tvary čtverec, obdélník, kruh,trojúhelník. Třídění podle tvarů zrakem i hmatem.
(čtverec, obdélník, kruh, Třídění podle vlastností.
trojúhelník).

Cvičení zrakové paměti.
Třídění podle vlastností, tvarů,

Rozlišit základní barev.
geometrické tvary na Hra se stavebnicí, stavění kostek
různých předmětech. podle předlohy.

Třídění předmětů podle různých
kritérii.
Poznávání GT na různých 
předmětech v okolí.

Porovnávat délky IV/4  Porovnávání délky předmětů. Manipulace s GT. Rozlišování velikostí.
různých předmětů, Porovnej, co je menší, větší…
rozlišit kratší-delší. pokládáním GT vedle sebe, na sebe.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
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1.ročník ZŠS - I.

IV. ZÁKLADY GEOMETRIE
IV/1 Základní geometrické tvary, Třídění GT a jejich pojmenování.

čtverec, obdélník, kruh,trojúhelník. Úlohy na orientaci v prostoru.
Skládání obrázků z GT a jejich
obkreslování a vybarvování.
Rozlišování GT ve třídě.
Určování GT podle diktátu a jejich
graf.znázornění.

Orientace v reálných situacích
ve třídě, ve městě.
Grafické znázornění GT.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
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2.ročník ZŠS - I.

I. ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ
PŘEDMĚTŮ

Orientovat se v prostoru - I/1 Porovnávání prvků, Porovnávání předmětů, jejich
nad, pod, před, za, vedle, tvoření skupin prvků, třídění vlastností.
na začátku, na konci, podle různých kritérii ( stejně-více, Určování prvků před, za …
nahoře - dole. méně, hodně-málo, drahý-levný, Dvojice prvků, uspořádání, řazení

všichni-nikdo). podle šipky.
Orientovat se v pojmech Umísťování předmětů na ploše podle
všechno - nic, hodně - diktátu.
málo, malý - velký,
dlouhý - krátký, stejně - Řazení a třídění předmětů.
více - méně, široký - Tvoření skupin prvků.
úzký. I/3 Určování počtu, porovnávání

čísel, kvantitativní vztahy.

Třídit předměty podle I/4 Manipulace s předměty, Procvičování pojmů vpravo, vlevo,
velikosti, barev, tvaru, řazení předmětů podle dané uprostřed.
obsahu. vlastnosti (malý-velký, Třídění předmětů podle společných

krátký - dlouhý). znaků, barev, tvarů…
Rozlišování stejných barev, tvarů,
vlastností.
Manipulační činnosti s konkrétními
předměty.
Rozvoj v orientaci žáků kolem sebe.
Cvičení na koordinaci pohybů ruky
a oka.
Napodobování polohy předmětů
v prostoru, na ploše.
Diferenční cvičení podle různých
kritérií.

Řadit předměty I/6 Orientace na ploše. Orientace v knize a sešitě.
zleva doprava. Znalost základních barev.

Řadění předmětů podle předlohy.
Napodobování směru předmětů
podle šipky.
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2.ročník ZŠS - I.

I/6 Orientace na ploše. Nápodoba poloh a pohybu předmětů
na ploše a v prostoru, směr pohybu
předmětů podle šipky.
Rozmístění předmětů na ploše podle
diktátu.
Procv.pojmů vpravo, vlevo,
před, za, uprostřed…

II. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Číst, psát a používat II/1 Obor přirozených čísel do 100. Pojem čísla 1, číslice 1.
číslice v oboru do 5, Pojem čísla 2, číslice 2.
numerace do 10.  Čtení a psaní čísla 1,2.

Pojem čísla 3, číslice 3.
Odříkávání řady čísel 1 2 3.
Uspořádání číselné řady.
Ukazování počtu na prstech.

Orientovat se v číselné Číselná řada vzestupná a sestupná.
řadě 1 až 10. Doplňování daného počtu nebo

čísel do hromádek.
Pojem čísla 4, číslice 4.
Určování počtu prvků, počítání
po jedné.
Obor přirozených čísel do 4.
Číselná řada vzestupá a sestupná.

II/2 Zápis a rozklad čísla Určování počtu prvků, počítání na
Umět rozklad čísel v desítkové soustavě, číselná osa. konkrétních předmětech.
v oboru do 5. Vztahy před, za, první…

K číslům přiřazovat přísl.počet prvků.

Doplňování prvků k číslům.
Porovnávání skupin prvků 
a přiřazovat k nim čísla.

Psaní čísla 4.
Číselná řada 1 - 4, orientace na
číselné ose.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
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2.ročník ZŠS - I.

II/2 Zápis a rozklad čísla Rozklad čísel  1 - 3.
v desítkové soustavě, číselná osa. Grafické znázornění rozkladu.

Psát rozklad číslicí.

Manipulační činnosti s předměty na
rozklad čísel 1 - 4.
Znázornění rozkladu a zápisy př.
doplň.prvků, čísel.

Přepis příkladů z tabule.
Diktát čísel a příkladů.

Orientovat se v číselné II/3 Porovnávání čísel, přiřazování Ústní porovnávání.
řadě 1 až 10. čísel k prvkům a naopak. Poznávání číselné řady.

Urči, kde je více, méně..
Ústní porovnávání čísel.
Nácvik psaní číslice 3.

Odříkávání číselné řady 123, 321.
Určování vztahů první, poslední čís.
Doplňování čísel.řady.

Doplň do zápisu rozkladu číslici,
prvky.
Ústní porovnávání počtu předmětů,
čísel.

Určování vztahů před, za, první….
Číselná řada vzestupná a sestupná.
Ústní porovnávání čísel 1 - 4.

Manipulační činnosti s předměty na
porovnávání čísel 1 - 4.
Vybarvi, ukaž, řekni, kde je více…,
přiřazuj čísla.
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2.ročník ZŠS - I.

II/3 Porovnávání čísel, přiřazování Porovnávání čísel 1 - 4.
čísel k prvkům a naopak. Vztahy menší, větší, rovná se.

Zápisy nerovností .

Rozklad čísel 1 - 4.
Osvojování si pamětného počítání
v oboru do 4.

Sčítat a odčítat s užitím II/4 Sčítání, odčítání. Sčítání a odčítání v oboru do 2.
názoru v oboru do 5. Zápis příkladů, způsob vypočítání.

Počítání na názorných situacích.
Znát matematické Psaní a čtení číslic, příklady
pojmy +, -, = a umět je z tabule, na PL, v v učebnici,
zapsat. podle diktátu.

Nácvik sčítání v oboru do 3.
Číst grafické znázornění příkladu.
Přiřazovat ke graf.znázor.příklady.
Nácvik příkladů 2+1 , 1+2.
Při sčítání používat pojem " a ".
Počítání na prstech.
Nácvik odčítání v oboru do 3.
Vyvození odčítání s názorem.
Grafické znázornění odčítání.
Nácvik zápisu odčítání 3-1, 3-2.
Při odčítání používat pojem "bez".
Procvičování sčítání a odčítání do 3.

Nácvik sčítání a odčítání do 4.
Názorné počítání, grafické znázor.
příkladů.
Nácvik zápisu př. +, -.
Počítání na prstech.
Osojování si pamětného sčítání 
a odčítání.
Přepis z tabule do sešitu.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

MATEMATIKA 4

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva
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2.ročník ZŠS - I.

Psát číslice 1 - 5 i podle II/5  Diktát čísel a jednoduchých Číst řadu různých číslic na řádku.
diktátu.  příkladů. Psát číslice na řádku 1,3,2,2,1…

Psát příklady podle diktátu.

Diktát čísel  1 - 4.
Diktát příkladů v oboru 1 - 3.

III. ZÁVISLOSTI, VZTAHY
A PRÁCE S DATY

Používat výrazy pod, nad III/1 Úlohy na orientaci v prostoru a čase. Opakovat a prohlubovat učivo 1.roč.
před, za, nahoře, dole, Manipulace s konkrétními předměty
vpředu, vzadu. ve třídě, manip.listy, situační

obrázky.
Modelovat jednoduché
situace podle pokynů Manipulační činnosti s předměty na
a s využitím porovnávání a rozklad čísel 1 - 4.
pomůcek.

Uplatňovat matematické III/3 Peníze / bankovky, mince /. Počítání s mincemi 1Kč, 2Kč.
znalosti při manipulaci
s drobnými mincemi.

Doplňovat jednoduché III/4 Jednoduché tabulky. Doplňovací cvičení.
tabulky, schémata
a posloupnosti čísel Doplňování číselné řady, př.+, -,
v oboru do 10. rozklad čísel.

IV. ZÁKLADY GEOMETRIE
Poznat a pojmenovat IV/1  Základní geometrické tvary Rozlišovat základní GT.
základní geometrické čtverec, obdélník, kruh, Hra se stavebnicí.
tvary ( čtverec, obdélník, trojúhelník. Poskládej z GT obrázek. Vybarvování.
kruh, trojúhelník). Manipulace s GT.

Třídění GT a jejich pojmenování.
Rozlišit základní Úlohy na orientaci v prostoru.
geometrické tvary Ukazování GT podle diktátu.
na různých předmětech. Obkreslování GT.

Rozlišit GT ve třídě.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

MATEMATIKA 5

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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2.ročník ZŠS - I.

IV. ZÁKLADY GEOMETRIE
IV/1  Základní geometrické tvary Rozlišování a pojmenování GT.

čtverec, obdélník, kruh, Orientace v prostoru.
trojúhelník. Grafické znázornění GT.

Orientace v reálných situacích -
třída, škola, město.
Řešení praktických úkolů a situací.
Rozlišit GT ve třídě.
Poskládání obrázku z GT, jejich
obkreslování a vybarvování stejných
tvarů.
Orientace v prostoru.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

MATEMATIKA 6

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky
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3.ročník ZŠS - I.

I. ŘAZENÍ  A  TŘÍDĚNÍ
PŘEDMĚTŮ

Orientovat se v pojmech I/1 Porovnávání prvků, tvoření Opakování učiva N1, N2.
všechno-nic, hodně-málo, skupin prvků, třídění podle různých Procvičování pojmů malý, velký…
malý-velký, dlouhý - různých kritérií (stejně-více-méně, před, za, první, poslední…
krátký, stejně - více - hodně-málo, drahý-levný, všichni- Řazení podle šipky.
méně, široký - úzký. nikdo). Manipulační činnosti s konkrétními

předměty: třídění podle barev., spol.
vlastností, odlišností.

Orientovat se v prostoru- I/3 Určování počtu, porovnávání
nad, pod, před, za, vedle, čísel, kvantitativní vztahy. Ukazuj, kde je více, méně, stejně.
na začátku, na konci, Jmenování předmětů na obrázku,
nahoře, dole. pokládání předmětů zleva dopravva.

Manipulační činnosti s předměty.
Řazení a třídění předmětů.
Procvičování pojmů.

Přiřazování počtu prvků k číslům.
Ukazuj, kde je více, méně, stejně.

Třídit předměty podle I/4 Manipulace s předměty, Manipulační činnosti s konkrétními
vlastnosti, barev, tvarů, řazení předmětů podle dané předměty: třídění podle barev., spol.
obsahu. vlastnosti (malý-velký, krátký - vlastností, odlišností.

dlouhý).

Řazení předmětů podle předlohy,
Řadit předměty I/6 Orientace na ploše. podle šipky.
zleva doprava. Řazení předmětů zleva doprava, do

dvou a více řádků.
Orientace v knize, sešitě.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

MATEMATIKA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1
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3.ročník ZŠS - I.

II. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Číst, psát a používat II/1 Obor přirozených čísel do 100. Pojem čísla a číslice 1,2,3,4.
číslice v oboru do 5, Odříkávání číselné řady.
numerace do 10. Psaní číslic, přiřazování prvků

k číslům a naopak, ukazování na
prstech, na kartách s čísly.
Vztahy mezi čísly před, za, první…

Pojem čísla 5, číslice 5.
Určení počtu prvků, vyznačování
daného počtu, ukazování na prstech.
Spojování předmětů s číslicí 5.
Numerace do 5.

Orientovat se v číselné II/2 Zápis a rozklad čísla v desítkové Uspořádání číselné řady 1 - 5.
řadě 1 až 10. soustavě, číselná osa. Vztahy před, za, první…

Řada vzestupná a sestupná.
Násvik psaní čísla 5.

Rozklad čísel 1 - 4.
Grafické znázornění rozkladu.
Doplňování předmětů nebo čísel
do rozkladu.

Rozklad čísel 1 - 5.
Dokreslování prvků k rozkladům,
dopiš správnou číslici.
Nácvik rozkladu na mincích.

II/3 Porovnávání čísel, přiřazování Porovnávání čísel 1 - 4 na základě
čísel k prvkům  a naopak. grafického znázornění.

Zápis nerovností.

Číselná řada vzsestupná a sestupná.
Uspořádání číselné řady.
Porovnávání čísel 1-5, nerovnosti.

Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

MATEMATIKA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
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3.ročník ZŠS - I.

II. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Orientovat se v číselné II/3 Porovnávání čísel, přiřazování Číselná řada 1 - 5.
řadě 1 až 10. čísel k prvkům  a naopak. Porovnávání čísel 1 - 5.

Rozklad čísel 1 - 5.
Doplň.nerovností mezi příklady.

Znát matematické pojmy II/4 Sčítání, odčítání. Sčítání a odčítání v oboru do 4.
+, -, =  a umět je Názorné počítání, procvičování
zapsat. zápisu příkladů z tabule do sešitu.

Sčítat a odčítat s užitím II/4 Sčítání, odčítání. Procvičování sšítání a odčítání
názoru v oboru do 5. v oboru do 4.

Nácvik sčítání v oboru do 5.
Nácvik psaní příkladů do sloupců.

Sčítání do 5.
Nácvik odčítání do 5.
Číst graf.znázonění příkladů
5 koláčků - 3 děti snědly
5 vlaštovek - 4 odletěly.
Vypočítání příkladů podle graf.zn.
Doplňovat čísla a naopak.

Sčítání a odčítání v oboru do 5.
Písemné i pamětné počítání do 5.
Řešení jedn. slovních úloh.
Procvičování počítání pomocí
různých předmětů.
Řešení slovních úloh, nácvil jedn.
zápisu.

Řešení slovních úloh graf.znázor.
a zápis příkladu, tvoř.sl.odpovědi.
Dopočítávání do 5.
Nácvik příkladů:    +3=5, 5-  =2.
Doplňování čísel do číselné řady.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

MATEMATIKA 3
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3.ročník ZŠS - I.

Sčítat a odčítat s užitím II/4 Sčítání, odčítání. Sčítání a odčítání v oboru do 5.
názoru v oboru do 5. Procvičování př.:   +2=5, 3 -  =1.

Nácvik př.doplň znaménko: 4   2=5.
Řešení sl.úloh, zápis řešení,
graf.znázor., sl.odpověď.

Psát číslice 1-5 i podle II/5  Diktát čísel a jednoduchých Psát čísla a příklady podle diktátu.
diktátu. příkladů. Diktát čísel i příkladů v oboru do 5.

Diktát čísel 1 - 5, př. +,- do 5.
Individuální docvičování učiva.
Opakování a upevňování učiva.

III. ZÁVISLOSTI, VZTAHY
A  PRÁCE  S  DATY

Používat výrazy pod, III/1 Úlohy na orientaci v prostoru. Cvičení zaměřená na koordinaci
nad, před, za, nahoře, pohybů oka a ruky.
dole, vpředu, vzadu. Rozlišování pojmů nahoře, dole…

Umísťování předmětů podle pokynů.
Modelovat jednoduché Doplňovací cvičení.
situace podle pokynů
a s využitím pomůcek. Manipulační činnosti s konkrétními

předměty: třídění podle barev., spol.
vlastností, odlišností.

Uplatňovat matematické III/3 Peníze (bankovky, mince). Mince 1Kč, 2Kč, 5Kč.
znalosti při manipulaci Počítání s mincemi.
s drobnými mincemi. Rozlišování hodnoty mincí.

Manipulace s mincemi hra Na obchod.
Řešení sl.úloh.
Počítání s penězi.

Doplňovat jednoduché III/4 Jednoduché  tabulky. Doplňovací cvičení.
tabulky, schémata
a posloupnosti
v oboru do 10.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

MATEMATIKA 4

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky
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3.ročník ZŠS - I.

IV. ZÁKLADY  GEOMETRIE
Poznat a pojmenovat VI/1 Základní geometrické tvary Rozlišování základních GT.
základní geometrické čtverec, obdélník, kruh, Manipulace s GT, poskládání
tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník. obrázku z GT.
kruh, trojúhelník). Rozlišování GT v prostoru třídy.

Orientace v prostoru.
Rozlišit základní Vybarvení stejných GT.
geometrické tvary Hra se stavebnicemi.
na různých předmětech. Rozlišování tvarů, barev, velikosti.

Skládání obrázku z GT podle diktátu.
Obkreslování s vybarvování GT.
Porovnávání tvarů hmatem i zrakem,
porovnávání velikostí.

Orientace v prostoru-třída, město.
Řešení praktických úkolů a situací.
Orientace v běžném životě.

Porovnávat délky IV/4 Porovnání délky předmětů. Rozlišování GT a třídění do skupin
různých předmětů podle určitých vlastností.
rozlišit kratší-delší.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

MATEMATIKA 5

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické  
poznámky
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4.ročník ZŠS - I.

I. ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ Řazení čísel, porovnávání čísel - větší, 
I/1 Porovnávání prvků,tvoření skupin menší, rovná se.

prvků,třídění podle různých kritérií Třídění podle velikosti,váhy,barvy
(stejně-více-méně,hodně-málo, a dalších vlastností.
drahý-levný, všichni-nikdo).

Řazení čísel, porovnávání čísel - větší, 
I/3 Určování počtu,porovnávání čísel menší, rovná se, více-méně, málo-nic

kvantitativní vztahy. hodně.

I/4 Manipulace s předměty, řazení před- Přiřazování čísel k danému počtu prvků
mětů podle dané vlastnosti (malý- skládání předmětů podle velikosti
velký, krátký-dlouhý). a dalších vlastností.

I/5 Číselné řady. Číselná řada do 5, před, za, mezi.
opakování psaní čísel 1-5.

I/6 Orientace na ploše. Orientace v učebnici, v sešitě
na lavici-nahoře, dole, vpravo-vlevo.
Orientace na ploše, v učebnici, v sešitě
na tabuli, na lavici.

II. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Čtení a psaní číslic, přepis z tabule

II/1 Obor přirozených čísel do 100. diktát číslic, zápis na osu, rozklad čísel.
Doplňování čísel do číselné řady
řazení čísel, větší, menší rovná se
ukazování čísel na prstech, sčít. ,odčít.

II/2 Zápis a rozklad čísla v desítkové Číslo 0, řazení a porovnávání čísel
soustavě, číselná osa , početní opera- číselná řada 0-5, zápis na číselné ose
ce s nulou. rozklad čísel s nulou.

Číslice 6, čtení a psaní číslic
ukazování na prstech
číselná řada 1-6 ,rozklad čísel
orientace v čís. řadě, větší, menší, =.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

MATEMATIKA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1
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4.ročník ZŠS - I.

II/2 Zápis a rozklad čísla v desítkové Číslice 7, čtení a psaní číslic
soustavě, číselná osa , početní opera- ukazování na prstech.
ce s nulou. Číselná řada 1-7 diktát čísel

orientace v čís.řadě, větší, menší, =
rozklad čísel, orientace na čísel.ose.

Doplňování čísel do číselné řady
řazení čísel, větší,menší rovná se
ukazování čísel na prstech, sčítání
odčítání do 7 s nulou.

Pojem čísla 8, 9
číselná řada do, před, za, mezi.
zápis čísel podle diktátu.

Číslo 10, řazení a porovnávání čísel
číselná řada 0-10, zápis do číselné
osy, práce s číselnou osou do 10
rozklad čísel s 0, 10.

II/3 Porovnávání čísel, přiřazování čísel
k prvkům a naopak. Přiřazování čísel k danému počtu prvků

porovnávání: větš í- menší - rovná se.
Orientace v čís.řadě, větší, menší, =
přiřazování čísel k prvkům.

Porovnávání čísel do 10
orientace v čís.řadě, větší, menší, =.

II/4 Sčítání a odčítání. Sčítání, odčítání do 5 s nulou.
Sčítání, odčítání do 8.

II/5 Diktát čísel a jednoduchých příkladů. Diktát čísel, sčítání, odčítání 0 - 6, 7. 8.
Diktát čísel 1 - 9,diktát jednoduchých
příkladů na sčítání, odčítání do 9.
Diktát čísel: 0 - 10, jednoduché příklady
správný zápis do sešitu, na tabuli.

Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

MATEMATIKA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
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4.ročník ZŠS - I.

II. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Diktát čísel: 0 - 10, jednoduché příklady
II/5 Diktát čísel a jednoduchých příkladů. správný zápis do sešitu, na tabuli.

II/6 Jednoduché slovní úlohy z praktické hoživota. Sčítání,odčítání , rozklad čísel
slovní úlohy - nakupujeme.
Slovní úlohy na více, méně
orientace v čís. řadě, větší, menší, =
diktát čísel, sčítání, odčítání 0 - 10.
Nakupování, slovní úlohy.
Pojmy drahý ,levný, dražší - levnější.

III. ZÁVISLOSTI, VZTAHY
A PRÁCE S DATY

III/1 Úlohy na orientaci v prostoru a čase. Den-noc,hodiny -celá hodina.
Části dne.

III/3 Peníze (bankovky, mince). Počítání s 1,- 2,- 5,-Kč,
nakupování.
Počítání s 1,-. 2,-, 5,- , 10,- Kč
nakupování.

III/4 Jednoduché tabulky. Zápis čísel do tabulky.

IV. ZÁKLADY GEOMETRIE
IV/1 Základní geometrické tvary Kruh, čtverec - rozlišit

čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník. hledání tvarů v obrázku, rozlišení
zkusit nakresli, narýsovat.
Čtverech, kruh, trojůhelník.

IV/3 Používání pravítka, měření pomocí Rýsovat čáry pomocí pravítka,
různých délkových měřidel. křivé, přímé a rovné čáry, zkusit

měřit pomocí pravítka.

IV/4 Porovnávání délky předmětů. Porovnávání délky, výšky předmětů
spolužáků - větší - menší, delší - kratší.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

MATEMATIKA 3
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5.ročník ZŠS - I.

I. ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ Řazení čísel, porovnávání čísel - větší, 
Třídit předměty podle I/1 Porovnávání prvků,tvoření skupin menší, rovná se.
pořadí ve skupinách. prvků,třídění podle různých kritérií

(stejně-více-méně,hodně-málo, Ttřídění podle různých
Porovnávání množství drahý-levný,všichni-nikdo. vlastností : barva, velikost, ap.
a tvořit skupiny o da -
ném počtu prvků Pojmy drahý levný, dražší - levnější.

Porovnávání, tvoření skupin, třídení
více  -méně - stejně, nikdo - všichni
drahý - levný.
Skládání předmětů na plochu, nahoru

Orientovat se na ploše. I/6 Orientace na ploše. dolů, co je vpravo, vlevo ,uprostřed.

II. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
II/1 Obor přirozených čísel do 100. Číslice 13, 14, 15čtení a psaní číslic

ukazování na prstech,
číselná řada 1-15,
orientace v čís.řadě, větší, menší, =.

II/2 Zápis a rozklad čísla v desítkové Číselná řada do 10,před,za, mezi.
soustavě,číselná osa, početní Opakování psaní čísel 0-10.
operace s nulou. Rozklad čísel na 10 a 1,10 a 2.

Doplňování čísel do číselné řady,
řazení čísel, větší,menší rovná se,
čtení a psaní čísel 16, 17, 18 diktát,
znázornění počtu do hromádek,řad.

Číslo 20, řazení a porovnávání čísel
číselná řada 0  -20, diktát čísel.

Čtení a psaní číslic, přepis z tabule
sčítání, odčítání do 20
Rozklad čísel, i s nulou.
Sčítání, odčítání do 20 s nulou.
Zápis čísla na osu.
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5.ročník ZŠS - I.

II/3 Porovnávání čísel,přiřazování k prvkům a Numerace 0-15,
naopak. ukazování na prstech,

porovnávání čísel,přiřazování.
Orientace v čís.řadě, větší, menší, =.

Přiřazování čísel k prvkům do 20.
Doplňování čísel do číselné řady,
řazení čísel, větší,menší rovná se,
ukazování čísel na prstech,sčít.,odčítání.

II/4 Sčítání a odčítání. Sčítání, odčítání do 10,
nácvik ukazování  na prstech.
Sčítání,odčítání s doplněním
znamének +, -.
Sčítání, odčítání typu 2 + 3 + 1.
Čtení a psaní čísel 11, 12.

Sčítání, odčítání do 20: 10 + 8, 12 + 8.

Sčítání,odčítání , rozklad čísel.
Sčítání,odčítání 0-20, více, méně.

II/5 Diktát čísel a jednoduchých příkladů. Diktát čísel, sčítání, odčítání 0 - 15.
Diktát čísel 0 - 20.

II/6 Jednoduché slovní úlohy z praktického života. Slovní úlohy - nakupujeme.
Slovní úlohy na více,méně
praktické využití.

III. ZÁVISLOSTI,VZTAHY 
A PRÁCE S DATY

Používat výrazy III/1 Úlohy na orientaci v prostoru a čase. Orientace v učebnici, v sešitě vlevo, OSV Osobnostní rozvoj
vpravo - vlevo. vpravo, nahoře, dole, hodiny - celá. Seberegulace a sebeorganiz.

Dny v týdnu, den ,noc ,hodina, -organizace vlastního času.
části dne - ráno, dopoledne, odpoledne, 
večer.
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III/3 Peníze (bankovky, mince). Počítání s penězi do 12,
nakupování.
Práce s mincemi 1,--10,-Kč
ukazování na prstech,počítadle.
Příklady na +,- s penězi
nakupování.
Manipulace s penězi 1,-2,-5,-10,- 20,-Kč
nakupování, slovní úlohy.

III/4 Jednoduché tabulky. Čísla 19, 20, doplnění do řady, tabulky
číselná řada do, před, za, mezi.

IV. ZÁKLADY GEOMETRIE
IV/1 Základní geometrické tvary. Čtverec, kruh, trojúhelník.

Kreslit křivé a přímé čáry. IV/2 Křivé a přímé čáry, přímky. Křívé a přímé čáry, přímky - narýsovat
rozpoznat v prostoru, na ploše.

Poznat rozdíl mezi čárou
a přímkou.
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I. ŘAZENÍ A TŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTŮ Řazení čísel, porovnávání čísel - větší, 
I/1 Porovnávání prvků. menší, rovná se.

Uplatňovat matematické I/4 Manipulace s před., řazení předmětů podle Znázornění počtu do hromádek, řad.
znalosti při manipulaci dané vlastnosti (malý - velký, krátký - dlouhý).
s penězi.

Orientovat se v poj- Měření,vážení žáků - porovnání
mech větší-menší,kratší- podle výšky,váhy (velký, malý,  krátký
delší,širší-užší. dlouhý.

Přiřazovat předměty I/5 Číselné řady. Doplňování čísel do číselné řady.
do číselné řady. Řazení čísel, větší, menší, rovná se do 100,

ukazování čísel na prstech, sčít.,odčítán .

Rozlišovat vlevo - I/6 Orientace na ploše. Nahoře, dole, vpravo, vlevo na ploše.
vpravo,uprostřed.

II. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Numerace do 100. II/1 Obor přirozených čísel do 100. Číselná řada do 100.

Tabulka s číslicemi do 100.
Sčítání,odčítání , rozklad čísel do 20.

Psát čísla do 100. Čtení a psaní číslic do 100.

Číst psát a porovnávat II/2 Zápis a rozklad čísla,číselná osa. Číselná řada do 20, před, za, mezi.
čísla v oboru do 20 Opakování psaní čísel  0 - 20.
i na číselné ose.

Rozklad čísel,počítání s rozkladem
9 + 4 = 9 + 1 + 3, (4 rozložíme na 1+3).

Umět rozklad čísel do20 II/2 Rozklad čísla v desítkové soustavě. Rozklad čísel 12-6=12-2-4.
bez přechodu přes 10.

Doplňování čísel do číselné řady,
řazení čísel, větší,menší rovná se.
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Orientovat se v pojmech II/3 Porovnávání čísel,přiřazování čísel Příklady na o více, méně porovnávání 
větší-menší, kratší- k prvkům a naopak. prvků, přiřazování.
delší, širší - užší.

II/4 Sčítání a odčítání. Sčítání, odčítání do 20 bez přechodu,
Sčítat a odčítat nácvik ukazování  na prstech.
s názorem do 20 Sčítání,odčítání s doplněním
s přechodem přes 10. znamének +,- zápis podle diktátu,

sčítání,odčítání typu 15+5, 20-5.
Čtení a psaní čísel do 20.
Sčítání do 20 s přechodem přes základ.
Sčítání , odčítání s přechodem přes 10.
Rozklad čísel do 100 po desítkách.

Zapsat jednoduché příklady II/5 Diktát čísel a jednoduchých příkladů. Diktát čísel, sčítání,odčítání do 20.
příklady v oboru Diktát čísel, sčítání,odčítání do 20 bez
do 20 podle diktátu. přechodu přes 10.

Diktát čísel 0-20, do 100.

Umět použít kalkulátor. II/6 Jednoduché slovní úlohy z pr.života. Jednoduché slovní úlohy.
Řešit jednoduché slovní Slovní úlohy-nakupujeme,dražší,levněji.
úlohy na sčítání a odčí- Kontrola příkladů na kalkulátoru.
tání v oboru do 20. Slovní úlohy na více,méně,

orientace v čís.řadě do 100,diktát čísel.

III. ZÁVISLOSTI, VZTAHY
A PRÁCE S DATY Jednotky hmotnosti kg

Znát základní jednotky III/2 Jednotky hmotnosti, délky, času ( vážení, příklady-co vážíme,co měříme,
délky a hmotnosti měření). jednoduché slovní úlohy na vážení,
-metr,kilogram. měření-rozlišit, doplnit jednotky.

Rozlišovat pojmy rok Dny v týdnu,den,noc,hodina
měsíc,den. měsíce, rok.

Uplatňovat matematické Počítání s penězi do 20,
znalosti při manipulaci III/3 Peníze (bankovky, mince). nakupování.
s penězi. Práce s mincemi 1,- až 20,-Kč.
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Doplňovat jednoduché III. ZÁVISLOSTI, VZTAHY
tabulky posloupnosti A PRÁCE S DATY
čísel do 20. III/4 Jednoduché tabulky. Čtení a psaní čísel do 20 do tabulky.

IV. ZÁKLADY GEOMETRIE Kruh,čtverec,trojúhelník,obdélník
IV/1 Základní geometrické tvary. nakreslit ,rozpoznat v prostoru, na ploše.

Používat pravítko při Čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník.
rýsování přímek.

IV/3 Používání pravítka,měření pomocí Přímá, křivá čára ,spojit body, měření, OSV Osobnostní rozvoj
různých délkových měřidel. měření různých předmětů - cm. Sebepoznání a sebepojetí

- já jako zdroj informací o sobě.

Změřit délku předmětu. IV/4 Porovnávání délky předmětů Porovnávání délky-delší, kratší - odhad
kontrola délky pomocí pravítka
měření žáků - pas, ruka, noha, výška.
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I. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
I/1 Celá čísla obor přirozených čísel do 1000 Číselná řada do 20,

číselná řada, číselná osa. řazení čísel, porovnávání čísel - větší, 
menší, rovná se,
nácvik psaní čísel 1-20, desítek,
nácvik ukazování desítek na prstech.

Číselná řada do 100 po jednotkách, 
orientace v čís.řadě, větší, menší, =
porovnávání čísel do 100, diktát čísel,
přiřazování čísel k danému počtu prvků
rozklad čísel.

Přičítání jednocif.čísla k dvoucifernému
bez přechodu přes 10 (21 + 3).

Porovnávání čísel do 100, diktát čísel
přiřazování čísel k danému počtu prvků
rozklad čísel.

I/2 Písemné sčítání, odčítání v oboru do 100. Sčítání odčítání do 10, 20.
Počítání po 10 do 100.
Práce s papírovými penězi.
Rozklad čísel.

Nácvik sčítání a odčítání po 10
ukazování desítek na prstech.

Doplň.čísel do číselné řady, tabulky,
rozklad čísel na desítky a jednotky,
ukazování desítek a jednotek na 
prstech,  počítadle, diktát čísel.

Procvičování sčít.odčít. s přechodem
přes základ 10.
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I/2 Písemné sčítání, odčítání v oboru do 100. Desíteky a jednotky na prstech,
odčítání jednocif.čísla od dvoucifern.
bez přechodu přes zákl. v oboru do 100.

Procvičování +, - do 100
bez přechodu přes základ.

Sčítání a odčítání v oboru do 20 s pře-
chodem i bez přechodu základu,
sčítání,odčítání do 100 bez přechodu.

Opakování sčítání , odčítání v obor
do 100.
Manipulace s penězi, nakupování.

I/3 Násobení čísel 2, 5, 10. Násobení čísla 2
Násobky čísla 10, 2.
Slovní úlohy na násobení.
Počítání s papírovými penězi.

I/5 Jednoduché slovní úlohy. Slovní úlohy na sčít.a odčít.do 20,100.
Slovní úlohy na násobení.

I/6 Práce s kalkulátorem. Slovní úlohy,práce s kalkulátorem.

II. ZÁVISLOSTI, VZTAHY
A PRÁCE S DATY

II/1 Jednotky délky, času, hmotnosti, objemu, 1m, 1km, čím měříme, jak měříme.
praktické využití.

Celek, dělení na poloviny, čtvrtiny,
rozlišení celá, půl a čtvrt hodina.

Procvičení čtvrt, půl, třičtvrtě, celá
na hodinách s ručičkami.
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II/2 Tabulky. Číselná tab. vyznačení řad a sloupců,
řazení čísel, porovnávání čísel.

Tabulka násobků.

II/3 Manipulace s penězi. Práce s dvoukorunami,
rozlišit počítání s 1,-Kč a 2,-Kč.
Práce s papírovými penězi.

III. ZÁKLADY GEOMETRIE
III/1 Rovinné útvary: přímka, polopřímka, Čára přímá, nepřímá, spojování bodů

úsečka, kružnice, kruh, trojůhelník, čtverec, úsečka, přímka, polopřímka.
obdélník.

Kruh,čtverec,trojúhelník,obdélník,
hledání tvarů v obrázku, rozlišení.

Měření pomocí pravítka,
vyznačování délky,měření.
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I. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
I/1 Celá čísla - obor přirozených čísel do 1000, Číselná řada do 20, 100,  porovnávání 

číselná řada, číselná osa. čísel.
Číselná řada -  doplňování čísel.
Číselná řada do 1 000.

I/2 Písemné sčítání, odčítání v oboru Sčítání a odčítání desítek do 100,
do 100. sčítání, odčítání do 20 bez přechodu,

sčítání a odčítání do 20 s přechodem 
přes základ.

Sčítání,odčítání do 100 bez přechodu
rozklad čísel.

Rozklad čísel na desítky a jednotky,
písemné sčítání pod sebou, správný 
zápis - jednotky pod jednotky, desítky
pod desítky - dvouciferná čísla.

Sčítání, odčítání do 100 bez přechodu
s rozkladem čísel 26 = 20 + 6, 46 = 40 + 6
20 + 26 = 20 + 20 + 6,  46 = 40 - 20 - 6.

Sčítání,odčítání př.: 204 + 502
223 + 45 - psát pod sebe
rozlišit stovky, desítky, jednotky.

I/3 Násobení čísla 2, 5, 10. Násobení 10, porovnání násobků.

Násobení 2, jednoduché slovní úlohy
počítání s dvoukorunami.

Násobky čísla 5,
vyvozené opakovaným sčítáním.

Počítání s násobky č.5, rozlišit mince,
1,-, 2,-, 5,-, 10,-počítat praktické úlohy.
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I/4 Porovnávání čísel do 1000. Porovnávání čísel, počítání po 10, 100.

I/5 Jednoduché slovní úlohy. Slovní úlohy a jejich výpočet sčítáním
pod sebou.

I/6 Práce s kalkulátorem. Kontrola na kalkulátoru.
Písemné sčítání, odčítání.
Slovní úlohy,kontrola na kalkulátoru,
praktické využití - nakupování.

II. ZÁVISLOSTI, VZTAHY
A PRÁCE S DATY

II/1 Jednotky délky, času, hmotnosti, objemu, Hodiny, den týden, měsíc, rok.
praktické využití.

Praktický nácvik měření, vážení,
porovnávání jednotek.

II/2 Tabulky. Práce s tabulkami násobků 2,10
řádek,sloupec,hledání v tabulce.

Tabulka násobků čísla 5.

Tabulka násobků do 100 a do 1 000.

Zapisovat do tabulky podle diktátu,
práce s tabulkami násobků 2, 5, 10,
řádek,sloupec,hledání v tabulce.

II/3 Manipulace s penězi. Práce s papírovými penězi - pětikoruny.

II/4 Seznámení s digitálním zápisem Digitální hodiny, kde je vidíme,
času. jak čteme čas 8:00, 12:30,  6:15, 1:45,

hledání v jízdním řádu vlaků, autobusů,
hledání přes internet odjezdy vlaků.
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III. ZÁKLADY GEOMETRIE
Rozeznat přímku III/1 Rovinné útvary:přímka,polopřímka, Práce s pravítkem měření úsečky,stran
a úsečku,umět je narýso- úsečka,kružnice,kruh. trojúhelníku,čtverce, obdélníku.
vat a označit.

Porovnávání geometrockých tvarů
rýsování rovinných útvarů.
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I. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Psát,číst a používat čísla I/1 Číselná řada  -obor přirozených čísel Číselná řada do 20, 100, 1000 ,
v oboru do 100, numerace do 1000, číselná řada ,číselná osa. zápis do číselné řady, orientace 
do 1000 po 100. v číselné řadě, v tabulce.

Orientovat se na číselné ose Sčítání,odčítání do 100 bez přechodu
ose. rozklad čísel.

Číselná řada- doplňování čísel,
číselná osa do 100,1000.

I/2 Písemné sčítání,odčítání v oboru Sčítání a odčítání desítek do 100,
do 100. sčítání, odčítání do 20 bez přechodu,

sčítání a odčítání do 20 s přechodem 
přes základ.
Sčítání, odčítání - praktické příklady.

Sčítat a odčítat písemně Rozklad čísel na desítky a jednotky.
dvojciferná čísla do 100 Písemné sčítání pod sebou.
bez přechodu přes 10
s použitím názoru. Sčítat 3 a více položek - písemné

sčítání pod sebou.

I/3 Násobení čísel 2, 5, 10. Násobení, porovnání násobků.

I/4 Porovnávání čísel do 1000 Porovnávání čísel do 1000, rozlišit
(např. na bankovkách). 100,- Kč a 1000, -Kč, slovní úlohy.

Umět řešit praktické
početní příklady a jedno I/5 Jednoduché slovní úlohy. Slovní úlohy na nakupování,
duché slovní úlohy. kolik budeme potřebovat peněz.

Pracovat s kalkulátorem. I/6 Práce s kalkulátorem. Kontrola výpočtů na kalkulátoru.

Strana
1

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

MATEMATIKA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Metodické 
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)
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9.ročník ZŠS - I.

II. ZÁVISLOSTI, VZTAHY
A PRÁCE S DATY

Znát a užívat základní II/1 Jednotky délky, času, hmotnosti, Hodiny - poznávání hodin.
jednotky délky, hmotnosti, objemu, praktické využití.
času a objemu. Co vážíme, odhad kolik to asi váží,

porovnávat co je těžší,co lehčí.
Orientovat se v čase,určit Vážení potravin-různé váhy,jak na 
čas s přesností na nich vážíme.
půlhodiny. Váhy v obchodě,jak si zboží vážíme,

kontrolní váhy.
Měřit a porovnávat Jednotky 1g, 1kg, 1 tuna (1 dkg ).
délky úsečky.

Co měříme, odhad délky, co měříme
na mm, co na cm, na metry a kilometry.
Měření  různými druhy metrů, pravítek,                  
měření látky, provazu, nábytku,
plotu. Odhad vzdálenosti - jízdní řády.

Používat násobkové řady II/2 Tabulky. Zápis příkladů do sešitu,na tabuli.
2, 5, 10 s pomocí tabulky. Práce s tabulkami násobků 2, 5,10

řádek,sloupec,hledání v tabulce.

Tabulky časů, zápisy do tabulek,
tvoření jednoduchých tabulek.

II/3 Manipulace s penězi. Nákupy,kolik peněz budeme potřebovat. OSV Morální rozvoj
Řešení problémů a rozhodov.

Zvládat početní úkony Nakupování. dovednosti - dovednosti při
s penězi. Používání bankovek 50,-, 100,-, 500,- Kč. Řešení problémů a rozhodov.

Rozlišování hodnoty mincí z hlediska různých typů
1,-, 2,-, 5,- 10,- 20,- 50,- Kč. problémů.
Správné použití mincí, bankovek.
Kolik mi vrátí ze 100,-,500,-, 1000,- Kč.
Kolik mi vrátí ze 100,-,500,-, 1000,- Kč.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

MATEMATIKA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva

Metodické 
poznámky

 



 

151 
 

9.ročník ZŠS - I.

II. ZÁVISLOSTI, VZTAHY
Orientovat se v čase,určit A PRÁCE S DATY
 čas s přesností na II/4 Seznámení s digitálním zápisem času. Hodiny - rozlišení čtvrt, půl, třičtvrtě,
půlhodiny. celá, digitální zápis času,

jízdní řády - hledání.

III. ZÁKLADY GEOMETRIE
Měřit a porovnávat III/1 Rovinné útvary:přímka,polopřímka. Rýsování rovinných útvarů, rozlišování
délku úsečky úsečka,kružnice,kruh,trojúhelník, útvarů na obrázcích, na ploše, rozlišit
znázornit a pojmenovat čtverec,obdélník. rovinný a prostorový útvar.
základní rovinné útvary.

III/2 Prostorové útvary: krychle, koule, válec. Krychle, koule  - rozlišit, rozdíly,
použití, hledání v prostoru kolem sebe.

Poznat a pojmenovat 
základní geometrická Prostorové útvary  - krychle, koule, válec,
tělesa. jejich rozlišení, využití.

Používat základní 
geometrické pojmy.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

MATEMATIKA 3

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky
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10.ročník ZŠS - I.

I. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Psát,číst a používat čísla I/1 Celá čísla - obor přirozených čísel Číselná řada do 20, 100, 1000 ,
v oboru do 100,numerace do 1000, číselná řada ,číselná osa. zápis do číselné řady,orientace 
do 1000 po 100. v číselné řadě , v tabulce.

Orientovat se na číselné ose Sčítání,odčítání do 100 bez přechodu
ose. rozklad čísel.

Číselná řada- doplňování čísel,
číselná osa do 100,1000.

I/2 Písemné sčítání,odčítání v oboru Sčítání a odčítání desítek do 100
do 100. sčítání,odčítání do 20 bez přechodu

sčítání a odčítání do 20 s přechodem 
přes základ.

Sčítat a odčítat písemně Sčítání, odčítání  -praktické příklady.
dvojciferná čísla do 100
bez přechodu přes 10 Rozklad čísel na desítky a jednotky.
s použitím názoru. Písemné sčítání pod sebou.

Sčítat 3 a více položek - písemné
sčítání pod sebou.

I/3 Násobení čísel 2, 5, 10. Násobení, porovnání násobků.

I/4 Porovnávání čísel do 1000 Porovnávání čísel do 1000, rozlišit
(např. na bankovkách). 100,- Kč a 1000,- Kč, slovní úlohy.

Umět řešit praktické
početní příklady a jednoduché I/5 Jednoduché slovní úlohy. Slovní úlohy na nakupování,
slovní úlohy. kolik budeme potřebovat peněz.

Pracovat s kalkulátorem. I/6 Práce s kalkulátorem. Kontrola výpočtů na kalkulátoru.
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ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

MATEMATIKA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva
Metodické 
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)
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10.ročník ZŠS - I.

II. ZÁVISLOSTI, VZTAHY
A PRÁCE S DATY

II/1 Jednotky délky, času, hmotnosti, Hodiny - poznávání hodin.
objemu, praktické využití.

Znát a užívat základní Co vážíme, odhad kolik to asi váží,
jednotky délky, hmotno- porovnávat co je těžší,co lehčí.
sti, času a objemu. Vážení potravin-různé váhy,jak na 

nich vážíme.
Měřit a porovnávat Váhy v obchodě,jak si zboží vážíme,
délky úsečky. kontrolní váhy.

Jednotky 1g, 1kg, 1 tuna (1 dkg ).

Co měříme, odhad délky, co měříme
na mm, co na cm, na metry a kilometry.
Měření  různými druhy metrů, pravítek,                 
měření látky, provazu, nábytku,
plotu. Odhad vzdálenosti - jízdní řády.

II/2 Tabulky. Zápis příkladů do sešitu,na tabuli.
Používat násobkové řady Práce s tabulkami násobků 2, 5,10
2, 5, 10 s pomocí tabulky. řádek, sloupec, hledání v tabulce.

Tabulky časů,zápisy do tabulek,
tvoření jednoduchých tabulek.

Zvládat početní úkony II/3 Manipulace s penězi. Nákupy, kolik peněz budeme potřebovat.
s penězi.

Nakupování. OSV Morální rozvoj
Používání bankovek 50,-, 100,-, 500,- Kč. Řešení problémů a rozhodov.
Rozlišování hodnoty mincí dovednosti - dovednosti při
1,-, 2,-, 5,- 10,- 20,- 50,- Kč. Řešení problémů a rozhodov.
Správné použití mincí, bankovek. z hlediska různých typů
Kolik mi vrátí ze 100,-, 500,-, 1000,-Kč. problémů.

Orientovat se v čase,ur-
čit čas s přesností na II/4 Seznámení s digitálním zápisem času. Hodiny-rozlišení čtvrt,půl,třičtvrtě,
půlhodiny. celá, digitální zápis času,

jízdní řády - hledání.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

MATEMATIKA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva

Metodické 
poznámky
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10.ročník ZŠS - I.

III. ZÁKLADY GEOMETRIE
Měřit a porovnávat III/1 Rovinné útvary: přímka, polopřímka. Rýsování rovinných útvarů, rozlišování
délku úsečky úsečka, kružnice, kruh, trojúhelník, útvarů na obrázcích, na ploše, rozlišit
znázornit a pojmenovat čtverec,obdélník. rovinný a prostorový útvar.
základní rovinné útvary.

III/2 Prostorové útvary: krychle, koule, válec. Krychle, koule - rozlišit, rozdíly,
použití, hledání v prostoru kolem sebe.

Poznat a pojmenovat 
základní geometrická Prostorové útvary-krychle,koule,válec,
tělesa. jejich rozlišení, využití.

Používat základní 
geometrické pojmy.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

MATEMATIKA 3

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

 



 

 

UČEBNÍ OSNOVY 
 
 
 
  5.3  VZDĚLÁVACÍ OBLAST:    INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ                                          
                                                                  TECHNOLOGIE 
 
  5.3.1 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   INFORMATORIKA 
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 
         a) obsahové – obor zahrnuje základy práce s osobním počítačem  

a vybraným základním programovým vybavením (textový editor, 
dostupné výukové programy; nadstandardně webový prohlížeč,  

                                     elektronická komunikace, aj.) 
 
         b) průřezová témata:  OSV, VDO, EV 
 
         c) časové:  5. - 10. ročník: 1 hodina týdně 
 
         d) organizační:  vyučovací hodina v počítačové učebně 
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nenechá se odradit nezdarem a použije jiný postup řešení problému;

užívá při práci s počítačem běžné odborné termíny

ke společenské integraci;

U

Ž

předkládá žákům způsoby řešení problémů přiměřeně k jejich možnostem;
učí žáky stereotypy k řešení běžných problémů při práci s počítačem;
využívá postup řešení problému přiměřeně ke svým možnostem;
řeší známé situace pomocí naučených stereotypů;

Ž

U

Ž

U

Ž

učí žáky využívat elektronickou poštu a mobilní telefon;
učí žáky přijímat hovory a psát krátké textové zprávy pomocí mobilního telefonu

využívá elektronickou poštu ke komunikaci s učitelem a spolužáky,
přijímá hovory a píše krátké textové zprávy pomocí mobilního telefonu;

využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných 

2.   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU ICT 

Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

Kompetence 
pracovní

U

Ž

Kompetence                                    
k řešení

U

Ž

učí žáky elementární způsoby práce s počítačem;
Kompetence                               

k učení

Kompetence 
komunikativní

dodržuje při komunikaci vžitá pravidla;

rozumí odborným termínům při práci s počítačem;

U

upozorňuje žáky na možná nebezpečí při komunikaci na síti (anonymita osob,
důvěřivost vůči neznámým osobám, nevhodné a vulgární vyjadřování, pornografie);
seznamuje žáky s možnými následky a důsledky při komunikaci na síti;
rozpozná nevhodné a rizikové chování při komunikaci na síti;

Kompetence 
sociální                                

a                                     
personální

Kompetence 
občanské

oznámí nevhodný obsah na síti kompetentní osobě;

vštěpuje dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s počítačem;

uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní 
osoby;

seznamuje žáky se základními právy a povinnostmi v souvislosti s užíváním PC
(legální software, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla, …);

přijímá posouzení výsledků své práce.

se učí elementární způsoby práce s počítačem;

navádí slovními instrukcemi k plnění jednoduchých úkolů;
hodnotí výsledky žáků;
dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci s počítačem;
pracuje podle naučeného postupu, podle instrukcí plní jednoduché úkoly;

chrání své heslo;
rozumí pojmům legální software, SW pirátství, osobní údaje;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.ročník ZŠS - I.

Zvládat základní obsluhu 1. Monitor, klávesnice, myš. OSV Osobnostní rozvoj
počítače - zapnutí, vypnu- Rozvoj schopností poznávání
tí, práci s myší. 2. Základy obsluhy počítače. - cvičení smyslového vnimá-

ní, pozornosti  a soustředění
Pracovat s vybranými 3. Software počítače (textový editor, - cvičení dovedností zapama-
a přiměřenými výukovými herní a zábavné výukové programy). tování, řešení problému
a zábavnými programy
podle pokynu.

Dodržovat pravidla bez- 4. Zásady bezpečnosti práce a preven-
pečné a zdravotně nezá- ce zdravotních rizik spojených s vyu-
vadné práce s výpočetní žíváním výpočetní techniky.
technikou.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

ICT

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1
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6.ročník ZŠS - I.

Zvládat základní obsluhu 1. Monitor, klávesnice, myš. OSV Osobnostní rozvoj
počítače - zapnutí, vypnu- Rozvoj schopností poznávání
tí, práci s myší. 2. Základy obsluhy počítače. - cvičení smyslového vnimá-

ní, pozornosti  a soustředění
Zvládat psaní známých 3. Software počítače (textový editor, - cvičení dovedností zapama-
písmen na klávesnici. herní a zábavné výukové programy). tování, řešení problému

Seberegulace a sebeorgani-
Dodržovat pravidla bez- 4. Zásady bezpečnosti práce a preven- zace
pečné a zdravotně nezá- ce zdravotních rizik spojených s vyu- - organizace vlastního času
vadné práce s výpočetní žíváním výpočetní techniky.
technikou.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické  
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

ICT

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP

Strana
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7.ročník ZŠS - I.

Zvládat psaní jednodu- 1. Základní funkce textového a grafické- OSV Osobnostní rozvoj
chých slov, krátkých vět, ho editoru. Seberegulace a sebeorgani-
popřípadě pracovat se zá- zace
kladními symboly alterna- - organizace vlastního času
tivní komunikace.

Zvládat práci s vybraný- 3. Výukové a herní programy.
mi jednoduchými výuko-
vými a herními programy.

Dodržovat pravidla zachá-
zení s výpočetní techni-
kou.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

ICT

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
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8.ročník ZŠS - I.

Zvládat psaní jednodu- 1. Základní funkce textového a grafické- OSV Sociální rozvoj
chých slov, krátkých vět, ho editoru. Komunikace
popřípadě pracovat se zá- - dovednosti pro sdělování
kladními symboly alterna- 4. Symboly alternativní komunikace verbální i neverbální
tivní komunikace. na počítači.

Zvládat práci s vybraný- 3. Výukové a herní programy.
mi jednoduchými výuko-
vými a herními programy.

Dodržovat pravidla zachá-
zení s výpočetní techni-
kou.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

ICT

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
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9.ročník ZŠS - I.

Zvládat psaní jednodu- 1. Základní funkce textového a grafické- OSV Sociální rozvoj
chých slov, krátkých vět, ho editoru. Komunikace
popřípadě pracovat se zá- - dovednosti pro sdělování
kladními symboly alterna- 2. Přídavná zařízení počítače, jejich verbální i neverbální
tivní komunikace. účel, použití a obsluha tiskárny.

EV Lidské aktivity a pro-
Vyhledávat informace na 5. Možnosti vyhledávání informací blémy životního prostředí
internetu podle pokynů. pomocí internetu. - odpady a hospodaření s od-

pady
Dodržovat pravidla zachá-
zení s výpočetní techni-
kou.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové  vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

ICT

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP
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1
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10.ročník ZŠS - I.

Vyhledávat informace na 5. Možnosti vyhledávání informací VDO Občan, občanská
internetu podle pokynů. pomocí internetu. společnost a stát

- občan jako člen společnosti
Zvládat základní funkce 6. Základní způsoby elektronické komu- - Listina základních práv a svo-
mobilního telefonu - přije- nikace; mobilní telefon, e-mail. bod, práva a povinnosti obča-
tí hovoru, případně na
zprávy SMS.

EV Lidské aktivity a pro-
Dodržovat pravidla zachá- blémy životního prostředí
zení s výpočetní techni- - odpady a hospodaření s od-
kou. pady

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

ICT

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1

 



 

 

UČEBNÍ OSNOVY 
 
 
 
 5.4  VZDĚLÁVACÍ OBLAST:  ČLOVĚK  A  JEHO  SVĚT      
 
 5.4.1  VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:     VĚCNÉ  UČENÍ 
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 
         a) obsahové - obor je členěn do tematických okruhů: 
                                      

I.   Místo, kde žijeme 
                             II.  Lidé kolem nás 
                             III. Lidé a čas 
                             IV. Rozmanitosti přírody 
                             V.  Člověk a zdraví 
 
         b) průřezová témata:  OSV, VDO, VMEGS, EV 
 
         c) časové: 1. - 2. ročník:  celková dotace  4 hodiny týdně 
                                 3. - 6. ročník: celková dotace 12 hodin týdně 
 
         d) organizační:    vyučovací hodina v kmenové (příp. počítačové) učebně, 
                                        využívání IA tabule, DUMů, vycházky 
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Ost.

Ost.

zařazuje do výuky exkurze, vycházky, pozorování v přírodě;
podílí se na tvorbě pomůcek;
uplatňuje získané znalosti v běžném životě;
předmět je propojen s ostatními předměty.

učí žáky respektovat pravidla a dodržovat zdravý životní styl;
se učí chránit si své zdraví a bezpečně se chovat v mimořádných situacích;
se účastní poznávacích soutěží i občanských aktivit;

vede žáky ke správnému užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení;
vyžaduje po žácích plnění zadaných úkolů;
učí žáky propojovat získané znalosti se životem;

spolupracují na řešení problémů, hodnotí výsledky své práce i ostatních žáků;
respektují společně dohodnutá pravidla;
se učí vyjadřovat pozitivní pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí;

vytváří vztah k přírodě i kulturním výtvorům, zájem o dění v místě bydliště,
poznávání nejbližšího okolí a formuje u žáků citový vztah k místu a zemi, 
kde žijeme;

vede žáky k užívání různých informačních a komunikačních prostředků;
jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, 
radí a pomáhají si, vyjadřují své názory a postoje;
je veden k využívání informačních technologií;

učí žáky respektovat názory druhých a oceňování vlastních názorů;
požaduje dodržování pravidel slušného chování;

aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům:
učí žáky preventivnímu chování, poznávání podstaty přírody a svého zdraví;
vyhledává informace k daným úkolům a volí vhodné způsoby jejich řešení;
je veden k využívání získaných vědomostí v životních situacích;

učí žáky pojmenovat pozorované skutečnosti, základům dialogu;
ve třídě vytváří atmosféru přátelské komunikace;

Ž

U

Ž

usiluje o zapojení všech smyslů žáků využitím názorných pomůcek;
žáka pozitivně motivuje;
jsou vedeni k poznávání propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemného
ovlivňování, vytváření pozitivního vztahu k přírodě;
se orientují v čase;
učitel navazuje na znalosti z jiných předmětů;

učí žáky pracovat s učebnicemi, knihami a encyklopediemi, pomáhá žákům,

Kompetence 
pracovní

U

Ž

U

Ž

U

Ž

U

Ž

U

Kompetence 
komunikativní

Kompetence 
sociální                           

a                                      
personální

Kompetence                                             
k řešení 

problémů

Kompetence                                    
k učení

Kompetence 
občanské

vede žáky k rozvoji myšlení a vyjadřování, k rozšiřování slovní zásoby, 
k chápání souvislostí  věcí a jevů;

2.   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU  VĚCNÉ  UČENÍ

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.ročník ZŠS - I.

I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME
I/1 Domov a jeho okolí, orientace v okolí Domov a jeho okolí - orientace v okolí OSV Sociální rozvoj

bydliště, adresa bydliště, kulturní svého bydliště, ve městě, v obci. -poznávací schopnosti
 a historické zajímavosti Adresa bydliště. -vzájemné poznávání ve 
v nejbližším okolí. Víš, kde bydlíš? skupině/třídě.

I/3 Obec (město), význačná místa OSV Sociální rozvoj
a instituce v obci a jejím okolí. mezilidské vztahy - vztahy

a naše třída.
I/2 Škola, prostředí školy, život ve škole Naše škola, název školy.

a jejím okolí. Třída, žáci, učitelé. OSV Osobnostní rozvoj
Poznávat a pojmenovávat předměty rozvoj schopností poznávání
a činnosti, s nimiž se žáci ve škole -cvičení dovedností zapama-
a ve třídě seznamují. tování, řešení problémů.
Vyjmenovávání školních pomůcek. (v průběhu celého roku)
Vybavení třídy, školy, ŠD, ŠJ, dílny…
Pojmy: tabule, křída,učebnice, sešity, VDO Občanská spol. 
číst, psát, počítat. a škola - dem. atmosféra

a dem. vztahy ve škole.
I/2 Cesta do školy, bezpečnost, Zásady dopravní bezpečnosti.

základy dopravní výchovy. Cesta do školy a ze školy.
Bezpečnost chodců, přecházení křiž.
Praktický nácvik-přechody pro chodce,
semafor, chůze po chodníku.
Zvládneš sám cestu do školy?

I/4 Okolní krajina, charakteristické Podle místních podmínek se žáci se- EV Lidské aktivity a prob.
znaky krajiny v ročních obdobích, znamují s okolím domova a školy, po- problémy život. prostředí
regionální zvláštnosti. zorují změny v přírodě a počasí, -ochrana přírody a kulturních

předměty a různé jevy cestou do školy. památek.

EV Vztah člověka k pro-
středí - naše obec.

V tělocvičně
V jídelně

Cesta do školy

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Škola
Ve třídě

Téma učiva

Auto jede, pozor
ať tě nezajede

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

VĚCNÉ UČENÍ

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1

Šel medvídek
do školy...
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1.ročník ZŠS - I.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
II/1 Mezilidské vztahy, základní Chování ve škole, Školní řád. OSV Sociální rozvoj 

pravidla společenského chování. Hygienické návyky. mezilidské vztahy - péče 
Jména a příjmení spolužáků, učitelů. o dobré vztahy
Základní pravidla spol.chování ve 
škole i na veřejnosti - pozdrav, požá- OSV Sebepoznávání a se-
dání, poděkování. bepojetí - moje vztahy k dru-
. hým lidem.

IV. ROZMANITOST   PŘÍRODY
IV/1 Příroda v ročních obdobích, znaky Pozorování změn v přírodě a počasí, OSV Osobnostní rozvoj 

ročních období, chování živočichů, osvojování pojmů označujících sledo- rozvoj schopností poznávání
péče o zvířata a ptáky. vané předměty a jevy / na základě -cvičení smyslového vnímní,

konkrétního vnímání, s použitím pozornosti a soustředění.
obrázků/.
Roční období PODZIM
Podzim v přírodě a místní krajině.
Změny v přírodě, listí žloutne, opadá-
vá, odletěli ptáci, počasí, oblečení.

IV/2 Ovoce a zelenina, sezónní práce na Podzim na zahradě, sklizeň a uložení EV Ekosystémy 
zahradě a na poli. ovoce a zeleniny, názvy pod.plodů. -pole (význa, změny okol.

Podzim na poli, sklizeň a uložení, krajiny vlivem člověka, způ-
brambory, řepa, kukuřice. soby hospodaření na nich,
Výstavka ovoce a zeleniny, poznávání pole a jejich okolí).
jejich chutí, ochutnávání.
Rozlišování ovoce a zeleniny.

IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě, Vycházka do přírody, sběr přírodnin , EV Lidské aktivity a pro-
péče o životní prostředí. jejich využití - kaštany, žaludy, šípky, blém životního prostředí

listy, jeřabiny. - ochrana přírody a kultur.
Vycházka do polí - pouštění draků. památek.
Změny na stromech, keřích, polích.
Prohlídka školní zahrady.

Padá listí

V sadě

Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

VĚCNÉ UČENÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)

Postýlka pro slun..
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1.ročník ZŠS - I.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/1 Roční období. Roční období podle charakt.znaků. OSV Osobnostní rozvoj

Změny v přírodě, počasí, zvířata, - rozvoj schop. poznávání
změny v oblékání a činnostech. - cvičení dovednosti zapama-
Pozorování změn v přírodě a na obráz. tování, řešení problémů.
Pojmy: jaro-léto-podzim-zima.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/1 Den, týden, měsíce, rok. Naučit se poznávat dny v týdnu.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
II/1 Rodina a společnost, role členů Moje rodina, rodiče, sourozenci, OSV  Osobnostní rozvoj

rodiny, příbuzenské vztahy. příbuzní. -sebepoznání a sebepojetí
Vztahy mezi členy rodiny. -já jako zdroj informací o sobě
Náš byt - kde a jak bydlíme, zařízení 
bytu, domu, okolí bydliště.

II/1 Pracovní činnosti. Zaměstnání rodičů a pracovní činnos- OSV Sociální rozvoj
ti členů rodiny. - mezilidské vztahy
Co kdo doma dělá, jaké mají čl.rodiny -chování podporující dobré 
povinnosti. vztahy, respekt - podpora

pomoc.
II/1 Mezilidské vztahy, základní Poznávat jména a příjmení spolužáků 

pravidla společenského chování. a učitelů. OSV Sociální rozvoj 
Vztahy mezi dětmi ve třídě. -spolupráce a soutěživost
Chování doma a na veřejnosti. -rozvoj indiv. dovedností

pro spolupráci.
V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ Péče o naše zdraví, zdravá výživa.

V/2 Péče o zdraví, zdravá výživa, Osobní hygiena: mytí rukou, koupání,
denní režim, osobní hygiena. čištění zubů, mytí vlasů, česání 

a stříhání vlasů, nehtů, kapesníky.
Denní režim - rozvržení činností.
Ranní a večerní hygiena.
Pojmy: vana, WC, umývadlo, mýdlo…

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 3

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky
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1.ročník ZŠS - I.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
V/2 Péče o zdraví, zdravá výživa, Hygienické návyky a jejich dodržov.

denní režim, osobní hygiena. doma i ve škole.
Sebeosluha v oblékání, obouvání.
Pořádek v osobních věcech, na lavici,
v aktovce.
Zásady zdravé výživy a pitný režim.
Ochrana zdraví na podzim.
Pobyt na čerstvém vzduch, pohyb,

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
II/1 Mezilidské vztahy, základní Chování dětí doma a ve společ. OSV Sociální rozvoj

pravidla společenského chování. Vztahy mezi dětmi ve škole i mimo ni. sebepoznání a sebepojetí
Vztahy mezi dětmi  dospělými. moje vztahy k druhým lidem

II/2 Osobní  bezpečí, chování v krizo- Chování a jednání dětí ve vztahu OSV Sociální rozvoj
vých situacích, nebezpečí ohrožení k neznámým lidem a při závažných komunikace - komunikace
sociálně patologickými jevy a jejich životních situacích. v různých situacích.
prevence, protiprávní jednání a jeho
postih ( krádež, šikana, zneužívání, OSV Morální rozvoj 
týrání). -hodnoty, postoje, praktická 

etika - dovednosti rozhodo-
vání v prob. situacích všed-
ního dne.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/1 Roční období. Roční období - ZIMA VDO: Občanská spol.

Rozlišování ročních období podle a škola - spolupráce školy
charakteristických znaků. se správ. orgány a instituce-

III/4 Tradiční lidové svátky. mi v obci.
Mikulášská nadílka - čert, Mikuláš.
Tradice vánoc, Nový rok VMEGS Evropa  a svět
Vánoce - lidové tradice a zvyky, nás zajímá - lidová sloves-
stromeček, dárky,výzdoba školy, vá- nost, zvyky a tradice národů
noční besídka. Evropy.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 4

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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1.ročník ZŠS - I.

IV. ROZMANITOST   PŘÍRODY
IV/1 Příroda v ročních obdobích, znaky Pozorování změn v přírodě, počasí. OSV Osobnostní rozvoj

ročních období. Pojmy: sníh,mráz,sněhové vločky,led. rozvoj schopností poznávání
Oblékání podle ročního období a tep- -cvičení smyslového nímání, 
loty. pozornosti a soustředění.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/1 Roční období, den, týden,měsíce,rok, Opakování a prohlubování učiva. OSV Osobnostní rozvoj

kalendář. Správné označování dnů a ročních seberegulace a sebeorgan.
období, podzim.a zimní měsíce, - organizace vlastního času.
orientace v kalendáři a používání.

IV. ROZMANITOST   PŘÍRODY Příroda v zimě
IV/1 Příroda v ročních obdobích, znaky Zvířata v zimě, krmení lesní zvěře, OSV Osobnostní rozvoj

ročních období, chování živočichů, zimní spánek, hustý kožich. psychohygiena - hledání po-
péče o zvířata a ptáky. Pozorování a krmení ptáčků u krmítka. moci při potížích.

IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě, Ochrana přírody, chování v přírodě. OSV Sociální rozvoj
péče o životní prostředí. Pobyt dětí v zimní přírodě. komunikace - cvičení pozoro-

vání.
spolupráce a soutěživost
-rozvoj sociálních dovednos-
tí pro spolupráci.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
V/4 Osobní bezpečí, bezpečné chování Zimní radosti dětí, zimní sporty. EV Ekosystémy

v silničním provozu, chování při Bezpečnost při zimních sportech , -pole
mimořádných událostech. hrách, možnosti úrazu při sáňkování, -les (les v našem prostředí,

lyžování, bruslení, koulování. význam lesa).
Bezpečnost v silničním provozu v zi-
mě. EV Lidské aktivity 
Ochrana před sluncem a mrazem, a problémy život. prostředí
používání ochran.krémů, vhodné -ochrana přírody a kulturních
oblečení a obutí. památek

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 5

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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1.ročník ZŠS - I.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
V/1 Lidské tělo, části lidského těla. Lidské tělo a jeho hlavní části. OSV Osobnostní rozvoj

Pojmy: hlava, krk, trup, ruce, nohy. sebepoznání a sebepojetí
Muž - žena - dítě. - druzí jako zdroj informací

o mně; moje tělo.
V/2 Nemoc, sdělení potíží, chování Nemoc, projevy nemoci.

v době nemoci. Návštěva dětského lékaře. OSV Sociální rozvoj
Léky, lékárna,užívání léků, nemocnice. komunikace - komunikace
Péče o nemocného. v různých situacích.

V/2 Zdravá strava a pitný režim. Péče o zdraví, zdravá výživa.
Co jíme, co je a není zdravé?
Prevence onemocnění, otužování.
Význam ovoce a zeleniny, vitamíny.
Pitný režim.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS Jak člověk roste:
II/1 Rodina a společnost, role členů miminko, malé dítě, starší dítě, dospě- OSV Morální rozvoj

rodiny, příbuzenské vztahy. lí člověk, babička, dědeček. hodnoty, postoje, praktická
Pojmy: mladý, starší, starý, nejstarší.. etika - dovednosti
Já a moje rodina, příbuzní. rozhodování v problematic-

kých situacích všedního dne.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/1 Orientace v čase, určování času, Roční období - charakt.znaky.

roční období, den, týden, měsíce, Opakování: dny v týdnu, pracovní 
rok. dny a dny volna.

Den, části dne.
Pojmy: ráno, poledne, odpoledne,
večer, noc.
Zvládnout jednoduchou orientaci
v čase.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
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1.ročník ZŠS - I.

IV. ROZMANITOST   PŘÍRODY
IV/1 Příroda v ročních obdobích, znaky Příroda na jaře, změny v přírodě, tání EV Ekosystémy 

ročních období, chování živočichů, sněhu, oteplování. -pole; les.
péče o zvířata a ptáky. Pozorování změn v okolní krajině, na

obrázcích.
IV/2 Sezónní práce na zahradě a na poli. Oblékání na jaře, srovnání se zimním EV Lidské aktivity 

oblečením. a problémy život. prostředí
Péče o zvířata, přílet ptáků z teplých -ochrana přírody a kulturních
krajin. památek
První jarní květiny.
Jarní práce na zahradě a na poli.
Příprava záhonů na setí.

IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě, Chování v přírodě, péče o životní
péče o životní prostředí. prostředí.

Péče o rostliny ve třídě.
Vycházka do přírody.

IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Poznat nejběžnější druhy domácích a
a ptáky. volně žijících zvířat.

Domácí zvířata a jejich mláďata.
Známé druhy volně žijících zvířat.
Význam zvířat pro člověka.

IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě, Láska a péče o zvířata doma i ve volné
péče o životní prostředí. přírodě.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
V/4 Osobní bezpečí, bezpečné chování Jarní hry dětí v přírodě.

v silničním provozu, chování při Dbát na bezpečnost při hrách, jízdě
mimořádných událostech. na kole…

III. LIDÉ   A   ČAS VMEGS Evropa a svět
III/4 Tradiční lidové svátky. Tradice Velikonoc. nás zajímá 

Zvyky a tradice, pomlázka, kraslice. -lidová slovesnost, zvyky
a tradice národů Evropy.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 7
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1.ročník ZŠS - I.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/1 Orientace v čase, určování času, Den a jeho rozvržení.

roční období, den, týden, měsíce, Části dne.
rok. Které činnosti provádíme během dne:

vstávání, hygiena, zaměstnání, oběd.
III/2 Rozvržení denních činností. Týden, dny v týdnu.

Roční doby, měsíce.

III/4 Tradiční lidové svátky. 14. květen Den matek
Přáníčko pro maminku.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
II/1 Mezilidské vztahy, základní Jak trávíš volný čas?

pravidla společenského chování. Využití volného času, zájmové organ.
Chování dětí mimo rodinu a vzájemné
vztahy v kolektivu, dodržování pra-
videl chování.

IV. ROZMANITOST   PŘÍRODY
IV/1 Příroda v ročních obdobích, znaky Příroda v létě

ročních období. Změny v přírodě, počasí, oblečení.
Luční květiny.

IV/2 Ovoce a zelenina, sezónní práce na Senoseč.
zahradě a na poli. První letní ovoce a zelenina.

Co roste na louce, zahradě.
Pojmy: horko, bouřka, duha.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
V/4 Osobní bezpečí, bezpečné chování Škola končí, prázdniny začínají. VMEGS Evropa s svět 

v silničním provozu, chování při Hry v létě, pobyt u vody, turistika, nás zajímá - život dětí 
mimořádných událostech. opalování - dodržování bezp.pravidel. v jiných zemích.

Objevujeme Evropu a svět
- naše vlast a Evropa; evrop-
ské krajiny.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
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2.ročník ZŠS - I.

I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME
I/1 Domov a jeho okolí, orientace Název obce a adresa bydliště VDO Občanská společ-

v okolí bydliště, adresa bydliště. Podle místních podmínek se žáci se- nost a škola - demokratická
znamují s nejbližším okolí bydliště, po- atmosféra a demokatické 

I/2 Bezpečnost, základy dopravní zorují okolní krajinu a stavby cestou vztahy ve škole.
výchovy. do školy, okolí školy.

Bezpečnost chodců, chůze po chodní-
ku, přecházení vozovky, semafory,
přechody pro chodce, dopravní
prostředky a značky.

I/2 Škola, prostředí školy, život ve Škola a třída
škole a jejím okolí, cesta do školy. Vybavení třídy, školní pomůcky.

Orientace ve škole.

I/3 Obec (město), význačná místa Poznávat významné budovy a stavby OSV Osobnostní rozvoj
v obci a jejím okolí. cestou do školy a tak se ve městě Rozvoj schopn. Poznávání

orientovat. -cvičení dovedností zapama-
I/1 Domov, kulturní a historické tování.

zajímavosti v nejbližším okolí. Sebepoznání a sebepojetí
-moje vztahy k druhým lidem

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
II/1 Mezilidské vztahy, základní Zásady slušného chování ve třídě, OSV Sociální rozvoj

pravidla společenského chování. ke spolužákům, k dospělým, v doprav. mezilidské vztahy-chování
prostředcích, v divadle, v kině… podporující dobré vztahy,
Pojmy: pozdrav, požádání, poděkov. respekr, podpora, pomoc;
Školní řád, povinnosti ve třídě. Komunikace - komunikace
Naučit se jména svých spolužáků a uč. v různých situacích.
Nácvik praktických situací, práce ve 
dvojicích.

významné budovy

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

vycházka

a nebez.místa
v okolí školy

Téma učiva
Metodické 
poznámky

prohlídka školy

vycházka-křižov.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

VĚCNÉ UČENÍ
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2.ročník ZŠS - I.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/1 Orientace v čase, určování času Rozlišování částí dne ráno, poledne.. OSV Sociální rozvoj

roční období,  den, týden, měsíce,  Znát dny v týdnu. poznávací schopnosti - vzá-
rok, kalendář. Roční období - charakter.znaky. jemné poznávání ve třídě.

Kalendář, orientace v kalendáři. Komunikace - cvičení pozo-
Oblékání podle ročního období. rování; dovednosti pro sdě-

lování verbální a neverbální.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/1 Příroda v ročních obdobích, znaky Roční období - PODZIM EV Ekosystémy

ročních období, chování živočichů, Podzimní měsíce, charakter.znaky, les (les v našem prostředí, 
péče o zvířata a ptáky. počasí, změny v přírodě, oblékání. význam lesa).

Pojmy: žloutne listí, zima, déšť, vítr
IV/2 Ovoce a zelenina, sezónní práce ranní mlhy. EV Ekosystémy

na zahradě a na poli. Podzim na zahradě, sklizeň ovoce a pole (význam, změny okolní
zeleniny. krajiny vlivem člověka, způ-
Pojmy: jablka, hrušky, švstky, ořechy. soby hospodaření na nich,
Podzim na poli - brambory, řepa… pole a jejich okolí).
Sklizeň,uskladnění, zpracování ovoce
a zeleniny,využití pro člověka, zvířata.
Výstavka a ochutnávka plodů, pozn.
chutí
Sběr přírodních plodů a jejich využití:
žaludy, kaštany, šípky, listy.
Odlet ptáků do teplých krajin, proč
odlétají, kdy se vrací - čáp, vlaštovky.
Kteří ptáci u nás zůstávají ?
Příprava zvířat na zimu, ukládání 
zásob, kteří zimu prospí a proč.
Výlov rybníků, význam pro člověka.

IV/3 Ochrana přírody, chování Péče o přírodu, význam pro zdraví. EV Lidské aktivity a pro-
v přírodě, péče o životní prostředí. Chování v přírodě. blémy životního prostředí

Vycházka - pouštění draků. -ochrana přírody a kulturních
památek.

význam rybího
masa

význam pro zdraví
využití v domácn.
význam zdravé
výživy

význam pro zvířata

Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana
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2.ročník ZŠS - I.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ Lidské tělo
V/1 Lidské tělo, části lidského těla. Hlavní části lidského těla. OSV Osobnostní rozvoj

Vnímání a pojmenování jednotlivých rozvoj schop. poznávání
částí lidského těla. -cvičení smyslového vnímá-
Naše smysly - funkce a význam pro ní, pozornosti a soustředění.
člověka, kde se nalézají,jejich ochrana. Sebepoznání a sebepojetí

 - já jako zdroj informací
V/2 Osobní hygiena. Čistota a hygiena našeho těla. o sobě; moje tělo.

Osobní hygiena. Psychohygiena
Ranní a večerní hygiena, péče o vlasy -hledání pomoci při potížích.
a nehty.

V/2 Nemoc, sdělení potíží, chování Co žák udělá, když onemocní?
v době nemoci. Návštěva lékaře, popsání zdravotních

potíží, v lékárně, domácí ošetření.
Odborní lékaři, pobyt v nemocnici.
Otužování, posilování organismu 
a předcházení nemocem.
Pobyt na čerstvém vzduchu, sportov.,
vycházky do přírody.

V/2 Péče o zdraví, zdravá výživa, denní Zásady zdravé výživy
režim, zdravá strava a pitný režim. Co jíme, co je a není zdravé.

Vhodný denní režim a jeho dodržov.
Rozdělení jídla během dne, čeho jíst
nejvíce a co jen občas - správná
volba potravin, význam svačin.
Význam vitamínů a jejich zdroje.
Důležitost pitného režimu.

stravovací návyky

návštěva 
polikliniky

hra na doktora

kresba ruky

praktické ukázky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

popis těla
kamaráda

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
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2.ročník ZŠS - I.

I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME
I/2 Škola, prostředí školy, život ve Poznávat a pojmenovávat předměty VDO Občanská společ.

škole a jejím okolí. a činnosti, s nimiž se žáci ve škole a škola - způsoby uplatňo-
setkávají. vání demokr. principů a hod-
Pojmy: šatna, třída, sborovna, ředitel- not v každodenním životě
na, kabinety, třídy odborné vyuky, školy.
školní pozemek.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/1 Orientace v čase, určování času Orientace v čase -ráno, poledne… OSV Osobnostní rozvoj

roční období,  den, týden, měsíce,  Pojmy: snídaně, svačina, oběd… seberegulace a sebeorgan.
rok, kalendář. Denní režim: znát činnosti, které lidé -organizace vlastního času.

během dne vykonávají.
III/2 Rozvržení denních činností. Dny v týdnu, rozdělení.

Orientace v kalendáři.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/1 Příroda v ročních obdobích, znaky Roční období  ZIMA

ročních období. Pozorování změn v přírodě, počasí,
oblékání v zimě.
Obecná charakteristika zimy.
Pojmy: led, sníh, rampouch, mrzne..

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
V/4 Osobní bezpečí, bezpečné chování Ochrana před mrazem a sluncem. OSV Sociální rozvoj

v silničním provozu,  chování při Používání opalv.krémů  a sl.brýlí na spolupráce a soutěživost
mimořádných událostech. horách, vhodné oblečení a obutí. - rozvoj individuálních do-

Pozor na omrzliny! vedností pro spolupráci.
Bezpečnost při zimních sportech - ly-
žování, sáňkování, bruslení, koulov.,
bezpečnost siln.provozu v zimě.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
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Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 
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orientace ve šk.
budově
význam jedntl.
učeben a 
místností
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2.ročník ZŠS - I.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/1 Orientace v čase, určování času Roční doby, zimní měsíce. VMRGS Evropa a svět

roční období,  den, týden, měsíce,  Adventní kalendář. nás zajímá -lidová sloves-
rok, kalendář. nost, zvyky a tradice národů 

Evropy.
III/4 Tradiční lidové svátky. Mikulášská nadílka 

Mikuláš, čert, anděl.
Vánoce, lidové zvyky a tradice
Pojmy. Vánoční stromeček, ozdoby,
dárky, cukroví, koledy.
Nový rok

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/1 Příroda v ročních obdobích, znaky Příroda v zimě - krmení lesní zvěře,  EV Ekosystémy

ročních období, chování živočichů, ptáci v zimě - sýkorka, vrabec, vrána. -pole; les.
péče o zvířata a ptáky. Krmítko - význam.

Volně žijící zvířata, péče o ně, proč 
některá zvířata zimu prospí (veverky,
medvěd) , krmení u krmelce.
Stromy v zimě, listnaté a jehličnaté,
rozdíly mezi stromy, péče o stromy.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
V/2 Nemoc, sdělení potíží, chování Nemoci a úrazy charakteristické pro OSV Osobnostní rozvoj

v době nemoci. zimní období. rozvoj schopn. poznávání
Bezpečnost při zimních sportech. - řešení problémů;

V/4 Osobní bezpečí, bezpečné chování První pomoc při úrazu, návštěva léka- Sebepoznání a sebepojetí
v silničním provozu,  chování při ře, ošetření zlomenin, lékárna, domácí -moje tělo;
mimořádných událostech. léčení. Psychohygiena - hledání 

Vzteklina - ochrana před cizími zvířaty. pomoci při potížích.
První pomoc při úrazu, návštěva léka-
ře.
Rozpoznávání vakcinačních návnad
proti vzteklině, rozmístěných v lese,
dodržování bezpečnosti.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
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Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

vlastní pozorování

vycházka

povídání o vlast.
prožitcích
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2.ročník ZŠS - I.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
II/1 Rodina a společnost, role členů Rodiče a sourozenci OSV Osobnostní rozvoj

rodiny, příbuzenské vztahy, mezi- Pochopení rod.vztahů-otec,matka - rozvoj schopn. poznávání
lidské vztahy, základní pravidla rodiče, bratr,sestra-sourozenci, nejbl. -cvičení dovedností zapa-
společenského chování, pracovní příbuzní děda, babička, teta, strýc… matování.
činnosti. Vztahy mezi členy rodiny, chování Psychohygiena - dovednos-

k rodičům, sourozencům, příbuzným. ti zvládání stresov. situací.
Zásady slušného chování ve společ.,
ke spolužákům, dospělým, na veřejno-
sti…

Poznávat povolání svých rodičů, OSV Sociální rozvoj
členů rodiny. komunikace - komunikace
Povolání, s nimiž se žáci setkávají v různých situacích;
v běžném životě. Spolupráce a soutěživost
Nakupování - hra na nákup, pojmen. -rozvoj indiv. dovedností
zboží. pro spolupráci.
Nakupování v samoobsluze - peníze,
potraviny, ovoce, oděvy… OSV Morávní rozvoj
Chování při nakupování - pozdrav, řešení problémů a rozhodo-
požádání, poděkování. vací dovednosti - dovedn.

pro řešení problémů a rozho-
II/2 Osobní bezpečí, chování v krizových Poukázat na možnosti nevhodného dování z hlediska různých

situacích, nebezpečí ohrožení chování některých jedinců. typů problémů - problémy 
sociálně patologickými jevy a jejich Jak se zachovat v situacích, kdy žák v mezilidských vztazích..
prevence, protiprávní jednání a jeho potřebuje vyhledat pomoc - krádež,
postih ( krádež, šikana, zneužívání, šikana, zneužívání, týrání. VDO Občanská spol.
týrání). Linka bezpečí, obrátit se na rodiče, a škola-spolupráce školy důl. tel.

učitele… se správními orgány a insti- čísla
tucemi v obci.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/1 Orientace v čase, určování času Upevňování a prohlubování učiva.

roční období,  den, týden, měsíce,  
rok, kalendář.

význam peněz

význam jednotl.
povolání pro
život

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
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2.ročník ZŠS - I.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/2 Rozvržení denních činností. Popis činností,které vykonávají lidé

během dne.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/1 Roční období. Roční období, měsíce, rozdíly mezi

zimou a jarem, počasí, oblečení podle
ročního období a teploty.

III/4 Tradiční lidové svátky. 8. březen  MDŽ - význam svátku.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/1 Příroda v ročních obdobích, znaky Roční doba - JARO EV Ekosystémy

ročních období. Příroda se probouzí ze zimn. spánku. -pole; les.
Změny v přírodě, příznaky jara,
oteplování, tání sněhu a ledu.
První jarní květiny-kočičky, zlatý déšť
podběl, petrklíč, fialky.

IV/2 Sezónní práce na zahradě a na poli. Práce na poli a na zahradě - příprava
záhonů, setí semen.
Tulipán, narcis, sněženky.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
V/4 Osobní bezpečí, bezpečné chování Tání sněhu, rozmrzání ledu na rybní-

v silničním provozu,  chování při cích, přehradách.
mimořádných událostech. Přeměna ledu a sněhu na vodu, která

stéká do řek - nebezpečí povodní.
Nevstupovat na rozmrzající led na
rybnících - nebezpečí utonutí!
Dodržovat zásady bezpečného cho-
vání, neohrožovat zdraví své ani
ostatních.

pozorování stromů
květin

praktické činnosti
na pozemku

vycházka do
jarní  přírody

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 7
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2.ročník ZŠS - I.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Přílet ptáků z teplých krajin - druhy, EV Lidské aktivity a pro-

a ptáky. stavění hnízd, péče o mladé. blémy životního prostředí
Význam ptáků pro přírodu i pro člově- - ochrana přírody a kultur.
ka. památek
Domácí zvířata a jejich mláďata- výz- Vztah člověka k prostředí
nam, chov, péče o zvířata. -náš životní styl ; prostředí
Zvířata volně žijící. a zdraví (rozmanitost vlivů

prostředí na zdraví, možnos-
IV/3 Ochrana přírody, chování Ochrana přírody - nebezpečí požáru ti a způsoby ochrany zdraví)

v přírodě, péče o životní prostředí. při vypalování suché trávy, zbytečný
úhyn hmyzu, který v trávě žije.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
V/1 Lidské tělo, části lidského těla. Prohloubení učiva - popis lidského OSV Osobnostní rozvoj

těla, smyslové orgány. rozvoj schopnos. poznávání
V/2 Péče o zdraví, zdravá výživa, denní -cvičení smyslového vnímá-

režim, zdravá strava a pitný režim, Dodržování osobní hygieny, pořádek ní, pozornosti a soustředění.
osobní hygiena. ve svých věcech, v pokojíčku. Sebekontrola a sebepojetí

Zásady zdravé výživy, pitný režim, - moje tělo.
význam vitamínů.

V/4 ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
Osobní bezpečí, bezpečné chování Jarní hry dětí, jízda na kole.
v silničním provozu.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/4 Tradiční lidové svátky. Velikonoce VMEGS Evropa a svět

Tradice a velikonoční zvyky. nás zajímá - lidová sloves- kraslice
Zdobení vajíček, pletení pomlázek, nost, zvyky a tradice národů pomlázka
pečení beránka, výzdoba. Evropy.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

vycházka

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 8
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2.ročník ZŠS - I.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
II/1 Pracovní činnosti. Lidé a řemesla - čím chceš být ty? OSV Osobnostní rozvoj

Pojmenování známých povolání rozvoj poznáv. Schopností
Lidé a věci - předměty, které nás -cvičení dovednosti pozná-
obklopují, z čeho jsou vyrobeny, kdo vání.
je vyrábí.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/1 Orientace v čase, určování času Části dne-ráno, dopoledne, poledne…

roční období,  den, týden, měsíce,  Orientace v čase, poznávání hodin.
rok. Dny, týdny, měsíce.

Uspořádání dne- denní režim.
Rozdíly v denních činnostech v prac.
dnech a o víkendu.

III/4 Tradiční lidové svátky. Den matek
Proč tento svátek slavíme, role matky
v rodině.

III/1 Roční období. Rozlišování ročních období podle
charakteristických znaků.
LÉTO - letní měsíce, počasí, oblečení.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/1 Příroda v ročních obdobích, znaky LÉTO - změny v přírodě, účinky 

ročních období. slunce na člověka a na přírodu.
Pojmy: horko, bouřka, mraky, duha.

IV/2 Ovoce a zelenina, sezónní práce Poznávání letních květin. EV Ekosystémy
na zahradě a na poli. Poznávání letního ovoce a zeleniny . -pole, les.

Žně - druhy obilí, sklizeň, zpracování.
Péče o rostliny a květiny na pozemku.

vycházka

výroba pečiva

nými materiály

práce s hodinami

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

seznámení s růz-

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 9
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2.ročník ZŠS - I.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
V/4 Osobní bezpečí, bezpečné chování Prázdniny se blíží, doba táborů a do- OSV Osobnostní rozvoj

v silničním provozu,  chování při volených. Seberegulace a sebeorgan.
mimořádných událostech. Bezpečnost v lese při sběru plodů - -cvičení sebeovládání; orga-

uštknutí zmijí, ošetření. nizace vlastvího času.
Opalování - používání opal.krémů, Psychohygiena
sl.brýlí, pitný režim - úpal, úžeh. -dovednosti zvládání streso-
Bezpečnost při letních sportech, vých situací.
koupání, turistice.

OSV Morální rozvoj
řešení problémů a rozhodo-
vací dovednosti
-dovednosti pro řešení prob-
lémů a rozhodování z hledis-
ka různých typů problémů-
-problémy v mezilidských 
vztazích.

VMEGS Objevujeme
Evropu a svět - naše vlast
a Evropa; evropské krajiny.

a poznávání

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Využití volného
času k odpočinku

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 10
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3.ročník ZŠS - I.

I. MÍSTO,  KDE  ŽIJEME 
Znát název své obce I/1 Domov a jeho okolí, orientace v okolí Znáš své město a umíš se v něm OSV Osobnostní rozvoj
a adresu bydliště. bydliště, adresa bydliště, kulturní orientovat ? Rozvoj schopností poznávání

a historické zajímavosti Adresa bydliště -cvičení smyslového vnímání
v nejbližším okolí. Orientace v prostoru bydliště, školy a pozornosti a soustředění;

okolní krajině. -cvičení dovednosti zapama-
I/3 Obec (město), význačná místa Vycházka k důležitým objektům ve tování; řešení problémů

a instituce v obci a jejím okolí. městě.

Zvládnout  orientaci I/2 Škola, prostředí školy, život ve Poznávat a pojmenovávat předměty a OSV Sociální rozvoj
v okolí svého bydliště, škole a jejím okolí. činnosti s nimiž se žáci ve škole Poznávací schopnosti 
v budově školy a jejím seznamují. -vzájemné poznávání ve třídě;
okolí. Naše škola: učitelé, spolužáci, vybav. Mezilidské vztahy

třídy. -chování podporující dobré
Poznat a pojmenovat Orientace ve školní budově a jejím vztahy; vztahy a naše třída;
předměty ze svého okolí: učebny, sborovna, ředitelna, Komunikace - komunikace
nejbližšího okolí (domov, tělocvična, školní družina a jídelna, v různých situacích;
třída, škola). šatny, dílny. Spolupráce a soutěživost

Pojmy: školní pomůcky, tabule, křída, - rozvoj indiv. Dovedností
sašity, učebnice, pouzdro, číst, psát a pro spoluprácí.
počítat.
Hygienické návyky a chování ve 
škole.

Ovládat základní pravidla I/2 Cesta  do školy, bezpečnost, Popsat a zvládnout cestu do školy.
bezpečnosti při cestě základy dopravní výchovy. Základní pravidla silničního provozu
do školy. pro chodce a cyklisty, dopravní vý-

chova - základní dopravní značky,
přecházení křižovatek, chůze po
chodníku, pohyb po silnici.
Chování při dopravní nehodě - sezn.
s poskytnutím první pomoci, důležitá
telefonní čísla.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

VĚCNÉ UČENÍ

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1

Teoretické poznat.
aplikovat v praxi
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3.ročník ZŠS - I.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
Znát jména spolužáků II/1 Mezilidské vztahy, základní Jména a příjmení spolužáků a učitelů.
a svých učitelů. pravidla společenského chování.

Mít osvojené základy Chování žáků ve škole, vztahy se OSV Sociální rozvoj
společenského chování - spolužáky, chování k dospělým. Mezilidské vztahy - chování

umět pozdravit, poprosit Chování žáků v dopravních prostř., 
podporující dobré vztahy, 
podpora, pomoc.

poděkovat. v divadle, kině,na veřejnosti.
Školní povinnosti žáků, Školní řád.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
Popsat viditelné proměny IV/1 Příroda v ročních obdobích, znaky Roční období - PODZIM EV Ekosystémy
v přírodě v jednotlivých ročních období, chování živočichů, Změny v přírodě, žloutne a opadává -les (les v našem prostředí, 
ročních obdobích. péče o zvířata a ptáky. listí, odlet stěhovavých ptáků. význam lesa); pole (význam,

Podzimní práce na zahradě a na poli. změny okolní krajiny vlivem
Popsat počasí podle Pomoc rodičům. člověka, způsoby hospodaře-
obrázku (déšť, sníh, Sklizeň ovoce a zeleniny - zpracování, ní na nich, pole a jejich okolí).
bouřka, vítr). uskladnění.

Ochutnávání ovoce a zeleniny, pozn.
Poznat nejběžnější druhy jejich chutí, vlastností.
domácích zvířat. Výstavka ve třídě.

Výlov rybníka
Pojmenovat základní IV/2 Ovoce, zelenina, sezónní práce na
druhy ovoce a zeleniny. zahradě a na poli.

Znát základní zásady IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě, EV Lidské aktivity a prob-
pobytu v přírodě. péče o životní prostředí. Vycházka do přírody. lémy životního prostředí

Pozorování podzimní přírody, květin, -ochrana přírody a kulturních
stromů. památek.
Sběr přírodních plodů a jejich využití-
kaštany, žaludy, listy.
Pozoruj, jak se lidé v přírodě chovají.
Jak pečujeme o přírodu?

Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

VĚCNÉ UČENÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)

 



 

185 
 

3.ročník ZŠS - I.

III. LIDÉ   A   ČAS
Zvládnout jednoduchou III/1 Orientace v čase, určování času, Roční doby, měsíce, dny v týdnu
orientaci v čase (ráno, roční období, den, týden, měsíce, Kalendář, orientace v kal., k čemu
poledne, večer). rok, kalendář. slouží.

Den-ráno, dopoledne, poledne…
Znát dny v týdnu. Hodiny-jak poznáme kolik je hodin?

Orientace na hodinách.
Rozlišit roční období Poznávání celých hodin - prak.nácvik.
podle chatakterických
znaků.

I. MÍSTO,  KDE  ŽIJEME 
Poznat a pojmenovat I/2 Škola, prostředí školy. Seznámení žáků s odbornými dílnami: OSV Osobnostní rozvoj
předměty ze svého kovodílna, dřevodílna, kuchyňka, Sebepoznání a sebepojetí
nejbližšího okolí (domov, dílna šití. - moje vztahy k druhým lidem.
třída, škola). Seznámit žáky, co se v které dílně učí.

III. LIDÉ   A   ČAS
Rozlišit roční období III/1 Roční období. Oblékání podle ročního období 
podle chatakterických a teploty.
znaků. Srovnání  léto - podzim.

III/4 Tradiční lidové svátky. Památka zesnulých

Znát rozvržení denních III/2 Rozvržení denních činností. Orientace v čase - den, noc…
činností. Práce s obrázky - popiš, co děláme

ráno, odpoledne, v noci.
Režim dne

Znát rodinné příslušníky, II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
rozlišovat jejich stáří II/1 Rodina a společnost, role členů Členové rodiny, jejich povinnosti VDO Občanská společ.
(starý, mladý, starší, rodiny, příbuzenské vztahy. Vztahy v rodině, kde bydlí příbuzní. a škola - škola jako model
mladší) a blízké Jak bydlíme- zařízení bytu,okolí domu. otevřeného partnerství
příbuzenské vztahy. Adresa bydliště. a demokr. Společenství.

Příbuzní - teta, stýc…

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 3
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3.ročník ZŠS - I.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
Poznávat a pojmenov. II/1 Pracovní činnosti. Zaměstnání v rodině
různé lidské činnosti. Popiš jiná známá povolání.

Čím chceš být ty?
Jaké máš doma povinnosti?

Mít osvojeny základy II/1 Mezilidské vztahy, základní Chování doma i na veřejnosti OSV Morální rozvoj
společenského chování - pravidla společenského chování. Chování ve škole, Školní řád. Řešení problémů a rozhodova-
umět pozdravit, poprosit Umíš být tolerantní k odlišnostem cí dovednosti - dovednosti
poděkovat. spolužáků, k jejich přednostem pro řešení problémů a rozho-

i nedostatkům? dování z hlediska různých
typů problémů - problémy

Vědět, jak se chovat při II/2 Osobní bezpečí, chování v krizových Seznámit žáky s chováním v rizikovém v mezilidských vztazích.
setkání s neznámými situacích, nebezpečí ohrožení prostředí a v krizových situacích, se
lidmi. sociálně patologickými jevy a jejich službami odborné pomoci. VDO Občan,občanská

prevence, protiprávní jednání a jeho Víš, kam se můžeš obrátit o pomoc? společnost a stát - principy 
postih ( krádež, šikana, zneužívání, Linka bezpečí pro děti soužití s minoritami.
týrání). Schránka ve škole

Chování v situacích, kdy je ohrožen
lidský život.
Důležitá telefonní čísla.

III. LIDÉ   A   ČAS
Rozlišit roční období III/1 Orientace v čase, určování času, Prohloubení učiva: popsat a porovnat
podle chatakterických roční období. viditelné proměny v přírodě v jednotl.
znaků. ročních obdobích.

Krátký den , dlouhá noc, brzy se
stmívá.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
Popsat viditelné proměny IV/1 Příroda v ročních obdobích, znaky Roční období - ZIMA EV Ekosystémy 
v přírodě v jednotlivých ročních období. Obecná char.zimy, srovnání podzimu les; pole
ročních obdobích a zimy, změny v oblékání.

Pojmy: sníh, led, vánice, mrzne…
Popsat počasí podle Rozdílné vlastnosti sněhu a ledu.
obrázku (déšť, sníh, 
bouřka, vítr).

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 4

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické  
poznámky
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3.ročník ZŠS - I.

III. LIDÉ   A   ČAS
Rozlišit roční období III/4 Tradiční lidové svátky. Mikulášská nadílka VMEGS Evropa a svět
podle chatakterických Vánoce- tradice a zvyky: nás zajímá - lidová slovesnost
znaků. stromeček, ozdoby, koledy, cukroví, zvyky a tradice národů Evropy

dárky.
Prodej vánočních kaprů, stromků.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
Popsat viditelné proměny IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Péče o ptáky, kteří u nás přezimují. EV Ekosystémy - les; pole
v přírodě v jednotlivých a ptáky. Čím je můžeme v zimě krmit - krmítko.
ročních obdobích. Příroda v zimě 

Krmení lesní zvěře.
V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ

Vědět o zásadách V/4 Osobní bezpečí, bezpečné chování Zimní hry dětí OSV Osobnostní rozvoj
bezpečného chování při v silničním provozu, chování při Bezpečnost při zimních sportech. Rozvoj schop. poznávání
hrách, na výletech a při mimořádných událostech. Možnosti úrazu - nebezpečí utonutí - řešení problémů;
koupání. při prolomení ledu! Sebepoznání a sebepojetí 

Důležitá telefonní čísla. -já jako zdroj informací o sobě;
Ochrana před sluncem a mrazem. moje tělo.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
Znát základní zásady IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě, Vycházka do zimní přírody.
pobytu v přírodě. péče o životní prostředí. Péče člověka o zimní přírodu.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
Dodržovat zásady osobní V/2 Péče o zdraví, zdravá výživa, Ranní a večerní hygiena
hygieny a zvládat základ- osobní hygiena, nemoc, sdělení Pojmy: WC, koupelna, vana, mýdlo,
ní sebeobsluhu. potíží, chování v době nemoci. ručník, šampon, hřebínek, kartáček…

Organizace našeho zdravotnictví.
Dokázat upozornit na své Návštěva polikliniky ve městě.
zdravotní potíže. Popis nemoci, chování u lékaře, odb.

lékaři a odborná vyšetření.
Lékař, lékárna, nemocnice, domácí
léčení.
Otužování, správná výživa,vitamíny .
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3.ročník ZŠS - I.

III. LIDÉ   A   ČAS
Zvládnout jednoduchou III/1 Orientace v čase, určování času, Prohloubení a rozšíření učiva.
orientaci v čase (ráno, roční období, den, týden, měsíce, Roční období, měsíce, dny v týdnu.
poledne, večer). rok, kalendář. Kalendář, orientace v kalendáři, 

význam svátků…
Znát dny v týdnu. Den, části dne.

Přiřazování činnosti k částem dne.
Znát rozvržení denních III/2 Rozvržení denních činností. Orientační poznávání celých hodin.
činností.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
Dodržovat zásady osobní V/1 Zdravá strava a pitný režim. Co jíme, co je a není zdravé OSV Osobnostní rozvoj
hygieny a zvládat základ- Pyramida zdravé výživy. Seberegulace a sebeorganiz.
ní sebeobsluhu. Zhotovení jídelníčku na jeden den. - cvičení sebeovládání;

Nezdravé přejídání, častá konzumace Psychohygiena - dovednosti
čokolády, bonbonů. pro pozitivní naladění mysli
Co zdraví prospívá - pohyb a pobyt a dobrý vztah k sobě samému;
na čerstvém vzduch. ovednosti zvládání streso-
Pitný režim. vých situací.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
Znát rodinné příslušníky, II/1 Rodina a společnost, role členů Členové rodiny
rozlišovat jejich stáří rodiny, příbuzenské vztahy. Datum a místo narození.
(starý, mladý, starší, Stáří členů rodiny: starý, mladší,
mladší) a blízké starší, mladší… aplikovat na žákovu
příbuzenské vztahy. vlastní rodinu.

I. MÍSTO,  KDE  ŽIJEME 
Znát název své obce I/1 Orientace v okolí bydliště, adresa Vysvětlit důležitost znalosti adresy-
a adresu bydliště. bydliště. např.když se žák ztratí.

III. LIDÉ   A   ČAS
Rozlišit roční období III/1 Roční období. Prohloubení učiva: popsat a porov. 
podle chatakterických viditelné změny v přírodě v jednotl.
znaků. ročních obdobích.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
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3.ročník ZŠS - I.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
Popsat viditelné proměny IV/1 Příroda v ročních obdobích, znaky Roční období - JARO OSV Osobnostní rozvoj
v přírodě v jednotlivých ročních období, chování živočichů, Pozorování změn v přírodě a počasí Rozvoj schopnos. poznávání
ročních obdobích. péče o zvířata a ptáky. na základě konkrétního vnímání, po- -cvičení dovedností zapama-

tom s použitím obrázků. tování; řešení problémů.
Popsat počasí podle Oblékání podle roční doby a teploty,
obrázku (déšť, sníh, srovnání se zimou.
bouřka, vítr). Zvířata se probouzejí ze zimního spán-

ku, přílet ptactva.
Pojmenovat základní IV/2 Sezónní práce na zahradě a na poli. Jarní  práce na zahradě, na poli, na 
druhy ovoce a zeleniny. školním pozemku.

Vycházka - pozorování prvních
jarních květin.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ Tání sněhu - nebezpečí jarních povod-
Vědět o zásadách V/4 Osobní bezpečí, bezpečné chování ní.
bezpečného chování při v silničním provozu, chování při Jarní hry dětí, jízda na kole.
hrách, na výletech a při mimořádných událostech.
koupání.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
Znát základní zásady IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě, Péče o jarní přírodu, chování EV Lidské aktivity a pro-
pobytu v přírodě. péče o životní prostředí. v přírodě. blémy život. prostředí - ochra 

na přírody a kultur. památek.
IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY

Poznat nejběžnější druhy IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata a Domácí a volně žijící zvířata
domácích zvířat. ptáky. Zvířata a jejich mláďata.

Hospodářský význam domácí zvířat.
Péče o zvířata.

Znát základní zásady IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě, Význam zvířat v přírodě a pro člověka.
pobytu v přírodě. péče o životní prostředí.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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3.ročník ZŠS - I.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
Pojmenovat hlavní části V/1 Lidské tělo, části lidského těla. Vnímání a pojmenování částí lidského OSV Osobnostní rozvoj
lidského těla. těla. Rozvoj schop. Poznávání

Pojmy: ruce - dlaně, názvy prstů - cvičení smyslového vnímá-
ruka - loket, rameno …prohl.učiva. ní, pozornosti a soustředění;
Smyslové orgány a jejich význam. Sebepoznání a sebepojetí
Prvky sexuální výchovy - rozdíly mezi - moje tělo; moje vztahy k dru-
chlapci a dívkami, rozdíly v oblékání, hým lidem.
rozdíly v zábavě a hrách.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
Vědět, jak se chovat při II/2 Osobní bezpečí, chování v krizových Chování lidí a dětí v různých OSV Morální rozvoj
setkání s neznámými situacích, nebezpečí ohrožení situacích. Řešení problémů a rozhodo-
lidmi. sociálně patologickými jevy a jejich vací dovednosti - problémy

prevence, protiprávní jednání a jeho  v mezilidských vztazích.
postih ( krádež, šikana, zneužívání,
týrání).

III. LIDÉ   A   ČAS
Rozlišit roční období III/4 Tradiční lidové svátky. Svátky jara - Velikonoce
podle chatakterických Zvyky a tradice velikonoc.
znaků.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
Poznávat a pojmeno- II/1 Pracovní činnosti. Různé druhy povolání a zaměstnání
vávat různé lidské Které profese znáš, popiš je, jejich
činnosti. význam pro ostatní.

Učíme se nakupovat
Hra na nákupy, pojmenování zboží.
Pojmy: peníze, potraviny, ovoce…
Nakupování v samoobsluze, vycházka
do prodejny.
Praktická ukázka nákupu.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky
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II/1 Mezilidské vztahy, základní
Mít osvojené základy pravidla společenského chování. Chování žáků během her na nakupová- OSV Sociální rozvoj 
společenského chování - ní a během nákupu v prodejně - Komunikace - komunikace 
umět pozdravit, poprosit pozdrav, požádání, poděkování… v různých situacích.
poděkovat.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
Popsat viditelné proměny IV/1 Příroda v ročních obdobích, znaky Roční období - LÉTO
v přírodě v jednotlivých ročních období, chování živočichů, Obecná charakt.-jak se změnila příro-
ročních obdobích. péče o zvířata a ptáky. da,co roste na louce, v zahradách -

květiny, ovoce zelenina, práce na poli,
Popsat počasí podle na zahradě.
obrázku (déšť, sníh, Ochutnávka prvního letního ovoce 
bouřka, vítr). a zeleniny.

Význam opylování květů-včela,motýl.
Pojmenovat základní IV/2 Ovoce a zelenina, sezónní práce Ošetření pobodání.
druhy ovoce a zeleniny. na zahradě a na poli. Různé druhy hmyzu, význam hmyzu

v přírodě.
Houby
Houby jedlé a jedovaté-nebezpečí
otravy.

III. LIDÉ   A   ČAS
Rozlišit roční období III/1 Roční období. Prohloubení a rozšíření poznatků:
podle chatakterických pozorování změn v přírodě, počasí,
znaků. změny v oblékání, letní práce,zábava.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
Vědět o zásadách V/4 Osobní bezpečí, bezpečné chování Bezpečnost při hrách, výletech a OSV Osobnostní rozvoj
bezpečného chování při v silničním provozu, chování při koupání. Seberegulace a sebeorganiz.
hrách, na výletech a při mimořádných událostech. Letní pobyt u vody-koupání, jízda na - organizace vlastního času;
koupání. kole, tábor, výlety do přírody. Psychohygiena - hledání po-

Ochrana před sluncem - nebezpečí moci při potížích.
popálenin, používání ochran.krému,
sl.brýle, dostatek tekutin-úpal, úžeh.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva
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V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
Vědět o zásadách V/4 Osobní bezpečí, bezpečné chování Táborák - opékání špekáčlů, nebezp. OSV Morální rozvoj
bezpečného chování při v silničním provozu, chování při požáru. Hodnoty, postoje, praktická
hrách, na výletech a při mimořádných událostech. Letní bouřky a záplavy. etika -dovednosti  rozhodo-
koupání. Při všech sportech a letních zábavách vání v problrmatických situa-

vždy dbát na bezpečnost! cích všedního dne.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
Znát základní zásady IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě, Chování člověka v přírodě během
pobytu v přírodě. péče o životní prostředí. letních prázdnin a dovolených.

Význam lesa pro člověka.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
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4.ročník ZŠS - I.

I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME
I/1 Domov a jeho okolí, orientace v okolí Znát název města, adresu bydliště.

bydliště, adresa bydliště. Dokázat se orientovat v okolí svého
bydliště.

I/2 Škola, prostředí školy, život ve škole Popiš cestu do školy podle otázek uč.
a jejím okolí, cesta do školy. Co cestou pozoruješ, jdeš pěšky nebo

jedeš autem, autobusem.
Škola, třída, spolužáci, učitelé.
Vybavení třídy, školy, okolí školy.

I/3 Obec (město), význačná místa Poznej a řekni, kde se nacházejí důl. VDO Občan, obč. společ-
a instituce v obci a jejím okolí. místa a instituce ve městě. nost a stát - občan jako člen

Využití poznatků z cesty do školy, vy- společnosti;
cházky, znalosti města. Občanská společnost a škola
Kam chodíš nakupovat, kde se nachá- - škola jako model otevřehého
zí městský úřad, poliklinika, škola, partnerství a demokr. Společ.
náměstí, kostel, kino, most, koupaliště,
hřiště, parky…

I/2 Kulturní a historické zajímavosti Prohloubení a rozšíření učiva
v nejbližším okolí. Kam chodíš ve městě za zábavou 

a poučením?
Jsou v okolí města významné histor.
stavby?

I/4 Okolní krajina ( místní oblast, Dokážeš sdělit zážitky z výletu, exkur- VMEGS Evropa a svět
region), charakteristické znaky ze ostatním spolužákům? nás zajímá - rodinné příběhy,
krajiny v ročních obdobích, Cíl výletu, průběh akce, pozorování zážitky a zkušenosti z Evropy
regionální zvláštnosti. cestou, co se mi líbilo, význam a světa.

a smysl akce.

I/2 Bezpečnost, základy dopravní Dodržovat zásady bezpečnosti při OSV Osobnostní rozvoj
výchovy. cestě do školy,přecházení vozovky, Seberegulace a sebeorgan.

na silnicích, jízdě na kole, turistice. -organizace vlastního času.
Hry dětí v přírodě.

Besip

ním i za zábavou,
odpočinek.
STOP dny,

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové  vztahy)

žáka cestou do šk.
i ve škole obklo-

Téma učiva

Výlety za pozná-

Metodické 
poznámky

Pojmenovávání
předmětů, které

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
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4.ročník ZŠS - I.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS Základy společenského chování ve
II/1 Mezilidské vztahy, základní škole, v dopravních prostředcích, na OSV Sociální rozvoj

pravidla společenského chování. veřejnosti - pozdrav, požádaní, podě- Mezilidské vztahy - chování
kování. podporující dobré vztahy,
Povinnosti žáků ve škole a jejich plně- respekt, podporu, pomoc.
ní, kázeň při vyučování.

III. LIDÉ   A ČAS
III/1 Roční období. Rozlišovat roční období a přiřazovat OSV Osobnostní rozvoj

k němu měsíce. Rozvoj schopnost.poznávání
Co je charakter.pro určitou roční - cvičení dovedností zapama-
dobu - počasí, oblečení, tradiční tování; řešení problémů.
svátky.
Přiřazování symbolů k obrázkům roč-
ních dob a měsíců.

I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME
I/4 Okolní krajina ( místní oblast, Podzimní hry dětí, dodržování pravi-

region), charakteristické znaky del bezpečnosti při hrách, v doprav-
krajiny v ročních obdobích. ních situacích.

I/2 Bezpečnost, základy dopravní Vycházka - pouštění draka.
výchovy. Poznej okolní krajinu.

Nepouštět draka v blízkosti sloupů 
a drátů el.napětí - nebezpečí úrazu
el.proudem.

III. LIDÉ   A ČAS
III/1 Orientace v čase, určování času, Opakování a prohloubení učiva.

roční období, den, týden, měsíce, rok Den, části dne.
kalendář. Přiřazování věcí, které v průběhu dne

používáme k symbolům dne.
III/2 Rozvržení denních činností. Denní režim - činnosti, které během

dne vykonáváme.

pohádka O dva-
nácti měsíčkách
Pexeso - roční

Jízda na kole, ko-
leč.bruslích,
turistika BESIP

vycházka

Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
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4.ročník ZŠS - I.

III. LIDÉ   A ČAS Dny v týdnu-pracovní dny a dny vol-
III/1 Orientace v čase, určování času, na.

roční období, den, týden, měsíce, rok Přiřazování obrázků k jednotl.dnům
kalendář. podle významu.

Roční období a měsíce. EV Ekosystémy
Roční období   PODZIM -pole (význam, změny okolní 
Pozorování přírody, změny v počasí, krajiny vlivem člověka, způso-
opadávání listí ze stromů, odlet ptáků, by hospodaření na nich, pole
hmyz zalézá do úkrytů, zvířata se chys- a jejich okolí).
tají na zimu.
Sklizeň ovoce a zeleniny, podzimní EV Základní podm. života
práce na zahradě a na poli. -půda (zdroj výživy, ohrože-
Změny počasí a přiřazování symbolů ní půdy rekultivace a situace 
k jednotl.druhům počasí -slunce svítí, v okolí).
vítr fouká, bouřka, zamračeno…

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/2 Stromy a keře, ovocné, listnaté, Stromy ovocné, listnaté vyvození EV Lidské aktivity a pro-

ovoce, zelenina, sezónní práce na učiva. blémy životního prostředí 
zahradě a na poli. Rozlišování ovocných stromů, které -zemědělství a život. prostředí,

plody se z nich sklízejí, zpracování, ekologické zemědělství.
uskladnění - jablka, hrušky, švestky,
ořechy.
Rozlišování druhů ovoce, přikládání
stejných druhů ovoce na strom, mísu.
Zelenina - co roste v zemi,  nad zemí.
Druhy zeleniny, sklizeň, zpracování ,
uskladnění -mrkev, salát, fazole,cibule.
Zemědělské plodiny - obilí, slunečnice
mák , řepa a výrobky z nich.
Objasnit pojem zemědělské plodiny
a jejich využití.

zelenině, stromech

školní výstavka
a ochutnávání
podzim.plodů

využití zeměděl.
výrobků v běžném

básně a krátké
příběhy o ovoci,

životě

Kalendář přírody

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické  
poznámky

Píseň malých
zahradníků

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 3
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4.ročník ZŠS - I.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě, Vycházka - pozorování okolní krajiny

péče o životní prostředí. a změny v přírodě ( stromy, zahrady,
pole).
Všímat si chování lidí, jejich činností
a prací na zahradách, péče o zkrášlo-
vání svého okolí.
Péče o životní prostředí - objasnění
pojmu, co to v praxi znamená.

III. LIDÉ   A ČAS
III/1 Orientace v čase, určování času, Prohloubení učiva. OSV Osobnostní rozvoj

roční období, den, týden, měsíce, rok Dny v týdnu, měsíce, roční období, Rozvoj schopn. poznávání
kalendář. orientace v kalendáři, význam kalend. - cvičení dovedností zapama-

Orientační poznávání celých hodin. tování, řešení problémů.
Rozlišování děje v minulosti, přítom-
nosti a budoucnosti - včera, dnes,
zítra.
Orientovat se na dnech, týdnech,
urč.událostech - co bylo, je, bude.

III/4 Tradiční lidové svátky. Památka zesnulých - Dušičky. VMEGS Evropa a svět
nás zajímá -lidová slovesnost
zvyky a tradice národů 
Evropy.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Odlet ptactva

a ptáky. Ptáci, kteří odlétají (čáp, vlaštovka, di-
voké husy), ptáci, kteří u nás přes zi-
mu zůstávají (sýkora, vrabec, kos).
Podle vlastních poznatků a pomocí
obrázků vyvozovat základní vědomos-
ti o životě ptáků.
Význam krmítka.

Dokážeš z čísla 2
namalovat labuť?
vystřihovánky a
skládačky ptáků

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 4

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové  vztahy)
Metodické 
poznámky

Vzpomínáme na ty
kteří s námi již
nejsou.
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4.ročník ZŠS - I.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Domácí zvířata a jejich mláďata EV Ekosystémy -les, pole

a ptáky. Pojmenování dom.zvířat a jejich mláď.
Popis těla, kde žijí, význam pro čl. EV Ekosystémy -vodní 
Manipulace s obrázky zvířat, vystřih. zdroje (lidské aktivity spojené
a lepení trojroz.obrázků zvířat. s vodním hospodářstvím, dů-

ležitost pro krajinnou ekologii)
Volně žijící zvířata
Objasnění pojmu, názvy zvířat, potra- EV Základní podmínky
va, způsob života. života - ochrana biologických
Využít zkušeností z vycházek, ZOO, druhů (důvody ochrany
pozorování obrázků - medvěd, liška, a způsoby ochrany jednotl.
srnky, zajíc, veverka, divoké prase, druhů).
bažant, ježek.

Hnízdění ptáků a jejich způsob života.
Vlaštovka, kos, holub.
Krmítko, čím se živí.

Hmyz 
Poznávání hmyzu z vyprávění, četby
a  z obrázků.

Ryby a plazi
Na základě zkušeností žáků vyvodit,
kde žije ryba, čím se živí, jak se pohy-
buje, význam rybího masa.
Kapr, štika.
Základní vědomosti o plazech, jejich
životní prostředí - ještěrka, užovka,
zmije.
Vystřihovánky  volně žij.živočichů,
ryb a plazů přikládat na obrázek, kde
žijí - voda, vzduch les.

Když jsem já sl.
Kočka leze…
O kohoutkovi 
a slepičce

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
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Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

Na dvoře

manip.činnosti

Budka v poli
O Budulínkovi

a vystř. - Kapr

rozlišování barev
stříhání, skládání
Květiny, motýli

vybarvování 
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4.ročník ZŠS - I.

III. LIDÉ   A ČAS Opakování a prohloubení učiva.
III/1 Orientace v čase, určování času, Den, týden OSV Osobnostní rozvoj

roční období, den, týden, měsíce, rok Části dne, orientační poznávání hodin Rozvoj schop. poznávání
kalendář. roční období, měsíce, orientace v ka- -cvičení dovedností zapama-

lendáři. tování , řešení problémů;
Rozlišování děje v minulosti, přítom- Seberegulace a sebeorganiz.
nosti a budoucnosti. -organizace vlastního času.

Roční období   ZIMA OSV Sociální rozvoj
Charakteristické znaky zimy- změny Spolupráce a soutěživost
v přírodě, počasí, oblékání. - rozvoj indiv. dovedností
Pojmy: mráz, sněhová vločka, sníh, pro spolupráci.
led, rampouchy, tání.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY Zvířata a příroda v zimě
IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata 

a ptáky.

III. LIDÉ   A ČAS Sněží - jak vzniká sníh, jeho vlastn.
III/1 Roční období. Stavění sněhuláka.

Zimní pexeso vysvětlení a opakování
základních pojmů.

III/4 Tradiční lidové svátky. Vánoce - objasnit, proč strojíme stro-
meček, dostáváme dárky.
Vánoční tradice, lidové zvyky
Rodinná atmosféra.
Betlém - prostorová skládanka.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ Hry dětí na sněhu - sáňkování, lyžo-
V/4 Osobní bezpečí, bezpečné chování vání, koulování, bruslení.

v silničním provozu. Bezpečnost při zimních sportech,
v silničním provozu.

nebezpečí úrazů
v zimě - zlomeniny

dárky pro spoluž.

posloupnosti.

vánoční výzdoba
třídy
besídka

péče o zvířata
v zimě

PČ - vymalováv.,
stříhání, skládání

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
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4.ročník ZŠS - I.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě, Vycházka do přírody, pozorování

péče o životní prostředí. zimní krajiny, péče o přírodu v zimě, 
chování v přírodě.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ Popsat hlavní části lidského těla - OSV Osobnostní rozvoj
V/1 Lidské tělo, části lidského těla. hlava, krk, trup, ruce, nohy. Rozvoj schopnos. poznávání

Ukázat na spoluž., sobě, na obrázku, -cvičení smysl.vnímání, pozo-
spočítat ruce, nohy… rování a soustředění;
Poskládat postavu z částí. Sebepoznání a sebepojetí
Ruce - vypravuj a ukazuj, co děláme -já jako zdroj informací o sobě,
rukama, péče o ruce ( stříhání, mytí, moje tělo;
úrazy rukou). Psychohygiena 
Prsty na ruce - pojmenuj, pravá a levá -dovednosti pro pozitivní 
ruka, k čemu slouží prsty. naladění mysli a dobrý vztah
Obkreslení dlaně a prstů. k sobě samému.

Nohy - co děláme s nohama, ukazuj ,
předváděj, péče o nohy ( mytí nohou,
stříhání nehtů, pozor na úrazy).

Obličej - popsat hlavní části obličeje:
oči, uši, ústa, nos, vlasy….
Ukázat na sobě, spoluž., na obrázku.
Smyslové orgány - význam.
Tajenka - části lidského těla.

V/2 Osobní hygiena. Rozhovor o hygieně
V koupelně - popis obrázku.
Co používáme k mytí, čištění, praní.
Předvádění a popis jednotl.činností.
Péče o zuby, vlasy, nehty, úprava
zevnějšku.

čistota a hygiena
našeho těla i oble-
čení

úrazy smyslových
orgánů

nejčastější úrazy
horních a dolních
končetin

Paleček a jeho
kamarádi

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

vycházka

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
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4.ročník ZŠS - I.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
V/2 Zdravá strava a pitný režim. Zásady zdravé výživy, co je a co není OSV Osobnostní rozvoj

zdravé. Sebepoznání a sebepojetí
Jídelníček, pitný režim - moje tělo;

Psychohygiena - dovednosti 
V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ zvládání stresových situací;

V/2 Nemoc, sdělení potíží, chování Popsat své zdravotní potíže, chování hledání pomoci při potížích.
v době nemoci. u lékaře, návštěva odborného lékaře,

lékárna, domácí léčení.
Prevence onemocnění.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
II/1 Rodina a společnost, mezilidské Opakování a prohloubení učiva. OSV Sociální rozvoj 

vztahy, základní pravidla Rodiče, sourozenci, příbuzní Mezilidské vztahy - péče
společenského chování. Příbuzenské vztahy, stáří rod.přísl. o dobré vztahy;

Základy spol.chování v rodině, ve Komunikace - komunikace v
škole, na veřejnosti. různých situacích.

II/2 Osobní bezpečí, chování v krizových Poukázat na nevhodné chování
situacích, nebezpečí ohrožení některých jedinců a možnosti ochrany
sociálně patologickými jevy a jejich před takovými lidmi.
prevence, protiprávní jednání a jeho Na koho se obrátit, kde hledat pomoc.
postih ( krádež, šikana, zneužívání, Znáš důležitá telefonní čísla?
týrání).

II/1 Pracovní činnosti. Poznávat různá povolání a profese. VDO Občanská společn.
Vycházet z povolání rodičů, rod.přísl. a škola - spolupráce školy se
Vysvětlit význam jednotl. profesí. správními org. a institucemi
Výsledný produkt činností a jeho v obci.
využití pro člověka.
Pekař, kuchař, zedník, řidič, lékař,
učitel, programátor…

rodiče, učitelé
policie

Linka bezpečí
školní schránka

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické  
poznámky

stravování ve ŠJ

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
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4.ročník ZŠS - I.

III. LIDÉ   A ČAS
III/1 Orientace v čase, určování času, Orientace v čase, určování času OSV Osobnostní rozvoj

roční období, den, týden, měsíce, rok Rozlišování děje v minulosti, přítom- Rozvoj schopn. poznávání
kalendář. nosti a budoucnosti - včera, dnes, - cvičení dovedností zapama-

zítra. tování, řešení problémů.
Orientovat se ve dnech, týdnech,
urč.událostech - co bylo, je, bude.

III. LIDÉ   A ČAS
III/1 Roční období.

Roční období   JARO
Charakteristické znaky jara, jarní měsí-
ce, změny v přírodě, počasí, oblékání.
Jaro v přírodě

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Domácí zvířata a jejich mláďata EV Základní podm. života

a ptáky. Savci rodí živá mláďata, ptáci se klu- - ochrana biologických druhů
bou z vajíček.
Zvířecí rodinky-rozlišuj, která zvířata
k sobě patří ( samec, samice, mládě).
Společné znaky savců a ptáků ( srst,
peří, čím se živí, způsob života).
Jaký přinášejí člověku užitek?

Hnízdění ptáků a krmení mláďat
Způsob stavění hnízd, zahřívání va-
jíček, líhnutí ptáků, vývojová řada-
vejce - kuře .
Střídavá péče ptáků o mláďata, sháně-
ní potravy.

Život u rybníka
Názvy mláďat, hnízdění v rákosí 
vrba, žáby, ryby, labutě.
Čáp - kdy se vrací, kde si staví hnízdo,
čím se živí.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 9

 



 

202 
 

4.ročník ZŠS - I.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/2 Sezónní práce na zahradě a na poli . Práce rodiny na zahradě EV Ekosystémy - pole

Zdůraznění společné práce, práce
jednotlivců.
Které jarní práce vykonáváme, použí-
vaní nářadí, proměny přírody.

I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME Jarní hry a zábavy, turistika
I/2 Bezpečnost, základy dopravní Dodržování bezpečnosti, předcháze-

výchovy. ní úrazům.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě, Vycházka do jarní přírody, chování EV Lidské aktivity a pro-

péče o životní prostředí. v přírodě. blémy životního prostředí
Jak člověk ovlivňuje přírodu, nezod- - odpady a hospodaření  
povědné chování lidí v přírodě : černé s odpady; ochrana přírody 
skládky, zakládání ohňů, bezdůvodné a kulturních památek.
ničení stromů, keřů.

IV/2 Stromy a keře, ovocné, okrasné, Pěstování rostlin EV Vztah člověka k pro-
listnaté. Květiny kolem nás, poznávání a poj- středí - náš životní styl.

menování známých květin.
Poznatky z vycházky, pěstování
rostlin na zahradě.
Části těla rostlin
Tulipán: kořen stonek,list, květ
Keř, strom, květina.
Rozlišení, popsání char.znaků.
Rozlišení mezi keřem a ovocným str.
bez  plodů - okrasné stromy a keře.

Základy ekologie

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
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4.ročník ZŠS - I.

III. LIDÉ   A ČAS
III/4 Tradiční lidové svátky. Velikonoce - zvyky a tradice

Velokonoční kuřátka, vajíčka, zajíček.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/2 Ovoce, zelenina. Upevňování pojmů pomocí manipul.

činností.
Vymalovávání podle předlohy, přiřa-
zování ovoce k ovocným stromům ,
keřům ( jablka, angrešt, rybíz, hruška).
Rozlišování, co je ovoce, co zelenina?
Pojmenování plodů.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
II/1 Mezilidské vztahy, základní Dodržování pravidel v rodině, ve ško- OSV Osobnostní rozvoj

pravidla společenského chování. le a na veřejnosti, kamarádství. Sebepoznání a sebepojetí
Chování ke spolužákům. -moje vztahy k druhým lidem.
Dokážeš být tolerantní k odlišnostem
a nedostatkům spolužáků? OSV Morální rozvoj

Řešení problémů a rozhodo-
vací dovednosti - dovednosti
pro řešení problémů a rozho-
dování z hlediska různých
druhů problémů; problémy
v mediálních vztazích.

III. LIDÉ   A ČAS
III/4 Tradiční lidové svátky. Den matek

Přáníčko pro maminku,význam svátku.
III. LIDÉ   A ČAS

III/1 Roční období. Roční doba   LÉTO
Letní měsíce, char.znaky léta, čím se
liší od jiných ročních dob, letní čin.
Co patří k létu?
Prázdniny, tábory, žně.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva
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4.ročník ZŠS - I.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/2 Ovoce, zelenina. Plody léta EV Ekosystémy - les, pole.

Pojmenování letního ovoce - poznává-
ní v přírodě, na obrázku, ochutnáv.
Výrobky z letních plodů ( meruňky -
džem, maliny - sirup).
Zdroj vitamínů.

III. LIDÉ   A ČAS
III/1 Roční období. Roční doba   LÉTO OSV Osobnostní rozvoj

Léto na koupališti Seberegulace a sebeorgan.
Pobyt u vody, chránit se před slun- - organizace vlastního času;
cem ( opalov.krémy, brýle, pokrývka Psychohygiena - hledání po-
hlavy) - popálení, úpal, úžeh, pitný moci při potížích.
režim.
Jak se chovat u vody, bezpečnost OSV Morální rozvoj
u vody ( skoky do vody, použív. Hodnoty, postoje a praktická
kruhů a vest pro neplavce). etika -dovednosti rozhodová-

vání v probl. situacích všed-
ního dne.

I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME
I/2 Bezpečnost, základy dopravní Při všech letních činnostech dbát na

výchovy. bezpečnost, předcházet úrazům.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
V/4 Osobní bezpečí, bezpečné chování Dodržování pravidel silničního pro- EV Vztah člověka k pro-

v silničním provozu, chování při vozu při turistice. středí - prostředí a zdraví
mimořádných událostech. Letní záplavy a požáry - poukázat na (rozmanitost vlivů prostředí

nebezpečí, která mohou nastat v sou- na zdraví,možnosti a způsoby
vislosti s letním počasím a zdůraznit, ochrany zdraví).
jaké pokyny je třeba při takových
mimořádných událostech dodržovat.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě, Péče o přírodu, chování v přírodě,

péče o životní prostředí. péče o životní prostředí.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
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5.ročník ZŠS - I.

I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME
I/3 Obec (město), význačná místa Popsat obec, město, kde žijeme VDO Občanská společnost

a instituce v obci a jejím okolí. Adresa bydliště. a škola -demokratická atmosfé-
Rozdíly mezi městem a obcí. ra a demokr. vztahy ve škole;
Důležité a významné instituce a budo- spolupráce školy se správní-
vy ve městě: bydliště, škola,poliklinika mi org. a institucemi v obci.
městský úřad, knihovna, nákup.střed.,
kino, parky, služby obyvatelstvu,
průmyslové podniky.

I/2 Škola, prostředí školy, život ve Popiš ze svého bydliště cestu do školy.
škole a jejím okolí, cesta do školy, Škola, budova, vybavení školy,třídy
bezpečnost, základy dopravní Žáci, učitelé, spolužáci, školní pomůc-
výchovy. ky.

Pravidla školního řádu.
Čistota a pořádek ve třídě, ve škole 
a jejím okolí.
Škola je pro žáky jako práce pro dos-
pělé osoby.
Dbát na pravidla bezpečnosti při cestě
do školy, dopravní výchova.
Pojmy: vozovka, chodníky - chodíme
a jezdíme vpravo, přecházení vozovky,
kde není přechod ani semafor.
Vybavení jízdního kola, zásady jízdy
na kole, dopravní značky.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
II/1 Mezilidské vztahy, základní Základní pravidla společenského OSV Sociální rozvoj

pravidla společenského chování. chování ve škole, na veřejnosti a je- Mezilidské vztahy - péče 
jich dodržování. o dobré vztahy; chování pod-
Tolerantní chování k odlišnostem porující dobré vztahy, respekt,
a nedostatkům některých spolužáků. podpora, pomoc.
Žáci si navzájem pomáhají, tvoří ko- Komunikace - komunikace
lektiv, který dělá vše společně. v různých situacích.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

VĚCNÉ UČENÍ

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP

Strana
1

 



 

206 
 

5.ročník ZŠS - I.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
II/1 Mezilidské vztahy, základní Řekni, jak se umíš omluvit, požádat 

pravidla společenského chování. o určitou věc, poděkovat…

I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME
I/4 Okolní krajina (místní oblast, Vycházka - pozorování krajiny z vy- OSV Osobnostní rozvoj

region), charakteristické znaky výšeného místa (kopec, věž, rozhled- Rozvoj schopn. poznávání
krajiny v ročních obdobích, na). - cvičení dovedností zapama-
regionální zvláštnosti. Pojmy: údolí, rovina, vrchovina, hory. tování; řešení peoblémů.

Kudy teče řeka - pramen, potok, pří-
toky, řeka, soutok řek, přehrady.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/1 Orientace v čase, určování času, Rok má 12 měsíců, měsíc 4 týdny,

roční období, den, týden měsíce, rok týden 7 dní.
kalendář. Kalendář přírody

Symboly ročních období: změny v pří-
rodě, počasí, oblečení, přiřazování
k jednotlivým obdobím.
Stručná charak.ročních období.
Jaro: měsíce, probouzí se k životu při-
roda, zvířata, vracejí se ptáci.
Léto: měsíce, prázdniny, tábor, koupání.
Podzim: měsíce, zraje ovoce, zelenina,
příroda se chystá na zimu.
Zima: měsíce, příroda odpočívá,sníh,
sáňkování.
Tajenka - doplň dny v týdnu.
Doplň měsíce do ročních období.

III/2 Rozvržení denních činností. Den a jeho rozvržení 
Pojmy: ráno, dopoledne, poledne,
odpoledne, večer, noc.
Pracovní den žáka .

Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

VĚCNÉ UČENÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)

ku Moravy a Dřev.
vycházka k souto-

kopec Trestný
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5.ročník ZŠS - I.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/2 Rozvržení denních činností. Říkej, co děláš celý den ty.

Kdy a co snídáš, obědváš, svačíš…

III/1 Orientace v čase, určování času, Tajenka: části dne
den. Hodiny, určování celých hodin podle

6 denních období.
Hodiny: Hlemýžď
Vyhledávání správného času, kont-
rola podle opravdového času.

III/1 Roční období, měsíce. Roční období   PODZIM EV Ekosystémy - pole
Charak.podzimu, změny počasí, oble-
čení, práce na zahradě a na poli,
slizeň ovoce a zeleniny, odlet ptáků,
příprava zvířat na zimu.
Srovnání počasí na podzim : babí léto
 - zamračené, deštivé počasí, fouká
vítr.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/2 Stromy a keře, ovocné, okrasné, Rozdíly mezi stromem a keřem.

listnaté. Rozdíly mezi listnatými ovocnými
stromy, keři a okrasnými listnatými
stromy a keři.
Manipulace s opravdovými listy -
obkreslování, lepení, výrobky z kašta-
nů a žaludů.

IV/2 Ovoce, zelenina, sezónní práce na Podzim na zahradě, na  poli a v sadě
zahradě a na poli. Sklizeň zeleniny, zpracování, usklad.,

výstavka, ochutnávání a modelování.

manipulace s 
ručičkami

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické  
poznámky

zdravá strava

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 3
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5.ročník ZŠS - I.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/2 Ovoce, zelenina, sezónní práce na Ovocné stomy a keře, jejich plody.

zahradě a na poli. Upotřebení ovoce.
Podzimní práce
Příprava záhonů pro příští rok.
Používání pracov.nářadí na zahradě ,
na poli, přiřazování nářadí k činnost.
lidí.

I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME Vycházka do podzimní krajiny, výlet
I/2 Bezpečnost, základy dopravní s rodiči, podzimní hry a zábavy dětí.

výchovy. Bezpečnost při hrách, turistice, jízdě
na kole.

I/4 Okolní krajina (místní oblast, Vyprávěj spolužákům, kde jsi byl na
region), charakteristické znaky výletě (  s rodiči, kamarády ..).
krajiny v ročních obdobích, Cíl výletu za poznáním, za zábavou,
regionální zvláštnosti. průběh cesty, co se ti líbilo…

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Ptáci EV Ekosystémy - les.

a ptáky. Char.znaky života, druhy ptáků.
Kteří odlétají do teplých krajů a proč? EV Základní podmínky
Kteří ptáci u nás zůstávají přes zimu,  života - ochrana biologických
čím se živí? druhů (důvody ochrany 
Zemědělská zvířata a způsoby ochrany jednotl.
Význam a užitek pro člověka, kde žijí, druhů).
čím se živí, popis zvířat.
Volně žijící zvířata EV Vztah člověka k 
Způsob života a popis volně žijících -prostředí a zdraví (rozmani-
zvířat, čím se živí, co víš o malých tost vlivů prostředí na zdraví,
lesních zvířatech. možnosti a způsoby ochrany
Jelen, liška, zajíc, veverka, ježek, sysel, zdraví).
krtek, netopýr.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 4

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické  
poznámky

vystřihování
lepení
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5.ročník ZŠS - I.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Lesní ptáci a hmyz EV Ekosystémy - les

a ptáky. Pomocí obrázků upevnit názvy, zna-
losti o ptácích a hmyzu, čím se živí, EV Základní podm. života
kde hnízdí, kam zalézá hmyz. -ochrana biolog. druhů.
Sova, bažant, datel, mandelinka, ko-
bylka, mravenec.
U rybníka a u potoka
Život ryb v klidné a dravé vodě.
Kapr, štika, sumec, pstruh, žáby,rak.
Plazi
Život plazů v přírodním prostředí.
Manipul.činnosti s obrázky ryb,plazů.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
II/1 Pracovní činnosti. Na nádraží OSV Osobnostní rozvoj

Vlak, strojvedoucí, výpravčí průvodčí. Rozvoj schopn. poznávání
Na autobusovém nádraží - cvičení dovednosti zapama-
Autobus, řidič, prodej jízdenek. tování; řešení problémů.  
Chování v dopravních prostředcích.
Na poště OSV Morální rozvoj
Co všechno můžeme na poště vyřídit, Hodnoty, postoje, praktická
jak pošleš balík, dopor.dopis,telegram. etika - dovednosti rozhodová-
Pošt.přepážky,úředníci, doručovatelé. ní v problem. situacích všed-
Na poliklinice ního dne.
Lékaři, sestry, odborná ordinace-ušní,
krční, nosní, kožní, srdeční, zubní…
Komunální služby
Co obstarávají, kde se nacházejí?
Jsou to pracovníci, kteří provádějí
různé opravy a služby.
Zedník, instalatér, malíř, truhlář,krejčí,
holič, prádelna, čistírna, autoservis…
V továrně
Mlékárna, sklárna, strojírna -co se tam
vyrábí?

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 5

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

Význam hmyzu a
ptáků v přírodě.
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5.ročník ZŠS - I.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
II/2 Osobní bezpečí, chování v krizových Poukázat na nevhodné chování OSV Morální rozvoj

situacích, nebezpečí ohrožení některých jedinců a možnosti ochrany Řešení problémů a rozhodo-
sociálně patologickými jevy a jejich před takovými lidmi. vací dovednosti - dovednosti
prevence, protiprávní jednání a jeho Na koho se obrátit,kde hledat pomoc? pro řešení problémů a zozho-
postih ( krádež, šikana, zneužívání, dování z hlediska různých
týrání). typů problémů - problémy 

v mezilidských vztazích.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/1 Roční období, měsíce. ZIMA - char.znaky zimy

Změny v přírodě, počasí, oblečení.
Zimní oblečení.
Co si oblékáme, vyber zimní oblečení.
Spoj co k sobě patří - čepice, šály.
Zimní pexeso.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Zvířata v zimě EV Ekosystémy - les.

a ptáky. Jak jsou zvířata uzpůsobena přečkat
zimu, čím se živí, jak jim pomáháme? EV Základní podmínky
Zajíc, liška, medvěd, srna, veverka, života - ochrana biol. druhů.
sysel, krtek, divoké prase.
Kde kdo bydlí?
Kde zvířata přečkávají zimu, najdi jim
vhodné obydlí ( sucho, teplo, ochrana
před dravci).

IV/2 Stromy listnaté a jehličnaté. Které znáš listnaté stromy?
Které jehličnaté stromy znáš - smrk,
borovice, jedle.
Rozdíly mezi list.a jehl.stromy - listy,
jehličí.
Stromy v zimě

schránka ve škole
rodiče, učitelé
policie
důl.tel.čísla

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Linka bezpečí

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 6
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5.ročník ZŠS - I.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/4 Tradiční lidové svátky. Vánoce - lidové zvyky a tradice VMEGS Evropa a svět nás

Vánoční obrázek. zajímá - lidová slovesnost, 
Betlém. zvyky a tradice národů Evropy.

I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME
I/2 Bezpečnost, základy dopravní Zimní hry a sporty dětí OSV Osobnostní rozvoj

výchovy. Pojmenovat činnosti, vyzkoušet si je Seberegulace a sebeorgan.
venku. - organizace vlastního času;
Zopakovat char.zimního počasí. Spolupráce a soutěživost 
Dbát na bezpečnost při zimních spor- rozvoj sociálních dovedností
tech, pohyb po chodníku, úrazy v zi- pro spolupráci.
mě.
Manipulační činnosti - stavění sněhu-
láka, doplň do obrázku obličej k zim-
ním činnostem.
Sníh, vlastnosti sněhu
Stopy ve sněhu - člověk, zvířata,ptáci.
Pozorování stop ve sněhu na vycház-
ce, poznáš komu patří, otisky postav,
kreslení klacíkem ve sněhu.
Kam se kdo schoval?

I/4 Okolní krajina (místní oblast, Sdělení zážitků a poznatků z výletů,
region), charakteristické znaky lyžování, bruslení, sáňkování, vychá-
krajiny v ročních obdobích, zek do zimní přírody, ostatním.
regionální zvláštnosti.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě, Vycházka do zimní přírody, pozorová- EV Vztah člověka 

péče o životní prostředí. ní změn v přírodě, péče o zimní krajinu k prostředí - prostředí 
chování v přírodě.  a zdraví.

vycházka
výlety

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

PČ - vystřihován.,
skládanky

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 7
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5.ročník ZŠS - I.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
V/1 Lidské tělo, části lidského těla. Popsat části těla a ukázat na sobě.

Přiřazovat části těla k postavě.
Nakresli postavu.

V/2 Péče o zdraví, zdravá výživa, denní Péče o tělo OSV Osobnostní rozvoj
režim, zdravá strava a pitný režim, Přiřazování obrázků k částem těla, Sebepoznání a sebepojetí
osobní hygiena. osobní hygiena: - já jako zdroj informací o sobě

vlasy - hřebínek -druhý jako zdroj informací
zuby - kartáček. o mně; moje tělo.
Popiš, jak provádíš hygienu ty. Psychohygiena  - dovednosti 
Smyslové orgány pro pozitivní naladění mysli
Jmenuj smyslové orgány, ukaž, kde se a dobrý vztah k sobě samému;
nacházejí. hledání pomoci při potížích.
Vysvětli význam sm.orgánů a proč je
musíme chránit.
Formou her rozvíjet poznatky o sm.o.,
k čemu nám slouží?
Péče o zdraví
Rozhovor o zdravých návycích, denní
režim žáka, co je správné, co čkodí
správná životospráva, pitný režim.
Řekni, co ráno snídáš, obědváš…

V/2 Nemoc, sdělení potíží,  chování Nemoc
v době nemoci. U zubaře

Zážitky z návštěvy zubního střediska,
vybavení ordinace, sdělení potíží,
ošetření, péče o chrup, chování u
zubaře.
Péče o chrup.
Seřaď obrázky podle děje.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

VĚCNÉ UČENÍ 8
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5.ročník ZŠS - I.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
V/5 Ochrana sebe a svého těla před Formou rozhovoru poukázat na ne- OSV Osobnostní rozvoj

obtěžováním a zneužíváním. bezpečí zneužívání nebezpečných Seberegulace a sebeorgan.
látek - cigarety, drogy, léky. - cvičení sebeovládání; orga-

V/6 Preventivní chování - zneužívání Nevhodní kamarádi, hry a zábavy. nizace vlastního času;
nebezpečných látek. Jak mají žáci postupovat  při ochraně Psychohygiena - hledání po-

sebe a svého těla před obtěžováním moci při potížích.
a zneužíváním, na koho se mohou
obrátit o pomoc.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
II/2 Osobní bezpečí, chování v krizových Kde hledat pomoc v případě ohrožení

situacích, nebezpečí ohrožení vlastní osoby? 
sociálně patologickými jevy a jejich Prevence - vhodná zábava a využití
prevence, protiprávní jednání a jeho volného času dětí a mláděže:
postih ( krádež, šikana, zneužívání, zájmové kroužky, sporty, hřiště, kou-
týrání). paliště, výlety, zábava - divadlo, kino.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/1 Orientace v čase, určování času. Poznávat kolik je hodin, celé hodiny

Manipulační činnosti s hodinami.
Rozlišování děje v minulosti, přítom-
nosti, budoucnosti - včera, dnes,zítra
na dnech, měsících, činnostech,hrách.

III/1 Roční období, měsíce. Roční období  JARO
Char.znaky jara, počasí, oblečení,
změny v přírodě.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ Tání sněhu a ledu - voda stéká do řek,
V/4 Osobní bezpečí, chování při mimo- rozvodnění řek, hrozí záplavy.

řádných událostech Poukázat na prolomení tajícího ledu
na rybnících, jarní záplavy.
Chování v takových situacích, jak
reagovat na pokyny dospělých.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana
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5.ročník ZŠS - I.

I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME
I/2 Bezpečnost, základy dopravní Jarní hry a zábavy dětí - dbát na bez-

výchovy. pečnost.
Turistika, jízda na kole - základy
dopravní výchovy.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě, Vycházka, pozorovat změny v okolní EV Základní podmínky 

péče o životní prostředí. krajině. života - ochrana biol. druhů.
Péče o jarní přírodu a zvířata
Vypalování suché trávy - nebezpečí
požáru, úhyn hmyzu.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Na statku

a ptáky. Domácí zvířata a jejich mláďata - popis
těla, způsob života, význam pro 
člověka - kočka, pes, vepř, kůň, koza,
ovce.
Zvířecí rodinky.

IV/2 Sezónní práce na zahradě a na poli. Na zahradě EV Ekosystémy - pole.
Co dělají lidé na zahradách ?
Sázení sazenic, setí semen, okopávání
stromků, stříhání větví, natírání plotů.
Co roste ze sazenic - salát, rajčata,zelí?
Co sejeme-hrách,okurky,mrkev,fazole?
Jaký je rozdíl mezi sázením a setím?
Přílet vlaštovek - stavění hnízda, péče
o mladé.
Jarní květiny

IV/2 Stromy a keře, ovocné, okrasné, Ovocný sad
listnaté. Ovocné stromy kvetou.

Listnaté stromy a keře - okrasné.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

VĚCNÉ UČENÍ 10
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5.ročník ZŠS - I.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/2 Stromy a keře, ovocné, okrasné, Jarní květiny EV Ekosystémy - les.

listnaté. Péče o ptáky a hmyz
Včely, včelín, opylování květin. EV Základní podmínky
Špaček u budky. života - ochrana biol. druhů.
Manipulační činnosti s  obrázky kvě-
tin,zvířat, ptáků, hmyzu - vystřihování
a dolepování do PS, na PL.

IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Les na jaře
a ptáky. Pozorování obrázku, poznatky z vych.

Rozlišení listnatých a jehličnatých
IV/2 Jehličnaté a listnaté stromy, les. stromů, které stromy v lese rostou,

jaké mají plody, co jsou to šišky.
Volně žijící zvířata a jejich mláďata
Způsob života, čím se živí, péče o mlá-
ďata, zvířecí rodinky:
srna - srnec - srnče.
Pojmy: paseka, pařezy, mýtina.
Mraveniště, mravenci
Jejich význam pro les.
Manipulační činnosti, vystřihování 
a dolepování zvířat a mláďat.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/4 Tradiční lidové svátky. Velikonoce VMEGS Evropa a svět nás

Oslava příchodu jara. zajímá - lidová slovesnost, 
Lidové zvyky a tradice - Kraslice. zvyky a tradice národů Evropy.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/2 Stromy a keře, ovocné, okrasné, Jarní květiny

listnaté, ovoce a zelenina, sezónní Pampeliška
práce na zahradě a na poli. Stavba rostlinného těla - poupě, květ,

stonek, listy, odkvétání květu.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické  
poznámky

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

VĚCNÉ UČENÍ 11
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5.ročník ZŠS - I.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/2 Stromy a keře, ovocné, okrasné, Názvy jarních květin OSV Osobnostní rozvoj

listnaté, ovoce a zelenina, sezónní Petrklíč, sněženka, podběl, sedmikrás. Rozvoj schopn. poznávání
práce na zahradě a na poli. Vyhledávání stejných květin. - cvičení dovednosti zapama-

Květiny na louce, na zahradě. tování.
Sněženka
Růst jarní květiny - skládání časové
posloupnosti. EV Ekosystémy - pole, les.
Péče o květiny, dostatek vláhy.
Konev - zalévání. EV Základ. podm. života
Péče o květiny ve třídě, přesazování, - půda (zdroj výživy, ohrože-
zalévání, hnojení, rosení listů. ní půdy, rekultivace a situace

v okolí).
Třešeň
Pozorování, jak se mění strom, než
na něm dozraje ovoce.
Postup zrání plodů.
Ovocný strom
Rozlišování listnatých stromů a keřů
ovocných a okrasných.
Co roste na stomě, co na keři.
Ovocné domino.
Manipulační činnosti - rozlišování
ovoce, stejné druhy, kde rostou,
které ovoce se k nám dováží.
Na záhoně
Vyvození pojmu setí ředkviček, sáze-
ní brambor - roztříhat záhony, dokresli
přísl.plodiny.
Setí řeřichy ve třídě.
Sledovat posloupnost: semínko, výho-
nek, dozrálá plodina, sklizeň.

zeleninu.

příprava svačiny
Jak fazole rostla.

Sázím, sázím

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

VĚCNÉ UČENÍ 12
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5.ročník ZŠS - I.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/2 Stromy a keře, ovocné, okrasné, Stánek se zeleninou a ovocem

listnaté, ovoce a zelenina, sezónní Pojmenuj druhy ovoce a zeleniny.
práce na zahradě a na poli. Vymaluj vystavené plodiny.

Využití zeleniny.
Příprava bramborového salátu.
Křižovka:Pracovní nářadí, Na zahradě.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/1 Roční období, měsíce. Roční doba   LÉTO EV Vztah člověka k prostř.

Charak.znaky letního období, počasí, - prostředí a zdraví.
změny v přírodě, oblékání, letní ovoce
a zelenina, prázdniny.

I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME Výlet
I/4 Okolní krajina (místní oblast, Rozhovor o výletu do přírody.

region), charakteristické znaky Znaky léta.
krajiny v ročních obdobích, Žáci vypravují zážitky z výletu.
regionální zvláštnosti. Vyber obrázky věcí, které na výlet

patří.
Labyrint - cesta na hrad.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY Lesní plody
IV/2 Stromy a keře, ovocné, okrasné, Les, zopakovat rozlišení list.a jehl.

listnaté, jehličnaté,  ovoce, les. stromy, části stromu.
Co v lese zraje od léta až do podzimu?
Šípky, jahody, maliny, ostružiny.
Ovoce
Ovocné pexeso.
Rozlišování lesního a zahradního ovo-
ce, přikládání na stromy, keře.
Ochutnávání ovoce.
Houby
Rozlišování jedlých a jedovatých hub.
Jak správně sbíráme houby?
Žádné houby v lese nenič, nerozkop.

Na houbaře

uspořádání výletu

příprava pokrmu

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Hra na obchod.

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

VĚCNÉ UČENÍ 13

 



 

218 
 

5.ročník ZŠS - I.

I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME
I/2 Bezpečnost, základy dopravní LÉTO - čas prázdnin a dovolených. OSV Osobnostní rozvoj

výchovy. U vody, v lese, turistika Seberegulace a sebeorgan.
Koupání - na známých místech, pozor - organizace vlastního času;
na skoky do vody, použ.vest, ochrana
před sluncem. OSV Morální rozvoj
V lese - nerozdělávat oheň, pozor na Hodnoty, postoje, praktická
úrazy, uštknutí zmijí. etika - vytváření povědomí
Bezpečnost v dopravních situacích. o kvalitách typu odpovědnost

spolehlivost, spravedlnost,
respektování atd.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě, Chránit přírodu je povin.každého čl. EV Lids. aktivity a prostř.

péče o životní prostředí. Pečovat o přírodu - sázení stromků,ke- -odpady a hospodaření s od-
řů, neodhazovat v přírodě žádné papí- pady (odpady a příroda, prin-
ry, odpadky, plechovky, nerozděl. cipy a způsoby hospodaření
oheň. s odpady, druhotné suroviny).
Znečištění ovzduší a vody - komíny,
výfuk.plyny, znečištěná voda z tová-
ren otráví ryby.
Lidé potřebují vyrábět, ale nesmějí
ničit přírodu a životní prostředí čl.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
V/4 Osobní bezpečí, bezpečné chování Nebezpečí letních povodní, nekontr.

v silničním provozu, chování při požárů ( při dovolených v zahraničí).
mimořádných událostech. Jak se chovat při mimořádných situa-

cích, poslouchat pokyny dospělých.
Dodržovat pravidla bezpečného
chování v dopravních situacích.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana
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6.ročník ZŠS - I.

I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME
Znát nejbližší důležitá I/1 Domov a jeho okolí, orientace Náš domov VDO Občanská společn.
místa v okolí školy v okolí bydliště, adresa bydliště, Kde je tvoje rodiště? a škola -způsoby uplatňování
a bydliště. kulturní a historické zajímavosti Kde je tvůj domov - adresa bydliště. demokr. Principů a hodnot

v nejbližším okolí. S kým doma společně žiješ? v každodenním životě školy.
Co se ti líbí doma, ve městě a okolí?

I/3 Obec (město), význačná místa Důležitá místa ve městě (obci) Občan, občanská splečnost
a instituce v obci a jejím okolí. škola, městský úřad, poliklinika,pošta, a stát - občan jako člen spol.

nákupní středisko, nádraží, náměstí,
kino,  letiště …
Rozdíly mezi městem a vesnicí.
Znáš některé ulice ve městě?
Rozdělení města na městské čtvrti:
Trávníky, Střed, Kvítkovice, Baťov.
Plán města - jsou na něm zakresleny
domy, ulice, řeky, rybníky, mosty…
Spojení našeho města s okolím.

Popsat cestu do školy I/2 Škola, prostředí školy, život ve škole Škola
podle otázek. a jejím okolí, cesta do školy, Popiš budovu školy, prostředí školy,

bezpečnost, základy dopravní vybavení třídy, školní pomůcky.
výchovy. Orientace v budově školy.

Pojmy: učitelé, žáci, spolužáci, učení.
Povinnosti žáka ve škole, Školní řád.
Popiš cestu do školy, chodíš pěšky,
jezdíš dopravními prostředky?
Které budovy, místa, řeku cestou mí-
jíš?
Bezpečnost při cestě do školy.
Dopravní kázeň - chůze po chodníku,
přecházení vozovky, semafory, do-
pravní značky.
Čím se řídí cyklista?
Jaké vybavení musí mít kolo?
Jak se zachováš při dopravní nehodě?

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické  
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

VĚCNÉ UČENÍ

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1

Vycházka na kri-
tická místa v okolí
školy.
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6.ročník ZŠS - I.

I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME
Sdělit poznatky a zážitky I/4 Okolní krajina (místní oblast, Krajina kolem nás je obzor. EV Ekosystémy
z výletů a vlastních cest. region), charakteristické znaky Hlavní světové strany, kompas. - les; pole; vodní zdroje;

krajiny v ročních obdobích, Povrch naší krajiny: vrchovina, rovina lidské sídlo - město - vesnice.
regionální zvláštnosti. kopcovitá krajina, hory, svah hory.

Jaký ráz má okolní krajina? VMEGS Evropa a svět
Řeky,rybníky,přehrady-jejich význam. nás zajímá
Jak se jmenuje nejbližší kopec, řeka… - místa a události v blízkém 
V kterých horách jsi byl na výletě? okolí mající vztah k Evropě 
Vyprávěj spol.poznatky a zážitky a světu.
z výletů a cest v okolí našeho města.

Dodržovat zásady I/2 Bezpečnost, základy dopravní Dodržovat zásady bezpečnosti 
bezpečnosti při hrách. výchovy. a dopravní kázeň při všech hrách 

a zábavách, prevence úrazu.
Poskytnutí první pomoci, když se ka-
marád, spol.při hře, na kole zraní.

III. LIDÉ   A   ČAS
Znát roční období III/1 Orientace v čase, určování času, Roční doby a měsíce OSV Osobnostní rozvoj
a měsíce. roční období,den,týden,měsíce,rok, Symboly ročních období. Rozvoj schopn. poznávání

kalendář. Jaro, léto…názvy měsíců. -cvičení dovednosti zapama-
Poznat kolik je hodin Poznej, co nepatří do řady char.jednu tování; řešení problémů.
(celé hodiny). III/2 Rozvržení denních činností. roční dobu. Seberegulace a sebeorgan.

Orientace v čase, určování času -organizace vlastního času.
Rozlišovat děj v minu- Den, části dne.
losti, přítomnosti a bu- Rozvržení denních činností podle
doucnosti (včera, dnes, části dne.
zítra). Týden, měsíc, rok.

Rozlišování děje v minulosti, přítomn.,
budoucnosti (včera,dnes,zítra).
Poznávání celých hodin.
Hodiny s pohyb.ručičkami, 
určování hodin.

Malenovský hrad
vysílač Maják

cyklostezka do
Napajedel

lékárnička

Chlapec a stráň

Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

VĚCNÉ UČENÍ 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)

základy PP

výlet k soutoku

kopec Trestný

projížďka lodí po
řece Moravě

Moravy a Dřevn.
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6.ročník ZŠS - I.

III. LIDÉ   A   ČAS
III/1 Orientace v čase, určování času, Hodiny a obrázky

roční období,den,týden,měsíce,rok, Poznávej hodiny a přiřazuj k nim
kalendář. činnosti, které jim odpovídají:

ráno - vstávání - 7 hodin.
III/2 Rozvržení denních činností. Vyhledávání hodin se stejným časem.

Kalendář,orientace v kalenáři,význam.

III. LIDÉ   A   ČAS Roční období   PODZIM
Znát roční období III/1 Roční období, měsíce. Charak.znaky podzimu, počasí, obleče-
a měsíce. ní, doba, kdy se pouští draci.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY Rozlišení strom a keř.
Poznat rozdíly mezi IV/2 Stromy a keře, ovocné, okrasné, Listnaté stromy - okrasné a ovocné OSV Osobnostní rozvoj
stromy a keři. listnaté, jehličnaté. Strom - stavba stromu: Rozvoj schopn. poznávání

kořeny, kmen, větve, koruny . -cvičení dovednosti zapama-
Rozlišit listnaté Poznávej listnaté stromy podle spad. tování.
a jehličnaté stromy. listí - lípa, javor, bříza.

Jehličnaté stromy EV Ekosystémy - les
Smrk, borovice, jedle.
Proč jim říkáme jehličnaté stromy? EV Základ. podm. života
Popiš, jak vypadají - tvar kmene,koru- -ochrana biologických druhů.
ny, větví.
Co je jejich plodem?
Jak rostou šišky, kde mají semena?
Opadávají  jehl.stromy?

Poznat nejběžnější volně IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Odlet ptactva
žijící zvířata. a ptáky. Ptáci se před odletem houfují,slétávají

do jednoho místa a společně odlétají.
Kteří ptáci odlétají a proč, kteří ptáci
u nás zůstávají a jak o ně pečujeme?
Vlaštovka, div.husy,labutě, vrabec…

Vycházka, pozor.
stromů, keřů.
Sběr přírodnin - 
výroba zvířátek.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické  
poznámky

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
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6.ročník ZŠS - I.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
Poznat rozdíly mezi IV/2 Ovocné stromy, ovoce, zelenina, Ovocný sad - sklizeň ovoce EV Základ. podm. života
stromy a keři. sezónní práce na zahradě a na poli. Pojmenuj ovocné stromy: jabloň, hru- -půda

šeň, švestka. -ochrana biologických druhů.
Které druhy ovoce znáš?
Sklizeň, uskladnění, zpracov.ovoce. EV Lidské aktivity a pro-
Manipulace s ovocem - tvar, barva, blémy životního prostředí
chuť, co je uvnitř ovoce-výstavka. -zemědělství a život.prostředí,
Domaluj polovinu ovoce, rozstříhej, ekologické zemědělství.
nalep, vymaluj - PČ.
Příprava ovocného salátu. EV Vztah člověka k pro-
Podzimní práce na zahradě a na poli středí -náš životní styl.
Způsob sklizně - orba brambor, uskl.
a zpracování.
Pojmenuj druhy zeleniny.
Příprava zeleninového salátu.
Rozlišování ovoce a zeleniny.
Prohloubení učiva: ptáci, ovoce,zelen.
Traktor - pomocník člověka při práci
na poli - skládačka.

Znát základní pravidla IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě, Vycházka do podzimní přírody.
ochrany přírody péče o životní prostředí. Přírodních krás je třeba si vážit.
a životního prostředí. Učíme se přírodu pozorovat a chránit.

IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Pes - přítel člověka
a ptáky. Kočka domácí

Užitek domácích zvířat.
Pes - ochránce stáda a majetku,pomoc
slepcům, policii.
Kočka chytá myši.
Domácí mazlíčci.

výroba maňásků
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IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Zemědělská zvířata

a ptáky. Kráva, koza, ovce, kůň.
Užitek zemědělských zvířat.
Domácí zvířata
Slepice, husa, králik, vepř.
Užitek domácích zvířat.
Péče o zvířata, chování k nim.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
Dodržovat pravidla pro II/1 Rodina a společnost, role členů Rodina - rodiče, děti, sourozenci,příb. OSV Sociální rozvoj
soužití v rodině, ve škole rodiny, příbuzenské vztahy, mezi- Kamarádi, spolužáci, přátelé a známí Mezilidské vztahy - chování
mezi kamarády. lidské vztahy, základní pravidla Zákl.pravidla spol.chování v rodině, podporující dobré vztahy,

společenského chování. ve společnosti, na veřejnosti. respekt, podpora, pomoc;
Projevovat toleranci Vztahy mezi členy rodiny. Komunikace - cvičení pozo-
k odlišnostem spolužáků. Mezilidské vztahy - vztahy mezi dětmi rování;komunikace v různých

a dospělými, mezi spoluž., kamarády. situacích.
Respektování stanovených pravidel.
Tolerantní chování k odlišnostem OSV Morální rozvoj
a nedostatkům spoluž., lidí kolem nás Řešení problémů a rozhodo-
(zdravotně post., barva pleti, přísl.jiné vací dovednosti 
národnosti). -problémy v mezilids. vztazích

Hodnoty, postoje, praktická
Rozpoznat ve svém okolí II/2 Osobní bezpečí, chování v krizových Vědět, jak se zachovat v situacích,kdy etika - vytváření povědomí
nevhodné jednání situacích, nebezpečí ohrožení se cítíme ohroženi chováním lidí ko-  o kvalitách typu odpověd-
a chování vrstevníků sociálně patologickými jevy a jejich lem nás. nost, spolehlivost, spravedl-
a dospělých. prevence, protiprávní jednání a jeho Upozornit na nevhodné chování a nost, respektování atd.

postih (kráděž, šikana, zneužívání, jedníní vrstevníků a dospělých.
Vědět, kde hledat pomoc týrání). Nebezpečí ohrožení návykovými VDO Občan, občanská
v případě ohrožení látkami (alkohol, cigarety, drogy). společnost a stát 
vlastní osoby. Jak se bránit před jedinci, kteří -principy soužití s minoritami-

návykové látky nabízejí?
Protiprávní jednání a jeho postih-
kráděž, šikana, zneužívání, týrání.
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II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
Vědět, kde hledat pomoc II/2 Osobní bezpečí, chování v krizových Kde hledat pomoc, když se cítíme OSV Sociání rozvoj
v případě ohrožení situacích, nebezpečí ohrožení takovými lidmi ohroženi? Psychohygiena - hledání po-
vlastní osoby. sociálně patologickými jevy a jejich Prevence- vhodné využití volného moci při potížích.

prevence, protiprávní jednání a jeho času, zájmové hry a kroužky, sport,
postih (kráděž, šikana, zneužívání, kamarádi, přednášky ve škole.
týrání).

III. LIDÉ   A   ČAS
Seznámit se s význam- III/4 Tradiční lidové svátky. Památka zesnulých - Dušičky VMEGS Evropa a svět
nými událostmi nás zajímá 
a pověstmi, které se vzta- -život dětí v jiných zemích;
hují k regionu nebo kraji. lidová slovesnost, zvyky

a tradice národů Evropy.
Znát roční období III/1 Roční období, měsíce. Roční období   ZIMA
a měsíce. Charakteristické znaky zimy.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
Poznat nejběžnější volně IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Zvířata v lese EV Základ. podm. života
žijící zvířata. a ptáky. Život zvířat v zimě. -ochrana biologických druhů.

Způsob života, čím se živí.
Jelen,liška,zajíc,veverka,orel.
Péče o zvířata v zimě, pomoc lidí.
Která zvířata zimu prospí a proč?
Medvěd, ježek, sysel, hadi, netopýr.
Ptáci v zimě
U krmítka.
Péče o ptáky v zimě, čím je krmíme.
Vrabec, kos, sýkora, holuby.
Stopy ve sněhu.

zapálení svíčky
kytička

rodiče, učitelé
policie, lékař
schránka ve škole
důl.tel.čísla

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové  vztahy)

Metodické 
poznámky

Linka bezpečí
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I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME
Sdělit poznatky a zážitky I/4 Okolní krajina (místní oblast, Zima na horách EV Vztah člověka k pro-
z výletů a vlastních cest. region), charakteristické znaky Popis zimních činností, vyprávění středí - prostředí a zdraví.

krajiny v ročních obdobích, zážitků z výletu na hory s rodiči…
regionální zvláštnosti. Závody lyžařů - jakou odměnu

dostane 5 nejlepších lyžařů?
Dodržovat zásady I/2 Bezpečnost, základy dopravní
bezpečnosti při hrách. výchovy. Nebezpečí úrazu při zimních sportech,

bezpečnost v silničním provozu.
Zajištění pomoci zraněnému.

Stavění sněhuláka.
Poskládání časové posloupnosti.
Skládačka - zimní motivy.
Zimní pexeso.
Zimní oblečení - ochrana před chla-
dem a mrazem.

III. LIDÉ   A   ČAS
Seznámit se s význam- III/4 Tradiční lidové svátky. Vánoce - zvyky a tradice VMEGS Evropa a svět
nými událostmi Betlém. nás zajímá - rodinné příběhy,
a pověstmi, které se vzta- Tři králové. zážitky a zkušenosti z Evropy
hují k regionu nebo kraji. a světa; lidová slovesnost, 

zvyky,tradice národů Evropy.

V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
V/1 Lidské tělo, části lidského těla. Lidské tělo OSV Osobnostní rozvoj

Pojmenuj části lidského těla, spoj s Sebepoznání a sebepojetí
postavou. -já jako zdroj informací o sobě
Rozlišení hoch-dívka, muž-žena. druzí jako zdroj informací 
Prvky sexuální výchovy - rozdíly mezi o mně; moje tělo;moje vztahy
pohlavími. k druhým lidem.
Pexeso - části lidského těla.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické  
poznámky

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
V/1 Lidské tělo, části lidského těla. Naše kostra OSV Osobnostní rozvoj

Ukázat model kostry, popis. Sebepoznání a sebepojetí
Vysvětlit, co se stane, když si žák -moje tělo;
zlomí nohu, ruku. Psychohygiena - hledání po-
Pojmy: rentgen, léčení zlomené kosti, moci při potížích.
znehybnění, sádra.

Dokázat sdělit a popsat V/2 Nemoc, sdělení potíží, chování Nemocnice
své zdravotní obtíže. v době nemoci. Vyvození tématu z motiv.obrázků.

Úraz, nemocnice, lékárna, lékaři,
rentgen, oční lékař, zubař.
Rozdíl mezi návštěvou u lékaře a po-
bytem v nemocnici.
Péče o zrak
Péče o chrup
Péče o sluch

Zvládnout ošetření V/3 Ošetření drobných poranění. Nebezpečí úrazu
drobného poranění. První pomoc při zranění.

Jak postupujeme, když se ti stane
úraz?
Kam se obrátit o pomoc?

Uplatňovat základní V/4 Osobní bezpečí, bezpečné chování Bezpečnost při hrách, sportech,
pravidla silničního provo- v silničním provozu. cyklistice.
zu pro chodce. Prevence před úrazy dbát na bezpeč.

pravidla, zacházení se stroji, elektr.
přístroji, dodržovat doprav.předpisy.

Uplatňovat hygienické V/2 Péče o zdraví, zdravá výživa, denní Zásady zdravého života
návyky, sebeobslužné režim, zdravá strava a pitný režim, Udržuj čistotu svého těla, osobní
dovednosti a zásady osobní hygiena. hygiena.
zdravé výživy. Čistě a přiměřeně se oblékáme.

praktické ošetř.
znak PP

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky
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V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ
Uplatňovat hygienické V/2 Péče o zdraví, zdravá výživa, denní Udržuj v pořádku své věci.
návyky, sebeobslužné režim, zdravá strava a pitný režim, Udržuj v pořádku  a čistotě své okolí.
dovednosti a zásady osobní hygiena. Vyhýbej se prachu, špíně a kouři.
zdravé výživy. Jez zdravě-zdravá strava a pitný režim.

Dbej na své zdraví při práci, odpočin-
ku i při zábavě.
Dodržuj denní režim.
Jsme vzájemně ohleduplní.
Cvičíme a sportujeme.
Chodíme často do přírody.

Vědět, na koho se obrátit V/5 Ochrana sebe a svého těla před Prohloubení vědomostí o ochraně
o pomoc. obtěžováním a zneužíváním. sebe a svého těla - při obtěžování,

zneužívání, týrání, návykové látky.
V/6 Preventivní chování - zneužívání viz.listopad: Lidé kolem nás

nebezpečných látek.

III. LIDÉ   A   ČAS
Rozlišovat děj v minulos- III/1 Orientace v čase. Naše země v dávných dobách EV Vztah člověka k pro-
ti, přítomnosti, budouc- Lovci mamutů středí - prostředí a zdraví.
nosti (včera, dnes, zítra). Jak žili, tábor lovců mamutů, jeskyně,

udržování ohně, činnosti pravěkých EV Ekosystémy 
Porovnávat rozdíly mezi III/3 Naše země v dávných dobách, lidí, lov zvěře, jaké měli zbraně, čím -lidské sídlo- město- vesnice;
současným způsobem způsob života v pravěku. se živili, oblečení, podnebí v té době. kulturní krajina.
života a  života Život ve slovanských osadách
v minulosti. Slovanská hradiště, kdo tam vládl, 

kdo pracoval, zbraně, nářadí, šperky.
Seznámit se s význam- III/4 Současnost a minulost v našem Život v době hradů
nými událostmi životě (rozdíly ve způsobu života), Středověký hrad, jak se na hradě žilo,
a pověstmi, které se vzta- významné historické objekty rytíři ve zbroji, turnaje, poddaní.
hují k regionu nebo kraji. v regionu a ČR, regionální pověsti, Středověká města

tradiční lidové svátky. Řemeslníci, obchodníci, městská
chudina, práce v dolech.

kopávek,
návštěv hradů a
zámků, výstav.
regionální pověsti
Staré pověsti české

Poznáváme, jak
se žilo dříve z vy-

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva
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III. LIDÉ   A   ČAS
III/4 Současnost a minulost v našem Husité EV Lidské aktivity a pro-

životě (rozdíly ve způsobu života), Kdo byli a proč bojovali Husité? blémy životního prostředí
významné historické objekty mistr J. Hus, J. Žiška -zemědělství a život.prostředí,
v regionu a ČR, regionální pověsti, Život na zámku ekologické zemědělství.
tradiční lidové svátky. Rozdíly ve způsobu života dříve

a dnes, postavení chudiny a bohat.,
těžká práce na polích, v továtrnách,
vzdělávání, lékařská péče.
Jak se žije nyní, co je lepší?

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS
Pojmenovat nejběžnější II/1 Pracovní činnosti. Pracovní činnosti, při nichž lidé vyrábí
pracovní činnosti. výrobky: zedník,truhlář,pekař,strojník.

Pracovní profese, které přinášejí
užitek ostatním: lékař, učitel, úředník,
prodavač, soudce.
Komunální služby.
Práce v zemědělství.
Srovnání práce dříve a dnes.

III. LIDÉ   A   ČAS
Znát roční období III/1 Roční období, měsíce. Roční období   JARO
a měsíce. Jarní měsíce, obecná charakter.jara,

změny v přírodě, počasí, oblečení.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
Poznat rozdíly mezi IV/2 Sezónní práce na zahradě a na poli. Práce na poli a sadu
stromy a keři. Vycházka - pozorovat práce na poli,

srovnávat je s obrázky.
Zemědělské stroje
Pomocníci člověka, dříve museli lidé
vykonávat všechny práce na poli
ručně, dnes jim pomáhají stroje.
K čemu slouží, jak se jmenují?
Pluh, brány, secí stroj, válce,kombajn
traktor s vlečkou.

me jejich svátky.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Významné osobn.
v dějinách, slaví-

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
Poznat rozdíly mezi IV/2 Stromy a keře, ovocné, okrasné, Ovocný strom a ovocný keř OSV Osobnostní rozvoj
stromy a keři. listnaté. Popiš stavbu těla stromu, keře. Rozvoj schopn. poznávání

Jaké plody rostou na stromě, na keři. -cvičení dovednosti zapama-
Jíva - kočičky, první jarní květina. tování; řešení problémů.
Jak roste stromek?
Vyvoz.vědomostí z obrázků a co mu-
síme pro růst stromu udělat.
Setí obilí
K čemu slouží obilí - výroba pečiva.
Pochopit rozdíl mezi ručním setím 
a sklizní obilí dříve a dnes.

Poznat nejběžnější volně IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Kout zahrady
žijící zvířata. a ptáky. Poznávat, v čem spočívá význam

zvířat, ptáků, hmyzu v přírodě.
Labyrint.
Prohloubení učiva o včelách - opylo-
vání květin, stromů, med.
Život zvířat na zemědělské usedlosti
Pojmenování zvířat a jejich mláďat,
způsob života, čím se živí, jak přichá-
zejí na svět, význam pro člověka.
Rozdělení zvířat na savce a ptáky.
Podle spol.znaků hledej stejná zvíř.
Holub - dříve doručoval poštu.
Kohout.

Rozlišit listnaté IV/2 Stromy listnaté, jehličnaté, les. Smíšený les
a jehličnaté stromy. Popiš z obrázků, vl.zkušeností  jak

vypadá smíšený les, které stromy tam
rostou.
Pojmy: jehličnaté stromy, listnaté
okrasné stromy, mýtiny, paseka,pařez.

kůzlátkách.

skládanka

O neposlušných

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické  
poznámky

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
Poznat nejběžnější volně IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Nalep do PS volně žijící zvířata. EV Ekosystémy -les,pole,
žijící zvířata. a ptáky. Kdo žije na stromě, kdo se sluní na ka- vodní zdroje.

meni, kdo se schovává pod listím,
která zvířata se pohybují po zemi, EV Základ. podm. života
čím se zvířata živí. -ochrana biologických druhů.
Ježek.
Hmyz
Vysvětlení pojmu .
Rozlišování a pojmenování hmyzu,
prostředí, kde hmyz žije, čím prospívá
nebo škodí.
Klíště, veš, komár, moucha, pavouk,
kobylka, sl.sedmitečné, motýl, vosa,
včela, mravenec.
Význam hmyzu v přírodě.

III. LIDÉ   A   ČAS
Seznámit se s význam- III/4 Tradiční lidové svátky. Velikonoce VMEGS Evropa a svět
nými událostmi Lidové zvyky a tradice. nás zajímá 
a pověstmi, které se vzta- Slepice s vajíčky. lidová slovesnost, zvyky
hují k regionu nebo kraji. Velikonoční vajíčko. a tradice národů Evropy.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
Poznat nejběžnější volně IV/1 Chování živočichů, péče o zvířata Rybník
žijící zvířata. a ptáky. Život u rybníka - ryby a ptáci.

Kapr, sumec, štika, labuť, husy.
Význam rybníků, rybího masa.
Rozkvetlá louka
Pojmenuj květiny, senoseč.
Hmyz, který žije na louce, čím se živí.
Proč je zakázáno vypalování staré
trávy?

grafomotorika

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 12
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6.ročník ZŠS - I.

III. LIDÉ   A   ČAS Roční období   LÉTO
Znát roční období III/1 Roční období, měsíce. Obecná charakteristika léta.
a měsíce.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY Žně
Poznat rozdíly mezi IV/2 Sezónní práce na zahradě a na poli. Jaké činnosti vykonávají lidé na poli, EV Lidské aktivity a pro-
stromy a keři. když dozraje obilí? blémy životního prostředí

Rozdíl mezi sklizní obilí dříve a dnes. -zemědělství a život.prostředí,
Význam obilí. ekologické zemědělství.
Vyvození pojmu pšenice, jak vzniká
mouka, co se peče z mouky.
Plodiny, které rostou na poli.
Význam ostatních zeměděl.plodin.
Pohádka: O veliké řepě.
Dramatizace pohádky, skl.obrázků.

Rozlišit listnaté IV/2 Stromy listnaté, jehličnaté, les. Les v létě
a jehličnaté stromy. Opakování učiva.

Jak se les mění během celého roku?
Život volně žijících zvířat v lese.
Lesní plodiny: borůvky, maliny,
ostružiny, jahody, houby.
Chování v lese.

I. MÍSTO,   KDE   ŽIJEME Léto na hřišti
Dodržovat zásady I/2 Bezpečnost, základy dopravní Popsat sportovní činnosti dětí. Osobnostní rozvoj
bezpečnosti při hrách. výchovy. Zdůraznit, kde je prostor pro hry. Seberegulace a sebeorganiz.

Jak se má chovat správný chodec? - cvičení sebeovládání, orga-
Bezpečnost při jízdě na kole. nizace vlastního času.
Správné chování.
Hry a sportovní činnosti dětí v létě.
Co je správné chování a co není?
Na koupališti
Koupání
Bezpečnost při koupání, ochrana před
popálením, úžeh, úpal.

Pekla vdolky..

setba obilí do
truhlíku

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 13

 



 

232 
 

6.ročník ZŠS - I.

III. LIDÉ   A   ČAS
Znát roční období III/1 Roční období, měsíce. Opakování učiva o ročních dobách.
a měsíce.

II. LIDÉ   KOLEM   NÁS V letních měsících často dochází OSV Osobnostní rozvoj
Reagovat na pokyny II/3 Situace hromadného ohrožení, k požárům a záplavám. Psychohygiena - dovednosti
dospělých při mimořád- chování při požáru, vyhlášení Zdůraznit žákům, jak se chovat v situa- zvládání stresových situací;
ných událostech. poplachu, při dopravní nehodě, cích hromadného ohrožení, jak mají hledání pomoci při potížích.

důležitá telefonní čísla. reagovat na pokyny dospělých, jak
se zachovat při dopravní nehodě.

Reagovat přiměřeně na V. ČLOVĚK   A   ZDRAVÍ Jak se správně zachovat, aby neohro-
pokyny dospělých při V/4 Chování při mimořádných zili zdraví své ani ostatních.
mimořád. událostech. událostech.

Vědět o škodlivých IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
vlivech na přírodní IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě V přírodě odpočíváme, posilujeme své EV Lidské aktivity a pro-
prostředí. péče o životní prostředí. zdraví. Chodíme do ní pro radost blémy životního prostředí

i poučení. -doprava a život. prostředí;
Znát základní pravidla V přírodě nelámeme větve, netrháme průmysl a život. prostředí;
ochrany přírody náruče květů, neničíme ptačí hnízda, odpady a hospod. s odpady;
a životního prostředí. neplašíme zvířata, nekopeme do změny v krajině.

lesních hub, nerozděláváme v lese 
oheň.
Sami můžeme přírodě pomáhat:
vysazujeme stromy a keře, pracujeme
na zahradě, v sadě, na poli, pěstujeme
pokojové květiny, staráme se o zvířata
a ptáky.
Člověk může nepříznivě působit na
přírodu i př výrobě různých věcí.
Z továren, z dopravních prostředků,
ze zemědělství i z lidských obydlí se
do přírody dostávají různé odpadky,
škodlivé a jedovaté látky.
Kouř a prach znečišťují ovzduší,
odpadní vody poškozují vodu v ře-
kách a rybnících.

Nácvik evakuace
školy při vyhláše-
ní cvičného pop-
lachu.
Znáš důležitá
tel.čísla?

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
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6.ročník ZŠS - I.

IV. ROZMANITOSTI   PŘÍRODY
Vědět o škodlivých IV/3 Ochrana přírody, chování v přírodě Dolováním a stavbami se ničí půda EV Vztah člověka
vlivech na přírodní péče o životní prostředí. a porosty zelených rostlin. k prostředí - naše obec; náš
prostředí. Škodlivé látky v ovzduší, vodě i v pů- životní styl; prostředí a zdra-

dě ohrožují život rostlin i živočichů. ví.
Znát základní pravidla Používáním strojů vzniká v našem
ochrany přírody okolí mnoho hluku, nepořádku a ne-
a životního prostředí. čistot.

Poškozování prostředí je pro lidi
nebezpečné!
Jen na některých místech je ještě
původní krajina - ve vysokých horách
pralesích, krajiny na dalekém severu
a jihu.
Na některých územích rostou vzácné
rostliny a žijí živočichové. 
Taková území se označují jako 
přírodní rezervace a jsou chráněna
státem. Nesmí se tam trhat rostliny
ani lovit zvěř.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

VĚCNÉ UČENÍ 15

 



 

 

UČEBNÍ OSNOVY 
 
 
 
  5.5  VZDĚLÁVACÍ OBLAST:   ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
 
  5.5.1 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  VLASTIVĚDA 
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
                              

a)  obsahové – součástí jsou tyto složky:                                                                       
                              
                    I.      Historie našeho národa  
                      II.      Člověk ve společnosti 
                      III. Poznatky o společnosti 
                      IV. Péče o občana 

                   
b)  průřezová témata: VDO, OSV, VMEGS, EV 

 
         c) časové:  2. stupeň  (7. - 10. ročník)  po 2 hodinách týdně 
                                                                                                            
         d) organizační:  vyučovací hodina v kmenové třídě, v učebně s IA tabulí, využití    
                                               DUMů, součástí výuky jsou vycházky, exkurze, přednášky atd. 
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se učí vnímat problémové situace a řešit je s pomocí naučených stereotypů 

                     2. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

se snaží uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích;

Kompetence                                    
k řešení 

problémů

Kompetence                            
k učení

věnuje maximální pozornost čtení s porozuměním - učí žáky pracovat s textem
v učebnicích, případně v dalších informačních zdrojích (mapách, atlasech, klíčích,

zařazuje postupy a metody, při nichž žáci sami objevují, řeší úlohy (doplňování
textů, testy, hádanky, křížovky apod.);
dává žákům možnost pracovat i s chybou při hledání správného řešení;
vytváří podmínky, aby žák mohl zažít  pocit úspěchu;

U

Ž

encyklopediích);
vede žáky k chápání souvislostí věcí a jevů (příčinné, časové, prostorové apod.);
se učí používat termíny, znaky a symboly ve spojení s konkrétními situacemi
každodenního života;

učí je základům dialogu = říci svůj názor, vyslechnout jiný a přiměřeným způsobem
reagovat;
navozuje ve třídě atmosféru přátelské a věcné komunikace;
se učí komunikovat s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem;

se učí překonávat problémy přiměřeně ke svým možnostem;

i získaných zkušeností;
se učí, na koho se může obrátit o pomoc při řešení problémů;

vede žáky k přesnému pojmenování věcí a jevů;

zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají, podporují se
a povzbuzují (práce ve dvojicích či ve skupinách);
učí žáky prezentovat výsledky jejich práce a obhájit je;
se učí orientovat se v prostředí, ve kterém žije;

se učí chápat jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály;
se učí využívat získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných
ke společenské integraci;

vytváří příznivé klima třídy, dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby jim pomáhá;

respektování lidí různých ras, národů i náboženství;
vede žáky k orientaci v zákl. mravních hodnotách, rozlišování mezi dobrem a zlem
se učí využívat osvojené návyky a dovednosti k zapojení se do společnosti;

se učí uplatňovat základní návyky společenského chování;
se učí rozpoznávat nevhodné a rizikové chování, s jeho možnými důsledky;
se učí podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách;

při výuce vlastivědy vede žáky k utváření národní hrdosti a současně k toleranci

vede žáky ke správnému užití materiálů, techniky a vybavení;
vede žáky, aby mohli propojovat získané znalosti se životem;
zařazuje do výuky exkurze, vycházky, pozorování apod.;
má osvojené hygienické návyky, zvládá sebeobsluhu podle svých možností;

učí se chránit své zdraví, dodržovat naučené stereotypy chování zdravého životního 
stylu a ochrany životního prostředí;
má povědomí o základních právech a povinnostech občanů;

vyžaduje plnění zadaných úkolů v požadované kvalitě a stanoveném čase;

životního prostředí

Ž
zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých
pracovních činnostech;
dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany 

U

Ž

U

Ž

U

Kompetence 
pracovní

Kompetence 
občanské

Kompetence 
sociální                                  

a                                   
personální

Kompetence 
komunikativní

Ž

U

Ž

U

 



 

 

7.ročník ZŠS - I.

II. ČLOVÉK VE SPOLEČNOSTI

II/1 Obec, region,kraj. Orientace v místě bydliště.Významné VDO Formy participace
Zajímavosti a významné osobnosti památky, budovy, firmy. občanů v politickém životě
obce, regionu,kraje. Veřejná zařízení a úřady. Obecní, -demokratické volby (parla-
Přírodní zajímavá místa, kulturní pa- městský a krajský úřad. mentní, krajské a komunální 
mátky. Pošta, nádraží,zdravotní středisko, volby);
Národní zvyky a obyčeje. lékárna, policejní a požární stanice. -obec jako základní jednotka
Regionální pověsti. Adresa žáka. samosprávy státu.

Přírodní zajímavosti.

Mít základní informace II/2  Rodina. Funkce a struktura rodiny. Vztahy lidí v rodině, role otce a mat- OSV Sociální rozvoj
o otázkách rodinného ži- Odpovědnost rodičů za výchovu dětí. ky. Mezilidské vztahy - péče
vota a rozlišovat postave- Škola. Práva a povinnosti žáků,vzta- Vztah dětí k rodičům a sourozencům. o dobré vztahy; chování pod-
ní a role rodinných pří- hy ve škole. Vznik rodiny, svatební obřad, man- porující dobré vztahy, respekt,
slušníků. želství. Rozpad rodiny a jeho příčiny. podpora, pomoc; vztahy a na-

Širší rodina ( prarodiče, příbuzní ). še skupina/třída.
Respektovat pravidla Pomáháme starým a postiženým spo-
společenského soužití. luobčanům.

Uplatňovat vhodné způ- Orientace v místě, kde je škola. VDO Občanská společnost
soby chování a komuni- Názvy ulic, náměstí, adresa školy. společnost a škola -škola jako 
kace v různých situacích, model otevřeného par- 
rozlišit projevy nepřimě- tnerství a demokratického 
řeného chování. společenství, demokratická

atmosféra a demokratické vzta-
hy ve škole; způsoby uplatňo-
vání demokratických principů
a hodnot v každodenním živo-
tě školy.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

VLASTIVÉDA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1
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7.ročník ZŠS - I.

II/3 Naše vlast. Obrázky z historie. Staré pověsti čes-
Významné události a osobnosti, kte- ké.
ré proslavili naši vlast. Česká republika a hlavní město Praha.
Státní svátky. Prezident ČR, hymna a vlajka.

1. + 8. květen
5. + 6. červenec
28. září
28. říjen
17. listopad
(sv. Cyril a Metoděj, Jan Hus, sv. Vá-
clav, T.G.Masaryk, V.Havel)

Znát hodnoty přátelství II/4 Mezilidské vztahy ve společnosti. OSV Morální rozvoj 
 a vztahů mezi lidmi Základní pravidla společenského cho- Řešení problémů a rozhodo-
a být ohleduplný ke sta- vání. vací dovednosti - dovednosti
rým, nemocným a posti- Mezilidská komunikace. pro řešení problémů a rozho-
ženým spoluobčanům. Úcta k člověku. dování z hlediska různých

Rovnoprávné postavení žen a mužů. typů problémů - problémy
Vědět o nebezpečí Rovnocennost a rovnoprávnost v mezilidských vztazích.
rasismu a projevech národnostních menšin.
vandalismu.

Tolerovat názory a záj-
my minoritních skupin
ve společnosti.

Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

VLASTIVÉDA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
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8.ročník ZŠS - I.

I. HISTORIE NAŠEHO NÁRODA

I/1 Pravěk.
Poznat rozdíly ve Život v pravěku.
způsobu života pravěkých První státní útvary na našem území.
a současných lidí.

I/2 Významné osobnosti našich Sv. Václav
Mít základní poznatky dějin. Sv. Cyril a Metoděj
z období počátku Mistr Jan Hus
českého státu. T. G. Masaryk

V. Havel
Vědět o význačných
osobnostech našich
dějin.

Mít představu I/3 Světové války , jejich důsledky. 1. světová válka
o významných historic- Vznik samostatné ČR. 2. světová válka
kých událostech v naší Adolf Hitler
zemi. Holokaust,koncentrační tábory.

Osvobození republiky od fašismu.

I/4 Vznik československého státu.
První prezident T.G.Masaryk.

I/5 Vznik České repibliky. VMEGS Objevujeme Evro-
Vstup ČR do EU. pu a svět - naše vlast a Evropa

evropské krajiny; Evropa 
a svět; mezinárodní setkání;
státní a evropské symboly.

VMEGS Jsme Evropané 
-Evropská unie.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mez ipředmětové  vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

VLASTIVÉDA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP
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9.ročník ZŠS - I.

III. POZNATKY O SPOLEČNOSTI.

III/1 Prezident republiky.
Znát symboly našeho Státní orgány a instituce. Znát symboly našeho
státu a jeho hlavní Státní občanství. státu a jeho hlavní
představitele. Státní symboly. představitele.

III/2 Lidská práva. Základní lidská práva. VDO Občan, občanská
Být seznámen se základní- Práva dítěte a jejich ochrana. Být seznámen se základní- společnost a stát
mi právy a povinnostmi Rodinné právo. Týrané dítě. mi právy a povinnostmi - Listina základních práv a svo-
občanů. Zneužívané dítě. Šikana. Diskriminace. občanů. bod, práva a povinnosti obča-

na; principy soužití s minorita-
mi (vztah k jinému, vzájemná
komunikace, zdroje konfliktů).

VDO Občanská společnost
a škola
-spolupráce školy s právními 
orgány a institucemi v obci.

III/3 Člověk a právo. Práva a povinnosti VDO Občan, občanská
Uvědomovat si rizika občana. Uvědomovat si rizika společnost a stát
a důsledky  protiprávního Policie a soudy. a důsledky  protiprávního -občan jako člen společnosti
jednání. Právní dokumenty občana. jednání. (jeho práva a povinnosti,

Druhy a postihy protiprávního jedná- schopnost je uplatňovat);
ní. úloha občana v demokr. spol.
Trestná činnost mládeže.

III/4 Evropská integrace. VMEGS Evropa a svět 
Být seznámen s právy Postavení ČR v rámci EU. Být seznámen s právy nás zajímá
občanů ČR v rámci EU. občanů ČR v rámci EU. - naši sousedé v Evropě.
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10.ročník ZŠS - I.

IV. PÉČE O OBČANA

IV/1 Vzdělávání v ČR. Právo na vzdělá-
ní. 
Význam vzdělání.
Příprava pro profesní uplatnění.

IV/2 Pracovní uplatnění, kvalifikace. Spořitelny, banky. Úspory, ukládání
Dokázat vyřizovat své Rekvalifikace. Odměna za práci. a vybírání peněz.
osobní záležitosti, v pří- Nezaměstnanost, pracovní úřady. Vkladní a šekové knížky.
padě potřeby požádat Finanční podpora v nezaměstnanosti. Kreditní karty. Hospodaření s penězi,
o radu. půjčky.

IV/3 Peníze a jejich funkce.
Hospodaření s penězi.

IV/4 Zdravotní a sociální péče, systém 
Vědět o možnostech so- zdravotní péče.
ciální péče o potřebné Zdravotní a sociální pojištění.
občany. Sociální zabezpečení.

Orgány a instituce zdravotní a so-
Využívat, v případě potře- ciální péče.
by, služeb pomáhajících Pomáhající organizace.
organizací.

IV/5 Člověk a volný čas, kultura, sport, Správná životospráva a životní styl. EV Vztah člověka 
Rozeznat nebezpečí ohro- volnočasové aktivity. Sport aktivní a pasivní. k prostředí
žení sociálně patologický- Nevhodné využívání volného času. Zájmové činnosti, ruční práce, sbě- - prostředí a zdraví (rozmani-
mi jevy. Ohrožení sociálně patologickými ratelství, kutilství. tost vlivů prostředí na zdraví,

jevy. možnosti a způsoby ochrany
Nebezpečí drog. Zneužívání léků a návykových látek. zdraví).

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky
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10.ročník ZŠS - I.

Varování žáků před zneužitím a užívá-
Mít osvojeny nezbytné ním drog.
dovednosti potřebné Sexuální vztahy mezi mužem a ženou.
k ochraně osob za mimo- Početí, těhotenství, porod.
řádných událostí. Odpovědnost v sexuálním životě,

antikoncepce.
Nebezpečí pohlavních chorob, AIDS.
Nebezpečí pohlavního zneužití.
Škodlivost kouření a požívání alko-

Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

VLASTIVÉDA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)

 



 

 

UČEBNÍ OSNOVY 
 
 
 
  5.6  VZDĚLÁVACÍ OBLAST:     ČLOVĚK A PŘÍRODA 
 
  5.6.1 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:    PŘÍRODOVĚDA 
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 
          a)  obsahové - obor je rozdělen do 4 složek: 

 
                          I.     Základní poznatky z  FYZIKY 
                            II.     Základní poznatky z  CHEMIE 
                            III.    Základní poznatky z PŘÍRODOPISU 
                            IV.   Základní poznatky ze ZEMĚPISU 
 
           b)  průřezová témata: VMEGS, EV 
 
         c)  časové: celková dotace je 16 hodin týdně, 
                                z toho v  7. - 10. ročníku 1 disponibilní hodina 
 
         d)  organizační: vyučovací hodina v kmenové, odborné učebně,  
                                      v počítačové učebně, využití IA tabule, DUMů; 
                                      součástí výuky jsou jednoduché laboratorní práce, exkurze. 
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Ž

snaží se zjistit, jaké učební postupy žáci ve třídě upředňostňují a uzpůsobuje
jim výuku;
snaží se zapojit všechny smysly žáků, využitím modelů, názorných pomůcek …;

U

2.   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

klade důraz na opakované čtení, směřující k porozumění psaného textu;
umožňuje používat učebnice, materiály a uč. pomůcky;

zařazuje metody, při kterých žáci sami řeší známé a opakující se situace 
na základě nápodoby a vlastních zkušeností;
podle svých schopností se žáci zapijují do soutěží (přírodovědná);
učí se vyhledat pomoc, při řešení problémů;

získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávají a hodnotí
výsledky svého pozorování;

umožňuje žákům získat informace z různých zdrojů - ustních, tištěných,
mediálních a počítačových, včetně internetu;

vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor;

zadává úkoly při, kterých mohou žáci pracovat společně;
zajímá se o náměty, názory a zkušenosti žáků;
navazuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti, 

vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků vyjádřením svých pocitů,
prožitků;
vede žáky k vyjádření svých názorů, k použití běžných komunikačních prostředků;
navazuje atmosféru bezpečí a přátelské komunikace;

vede žáky k dodržování základních společenských norem a pravidel soužití;
vede žáky k třídění odpadů;
učí se poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, chránit své zdraví, reagovat 
v krizových situacích ohrožujících život a zdraví člověka;

zažít úspěch;
učí se odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi spolužáky,
ale i k odmítavému postoji vůči šikaně, užívání drog a jiných návykových látek;

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování;

svým chováním se podílí na ochraně životního prostředí;
dovede poskytnout první pomoc;
získané poznatky, dovednosti a zkušenosti využívá dle svých možností 
v praktickám životě.

vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci 
s různými přírodninami;
učí žáky jak postupovat v situaci hromadného ohrožení, první pomoci;
zařazuje do výuky exkurze, vycházky a pozorování v přírodě;

U

Ž

Ž

U

Ž

U

U

Ž

Kompetence                                       
k učení

Kompetence                                 
k řešení 

problémů

Kompetence 
komunikativní

Kompetence 
sociální                          

a                                    
personální

Kompetence 
občanské

Kompetence 
pracovní

U

Ž

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.ročník ZŠS - I.

I. ZÁKLADNÍ POZNATKY 
Z FYZIKY

Rozpoznat jednotlivá I/1 Základní fyzikální vlastnosti látek Příroda živá a neživá.
skupenství. K čemu je dobrá fyzika.

Udělejte si zajímavé pokusy.
Jak měříme délku,druhy měřidel.
Jak měříme objem.
Jak vážíme, druhy vah.
Jak měříme čas.
Druhy látek a jejich vlastnosti.
Skupenství látek.
Jednoduché pokusy.
Vlastnosti pevných látek - pevnost 
v tahu,lomu, tlaku,tvrdost pevnost,
křehkost, tvárnost, pórovitost.

Poznat, zda je těleso I/2 Pohyby těles, pohyb a klid těles Pohyb těles.
v klidu či pohybu vůči Rychlost těles.
jinému tělesu. Setrvačnost.

II. ZÁKLADNÍ POZNATKY
Z CHEMIE

Rozlišit základní vlastnosti II/1 Vlastnosti látek, hustota, rozpustnost. Co je to chemie.
látek - rozpustné, neroz- Skupenství látek.
pustné. Vlastnosti látek.

Prvek, směs, roztok.
Hustota a rozpustnost látek.

II/5 Vliv teploty a míchání na rychlost Rozpouštědlo - pojem.
rozpouštění pevné látky. Urychlování rozpouštění pevných

látek - teplota, drcení, míchání.

Rozlišit druhy vody - pit- II/6 Voda; voda v přírodě; pitná a užitková Voda - význam vody pro člověka,vyu-  Ekosystémy
ná, užitková, odpadní. voda, odpadní vody, čistota vody. žití. -vodní zdroje (lidské aktivity

Koloběh vody v prřírodě. spojené s vod.hospodářstvím,
Pitná a užitková voda. důležitost pro krajin. ekologii)

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

PŘÍRODOVĚDA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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Metodické 
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)
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7.ročník ZŠS - I.

II. ZÁKLADNÍ POZNATKY
Z CHEMIE

II/6 Voda; voda v přírodě; pitná a užitková Základní podmínky
Vědět o znečišťování vody voda, odpadní vody, čistota vody. Odpadní vody, čistota vody. života - voda (význam vody
ve svém nejbližším okolí pro lidské aktivity, ochrana 
- továrny, auta. její čistoty, pitná voda).

III ZÁKLADNÍ POZNATKY
Z PŘÍRODOPISU

III/1 Stavba, tvar a funkce rostlin Rostliny kolem nás-podmínky života.
Význam jednotlivých částí těla Kořen.
vyšších rostlin (kořen,stonek,list,květ, Stonek.
semeno, plod). List.

Květ.
Semeno.
Plod.
Plody suché a dužnaté.
Exotické plody.
Využití plodů.

Znát výbrané zástupce III/2 Poznávání běžných druhů a vybraných Volně rostoucí rostliny - na loukách, 
rostlin. zástupců rostlin. polích, lesích, ve vodě.

Změny v průběhu ročních období. Vycházka.
Získat základní vědomosti Význam těchto druhů rostlin, jejich
o dění v přírodě během ochrana.
ročních období.

Pokojové rostliny.
Péče o pokojové rostliny.
Okrasné rostliny.

Vědět o způsobu péče Význam těchto druhů rostlin, jejich
o rostliny během roku. ochrana.

Vědět o významu hospo- III/3 Význam rostlin a jejich ochrana, Zelenina - druhy, pěstování, ochrana, Základní podmínky Výstava zeleniny.
dářsky důležitých rostlin využití hospodářsky významných zpracování, využití. života -půda 
a jejich pěstování.  rostlin. Okopaniny - brambor, řepa. (zdroj výživy, ohrožení půdy,

Luštěniny - hrách, fazole. rekultivace a situace v okolí).

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z RVP

PŘÍRODOVĚDA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva

Metodické 
poznámky

Přesazování rostlin
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III ZÁKLADNÍ POZNATKY
Z PŘÍRODOPISU

III/3 Význam rostlin a jejich ochrana, Obilniny - druhy, pěstování, zpracová-
využití hospodářsky významných ní, využití. Lidské aktivity a pro-
 rostlin. Plody ovocných stromů a keřů. blémy životního prostředí

Přesazování, ochrana před škůdci. -zemědělství a živ. prostředí,
ekologické zemědělství.

III/3 Význam rostlin a jejich ochrana, Léčivé byliny - sběr, využití. Základní podmínky 
chráněné rostliny, léčivé rostliny, Jedovaté rostliny - první pomoc. života -ochrana biolog. druhů
plody jedovatých rostlin. Chráněné rostliny. (důvody ochrany a způsoby

Zneužívání rostlin - výroba drog. ochrany jednotlivých druhů).

III/9 Praktické poznávání přírody.

Poznat naše nejběžnější III/4 Houby s plodnicemi, jedlé, jedovaté, Houby - kde rostou. Stavba těla.
jedé a jedovaté houby. zásady sběru, konzumace a první po- (mochomůrka x hřib)

moc při otravě houbami. Sběr hub.
Zpracování a konzumace.
První pomoc při otravě houbami.

Znát význam lesa, spole- Les - společenství stromů, rostlin a hub. Ekosystémy - les
čenství stromů,rostlin Druhy lesů, prales, význam, využití. (les v našem prostředí, význam
a hub. lesa).

Základní podmínky 
života -ekosystémy,

IV. ZÁKLADNÍ POZNATKY Co je to mapa, světové strany.
ZE ZEMĚPISU Barvy na mapách, co znázorňují.

Orientovat se na mapě IV/1 Mapa, orientace na mapě podle barev. Členitost - hory, nížiny, řeky.
podle barev, rozlišit 
vodstvo, horstvo, nížiny.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

PŘÍRODOVĚDA 3

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky
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IV. ZÁKLADNÍ POZNATKY
ZE ZEMĚPISU

Najít na mapě zeměpisnou IV/6 Česká republika,zeměpisná poloha, Hranice - význam slova, označení, co
polohu ČR a její sousední členitost. rozdělují.
státy, vědět, co jsou Hranice kraje.
státní hranice IV/1 Mapa, orientace na mapě podle barev, Hranice republiky. Evropa a svět nás

hranice kraje, republiky, sousední Sousední státy. zajímá -naši sousedé v Evropě
státy. Zeměpisná poloha ČR.

Objevujeme 
Evropu a svět
-naše vlast a Evropa.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

PŘÍRODOVĚDA 4

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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8.ročník ZŠS - I.

I. ZÁKLADNÍ POZNATKY
Z FYZIKY

Rozpoznat jednotlivá I/5 Přeměny skupenství, tání a tuhnutí, Přeměny skupeství.Celsiova stupnice. Ekosystémy -vodní zdroje
skupenství. teplota varu kapaliny. Tání a tuhnutí. zdroje

Vypařování. (lidské aktivity spojené s vod.
Kapalnění. hospod.,důležitost pro kraji-
Koloběh vody v přírodě. nnou ekologii).
Vodní srážky. Předpověď počasí.

I/3 Jednoduché stroje a jejich využití Jednoduché stroje - páka.
v praxi. Kladka.

Kolo na hřídeli.
Nakloněná rovina.
Stroje, které pomáhají člověku.
Využití jednoduchých strojů v praxi.
Kontrolní práce.

II. ZÁKLADNÍ POZNATKY
Z CHEMIE

Vědět o znečišťování II/7 Vzduch, kyslík jako jedna ze složek Vzduch - význam pro rostliny, zvířata Základní podmínky
vzduchu ve svém nejbliž- vzduchu; čistota ovzduší, smog. a člověka. života - ovzduší (význam pro
ším okolí - továrny, auta. Kyslík jako jedna ze složek vzduchu. život na Zemi, čistota ovzduší)

Další využití vzduchu - létání, energie.
Vědět o kyslíku jako slož- Znečišťování ovzduší, smog - vliv na
ce vzduchu a jeho nezbyt- přírodu, člověka.
nosti pro život člověka,
zvířat i rostlin.

II/8 Paliva, ropa, uhlí, zemní plyn; příkla- Druhy paliv - pevná, kapalná, plynná, Základní podmínky
dy využití. příklady, význam paliv. života - přírodní zdroje

Uhlí - těžba, druhy uhlí, vznik. (zdroje surovinové a energe-
Doly hlubinné, povrchové, horník. tické, vlivy na prostředí,výz-
Využití uhlí- topení, energie… nam a způsoby získávání
Ropa - vznik, těžba, vlastnosti, zpra- a využívání přírodních zdrojů
cování. v okolí).

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické  
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

PŘÍRODOVĚDA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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II. ZÁKLADNÍ POZNATKY
Z CHEMIE

II/8 Paliva, ropa, uhlí, zemní plyn; příkla- Využití ropy - ropné produkty (benzin,
dy využití. oleje, nafta…)

Bezpečnost práce s ropnými produkty,
II/3 Zásady bezpečné práce s chemickými ochranné pomůcky, označení na etike-

přípravky v běžném životě. tách - hořlaviny.
Zemní plyn - využití, bezpečnost.

II/13 Hořlaviny, zásady zacházení; první
pomoc při popálení.

III. ZÁKLADNÍ POZNATKY 
Z PŘÍRODOPISU

III/5 Významní zástupci vybraných skupin Savci - stavba těla - kočka Základní podmínky 
živočichů podle životního prostředí Šelmy - kočka, pes - domácí života - ochrana biol. druhů
(země) Rys, vlk, liška, medvěd, kuna - volně ž. (důvody ochrany a způsoby

Sudokopytníci - tur domácí, koza, vepř, ochrany jednotlivých druhů).
III/6 Rozšíření , význam a ochrana živoči- ovce - domácí.

chů, hospodářsky významné druhy; Prase div., jelen, srnec… - volně žijící.
kriticky ohrožené druhy. Lichokopytníci . Kůň, osel

III/5 Významní zástupci vybraných skupin Další volně žijící savci - ježek, krtek, Základní podmínky 
živočichů podle životního prostředí myš, netopýr, zajíc, králík. života - ekosystémy
(země) Péče o volně žijící zvířata  - zimní spánek

přikrmování zvěře v zimě.
Volně žijící zvířata na jaře - mláďata.
Péče a chov domácích zvířat. (mazlíčků)
Ohrožené druhy (ZOO).

III/5 Významní zástupci vybraných skupin Ryby - stavba těla, způsob života
živočichů podle životního prostředí v průběhu roku - výlov,zpracování
(voda) (kapr pstruh…)

III/6 Rozšíření , význam a ochrana živoči- Plazi a obojživelníci - zmije, užovka,
chů, hospodářsky významné druhy; žába, mlok…
kriticky ohrožené druhy. První pomoc při uštknutí zmijí.

Ohrožené druhy.

Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

PŘÍRODOVĚDA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
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8.ročník ZŠS - I.

III. ZÁKLADNÍ POZNATKY 
Z PŘÍRODOPISU

III/5 Významní zástupci vybraných skupin Zvířata žijící ve vzduchu .
živočichů podle životního prostředí Ptáci - stavba těla, způsob života.
(vzduch) Ptáci stálí, stěhovaví.

Péče o ptáky v zimě.
Vědět o způsobu péče III/6 Rozšíření , význam a ochrana živoči- (vlaštovka, holub…)
o zvířata během roku. chů, hospodářsky významné druhy; Domácí zvířata - slepice, husa, kachna,

kriticky ohrožené druhy. jejich využití.

Znát vybrané zástupce III/9 Praktické poznávíní přírody Hmyz -  motýl, včela, moucha…
živočichů. Včela - využití, chov, první pomoc.

Moucha - přenos nakažlivých chorob
Klíště - první pomoc, obleční do lesa,
přenos nakažlivých chorob.

IV. ZÁKLADNÍ POZNATKY 
ZE ZEMĚPISU

IV/5 Místní region, zeměpisná poloha, Zeměpisná poloha. Ekosystémy 
ohraničení vzhledem k okolním Pohoří, řeky. - lidské sídlo-město- vesnice
regionům. Naše město - významné body. (umělý ekosystém,jeho funkce

Orientovat se na mapě Mapa našeho města  - orientační tabule. a vztahy k okolí, aplikace na 
města podle významných Další význammá města v regionu. místní podmínky).
bodů.

Vědět o druzích a způso- Způsob dopravy v našem městě, ve
bech dopravy v regionu. Zlínském kraji.

Vědět o přírodních zvlá- IV/4 Přírodní zajimavosti regionu, zásady Kulturní a historické zajimavosti Ekosystémy
štnostech a kulturních ochrany přírody a životního prostředí. krajiny. -kulturní krajina (pochopení
zajímavostech svého Životní prostředí u nás. hlubokého ovlivnění přírody
regionu. Chráněná území. v průběhu vzniku civilizace

až po dnešek).
Uplatňovat v praxi zásady
bezpečného pohybu a po-
bytu ve volné přírodě.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové  vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

PŘÍRODOVĚDA 3
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9.ročník ZŠS - I.

I. ZÁKLADNÍ POZNATKY
Z FYZIKY

Být informován o zdrojích I/7 Elektrické spotřebiče, dodržování Co je to elektrická energie. Základní podmínky
elektrického proudu. pravidel bezpečné práce s elektrickými Elektrické spotřebiče. života - energie

spotřebiči. Co spotřebuje hodně energie a co málo. (energie a život, vliv energ. 
Znát zásady bezpečnosti Pozor na požár. zdrojů na společenský rozvoj,
při práci s elektrickými Pozor na elektřinu. využívání energie).
přístroji. Rychle musíš pomoci.

První pomoc při úrazu el. proudem.

Být informován o zdrojích I/4 Druhy energie, elelektrická energie; Elektrárna - výroba elektrické energie,
elektrického proudu. jaderná elektrárna; ochrana lidí před rozvod elektřiny ke spotřebiteli.

radioaktivním záření. Druhy elektráren. - vodní, tepelná, 
Rozeznat zdroje tepla. jaderná, větrná, sluneční.

Nebezpečné záření a vliv na člověka.
Radioaktivní záření - Hirošima,
Nagasaky.

II. ZÁKLADNÍ POZNATKY 
Z CHEMIE

Poznat , podle etikety, II/12 Označování a symboly nebezpečných
chemické výrobky použí- látek.
vané v domácnosti a bez-
pečně s nimi pracovat.

II/10 Stavební pojiva, cement, vápno, Stavební pojiva - cement - využití.
sádra; využití v praxi; bezpečnost Vápno - pálené, hašené - využití ve
při práci.  stavebnictví, zemědělství.

Bezpečnost práce, první pomoc.
Sádra - zprávné rozdělání sádry, využi-
tí v domácnosti, na stavbě.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

PŘÍRODOVĚDA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

Strana
1
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9.ročník ZŠS - I.

II. ZÁKLADNÍ POZNATKY 
Z CHEMIE

II/2 Nebezpečné látky a přípravky, znače- Oxidy - oxid uhelnatý.
ní a užívání běžných chemikálií. Kyseliny - sírová.

Hydroxidy - vápenatý.
II/12 Označování  a symboly nebezpečných 

látek.

III. ZÁKLADNÍ POZNATKY
Z PŘÍRODOPISU

Znát jednotlivé části III/7 Stavba a funkce jednotlivých částí Biologie člověka - pojem, co potřebuje Vztah člověka 
lidského těla a umět je lidského těla. člověk k životu - voda, vzduch… k prostředí - prostředí a zdraví
pojmenovat, vědět o zá- Kostra - stavba význam, první pomoc (rozmanitost vlivů prostředí
kladních životních při úrazu - zlomenina. na zdraví, možnosti a způsoby
funkcích. Svaly - význam. ochrany zdraví)

Krev - složení krve, význam, transfuze,
krevní skupiny, ochranné vlastnosti
krve, očkování.
První pomoc při úrazu - tepenné a žilné
krvácení.
Vylučovací ústrojí - plíce, nebezpečí
kouření, smogu. 
První pomoc - umělé dýchání.
Vylučovací ústrojí - ledviny, močové 
cesty - prevence onemocnění.
Vylučovací ústrojí - kůže, ochrana
v létě, hygiena…
Trávicí ústrojí - stavba, význam.
Předcházení nemocem trávicího ústrojí.
Některá onemocnění  -průjem,zácpa,
cukrovka, anorexie, bulímie…
Smyslové orgány - oko, ucho, nos, 
čich, hmat - význam jednotlivých
smyslů.

Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

PŘÍRODOVĚDA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
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9.ročník ZŠS - I.

III. ZÁKLADNÍ POZNATKY Rozmnožovací orgány - změny 
Z PŘÍRODOPISU v období dospívání, rozdíly mezi děv-

III/7 Stavba a funkce jednotlivých částí četem a chlapcem.
lidského těla. Pohlavní orgány.

Hygiena .
Vznik nového života.
Péče o miminko.

IV. ZÁKLADNÍ POZNATKY
ZE ZEMĚPISU

Vyhledat na mapě ČR IV/3 Kraje, města, doprava. Kraje ČR.
kraj (region) podle bydli- Hlavní město Praha.
ště nebo místa školy. Středočeský kraj.

Jihočeský kraj.
Vědět o druzích a způso- IV/1 Hranice kraje. Plzeňský kraj. Lidské aktivity a pro-
bech dopravy na území Karlovarský kraj. blémy životního prostředí
ČR. Ústecký kraj. (význam vlivu dopravy na 

Liberecký kraj. prostředí, druhy dopravy
Královehradský kraj. a ekologická zátěž).
Pardubický kraj.
Kraj vysočina.
Jihomoravský kraj. 
Olomoucký kraj
Zlínský kraj.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

PŘÍRODOVĚDA 3
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10.ročník ZŠS - I.

I. ZÁKLADNÍ POZNATKY
Z FYZIKY

Rozeznat zdroje zvuku. I/6 Zdroje zvuku; ozvěna; hudební nástro- Vznik a zdroje zvuku.
je; škodlivost nadměrného hluku. Šíření zvuku - ozvěna.

Hudební nástroje.
Vědět  o vlivu nadměrné- Škodlivost nadměrného hluchu - ochra-
ho hluku na životní pro- nná opatření - bariéry, odhlučnění 
středí a zdraví člověka. továren, sluchátka, koberce…

Rozpoznat zdroje světla. I/8 Zdroje světla, využití zrcadel, praktic- Zdroje světla.
ké využití optických přístrojů. Zrcadla.

Čočky.
Praktické využití optických přístrojů.

Být seznámen s pohyby I/9 Pohyb Země kolem své osy a kolem Planeta Země.
planety Země a jejich dů- Slunce; měsíční fáze. Pohyby Země.
sledky - střídání dne Den a noc.
a noci, ročních období. Střídání ročních období.

Fáze Měsíce.

II. ZÁKLADNÍ POZNATKY
Z CHEMIE

II/9 Bílkoviny; tuky; sacharidy; vitamíny Bílkoviny - zdroje, význam. Vztah člověka k život-
a jejich zdroje; vliv na zdraví člověka. Tuky - rostlinné, živočišné, význam, nímu prostředí - prostředí 

obezita - dieta. a zdraví.
Sacharidy - cukr hroznový, řepný.
Cukr jako rychlý zdroj energie.
Onemocnění cukrovkou.
Vitamíny - ovoce a zelenina jako zdroj.
Význam pro zdraví člověka - životo-
správa.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

PŘÍRODOVĚDA

Výstup z RVP (žák by měl) č.

Strana
1

Učivo z  RVP Téma učiva
Metodické 
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)
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10.ročník ZŠS - I.

II. ZÁKLADNÍ POZNATKY
Z CHEMIE

II/11 Plasty, použití, likvidace. Plasty - pojem, výroba, vlastnosti. Lidské aktivity
Druhy plastických hmot - využití a problémy živ.prostředí  
(PVC,dural, silon, plexisklo, bakelit…) -průmysl a životní prostředí

(vliv průmyslu na prostředí
zpracovávané materiály).

Získat základní vědomosti II/14 Léčiva a návykové látky. Přírodní léčiva - bylinné čaje, masti…
o léčivech a návykových Umělá výroba léčiv.
látkách. Prodej léčiv volně, na lékařský předpis.

Lék jako návyková látka.
Drogy jako lék, návyková látka.

II/4 Mimořádné události úniky nebezpeč- Únik nebezpečných látek (chemické
ných látek, havárie chemických provo- provozy), blízké chemické továrny,
zů, ekologické katastrofy. ekolog. katastrofy - únik ropy, oleje…

III. ZÁKLADNÍ POZNATKY 
Z PŘÍRODOPISU

Vědět, které činnosti pří- III/8 Ochrana přírody a životního prostředí, Charakteristika životního prostředí. Lidské aktivity a pro-
rodnímu prostředí pomá- chráněná území. Změny v živ. prostředí: blémy životního prostředí
hají a které je poškozují. -přírodní zdroje a využití (voda, vzduch -odpady a hospodaření 

  Slunce, vítr). s odpady (odpady a příroda,
Dodržovat základní pravid- III/9 Praktická poznávání přírody. -zroje živé - rostliny, živočichové principy a způsoby hospoda-
la bezpečného chování -ochrana přír. zdrojů - čerpání ření s odpady, druhotné suro-
při poznávání přírody. viny).

Negativní vlivy prostředí : 
Vědět, jak chránit přírodu -chemizace
na úrovni jedince. -radioaktivita

-hlučnost

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

PŘÍRODOVĚDA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva

Metodické 
poznámky
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10.ročník ZŠS - I.

III. ZÁKLADNÍ POZNATKY 
Z PŘÍRODOPISU

III/8 Ochrana přírody a životního prostředí, Ohrožení základních složek biosféry.
chráněná území. -vzduch (smog)

-voda
-půda

III/9 Praktická poznávání přírody. -živá příroda (rostliny, živočichové)

Ochrana životního prostředí
(třídění odpadů,druhotné suroviny…)
Chráněná území.
Jak se chovat v přírodě.

IV. ZÁKLADNÁ POZNATKY
ZE ZEMĚPISU

Vědět o druzích a způso- IV/2 Světadíly, moře, oceány, státy EU. Evropa  - moře, oceány. Ekosystémy - moře
bech dopravy do zahra- Asie. (druhová odlišnost, význam
ničí. Afrika. pro biosféru).

Amerika.
Austrálie. Objevujeme Evropu a svět
Antarktida. - evropské krajiny;

-Evropa a svět.

Uplatňovat v praxi zásady IV/7 Ochrana člověka při ohrožení zdraví Státy EU. Jsme Evropané 
bezpečného pohybu a života, živelní pohromy; chování -Evropská unie.
a pobytu ve volné přírodě. a jednání při nebezpečí živelních

pohrom.
Adekvátně jednat při ne-
bezpečí živelné pohromy
a ohrožení života.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

PŘÍRODOVĚDA 3

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky



 

 

 
  5.7      VZDĚLÁVACÍ OBLAST:  UMĚNÍ A KULTURA 
 
  5.7.1   VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 
 
           Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
           1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 

a) obsahové - obor je rozdělen do tří specifických složek: 
                                 

I.    Vokální činnosti a instrumentální činnosti 
                          II.   Poslechové činnosti 
                          III.  Hudebně pohybové činnosti 
 
         b)   průřezová témata: OSV, VMEGS 
 

c) časové:   celková dotace -  I. stupeň:   12 hodin týdně, z toho ve 4. – 6. ročníku 
                                                                          1 disponibilní hodina, 
                                                   - II. stupeň:     4 hodiny týdně 

 
         d)  organizační: vyučovací hodina v učebně Hv  
                                         (případně v kmenové učebně),  

v rámci výuky koncerty podle nabídky. 
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doplňuje své vědomosti, dovednosti, pomůcky;
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem
vyjadřuje hudební náladu; 
vytváří si pozitivní vztah k hudebním činnostem.

Ž

U

Ž

Kompetence                                   
k učení

Kompetence                                       
k řešení 

problémů

a doprovodné nástroje;

U

Ž

U

Ž

U

Ž

U

Ž

U
vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění;
usměrňuje práci a chování žáků;
respektují názor druhých;
se aktivně zapojují do kulturního dění, pořádají řadu vystoupení s cílem potěšit
druhé, chrání a oceňují naše kulturní tradice;

vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení, připravuje netradiční pomůcky

na znějící hudbu, vyjadřuje tempo,metrum, dynamiku;
žákům je umožněna činnost v pěveckém a tanečním kroužku;

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování;
vede žáky k rozvíjení pozitivní sebedůvěry ve vlastní schopnosti;
efektivně spolupracují, učí se chápat odlišné kvality svých spolužáků;
jsou vedeni ke kritickému posuzování žánrů a stylů hudby;

změny v proudu znějící hudby, rozpoznává hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální, srovnává a charakterizuje hudební díla;

se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků, sleduje hudební trendy;
vytváří příležitosti a úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat;
zařazuje do výuky prvky muzikoterapie;
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje, repuje, reaguje pohybem

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně;
zpívá bez ostychu spontáně;
používá hudební termíny;

sleduje při hodině pokrok všech žáků, vede žáky k vzájemnému naslouchání;
podporuje soutěživost, zařazuje hudební hry;
rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpoznává výrazné tempové a dynamické

působí na žáky svým zpěvem a hrou na hudební nástroje;
vede žáky k užívání správné hudební terminologie;
snaží se o koncentraci na učení;
v příjemném prostředí učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch;

2.   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU HUDEBNÍ VÝCHOVA 

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

Kompetence 
komunikativní

Kompetence 
sociální                            

a personální

Kompetence 
občanské

Kompetence 
pracovní
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1.ročník ZŠS - I.

I VOKÁLNÍ ČINNOSTI
A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

I/1 Pochopení a interpretace rytmu  podle Písně : jarní, letní, táborové, podzimní, OSV Osobnostní rozvoj
 koordinace motorické, zrakové a sluchové. zimní - např.

Halí belí, Jedna dvě, Ovčáci, Skákal pes,
Prší, prší, Kočka leze, Běžela liška Rozvoj schop.poznávání

-cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění;

I/2 Zpěv lidových a umělých písní Pec nám spadla cvičení dovedností zapamato-
přiměřeného rozsahu. vání.

I/3 Rytmus a pohyb, hra na tělo. OSV Psychohygiena
- dovednosti pro pozitivní na-

I/4 Hra na jednoduché nástroje, Koledy, Pásli ovce ladění mysli a dobrý vztah
nástroje Orffova instrumentáře. k sobě samému.

Bude zima, Padá sníh, Sněží OSV  Sociální rozvoj
Komunikace

Písně o zimě -řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí vytváře-

Na jaře, Vozilo se na jaře, ného člověkem, řeč lidských
Pásla ovečky skutků.

Travička OSV  Sociální rozvoj
Spolupráce a soutěživost
-rozvoj individuálních doved-
ností pro spolupráci (nesou-
hlas, odpor apod.).

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

Na operu, dirigenta
Na dirigenta

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva

Strana
1

Hra: Ozvěna
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1.ročník ZŠS - I.

II POSLECHOVÉ ČINNOSTI
II/1 Výška, síla, délka tónu.

CD: Lidové písničky
II/2 Rozpoznávání tempa a rytmu. CD: Hudební pohádky

CD: Vánoční koledy, Dáda -disco
II/3 Zpěvní hlasy. CD: Písničky z pohádek

Čajkovskij: Panenka stůně (klavír)
II/4 Zvuk hudebních nástrojů. CD: Méďova diskotéka

Ukázky hudebních nástrojů - poslech,
II/5 Melodie a skladby určené dětem. foto

J. Pavlica: Hrajeme si u maminky
Dáda: disco, CD: Muzikoterapie

III HUDEBNĚ POHYBOVÉ 
ČINNOSTI

III/1 Pochod podle hudebního Kolo mlýnské, Zajíček
doprovodu. Houfem ovečky, Šáteček

Labado, Hoky, koky Tanečky pro MŠ
III/2 Pohybové hry s říkadly Tance disco

a dětskými popěvky. Pochod: Pochodují vojáci
Zlatá brána, Medvěd

III/3 Pohybový projev podle hudby Velikonoční variace
-  improvizace. Volná improvizace - muzikoterapie

Trnaveček, pochody
III/4 Hudebně relaxační techniky. Tance disco

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z  RVP (žák by měl) 

koncertech.

Účast žáků na 
výchovných 

Mišurcová
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2.ročník ZŠS - I.

I VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

I/1 Pochopení a interpretace rytmu Písně: jarní, letní, táborové, podzimní, OSV Osobnostní rozvoj
podle koordinace motorické, zrakové zimní - např. Rozvoj schop.poznávání
a sluchové. Ivánku, Šel tudy.. -cvičení smyslového vnímání,

pozornosti a soustředění;
I/2 Zpěv lidových a umělých písní Pod naším okýnkem, cvičení dovedností zapamato-

přiměřeného rozsahu. vání.

I/3 Rytmus a pohyb, hra na tělo. Když jsem já sloužil OSV Psychohygiena
- dovednosti pro pozitivní na-

I/4 Hra na jednoduché nástroje, Koledy. Rolničky, Štědrej večer, Hvězdička, ladění mysli a dobrý vztah
nástroje Orffova instrumentáře. Nesem vám….. k sobě samému.

Bude zima, Meluzína OSV  Sociální rozvoj
Komunikace

Já husárek, Já mám koně, Pekla vdolky -řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí vytváře-

Žežuličko, Haj husy, ného člověkem, řeč lidských
skutků.

Travička, Medvědí tanec, Šla kočička OSV  Sociální rozvoj
Spolupráce a soutěživost
-rozvoj individuálních doved-
ností pro spolupráci (nesou-
hlas, odpor apod.).

Na dirigenta

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva

Strana
1

Hra: Ozvěna
Na operu

 



 

262 
 

2.ročník ZŠS - I.

II POSLECHOVÉ ČINNOSTI
II/1 Výška, síla, délka tónu.

CD: Lidové písničky
II/2 Rozpoznávání tempa a rytmu. CD: Hudební pohádky

CD: Vánoční koledy, Dáda - disco
II/3 Zpěvní hlasy. CD: Písničky z pohádek

Čajkovskij: Album pro mládež  -
II/4 Zvuk hudebních nástrojů. hra učitele na klavír

CD: Písně Svěrák, Uhlíř
II/5 Melodie a skladby určené dětem. Ukázky hudebních nástrojů

J. Pavlica: Hrajeme si u maminky
Hra učitele na nástroj - výběr skladeb
Písně o zvířátkách
CD: Muzikoterapie -celoročně

III HUDEBNĚ POHYBOVÉ 
ČINNOSTI

III/1 Pochod podle hudebního doprovodu. Opakování tanečků z 1. ročníku
Ty a já, Dva ptáčkové Tanečky pro MŠ

III/2 Pohybové hry s říkadly a dětskými Pochod: Okolo Hradce, Pochodují
popěvky. Tance disco

Mazurka
III/3 Pohybový projev podle hudby - Pletla jsem, Na mák, Na trnky

improvizace. Velikonoční improvizace
Zlatá brána,  Jede mašinka

III/4 Hudebně relaxační techniky. Tance disco

Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z RVP

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

Účast žáků na 
výchovných 
koncertech.

Mišurcová:
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3.ročník ZŠS - I.

Zpívat jednoduché I VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ
melodie či písně přiměřené  ČINNOSTI
jeho hlasovému rozsahu I/1 Pochopení a interpretace rytmu Písně: jarní, letní, táborové, podzimní, OSV Osobnostní rozvoj
a individálním schopnostem. podle koordinace motorické, zrakové zimní- např. Rozvoj schop.poznávání

a sluchové. Kalamajka, Mysliveček, To je zlaté -cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění;

I/2 Zpěv lidových a umělých písní Koulelo se, Běžela liška, Pod naším, cvičení dovedností zapamato-
Vnímat, rozlišovat přiměřeného rozsahu. Chovejte mě, Sluníčko zachází vání.
a napodobovat různé
nehudební i hudební I/3 Rytmus a pohyb, hra na tělo. Tancovala žížala, Na tom pražském, OSV Psychohygiena
zvuky. písně z pohádek - dovednosti pro pozitivní na-

I/4 Hra na jednoduché nástroje, ladění mysli a dobrý vztah
Naučit se správně nástroje Orffova instrumentáře. Koledy, Štěstí, Vánoce, My tři.., k sobě samému.
hospodařit s dechem
a snažit se srozumitelně Sedí vrabec OSV  Sociální rozvoj
vyslovovat. Komunikace

Když jsem jel do Prahy, -řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
Užívat při hudebních Běžela ovečka předmětů a prostředí vytváře-
aktivitách různé hudební ného člověkem, řeč lidských
nástroje přiměřeně svým Žežuličko, Čížečku, Jede poštovský skutků.
schopnostem a dovednostem. panáček

OSV  Sociální rozvoj
Travička, Utíkej Káčo, Hojačky Spolupráce a soutěživost

-rozvoj individuálních doved-
Pásla husy, Pekla vdolky, ností pro spolupráci (nesou-
písně o zvířátkách hlas, odpor apod.).

Okoř, Rodné údolí, Černý muž,

Strana
1

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Metodické  
poznámky

Na orchestr

Hra: Ozvěna

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Na dirigenta
Na operu
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3.ročník ZŠS - I.

Soustředit se na poslech II POSLECHOVÉ ČINNOSTI
jednoduché krátké známé II/1 Výška, síla, délka tónu.
písně či skladby. CD: Lidové písničky

II/2 Rozpoznání tempa a rytmu. CD: Hudební pohádky
CD: Vánoční koledy, disco

II/3 Zpěvní hlasy. Výběr poslechových skladeb
- hra učitele na nástroj

II/4 Zvuk hudebních nástrojů. CD: Písničky z pohádek, hra na nástroj
CD: Písně Svěrák, Uhlíř

Melodie a skladby určené dětem. Ukázky hudebních nástrojů
J. Pavlica: Hrajeme si u maminky
Disco, CD: Muzikoterapie -celoročně

Reagovat pohybem III HUDEBNĚ POHYBOVÉ
na hudbu. ČINNOSTI

III/1 Pochod podle hudebního doprovodu. Opakování tanečků 1. a 2. ročníku
Kalamajka, Už ty pilky

III/2 Pohybové hry s říkadly a dětskými Pochod, mazurka
popěvky. Tance disco

Na mák, Kyjový
III/3 Pohybový projev podle hudby - Na konopky

improvizace. Velikonoční variace
Volná improvizace, muzikoterapie

III/4 Hudebně relaxační techniky. Opakování naučených tanečků
Disco

č. Učivo z  RVP

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

Účast žáků na 
výchovných 
koncertech.
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4.ročník ZŠS - I.

I VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

I/1 Pochopení a interpretace rytmu podle Písně: jarní, letní, táborové, podzimní, OSV Osobnostní rozvoj
koordinace motorické, zrakové zimní - např. Rozvoj schop.poznávání
a sluchové. Hymna ČR -cvičení smyslového vnímání,

Okolo Frýdku pozornosti a soustředění;
I/2 Zpěv lidových a umělých písní cvičení dovedností zapamato-

přiměřeného rozsahu. Na tý louce vání.

I/3 Rytmus a pohyb, hra na tělo. Okolo Třeboně, OSV Psychohygiena
- dovednosti pro pozitivní na-

I/4 Hra na jednoduché nástroje, Koledy ladění mysli a dobrý vztah
nástroje Orffova instrumentáře. Pásli ovce, Nesem Vám, Jak jsi krásné, k sobě samému.

Rolničky, Vánoce….
OSV  Sociální rozvoj

Písně z pohádek, Malé kotě, Máme Komunikace
rádi zvířata -řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč

předmětů a prostředí vytváře-
Usnul vrabec, ného člověkem, řeč lidských

skutků.

Holka modrooká, Pásla husy, OSV  Sociální rozvoj
Šly panenky Spolupráce a soutěživost

-rozvoj individuálních doved-
Velikonoční písně a říkadla, ností pro spolupráci (nesou-
Když jsem já sloužil hlas, odpor apod.).

Rodné údolí, Červená řeka, Okoř, Valčíček

Sluníčko, Nepořádný krtek,
Pridi Jano k nám, trampské písně

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vz tahy)

Na orchestr

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

Strana
1

Hra: Ozvěna
Na operu
Na dirigenta
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4.ročník ZŠS - I.

II POSLECHOVÉ ČINNOSTI
II/1 Výška, síla, délka tónu.

CD: Hymna ČR
II/2 Rozpoznávání tempa a rytmu. CD: Lidové písničky

Koledy, Česká mše vánoční, disco
II/3 Zpěvní hlasy. B. Smetana: Vltava - rozbor díla

Výběr z děl vážné hudby 
II/4 Zvuk hudebních nástrojů. Poznávání hudebních nástrojů- ukázky

Hra učitele na nástroj - výběr
II/5 Melodie a skladby určené dětem. podle schopností žáků

CD: Nedvědi, Čechomor, Kabáti..
CD: Muzikoterapie - celoročně
Improvizace- Maxíci, Disco

III HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

III/1 Pochod podle hudebního doprovodu. Opakování tanečků z 1. - 3. ročníku
Improvizace - Maxíci, Disco

III/2 Pohybové hry s říkadly a dětskými Pochod: Okolo Hradce
popěvky. Mazurka: Marjánko, Červený šátečku

Tance disco
III/3 Pohybový projev podle hudby - Improvizace hudební pohádky

improvizace. Nácvik: krok- sun - krok
Pokus o polkový krok

III/4 Hudebně relaxační techniky. Volná improvizace
Opakování tanečků z 1. - 4. ročníku
Tance disco

Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

Účast žáků na 
výchovných
koncertech.
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5.ročník ZŠS - I.

I VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

I/1 Pochopení a interpretace rytmu Písně: jarní, letní, táborové, podzimní, OSV Osobnostní rozvoj
podle koordinace motorické, zimní - např. Rozvoj schop.poznávání
zrakové a sluchové. Hymna  ČR -cvičení smyslového vnímání,

pozornosti a soustředění;
I/2 Zpěv lidových a umělých písní Já do lesa, Zajíček běží cvičení dovedností zapamato-

přiměřeného rozsahu. vání.
Písně s ukazováním: Na tý louce,

I/3 Rytmus a pohyb, hra na tělo. Pod našimi okny, písně z pohádek OSV Psychohygiena
- dovednosti pro pozitivní na-

I/4 Hra na jednoduché nástroje, nástroje Opakování koled, Dáda - Bílý slon ladění mysli a dobrý vztah
Orffova instrumentáře. k sobě samému.

Usnul vrabec, Nechoď Janku
OSV  Sociální rozvoj

Černé oči, Dú Valaši Komunikace
-řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
předmětů a prostředí vytváře-

Ach synku, Andulka konopě ného člověkem, řeč lidských
skutků.

Velikonoce, Krokodýl, Žiguli OSV  Sociální rozvoj
Spolupráce a soutěživost

Trampské písně, Hvězdičky, -rozvoj individuálních doved-
Když se zamiluje kůň ností pro spolupráci (nesou-

hlas, odpor apod.).
Slunce za hory, Červená se - kánon,
písně z pohádek a na prázdniny

Na dirigenta
Na operu

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Hra: Ozvěna

Strana
1

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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5.ročník ZŠS - I.

II POSLECHOVÉ ČINNOSTI
II/1 Výška, síla, délka tónu. CD: Hymna ČR

CD: B.Smetana : polky
II/2 Rozpoznávání tempa a rytmu. Slavné české maličkosti

CD: Lidové písně
II/3 Zpěvní hlasy. CD: Koledy, Česká mše vánoční

CD: písně z pohádek, o zvířátkách
II/4 Zvuk hudebních nástrojů. Poslechové aktuality dle výběru žáků

B. Martinů : Otvírání studánek
II/5 Melodie a skladby určené dětem. Svěrák, Uhlíř: Hodina zpěvu

CD: Trampské písně
CD: dle zájmu a výběru žáků

III HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

III/1 Pochod podle hudebního doprovodu. Pochod, mazurka
Smetana: polky (polkový krok)

III/2 Pohybové hry s říkadly Hudební pohádky - improvizace
a dětskými popěvky. Tance disco

Veselé tance, country tance
III/3 Pohybový projev podle hudby - Kalamajka, Trnka, Country tance

improvizace. Muzikoterapie a relaxace
Písně z pohádek - improvizace

III/4 Hudebně relaxační techniky. Nové taneční rytmy (Hip hop, Funky)
Tance disco

výchovných 

2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Účast žáků na 

koncertech.
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6.ročník ZŠS - I.

I VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ
ČINNOSTI

Zpívat písně přiměřené I/1 Pochopení a interpretace rytmu Písně: jarní, letní, táborové, podzimní, OSV Osobnostní rozvoj
jeho hlasovému rozsahu podle koordinace motorické, zimní - např. Rozvoj schop.poznávání
a individuálním schopnostem. zrakové a sluchové. Hymna , Beskyde, Už ty pilky -cvičení smyslového vnímání,

pozornosti a soustředění;
I/2 Zpěv lidových a umělých písní Na našem dvoře, Tancuj, Pod naším.. cvičení dovedností zapamato-

Rozlišit hudební přiměřeného rozsahu. vání.
a nehudební zvuk, Písně P. Nováka - výběr, Koulelo se
mluvený a zpívaný hlas, I/3 Rytmus a pohyb, hra na tělo. OSV Psychohygiena
rozeznat tóny: krátké - Vánoční koledy - dovednosti pro pozitivní na-
dlouhé, vyšší - nižší. I/4 Hra na jednoduché nástroje, nástroje ladění mysli a dobrý vztah

Orffova instrumentáře. Usnul vrabec, Na tom bošileckým k sobě samému.
Správně, hospodárně
a pravidelně dýchat Písně z pohádek a o zvířátkách OSV  Sociální rozvoj
a snažit se o co nejlepší - výběr, dramatizace Komunikace
vyslovování při zpěvu -řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
i při rytmizaci říkadel. Valašské - Dú valaši,  Po valašsky, předmětů a prostředí vytváře-

My jsme valaši ného člověkem, řeč lidských
Poznat vybrané rytmické skutků.
hudební nástroje Velikonoční říkadla, Na rozloučení,
a užívat je při hudebních anglická - My Bonnie OSV  Sociální rozvoj
aktivitách. Spolupráce a soutěživost

Zlatokop Tom, Montgomery, Ovečka, -rozvoj individuálních doved-
písně  Svěráka a Uhlíře ností pro spolupráci (nesou-

hlas, odpor apod.).

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Na kánon

Metodické 
poznámky

Na hudební 
nástroje

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva

Strana
1

Hry:Ozvěna
Na dirigenta
Na operu
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6.ročník ZŠS - I.

Soustředit se na poslech II POSLECHOVÉ ČINNOSTI
jednoduchých skladeb. II/1 Výška, síla, délka tónu. CD: Hymna ČR

Slavné české maličkosti: Smetana,
II/2 Rozpoznávání tempa a rytmu. Dvořák, Suk, Janáček, Fibich

CD: L. Janáček: Pilky
II/3 Zpěvní hlasy. CD: Vánoční koledy, Dáda  a jiné kol.

CD: melodie z pohádek a filmů
II/4 Zvuk hudebních nástrojů. Muzikoterapie, zklidnění

B. Martinů: Otvírání studánek
II/5 Melodie a skladby určené dětem. Poznej hudební nástroje - soutěž

S. Prokofjev: Péťa a vlk
CD: dle výběru žáků, Medúza

Propojit vlastní pohyb III HUDEBNĚ POHYBOVÉ
s hudbou, zvládnout ČINNOSTI
jednoduché taneční hry. III/1 Pochod podle hudebního doprovodu. Opakování tanců ze 4. - 5. ročníku

Tancuj - polka
III/2 Pohybové hry s říkadly a dětskými L. Janáček: Pilky - improvizace

popěvky. Tance disco
Mazurka, pochod, Kalamajka, Trnka

III/3 Pohybový projev podle hudby Polky a tanečky - zpěv lidových písní
- improvizace Hudební hry ( Muzikoterapie )

Pohybové vyjádření hud. pohádky
III/4 Hudebně relaxační techniky. S. Prokofjev. Péťa a vlk - pohybové

ztvárnění
Tance disco, nové taneční rytmy

Metodické 
poznámky

Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z RVP

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)

Účast žáků na 
výchovných 
koncertech.
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8.ročník ZŠS - I.

I VOKÁLNÍ ČINNOSTI
A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

I/1 Upevňování správných pěveckých Písně: jarní, letní, táborové, podzimní, OSV Rozvoj schopností
návyků; zřetelná výslovnost, zimní - např. poznávání
správné dýchání. Hymna ČR Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorgani-
I/2 Lidové i umělé písně. Kdyby byl Bavorov zace

Psychohygiena
I/3 Rytmická cvičení a rytmizace říkadel. A já su synek, Kudy cestička, Letěla

husička OSV Sociální rozvoj
I/4 Seznámení s hudebními pojmy, Poznávací schopnosti

nota, notová osnova, hudební klíč. Koledy Mezilidské vztahy
Komunikace

I/5 Hudební doprovody; hra na tělo, Kdes holubičko, zimní Spolupráce a soutěživost
nástroje Orffova instrumentáře. písně

VMEGS Evropa a svět
Písně cizích národností - dle schopnos. nás zajímá

Písně z filmů a pohádek

Na rozloučení, velikonoční

Trampské písně, Tři kříže

Holubí dům, Bláznova ukolébavka,
Stánky, Tulácké ráno, Náměštˇ…

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

Strana
1

Hra: Na orchestr
Kánon….
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8.ročník ZŠS - I.

II POSLECHOVÉ ČINNOSTI
II/1 Rozpoznávání zvuků vybraných CD: Hymna ČR a SR

hudebních nástrojů. CD: Beethoven - Osudová, ukázky
ze života skladatele

II/2 Poslech písní a skladeb různých S. Prokofjev : Julie děvčátko (klavír)
hudebních žánrů a vybraných W. A. Mozart: Malá noční hudba
ukázek našich i zahraničních koledy různých národů
skladatelů a interpretů. Černošské spirituály, L. Armstrong

CD: Suk: Radúz a Mahulena- příběh
II/3 Seznámení s významnými CD: podle schopností - Hašlerky,

hudebními skladateli. J. Ježek
Vývoj moderních směrů - Presley,
Beatles, Abba…
Poslech podle zájmu, pohádky, filmy
Nedvědi, Nohavica, Žalman, Javory, 
americké country …..

III HUDEBNÉ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

III/1 Improvizovaný pohyb podle hudby. Tančení na dané lidové písně
Polky B. Smetany, valčíky

III/2 Hudebně pohybové hry. Volné tančení na poslechové skladby
Tančení disco

III/3 Základní taneční kroky jednoduchých Tančení na muziku přinesenou žáky
tanců. Opakování jednoduchých country 

tanců, muzikoterapie
III/4 Relaxační techniky, muzikoterapie. Prvky orientálních tanců - podle 

schopností žáků
Nové taneční styly (Hip, hop, Funky)
Opakování tanců
Taneční soutěže, volné tančení

Účast žáků na
výchovných 
koncertech.

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) Téma učivač. Učivo z  RVP

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
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9.ročník ZŠS - I.

I VOKÁLNÍ ČINNOSTI
A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

I/1 Upevňování správných pěveckých Písně: jarní, letní, táborové, podzimní, OSV Rozvoj schopností
návyků;  zřetelná výslovnost, zimní - např. poznávání
správné dýchání. Hymna ČR i SR Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace
I/2 Lidové i umělé písně. Tráva neroste, Rožnovské hodiny, Psychohygiena

Ještě já se podívám
I/3 Rytmická cvičení a rytmizace říkadel.

Louka široká, písně ze Zlínska OSV Sociální rozvoj
I/4 Seznámení s hudebními pojmy, Poznávací schopnosti

nota, notová osnova, hudební klíč. Koledy, Bratře Kubo - kánon Mezilidské vztahy
Komunikace

I/5 Hudební doprovody; hra na tělo, Usnul vrabec Spolupráce a soutěživost
nástroje Orffova instrumentáře. písně z filmů a pohádek

VMEGS Evropa a svět
Písně cizích národností: My Bonnie, nás zajímá
Santa Lucia, Avignon, Pár havraních
copánků…

Marnivá sestřenice, Každé ráno

Hašlerky - Písnička česká, Po starých
zámeckých, Velikonoce - říkadla

Janda- Olympic, trampské písně

Opakování písní, výběr podle schop.
žáků

Strana
1

Hry a soutěže
pro starší žáky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky
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9.ročník ZŠS - I.

II POSLECHOVÉ ČINNOSTI
II/1 Rozpoznávání zvuků vybraných CD: Hymna ČR a SR

hudebních nástrojů. Opakování úryvků poslechových
skladeb, Vltava, hud. skladatelé

II/2 Poslech písní a skladeb různých Naši písničkáři: K. Kryl, Nohavica…..
hudebních žánrů a vybraných ukázek Koledy, J. S .Bach
našich i zahraničních skladatelů Vývoj hudby, současné hudby -
a interpretů. jazz, pop, rock, chanson, metal

J. Ježek : Tmavomodrý svět, Bugatti
II/3 Seznámení s významnými Semafor, Svěrák, Uhlíř

hudebními skladateli. Folklor, dechovka
Výběr podle schopností žáků
Soutěže, moderní hudba

III HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

III/1 Improvizovaný pohyb podle hudby. Polka, valčík, pochod, mazurka
Pohybové vyjádření písní

III/2 Hudebně pohybové hry. Pohybové improvizace, muzikoterapie
Tance disco

III/3 Základní taneční kroky jednoduchých Video - různé taneční styly a školy
tanců. Prvky orientu, country -podle uč.a žáků

Taneční soutěže
III/4 Relaxační techniky, muzikoterapie. Volná improvizace

Tance disco
Nové taneční styly

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z RVP

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mez ipředmětové vztahy)
Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva

Metodické 
poznámky

Účast žáků na
výchovných 
koncertech.
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10.ročník ZŠS - I.

Využívat pěvecké návyky, I VOKÁLNÍ ČINNOSTI
podle individuálních A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Písně: jarní, letní, táborové, podzimní,
schopností a dovedností, I/1 Upevňování správných pěveckých zimní - např. OSV Rozvoj schopností
zvládat správné dýchání návyků;  zřetelná výslovnost, Hymna ČR i SR, Měsíček svítí poznávání
a výslovnost při zpěvu správné dýchání. Sebepoznání a sebepojetí
a mluveném projevu. Široký, hluboký, Už se ten Tálinskej, Seberegulace a sebeorganizace

I/2 Lidové i umělé písně. Černá vlnka, Když jsem šel Psychohygiena
Interpretovat vybrané
a vzhledem I/3 Rytmická cvičení a rytmizace říkadel. Čerešničky
k individuální úrovni Ej od Buchlova OSV Sociální rozvoj
zvládnutelné lidové I/4 Seznámení s hudebními pojmy, nota, Poznávací schopnosti
a umělé písně. notová osnova, hudební klíč. Koledy, Bílé Vánoce Mezilidské vztahy

Komunikace
Doprovázet podle svých I/5 Hudební doprovody;  hra na tělo, Avignon Spolupráce a soutěživost
schopností a dovedností nástroje Orffova instrumentáře. písně různých národností
písně na rytmické VMEGS Evropa a svět
hudební nástroje. Slovenské lidové, Hašlerky nás zajímá

Poslech a broukání - Život je jen
náhoda, Ezop a brabenec

Lidové, valašské, slovácké a hanácké písně

Náměšť, Pramínek vlasů - poslech,
Stará archa 

Opakování oblíbených písní - lidových
 i trampských

Hudební hry,
hádanky, soutěže,
kvízy pro starší

Strana
1

Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP
Metodické 
poznámky

žáky.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)
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10.ročník ZŠS - I.

Soustředit se na poslech II POSLECHOVÉ ČINNOSTI
skladeb různých II/1 Rozpoznání zvuků vybraných Poslech vybrané vážné hudby
hudebních žánrů. hudebních nástrojů. českých skladatelů - opakování

Díla světových autorů vážné hudby
II/2 Poslech písní a skladeb různých - výběr, opakování

hudebních žánrů a vybraných ukázek Hudební novinky, Medúza
našich i zahraničních skladatelů Koledy různých národností, Česká mše
a interpretů. vánoční

Písně z filmů, muzikálů, pohádek,
II/3 Seznámení s významnými oblíbené písně

hudebními skladateli. Beatles a skupiny po Beatles
Skladatelé pro děti - Svěrák, Uhlíř,
Novák, Dáda…
Líbivé árie z oper a operet
CD: Trampské písně
Poslech dle výběru žáků, soutěže

Zvládnout základní kroky III HUDEBNĚ POHYBOVÉ
jednoduchého tance. ČINNOSTI

III/1 Improvizovaný pohyb podle hudby. Pochod, mazurka, polka, valčík……
Opakování nacvičených tanců

III/2 Hudebně pohybové hry. Hudebně pohybové hry a soutěže
Tance Disco

III/3 Základní taneční kroky jednoduchých Relaxace a muzikoterapie
tanců. Orient., prvky různých tanců podle 

schopností žáků a učitele
III/4 Relaxační techniky, muzikoterapie. Videa filmů s tancem

Tance disco a nové taneční styly
Oblíbené tance
Tance disco

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2

Výstup z RVP (žák by měl) Téma učivač. Učivo z  RVP
Metodické 
poznámky

koncertech.

Účast žáků na 
výchovných 

 



 

 

UČEBNÍ OSNOVY 
 
 
 
  5.7  VZDĚLÁVACÍ OBLAST:      UMĚNÍ A KULTURA 
 
  5.7.2 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:     VÝTVARNÁ VÝCHOVA   
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 
         a) obsahové: 1.  kresba křídami, voskovými pastelkami 
                                    2.  malba vodovými a temperovými barvami 
                                    3.  využití netradiční techniky (dekorativní práce, koláž)  
   
         b) průřezová témata:  OSV, VDO, VMEGS, EV 
 
         c) časové: 1. -   3. ročník:   1 hodina týdně,  

4. - 10. ročník:   2 hodiny  týdně 
 
         d) organizační: vyučovací hodina, učebna VV,  
                                       návštěva výstav podle nabídky. 
                                               Zapojení do výtvarných soutěží dle nabídky. 
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Ž
Ost.

Ž

Ost.

U

U

Ost.

2.   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

prezentace výsledků vlastních tvůrčích činností ve třídě i ve škole;

Kompetence                                       
k řešení 

problémů

Kompetence                                       
k učení

vede žáky ke zvládnutí základních dovedností pro vlastní tvorbu;
vede žáky k rozpoznání, pojmenování a porovnávání linie, barvy, tvaru, objektu 
ve výsledcích vlastní tvorby (i tvorby ostatních);

vede žáky k objektivnímu sebehodnocení;

Ž
učí se zhodnotit výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních;
účastní se výtvarných soutěží, výstav a galerií;
dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla;

Kompetence 
komunikativní

Kompetence 
sociální                                          

a personální

U
zapojuje žáky do národních (evropských) projektů formou výtvarných prací;
respektuje individuální rozdíly mezi žáky (integrované, národnostní menšiny)
seznamují se s kulturou jiných národů a etnik;

Kompetence 
občanské

Kompetence 
pracovní

by měl umět vyjádřit slovně pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní;

U

U

žáky vedeme k vizuálnímu vnímání a hodnocení své práce;

vede žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě,
realizaci i hodnocení;

U

Ž

vede žáky k práci ve skupině a nabádá žáky k vzájemné spolupráci;
učí se uplatňovat nevrbální komunikaci, prostřednictvím tvůrčích činností rozvíjí
smyslové vnímání, schopnost vyjadřovat a prezentovat emoce, představy, pocity;

Ž

vede žáky k chápání a obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné
oblasti;
se zapojují do diskuse a respektují názory jiných;
podporujeme komunikaci a spolupráci s jinými org. (výstavy,soutěže);

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.ročník ZŠS - I.

Zvládnout nejzákladnější 1. Rozvíjení grafomotoriky. Kresba křídami,voskov.pastelkami
dovednosti pro vlastní - diagnostická kresba (dle volby dětí)
tvorbu. 2. Prostředky a postupy pro vyjádření Co rád kreslíš? Co umíš kreslit? OSV Osobnostní rozvoj 

emocí, pocitů, nálad a fantazijních představ Rozvoj schopností poznávání 
(pohyb těla v prostoru, manipulace s objekty -cvičení smyslového vnímání,
malba a kresba, tradiční a netradiční pozornosti a soustředění.
prostředky a jejich kombinace).

Rozpoznávat, pojmeno - Kresba tvarově nenároč. předmětů
vat a porovnat s dopo - 3. Vnímání a hodnocení výsledků tvůrčích  - kresba dřívkem do písku,
mocí učitele barvy, tvary, činností vlastních i ostatních i výsledků běžné - kresba horizontál, vertikál
objekty na příkladech z a umělecké produkce (malba, kresba, ilustrace - kresba šikmých čar
běžného života a ve hračky, objekty, comics) - kresba oblouků
výsledcích vlastní tvorby - motorika kružnice v řadě OSV Sociální rozvoj 
i tvorby ostatních. 4. Prezentace výsledků vlastních tvůr - - spontánní dětská kresba Spolupráce a soutěživost 

čích činností ve třídě i ve škole (pra - -rozvoj individuálních doved-
covní prezentace za pomoci učitele ností pro spolupráci (nesou-
pro spolužáky, prezentace školy hlas, odpor).
v rámci výstav či dalších akcí školy).

Uplatňovat vlastní zkuše - 5. Netradiční výtvarné techniky. Malba. Barevné skvrny vodovými
nosti, prožitky a fantazii nebo temperovými barvami
při tvůrčích činnostech. - hra s barvou - barevné skvrny VDO Občanská společn.

- rozstříkávání barevných skvrn a škola - spolupráce školy se
- rozfoukávání barevných skvrn správními orgány a instituce -
- malování ze skvrny mi v obci.
- míchání a zapouštění barev do 
mokrých ploch.

Ukázky výtvarného umění prostřed -
nictvím dětských časopisů např.
Sluníčko, Méďa Pusík.
Využití jednoduchých říkanek.

otisky štětcem
podzimní listí
návrh na látku

návštěvy muzeí,
výstav a galerií

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

šneci, klubíčka
náš dům,byt

Téma učiva
Metodické 
poznámky

kopečky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1

déšť,slun.paprsky
kouř z komína

sněhuláci
rozkvetlá louka

účast na výtvar.
soutěžích
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2.ročník ZŠS - I.

Zvládnout nejzákladnější 1. Rozvíjení grafomotoriky. Kresba křídami,voskov.pastelkami
dovednosti pro vlastní - diagnostická kresba (dle volby dětí)
tvorbu. 2. Prostředky a postupy pro vyjádření Co rád kreslíš? Co umíš kreslit? OSV Osobnostní rozvoj 

emocí, pocitů, nálad a fantazijních představ Rozvoj schopností poznávání 
(pohyb těla v prostoru, manipulace s objekty -cvičení smyslového vnímání,
malba a kresba, tradiční a netradiční pozornosti a soustředění.
prostředky a jejich kombinace).

Rozpoznávat, pojmeno - Kresba tvarově nenároč. předmětů
vat a porovnat s dopo - 3. Vnímání a hodnocení výsledků tvůrčích  - kresba dřívkem do písku,
mocí učitele barvy, tvary, činností vlastních i ostatních i výsledků běžné - kresba horizontál, vertikál
objekty na příkladech z a umělecké produkce (malba, kresba, ilustrace - kresba šikmých čar
běžného života a ve hračky, objekty, comics) - kresba oblouků
výsledcích vlastní tvorby - motorika kružnice v řadě OSV Sociální rozvoj 
i tvorby ostatních. 4. Prezentace výsledků vlastních tvůr - - kresební vyjádření figury Spolupráce a soutěživost 

čích činností ve třídě i ve škole (pra - - pěstování smyslu pro rytmus -rozvoj individuálních doved-
covní prezentace za pomoci učitele - spontánní dětská kresba ností pro spolupráci (nesou-
pro spolužáky, prezentace školy hlas, odpor).
v rámci výstav či dalších akcí školy).

Uplatňovat vlastní zkuše - 5. Netradiční výtvarné techniky. Malba. Barevné skvrny vodovými
nosti, prožitky a fantazii nebo temperovými barvami
při tvůrčích činnostech. - hra s barvou - barevné skvrny VDO Občanská společn.

- rozstříkávání barevných skvrn a škola - spolupráce školy se
- rozfoukávání barevných skvrn správními orgány a instituce -
- malování ze skvrny mi v obci.
- míchání a zapouštění barev do 
mokrých ploch.

Ukázky výtvarného umění prostřed -
nictvím dětských časopisů např.
Sluníčko, Méďa Pusík.
Využití jednoduchých říkanek.
Ilustrátoři - J.Lada. H. Zmatlíková,
M. Aleš.

návštěvy muzeí,
výstav a galerií
účast na výtvar.
soutěžích

déšť,slun.paprsky
kouř z komína

sněhuláci

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP
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rozkvetlá louka

Téma učiva
Metodické 
poznámky

kopečky

návrh na látku

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

šneci, klubíčka
moje maminka
lepení GT
náš dům,byt

otisky štětcem
podzimní listí
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3.ročník ZŠS - I.

Zvládnout nejzákladnější 1. Rozvíjení grafomotoriky. Kresba křídami,voskov.pastelkami OSV Osobnostní rozvoj 
dovednosti pro vlastní - diagnostická kresba (dle volby dětí) Rozvoj schopností poznávání 
tvorbu. 2. Prostředky a postupy pro vyjádření Co rád kreslíš? Co umíš kreslit? -cvičení smyslového vnímání,

emocí, pocitů, nálad a fantazijních představ pozornosti a soustředění.
(pohyb těla v prostoru, manipulace s objekty
malba a kresba, tradiční a netradiční 
prostředky a jejich kombinace).

Rozpoznávat, pojmeno - Kresba tvarově nenároč. předmětů
vat a porovnat s dopo - 3. Vnímání a hodnocení výsledků tvůrčích  - kresba dřívkem do písku,
mocí učitele barvy, tvary, činností vlastních i ostatních i výsledků běžné - kresba horizontál, vertikál
objekty na příkladech z a umělecké produkce (malba, kresba, ilustrace - kresba šikmých čar
běžného života a ve hračky, objekty, comics) - kresba oblouků
výsledcích vlastní tvorby - motorika kružnice v řadě
i tvorby ostatních. 4. Prezentace výsledků vlastních tvůr - - kresební vyjádření figury

čích činností ve třídě i ve škole (pra - - pěstování smyslu pro rytmus
covní prezentace za pomoci učitele - spontánní dětská kresba
pro spolužáky, prezentace školy - výtvarné osvojování skutečnosti -
v rámci výstav či dalších akcí školy). pokus o kreslení zvířátka.

Uplatňovat vlastní zkuše - 5. Netradiční výtvarné techniky. Malba. Barevné skvrny vodovými
nosti, prožitky a fantazii nebo temperovými barvami
při tvůrčích činnostech. - hra s barvou - barevné skvrny VDO Občanská společn.

- rozstříkávání barevných skvrn a škola -způsoby uplatňování
- rozfoukávání barevných skvrn dem. principů a hodnot v kaž -
- malování ze skvrny dodenním životě školy.
- míchání a zapouštění barev do 
mokrých ploch.

Ukázky výtvarného umění prostřed.
nictvím dětských časopisů např.
Sluníčko, Méďa Pusík.
Využití jednoduchých říkanek
Ilustrátoři - J.Lada. H. Zmatlíková,
M. Aleš.

účast na výtvar.
soutěžích

kočka - z kruhů

otisky štětcem
podzimní listí
návrh na látku

návštěvy muzeí,
výstav a galerií

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

šneci, klubíčka
moje maminka
lepení GT
náš dům,byt

Téma učiva
Metodické 
poznámky

kopečky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP
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déšť,slun.paprsky
kouř z komína

sněhuláci
rozkvetlá louka
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4.ročník ZŠS - I.

Uplatňovat základní do - 2. Prostředky a postupy pro vyjádření Kresba křídami,voskov.pastelkami EV Lidské aktivity a pro-
vednosti pro vlastní emocí, pocitů, nálad a fantazijních představ - náměty z přírody blémy životního prostředí sluníčko,listy…
tvorbu. (pohyb těla v prostoru, manipulace s objekty - spontánní dětská kresba -zeměd. A životní prostředí,

malba a kresba, tradiční a netradiční - využítí výt.soutěží ekologické zemědělství.
prostředky a jejich kombinace).

3. Vnímání a hodnocení výsledků tvůrčích  
Rozlišovat, porovnávat, činností vlastních i ostatních i výsledků běžné Kresba lidské postavy
třídit a pojmenovat linie, a umělecké produkce (malba, kresba, ilustrace - náměty ze života dospělých i dětí
barvy, tvary, objekty, hračky, objekty, comics) Schematické kreslení zvířat
a uplatnit je podle svých - využití děts.literatury a ilustrací Povídání o pejs-
schopností při vlastní 4. Prezentace výsledků vlastních tvůr - Kreslení předmětů vycházejících kovi a kočičce
tvorbě. čích činností ve třídě i ve škole (pra - - z kruhu (míč sněhulák, slunce) Ferda Mravenec

covní prezentace za pomoci učitele - z čtverce (utěrka, kapesník)
pro spolužáky, prezentace školy - z obdelníku (okno, ručník…)
v rámci výstav či dalších akcí školy). - z trojúhelníku ( střecha, hvězda)

Při tvorbě vycházet ze 5. Netradiční výtvarné techniky. Malování vod.nebo temperovými OSV Sociální rozvoj 
svých zrakových, hmato- bervami Poznávací schopnosti 
vých i sluchových vjemů základní dovednosti v práci se štětcem -vzájemné poznávání se ve 
vlastních prožitků, zku - a barvami, rozlišování základních ba- skupině.
šeností a fantazie. rev, míchání barev.

Kresby vycházející z barev. skvrn
z čar a vlnovek jaro
hry s barvami (rozpíjení,zapouštění
barev - květiny). voda

Rozlišování barevných odstínů
výrazové  vlastnosti světlé a tmavé
plochy
ladění barev - kontrast tvaru a pozadí.

Metodické 
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

Strana
1
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4.ročník ZŠS - I.

Při tvorbě vycházet ze Koláž EV Vztah člověka 
svých zrakových, hmato- použití prvků z textilu či papíru  k prostředí - náš životní styl.           
vých i sluchových vjemů a dokreslování - dekorativní členění
vlastních prožitků, zku - plochy s využitím barvy,linie a tvaru
šeností a fantazie. výtvarně vyjádřit tvar věci, poznávat

materiál.

Vyjádřit pocit z vnímání Seznámení s obrazy J. Lady a M. Alše. VDO: Občanská společn.
vlastní tvůrčí činnosti a škola - způsoby uplatňování
(mimoslovně, graficky). dem. principů a hodnot v kaž -

dodenním životě školy.

a galerií
návštěva výstav

Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
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5.ročník ZŠS - I.

Uplatňovat základní do - 2. Prostředky a postupy pro vyjádření Kresba křídami,voskov.pastelkami
vednosti pro vlastní emocí, pocitů, nálad a fantazijních představ - náměty z přírody sluníčko,listy…
tvorbu. (pohyb těla v prostoru, manipulace s objekty - spontánní dětská kresba

malba a kresba, tradiční a netradiční - využítí výt.soutěží
prostředky a jejich kombinace).

3. Vnímání a hodnocení výsledků tvůrčích  
Rozlišovat, porovnávat, činností vlastních i ostatních i výsledků běžné Kresba lidské postavy VMEGS Evropa a svět nás
třídit a pojmenovat linie, a umělecké produkce (malba, kresba, ilustrace - náměty ze života dospělých i dětí zajímá - život dětí v jiných 
barvy, tvary, objekty, hračky, objekty, comics) Schematické kreslení zvířat zemích; zvyky a tradice národů
a uplatnit je podle svých - využití děts.literatury a ilustrací Evropy. Povídání o pejs-
schopností při vlastní 4. Prezentace výsledků vlastních tvůr - Kreslení předmětů vycházejících kovi a kočičce
tvorbě. čích činností ve třídě i ve škole (pra - - z kruhu (míč sněhulák, slunce) Ferda Mravenec

covní prezentace za pomoci učitele - z čtverce (utěrka, kapesník)
pro spolužáky, prezentace školy - z obdelníku (okno, ručník…)
v rámci výstav či dalších akcí školy). - z trojúhelníku ( střecha, hvězda)

Při tvorbě vycházet ze 5. Netradiční výtvarné techniky. Malování vod.nebo temperovými OSV Sociální rozvoj 
svých zrakových, hmato- bervami Poznávací schopnosti
vých i sluchových vjemů základní dovednosti v práci se štětcem - vzájemné poznávání ve sku-
vlastních prožitků, zku - a barvami, rozlišování základních ba- pině.
šeností a fantazie. rev, míchání barev.

Kresby vycházející z barev. skvrn
z čar a vlnovek jaro
hry s barvami (rozpíjení,zapouštění
barev - květiny). voda

Rozlišování barevných odstínů
výrazové  vlastnosti světlé a tmavé
plochy
ladění barev - kontrast tvaru a pozadí.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1

Téma učiva
Metodické 
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)
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5.ročník ZŠS - I.

Při tvorbě vycházet ze Koláž
svých zrakových, hmato- použití prvků z textilu či papíru 
vých i sluchových vjemů a dokreslování - dekorativní členění
vlastních prožitků, zku - plochy s využitím barvy,linie a tvaru
šeností a fantazie. výtvarně vyjádřit tvar věci, poznávat

materiál.

Vyjádřit pocit z vnímání Seznámení s obrazy J. Lady a M. Alše. VDO Občanská společn.
vlastní tvůrčí činnosti a škola- způsoby uplatňování
(mimoslovně, graficky). dem. proncipů a hodnot v kaž -

dodenním životě školy.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva

Metodické 
poznámky

a galerií
návštěva výstav
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6.ročník ZŠS - I.

Uplatňovat základní do - 2. Prostředky a postupy pro vyjádření Kresba křídami,voskov.pastelkami EV Lidské aktivity a pro-
vednosti pro vlastní emocí, pocitů, nálad a fantazijních představ - náměty z přírody blémy život. prostředí-zeměděl- sluníčko,listy…
tvorbu. (pohyb těla v prostoru, manipulace s objekty - spontánní dětská kresba ství a životní protředí;doprava

malba a kresba, tradiční a netradiční - využítí výt. soutěží a životní prostředí.
prostředky a jejich kombinace).

3. Vnímání a hodnocení výsledků tvůrčích  
Rozlišovat, porovnávat, činností vlastních i ostatních i výsledků běžné Kresba lidské postavy
třídit a pojmenovat linie, a umělecké produkce (malba, kresba, ilustrace - náměty ze života dospělých i dětí
barvy, tvary, objekty, hračky, objekty, comics) Schematické kreslení zvířat
a uplatnit je podle svých - využití děts.literatury a ilustrací Povídání o pejs-
schopností při vlastní 4. Prezentace výsledků vlastních tvůr - Kreslení předmětů vycházejících kovi a kočičce
tvorbě. čích činností ve třídě i ve škole (pra - - z kruhu (míč sněhulák, slunce) Ferda Mravenec

covní prezentace za pomoci učitele - z čtverce (utěrka, kapesník)
pro spolužáky, prezentace školy - z obdelníku (okno, ručník…)
v rámci výstav či dalších akcí školy). - z trojúhelníku ( střecha, hvězda)

Při tvorbě vycházet ze 5. Netradiční výtvarné techniky. Malování vod.nebo temperovými OSV Sociální rozvoj 
svých zrakových, hmato- bervami Spolupráce a soutěživost
vých i sluchových vjemů základní dovednosti v práci se štětcem -rozvoj individ. dovedností
vlastních prožitků, zku - a barvami, rozlišování základních ba- pro spolupráci. (nesouhlas,
šeností a fantazie. rev, míchání barev. odpor).

Kresby vycházející z barev. skvrn
z čar a vlnovek jaro
hry s barvami (rozpíjení,zapouštění
barev - květiny) voda

Rozlišování barevných odstínů
výrazové  vlastnosti světlé a tmavé
plochy
ladění barev - kontrast tvaru a pozadí.

Metodické 
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

Strana
1
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6.ročník ZŠS - I.

Při tvorbě vycházet ze Koláž
svých zrakových, hmato- použití prvků z textilu či papíru 
vých i sluchových vjemů a dokreslování - dekorativní členění
vlastních prožitků, zku - plochy s využitím barvy,linie a tvaru,
šeností a fantazie. výtvarně vyjádřit tvar věci, poznávat

materiál.

Vyjádřit pocit z vnímání Seznámení s obrazy J. Lady a M. Alše VDO Občanská společn.
vlastní tvůrčí činnosti a škola - spolupráce školy se
(mimoslovně, graficky). správními orgány a instituce -

mi v obci

a galerií
návštěva výstav

Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z RVP

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
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7.ročník ZŠS - I.

Uplatňovat základní do -  1. Prostředky a postupy pro vyjádření vje- Užití pastelu, vodových barev, křídy: EV: Ekosystémy - lidské 
vednosti při realizaci a pre- mů, emocí, pocitů, nálad, prožitků, - tématické práce (město, ovoce, podzim) sídlo- město, vesnice
zentaci vlastní tvorby. představ a zkušeností - tvarově složitější útvary - kontrast

(umístění těla a objektů v prostoru, kre- tvaru a pozadí.
sba, malba, grafika, tradiční a netradič.

Uplatňovat linie, barvy, prostředky a jejich kombinace v ploše Spontánní kresba a malba s náměty ze OSV Sociální rozvoj 
tvary a objekty v ploše i i prostoru.) života: Spolupr. a soutěživost -rozvoj 
prostoru podle vlastního - naše škola, můj domov sociálních dovedností pro spo-
tvůrčího záměru, využívat - kresba postavy - rodina lupráci;, rozvoj individuálních
jejich vlastnosti a vztahy. - krajina v růz. ročním období a sociálních dovedností pro

- sporty zvládání soutěže a konkurence.

Při vlastní tvorbě vycházet 2. Rozlišování, třídění a hodnocení vý - Vyjadřování vlastních pocitů kresbou
ze svých zkušeností a před- sledků tvůrčích činností vlastních i a malbou:
stav. ostatních, běžné a umělecké produkce - zážitky z výletů a z prázdnin

(malba, kresba, objekty, fotografie, ani- Ukázky ilustrací K. Svolinského,
movaný film) J. Trnky, J. Čapka, J. Lady.

- Prohlížení knih: M. Majerové "Čarovný
svět" (K. Svolinský).
- F. Hrubín "Špalíček" (J. Trnka)
- J. Drda "České pohádky" (J. Lada)
- učit žáky chápat výtvarné umění
- vyjadřovat své emoce

Hledat a zvolit pro jejich 3. Výběr a třídění výsledků vlastních Účast žáků na výzdobě třídy a školy.
vyjádření nejvhodnější pro- tvůrčích činností pro prezentaci (podle - vést žáky k estetickému cítění
středky a postupy s dopo - vlastní potřeby, před spolužáky, rodiči, - vést žáky ke kreativitě
mocí učitele. pro prezentaci školy), vnímání, porov-

návání vlastních výsledků a výsledků
ostatních.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové  vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP
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8.ročník ZŠS - I.

Uplatňovat základní do -  1. Prostředky a postupy pro vyjádření vje- Užití pastelu, vodových barev, křídy: EV: Ekosystémy - lidské 
vednosti při realizaci a pre- mů, emocí, pocitů, nálad, prožitků, - tématické práce (město, ovoce, podzim) sídlo- město, vesnice
zentaci vlastní tvorby. představ a zkušeností - tvarově složitější útvary - kontrast

(umístění těla a objektů v prostoru, kre- tvaru a pozadí.
sba, malba, grafika, tradiční a netradič.

Uplatňovat linie, barvy, prostředky a jejich kombinace v ploše Spontánní kresba a malba s náměty ze OSV Sociální rozvoj Účast na soutěžích
tvary a objekty v ploše i i prostoru). života: Spolupr. a soutěživost -rozvoj pořádané školou
prostoru podle vlastního - naše škola, můj domov sociálních dovedností pro spo-
tvůrčího záměru, využívat - kresba postavy - rodina lupráci;, rozvoj individuálních
jejich vlastnosti a vztahy. - krajina v růz. ročním období a sociálních dovedností pro

- sporty zvládání soutěže a konkurence.

Při vlastní tvorbě vycházet 2. Rozlišování, třídění a hodnocení vý - Vyjadřování vlastních pocitů kresbou
ze svých zkušeností a před- sledků tvůrčích činností vlastních i a malbou:
stav. ostatních, běžné a umělecké produkce - zážitky z výletů a z prázdnin

(malba, kresba, objekty, fotografie, ani- Ukázky ilustrací K. Svolinského, Návštěva výstav 
movaný film) J. Trnky, J. Čapka, J. Lady. a galerií 

- Prohlížení knih: M. Majerové "Čarovný
svět" (K. Svolinský).
- F. Hrubín "Špalíček" (J. Trnka)
- J. Drda "České pohádky" (J. Lada)
- učit žáky chápat výtvarné umění
- vyjadřovat své emoce

Hledat a zvolit pro jejich 3. Výběr a třídění výsledků vlastních Účast žáků na výzdobě třídy a školy. Vánoce, Velikonoce
vyjádření nejvhodnější pro- tvůrčích činností pro prezentaci (podle - vést žáky k estetickému cítění
středky a postupy s dopo - vlastní potřeby, před spolužáky, rodiči, - vést žáky ke kreativitě
mocí učitele. pro prezentaci školy), vnímání, porov-

návání vlastních výsledků a výsledků
ostatních.

Metodické  
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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9.ročník ZŠS - I.

Uplatňovat základní do -  1. Prostředky a postupy pro vyjádření vje- Kresba křídami, voskov.pastelkami, OSV Sociální rozvoj 
vednosti při realizaci a pre- mů, emocí, pocitů, nálad, prožitků, vod. nebo temper. barvami Spolupr. a soutěživost -rozvoj kolektivní práce
zentaci vlastní tvorby. představ a zkušeností - vyjádření dějových a prostor. vztahů sociálních dovedností pro Vánoce,

(umístění těla a objektů v prostoru, kre- - základní proporce a pohyb lid. postavy spolupráci. Velikonoce
sba, malba, grafika, tradiční a netradič.

Uplatňovat linie, barvy, prostředky a jejich kombinace v ploše Kreslení předmětů kruhových tvarů květiny,
tvary a objekty v ploše i i prostoru.) - prohlub.představ o světě a předmětech ovoce,
prostoru podle vlastního - výtvarně vyjádřit tvar věci knoflíky
tvůrčího záměru, využívat - dotvářet tvar podle vlastní fantazie
jejich vlastnosti a vztahy.

Při vlastní tvorbě vycházet 2. Rozlišování, třídění a hodnocení vý - Čtverec návrh na látku
ze svých zkušeností a před- sledků tvůrčích činností vlastních i - rozvíjení tvarové fantazie (ubrus) obtisky tvarů
stav. ostatních, běžné a umělecké produkce - výtvarně vyjádřit tvar věci

(malba, kresba, objekty, fotografie, ani- Obdélník
movaný film). - organizace prostoru ručník, okno

Ovál
- dotvářet tvar na základě vlastní fantazie vel.vajíčko

Uplatňovat linie, barvy, Kresby vycházející z barevných skvrn
tvary a objekty v ploše i -dekorativní členění plochy s využitím podzim
prostoru podle vlastního barvy, linie a tvaru
tvůrčího záměru, využívat -rozvíjet výtvarné vnímání a vidění
jejich vlastnosti a vztahy.

Hledat a zvolit pro jejich 3. Výběr a třídění výsledků vlastních Rozlišování odstínů a ladění barev VDO Občanská společn. 
vyjádření nejvhodnější pro- tvůrčích činností pro prezentaci (podle - malba bytu a škola - způsoby uplatňování míchání barev
středky a postupy s dopo - vlastní potřeby, před spolužáky, rodiči, - kultura bydlení - životní prostředí demokratických principů určování barev
mocí učitele. pro prezentaci školy), vnímání, porov- a hodnot v každoden. životě

návání vlastních výsledků s výsledky školy.
ostatních.

Metodické 
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové  vztahy)

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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9.ročník ZŠS - I.

Uplatňovat linie, barvy, 1. Prostředky a postupy pro vyjádření vje- Užití různých výtvarných technik roz- VMEGS Evropa a svět nás
tvary a objekty v ploše i mů, emocí, pocitů, nálad, prožitků, víjejících tvořivost žáků zajímá -lidová slovesnost,zvy-
prostoru podle vlastního představ a zkušeností - seznámit žáky s využitím netradičních ky a tradice národů Evropy. velikonoční 
tvůrčího záměru, využívat (umístění těla a objektů v prostoru, kre- materiálů a vánoční dekorace
jejich vlastnosti a vztahy. sba, malba, grafika, tradiční a netradič. - seznámit žáky s lidovou tvorbou a dárky

prostředky a jejich kombinace v ploše a současným užitým uměním
i prostoru.) - poznat současnou bytovou kulturu

Při vlastní tvorbě vycházet 2. Rozlišování, třídění a hodnocení vý - Návštěva výstavy výtvarného umění OSV Osobnostní rozvoj Slovácké muzeum
ze svých zkušeností a před- sledků tvůrčích činností vlastních i - učit žáky chápat výtvarné umění Rozvoj schopn. poznávání (Vánoce, Velik.)
stav. ostatních, běžné a umělecké produkce - vytvářet kladný vztah ke kulturnímu -cvičení smyslového vnímání, Skanzen -Modrá

(malba, kresba, objekty, fotografie, ani- dědictví pozornosti a soustředění. Beseda
movaný film). - vést žáky k vyjádření vlastního názoru

na poznané umělecké dílo
- vyjadřovat své emoce

Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vz tahy)
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10.ročník ZŠS - I.

Uplatňovat základní do -  1. Prostředky a postupy pro vyjádření vje- Kresba křídami, voskov.pastelkami, OSV Sociální rozvoj 
vednosti při realizaci a pre- mů, emocí, pocitů, nálad, prožitků, vod. nebo temper. barvami Spolupr. a soutěživost -rozvoj kolektivní práce
zentaci vlastní tvorby. představ a zkušeností - vyjádření dějových a prostor. vztahů sociálních dovedností pro Vánoce,

(umístění těla a objektů v prostoru, kre- - základní proporce a pohyb lid. postavy spolupráci. Velikonoce
sba, malba, grafika, tradiční a netradič.

Uplatňovat linie, barvy, prostředky a jejich kombinace v ploše Kreslení předmětů kruhových tvarů květiny,
tvary a objekty v ploše i i prostoru.) - prohlub.představ o světě a předmětech ovoce,
prostoru podle vlastního - výtvarně vyjádřit tvar věci knoflíky
tvůrčího záměru, využívat - dotvářet tvar podle vlastní fantazie
jejich vlastnosti a vztahy.

Při vlastní tvorbě vycházet 2. Rozlišování, třídění a hodnocení vý - Čtverec návrh na látku
ze svých zkušeností a před- sledků tvůrčích činností vlastních i - rozvíjení tvarové fantazie (ubrus) obtisky tvarů
stav. ostatních, běžné a umělecké produkce - výtvarně vyjádřit tvar věci

(malba, kresba, objekty, fotografie, ani- Obdélník
movaný film). - organizace prostoru ručník, okno

Ovál
- dotvářet tvar na základě vlastní fantazie vel.vajíčko

Uplatňovat linie, barvy, Kresby vycházející z barevných skvrn
tvary a objekty v ploše i -dekorativní členění plochy s využitím podzim
prostoru podle vlastního barvy, linie a tvaru
tvůrčího záměru, využívat -rozvíjet výtvarné vnímání a vidění
jejich vlastnosti a vztahy.

Hledat a zvolit pro jejich 3. Výběr a třídění výsledků vlastních Rozlišování odstínů a ladění barev VDO Občanská společn. 
vyjádření nejvhodnější pro- tvůrčích činností pro prezentaci (podle - malba bytu a škola - způsoby uplatňování míchání barev
středky a postupy s dopo - vlastní potřeby, před spolužáky, rodiči, - kultura bydlení - životní prostředí demokratických principů určování barev
mocí učitele. pro prezentaci školy), vnímání, porov- a hodnot v každoden. životě

návání vlastních výsledků a výsledků školy.
ostatních.
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10.ročník ZŠS - I.

Uplatňovat linie, barvy, 1. Prostředky a postupy pro vyjádření vje- Užití různých výtvarných technik roz- VMEGS Evropa a svět nás velikonoční 
tvary a objekty v ploše i mů, emocí, pocitů, nálad, prožitků, víjejících tvořivost žáků zajímá -lidová slovesnost,zvy- a vánoční dekorace
prostoru podle vlastního představ a zkušeností - seznámit žáky s využitím netradičních ky a tradice národů Evropy. a dárky
tvůrčího záměru, využívat (umístění těla a objektů v prostoru, kre- materiálů
jejich vlastnosti a vztahy. sba, malba, grafika, tradiční a netradič. - seznámit žáky s lidovou tvorbou

prostředky a jejich kombinace v ploše a současným užitým uměním
i prostoru.) - poznat současnou bytovou kulturu

2. Rozlišování, třídění a hodnocení vý - Návštěva výstavy výtvarného umění OSV Osobnostní rozvoj 
sledků tvůrčích činností vlastních i - učit žáky chápat výtvarné umění Rozvoj schopn. poznávání 
ostatních, běžné a umělecké produkce - vytvářet kladný vztah ke kulturnímu -cvičení smyslového vnímání, 
(malba, kresba, objekty, fotografie, ani- dědictví pozornosti a soustředění.
movaný film). - vést žáky k vyjádření vlastního názoru

na poznané umělecké dílo
- vyjadřovat své emoce

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Strana

č. Učivo z  RVP

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové  vztahy)
Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva

Metodické 
poznámky

 



 

 

UČEBNÍ OSNOVY 
 
 
 
  5.8       VZDĚLÁVACÍ OBLAST:        ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
 
  5.8.1   VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 
 
 
           Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
           1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 

a) obsahové - navazuje na obsah vzdělávací oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT, 
                    poskytuje žákům základní informace v oblastech: 
                   
                     Vztahy mezi lidmi 
                    Změny v životě člověka 
                    Zdravý způsob života a péče o zdraví 
                   Sociální a komunikační dovednosti 
                    Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
                   

      b)  průřezová témata:  OSV  
 

                c)   časové:  celková dotace 2 hodiny týdně, z toho 1 hodina týdně v 9 .ročníku   
                                    a 1 hodina týdně v 10. ročníku   
                                   

d)  organizační: vyučovací hodina v kmenové třídě  
nebo v odborné učebně přírodopisu; využití IA tabule; 

                             součástí výuky mohou být přednášky dle nabídky. 
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podle svých schopností uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích;

Kompetence 
občanské

Kompetence                                   
k učení

Kompetence                                          
k řešení 

problémů

Kompetence 
komunikativní

Kompetence 
sociální                                             

a                                    
personální

2.   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

vede žáky k získávání základních vědomostí o zdraví, způsobu života a ochrany
zdraví;

Kompetence 
pracovní

U

Ž

U

Ž

U

Ž

U

Ž

U

Ž

U

Ž

počítačové, Linky bezpečí);

učí se komunikaci s vrstevníky, neznámými lidmi a bezpečnému chování;

vede žáky k osvojení základních společenských norem;
učí žáky rozpoznávat nevhodné chování, nebezpečí možného psychického 
i fyzického zneužívání;
učí se uplatňovat vhodné způsoby chování;
navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky;

vysvětluje a učí jak se chovat v případě ohrožení zdraví, bezpečnosti svého i cizího
života;

seznamuje je s tím, jak s nimi pracovat;
učí je základům práva dětí a rodinného práva;
řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností;

učí žáky vhodným způsobem vyjadřovat své pocity, prožitky a nálady;

vštěpuje pravidla chování daná školním řádem;
seznamuje se základními právy a povinnosti občana;

poznává systém zdravotnictví a sociální péče;
učí se rozeznat ohrožení sociálně patologickými jevy;

učí žáky využívat při řešení problémů různé zdroje informací (tištěné, ústní, 

navozuje bezpečnou a přátelskou atmosféru komunikace;

učí jak prakticky postupovat a na koho se obrátit o radu či pomoc;

vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky;

zdokonaluje se v pracovních dovednostech;
učí se pracovat pečlivě a práci dokončit;
dodržuje pravidla bezpečnosti.

posiluje při práci sebevědomí žáka;
vyžaduje dokončení práce;
seznamuje žáky se zásadami bezpečnosti práce, ochrany zdraví, hygieny práce
a ochrany životního prostředí;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9.ročník ZŠS - I.

7. Režim dne Průběh dne - ráno, dopoledne, poledne, Osobnostní rozvoj
odpoledne, večer, noc. Seberegulace a sebeorganiz.
Činnosti člověka (žáka) v průběhu dne. -organizace vlastního času.
Povinnosti, zábava.

Chápat základní životní 6. Tělesná hygiena, zásady osobní hy- Zásady osobní hygieny. Osobnostní rozvoj
potřeby a jejich naplňová- gieny; otužování, význam pohybu Tělesná hygiena v průběhu dne. Sebepoznání a sebepojetí
ní ve shodě se zdravím. pro zdraví. Otužování . -já jako zdroj informací o sobě.

Význam pohybu na čerstvém vzduchu.

9. Relaxační techniky Význam a způsoby relaxace:
-sport, četba….

Znát správné stravovací 5. Výživa a zdraví, zásady správného Zásady správného stolování.
návyky a v rámci svých stravování; vliv životních podmínek Zásady správného stravování.
možností dodržovat a způsobu stravování na zdraví; spe- Výběr potravy, vhodnost, různorodost, 
a uplatňovat zásady cifické druhy výživy. dostatek ovoce a vitamínů…
správné výživy. Specifické druhy výživy.

Dieta,vegetariánství, bezlepk. dieta...

10. Civilizační choroby, zdravotní rizika; Civilizační choroby - cukrovka, obezita.
preventivní a lékařská péče. Zdravotní rizika.

Preventivní péče - předcház. nemocem.
Lékařská péče - druhy.

3. Dětství, puberta,dospívání; tělesné Prohloubení učiva .
změny. Vývoj jedince po narození, puberta, 

dospívání, druhotné pohlavní znaky.
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9.ročník ZŠS - I.

4. Sexuální dospívání, prevence rizikové- Puberta - změna vztahů mezi chlapci Osobnostní rozvoj
ho sexuálního chování, antikoncepce, a děvčaty. Sebepoznání a sebepojetí
těhotenství. Prevence rizikového chování jedinců -druzí jako zdroj informací

- neznalost a nepřipravenost. o mně, moje tělo.
Význam a druhy antikoncepce - gyne-
kologická vyšetření. 
Těhotenství - plánované, neplánované. 
Interrupce a její následky.

Respektovat zdravotní 8. Ochrana před přenosnými i nepřenos- Rozdíl nemoc  -  úraz. Osobnostní rozvoj
stav svůj i svých vrstev- mými chorobami, chronickým onemoc- Znát způsoby přenosu některých Sebepoznání a sebepojetí
níků, umět popsat své něním a úrazy, bezpečné způsoby chorob, projevy nemoci, způsoby - moje vztahy k druhým lidem.
zdravotní problémy chování (nemoci přenosné pohlavním předcházení, možnosti preventivního
a potíže. stykem HIV/AIDS, hepatitidy); vyšetření krve, následná lékařská péče. Morální rozvoj

preventivní a lékařská péče; Hodnoty, postoje,praktická
chování v situacích úrazu a život Nemoci přenosné pohlavním stykem etika - vytváření podvědomí
ohrožujících stavů (úrazy v domácnos- (kapavka, syfilis, AIDS) o kvalitách typu odpovědnost
ti, při sportu, na pracovišti, v dopravě). Hepatitida - způsoby přenosu (poho- spolehlivost, spravedlnost,

zená stříkačka na pískovišti). respektování atd.
Kapénková nákaza.
Chronická onemocnění - alergie.

Prevence úrazů .
Chování a první pomoc při úrazu.
Úrazy ve škole, domácnosti, při sportu,
na pracovišti, v dopravě.
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10.ročník ZŠS - I.

Vědět o významu dobrého 1. Vztahy ve dvojici, kamarádství, přátel- Vznik a vývoj vztahů v jednotlivých ob-
soužití mezi vrstevníky ství, láska, partnerské vztahy, manžel- dobích života člověka. 
i členy rodiny. ství  a rodičovství. Předpoklady ke vzniku vztahu.

Pěstování dobrých vztahů.
Předpoklady a připravenost  na manžel-
ství a rodičovství.
Odpovědnost za výchovu dětí.

2. Vztahy a soužití v prostředí rodiny, Rodinný život, dělba rolí.
školy, vrstevnické skupiny. Konkrétní modely rodinného života.

Kdy nastávají problémy a jak jim před-
cházet.
Soužití ve škole, komunikace se spolu-
žáky.
Jak  řešit vzniklé problémy.
Respektování autority.

3. Dětství, puberta, dospívání; tělesné Následné prohlubování učiva.
změny. Vývoj jedince od narození do dospělos-

ti. Tělesné a psychické změny.

4. Prevence rizikového sexuálního cho- Opakování a rozšiřování vědomostí. Osobnostní rozvoj
vání; antikoncepce, těhotenství. Puberta, její průběh u chlapců a u dívek. Sebepoznání a sebepojetí

Rizikové chování: předcházet mu zna- - druzí jako zdroj informací 
lostmi a připraveností. o mně, moje tělo.
Vhodná antikoncepce vzhledem k věku
a zdravotnímu stavu.
Těhotenství plánované a neplánované.
Babybox. Interrupce - nežádoucí řešení,
možné následky.
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10.ročník ZŠS - I.

Znát správné stravovací 5. Zásady zdravého stravování; Co je a co není zdravá výživa a proč.
návyky a v rámci svých vliv životních podmínek a způsobu Konkrétní příklady-obrazový materiál.
možností dodržovat a up- stravování na zdraví. Zdravé stravovací návyky.
latňovat zásady správné Přejídání a podvýživa.
výživy. Důležitost kvalitní potravy.

Chápat základní životní 6. Zásady osobní a intimní hygieny; Opakování a upevňování učiva.
potřeby a jejich naplňová- otužování; Proč je nutné dodržovat hygienické
ní ve shodě se zdravím. význam pohybu pro zdraví. zásady.

Jak se otužujeme a k čemu otužování
přispívá.
Důležitost pohybu pro zdraví, aktivní
způsob života.

Respektovat zdravotní 8. Ochrana před přenosnými i nepřenos- Projevy základních nemocí (chřipka,
stav svůj i svých vrstevní- nými chorobami, chronickým onemoc- angina). Jak nemocem předcházet.
ků, umět popsat své zdra- něním a úrazy,bezpečné způsoby cho- Včas vyhledat odbornou pomoc.
votní problémy a potíže. vání (nemoci přenosné pohlavním sty- Respektovat doporučení lékaře,správně

kem, HIV/AIDS, hepatitidy; užívat léky.
preventivní a lékařská péče; Nemoci přenosné sexuálním stykem,
chování v situacích úrazu a život prevence.
ohrožujících stavů (úrazy v domác- Úrazy - prevence. První pomoc při úra-
nosti, při sportu, na pracovišti, v do- zu.
právě.

Uplatňovat osvojené soci- 11. Zdravotní a sociální rizika z užívání Návykové látky - alkohol, cigarety, dro-
ální dovednost při kontak- návykových látek. gy a následky jejich užívání na naše 
tu se sociálně patologic- zdraví.
kými jevy. Důvody,proč lidé sáhnou po droze,kon-

takty na odbornou pomoc.
Použít důležitá telefonní
čísla v případě potřeby
pomoci.
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10.ročník ZŠS - I.

Vědět o souvislosti mezi 11. Zdravotní a sociální rizika zeužívání
konzumací návykových návykových látek.
psychoaktivních látek
a poškozováním zdraví.

Zaujímat odmítavé postoje 12. Skryté formy a stupně indiiduálního Co znamená skryté násilí a zneužívání.
ke všem formám brutality násilí a zneužívání, sexuální kriminali- Jak je možné se násilí bránit, učit se ří-
a násilí. ta; kat ne.

šikana a jiné projevy násilí; Kam se obrátit pro pomoc, konkrétní te-
Použít důležitá telefonní formy sexuálního zneužívání dětí; lefonní čísla.
čísla v případě potřeby komunikace se službami odborné po- Šikana, jak se projevuje, kde hledat po-
pomoci. moci - praktické dovednosti. moc.

Co je sexuální kriminalita.

Uplatňovat způsoby bez- 13. Bezpečné chování, komunikace Názorné konkrétní případy bezpečného Morální rozvoj
pečného chování v sociál- s vrstevníky a neznámými lidmi. a nezodpovědného chování při styku Řešení problémů a rozhodova-
ním kontaktu s vrstevníky, s cizím lidmi. cích dovedností
při komunikaci s neznámý- Přijatelné způsoby řešení konfliktů. - dovednosti pro řešení pro-
mi lidmi, v konfliktních Vhodné postoje v krizových situacích. blémů a rozhodování z hledis-
a krizových situacích a vě- Kde a jak vyhledat pomoc. ka různých typů problémů
dět, kde v případě potřeby - problémy v mezildských
vyhledat pomoc. vztazích.

Řídit se pokyny odpověd- 14. Dodržování pravidel bezpečnosti Základní pravidla bezpečnosti a ochra-
ných osob při mimořád- a ochrany zdraví, bezpečnéprostředí ny zdraví.
ných událostech. ve škole; Bezpečnost ve škole - pravidla a nut-

ochrana zdraví při různých činnos- nost jejich respektování. Konkrétní
Použít důležitá telefonní tech, ochrana člověka za mimořádných příklady.
čísla v případě potřeby událostí. Mimořádné události: požár, povodeň,
pomoci. dopravní nehoda. Vhodné způsoby 

chování.
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UČEBNÍ OSNOVY 
 
 
 
5.8       VZDĚLÁVACÍ OBLAST:        ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

 
  5.8.2   VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 
 
          Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
          1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 

a) obsahové - obor je rozdělen do tří specifických složek: 
                                 

Činnosti ovlivňující zdraví 
                      Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
                      Činnosti podporující pohybové učení 
 

b) průřezová témata: OSV,  EV 
 

              c)   časové:   celková dotace v  1. - 10. ročníku  3 - 4 hodin týdně 
 

d) organizační:  vyučovací hodina: v tělocvičně (podle možností školy) 
                                                                        na školním hřišti 
                                                                        v okolí školy 
                                           plavecký kurz zpravidla ve  4. - 6. ročníku v Plavecké škole Zlín 
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uplaňuje zásady bezpečného chování;
je informován o škodlivosti návykových látek, zaujímá vůči nim odmítavý postoj;

snaží se o rozvoj pohybových schopností žáků;
vštěpuje žákům základní hygienické návyky při sportovních aktivitách;

udržuje přátelské vztahy se spolužáky, spolupracuje při hrách a soutěžích;

rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat, učí je respektu k úspěchům druhých;

spolupracuje při kolektivních hrách, podle svých možností pomáhá slabším
dodržuje stanovená pravidla, navazuje sociální vazby s ostatními žáky;

vštěpuje žákům smysl pro fair - play;

Kompetence 
občanské

učí žáky zásadám poskytování první pomoci;
upozorňuje na škodlivost návykových látek pro lidské zdraví;
dodržuje zásady čestného soupeření;

Ž

ovládá jednoduchá cvičení a základní cvičební polohy;

vede žáky k tvořivému myšlení při kolektivních hrách a důsledně dbá na dodržování
jejich pravidel;
srozumitelně popisuje a názorně předvádí požadovaná cvičení;
učí se znát a dodržovat svou roli při sportovních hrách a soutěžích;
umí porovnat rozdílnost sportovních výkonů, posoudit správnost cviků;
je schopen rozpoznat nebezpečné situace a vyhýbat se jim;

vydává jasné a srozumitelné povely a pokyny;
učí žáky správně reagovat na smluvená gesta a zvukové signály;

Ž

U

využívá individuálních schopností žáků, dbá na zlepšování vzájemných vztahů;

ovládá a demonstruje základní cvičební polohy a postoje;
respektuje individuální fyziologické a duševní rozdíly mezi žáky, přispůsobuje jim
prováděná cvičení;
získává kladný postoj k pohybovým aktivitám;
osvojuje si pohybové dovednosti a užívá je při hrách, soutěžích;

podporuje komunikaci mezi žáky a napomáhá mezi nimi vytvářet přátelské vztahy;
reaguje na smluvené povely a signály;

Kompetence                             
k učení

Kompetence                                     
k řešení 

problémů

Kompetence 
komunikativní

Kompetence 
sociální                         

a                                            
personální

2.   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

motivuje a vede žáky ke kladnému postoji k pohybu a sportu;
používá správnou sportovní terminologii, seznamuje s ní žáky;

Kompetence 
pracovní

U

Ž

U

Ž

U

Ž

U

Ž

U

relaxační a kompenzační techniky;
dodržuje zásady bezpečnosti a má osvojeny základní hygienické návyky;

vyhýbá se cvikům, jež by mohly vést k ohrožení nebo zhoršení zdravotního stavu
žáků;
snaží se uvědoměle rozvíjet své pohybové schopnosti a dovednosti;
vyhýbá se činnostem, které jsou v rozporu s jeho zdravotním oslabením, využívá

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. - 3. ročník ZŠS - I.

I. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Mít kladný postoj I/1 Význam pohybu pro zdraví Rozličné pohybové činnosti a hry OSV - Osobnostní rozvoj 
k pohybovým aktivitám.  - pohybový režim dle fyzické vyspělosti žáků a individuál- Rozvoj schopnosti poznávání

 - délka a intenzita pohybu ních schopností.  - cvičení smyslového vnímá-
 - spontánní pohybové činnosti a hry.   ní, pozornosti a soustředění.

Zvládat podle pokynů I/2 Příprava organismu Zahřátí oraganismu. OSV - Osobnostní rozvoj
přípravu na pohybovou  - příprava před pohybovou činností Vydýchání, odpočinek. Seberegulace a sebeorgan.
činnost.  - uklidnění po zátěži Cvičení na protažení svalstva. - cvičení sebeovládání.

 - protahovací cvičení.

Mít osvojeny základní I/3 Zdravotně zaměřené činnosti
pohybové lokomoce,  - správné držení těla Cviky na získání správného držení těla.
dovednosti a prostorovou  - průpravná, koordinační, kompenzač- Cvičení zaměřené na posilování, uvol - 
orientaci podle individuál- ní, relaxační, psychomotorická, decho- ňování  a protahování jednotlivých 
ních předpokladů. vá a jiná zdravotně zaměřená cvičení. svalových skupin, na zvětšování

rozsahu pohyblivosti kloubů,
na získání návyků správného držení
těla.
Relaxační cvičení.
Nácvik dýchání.
Uvědomění si jednotlivých částí těla.
Uvědomělý pohyb končetin i se zavře-
nýma očima. 
Cvičení pohybové koordinace.

Dodržovat základní zásady I/4 Hygiena při TV
zásady bezpečnosti  - osobní hygiena Sebeobsluha - převlékání, přezouvání,
při pohybových činnos-  - hygiena cvičebního prostředí mytí rukou.
tech a mít osvojeny  - vhodné oblečení, obuv. Cvičební úbor dle prostředí a počasí.
základní hygienické návy-
ky při pohybových
aktivitách.
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1. - 3. ročník ZŠS - I.

I. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
I/5 Bezpečnost při pohybových Seznámení s prostředím, poučení OSV Sociální rozvoj

činnostech BOZ. Mezilidské vztahy
 - v různém prostředí.  - péče o dobré vztahy,

 - chování podporující dobré
   vztahy, respekt, podpora,
   pomoc, vztahy a naše třída.

II. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

II/1 Pohybové hry
Reagovat na základní  -pohybové hry s různým zaměřením Pohybové hry (zaměřené na rychlost,
pokyny a povely obratnost, prostorovou orientaci,
k osvojované činnosti. koordinaci).

 - pohybové hry s využitím tradičního Hry s náčiním.
   i netradičního náčiní
 - pohybové hry bez náčiní
 - motivační, tvořivé a nápodobivé Hry na rozvoj sociálních vztahů.
   hry.

Mít osvojeny základní II/2 Základy gymnastiky
pohybové lokomoce,  - průpravná cvičení Zpevňování  a uvolňování těla.
dovednosti a prostorovou Průpravné cviky pro základní gym-
orientaci podle individuál- nastické úkony.
ních přrdpokladů. Strečink.

Základy gymnastických cvičení
 - vzpor dřepmo
 - sed roznožný s předklonem
 - kolébka
 - poskoky snožmo
 - válení sudů  z  mírného svahu
 - nácvik první fáze kotoulu  - "okénko"
 - rovnovážné postoje na jedné noze.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
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1. - 3. ročník ZŠS - I.

II. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

II/2 Základy gymnastiky  Cvičení s míčem a obručí.
 - cvičení s náčiním

Cvičení na lavičkách - chůze a její 
 - cvičení na vybraném nářadí.                                         modifikace.

Cvičení s využitím švédské bedny - 
 - sed na švédské bedně
 - klek na švédské bedně
 - prolézání dílů švédské bedny.

Cvičení s využitím průlezek , nízkého
žebříku, švédské lavičky.
Švédská lavička - výstup na lavičku,
přechod lavičky, sestup z lavičky.

Cvičení s využitím překážek -
  Lezení:
 - lezení libovolným způsobem 
 - podlézání, přelézání a prolézání
  vhodných překážek.

II/3 Rytmická a kondiční cvičení
Mít osvojeny základní  - vyjádření rytmu pohybem. Motivovaná a rytmizovaná chůze a běh
pohybové lokomoce, v základním tempu.
dovednosti a prostorovou Nácvik střídání chůze a běhu 
orientaci podle individuál- podle rytmického doprovodu.
ních přrdpokladů. Nácvik přísunného kroku stranou.

 - sladění jednoduchého pohybu Cvičení zaměřené na soulad pohybu
   s hudbou s rytmem hudby, rytmem říkanky.
 - jednoduché tanečky.
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1. - 3. ročník ZŠS - I.

II. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Chůze:

Mít osvojeny základní II/4 Základy atletiky  - navození správného držení těla
pohybové lokomoce,  - průpravné atletické činnosti   při chůzi (vyrovnávání  hlavy)
dovednosti a prostorovou  - varianty chůze  - volný pohyb paží během chůze
orientaci podle individuál-  - chůze daným směrem
ních přrdpokladů.  - chůze po čáre, laně, hadici apod.

 - chůze v zástupu za učitelkou
 - nácvik rytmické chůze s udáváním
   tempa
 - překračování nízkých překážek
   při chůzi.

Běh:
 - běhy na krátké vzdálenosti  - nácvik tichého našlapování při
 - motivovaný vytrvalostní běh   běhu
    (podle schopnosti žáků)  - zvedání nohou

 - ohýbání v kolenou
 - nácvik startu na daný signál
 - běh po celé ploše
 - běh v zástupu za učitelkou.

 - skok do dálky Skoky: 
 - poskoky na místě snožmo a střídavě
  na jedné a druhé noze
 - poskoky z místa
 - skok přes čáru
 - seskok  z výše 10 - 15 cm do dřepu.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové  vztahy)

Metodické 
poznámky
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1. - 3. ročník ZŠS - I.

II. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Házení a chytání:

II/4 Základy atletiky  - nácvik v chytání míče koulejícího se
 - hod míčkem.      po  zemi,

     po mírné šikmé ploše
 - nácvik chytání míče hozeného
   učitelkou
 - házení na terč  a cíl
 - nácvik nadhazování míče oběma
   rukama
 - manipulace s různými drobnými 
   předměty
 (sbírání, podávání, skladání, přenášení,
   házení).

Mít osvojeny základní II/5 Základy sportovních her
pohybové lokomoce,  - průpravné hry
dovednosti a prostorovou  - základy manipulace s míčem či Hry s míčem.
orientaci podle individuál-    jiným herním náčiním odpovídající Kolektivní hry s využitím chůze, běhu.
ních přrdpokladů.    velikosti a  hmotnosti

 - hry s upravenými pravidly. Honičky.

II/6 Pobyt ve vodním prostředí
 - hygiena plavání Dle možnosti realizace plaveckého 
 - adaptace na vodní prostředí výcviku, her ve vodě.
 - hry ve vodě
 - aquagymnastika
 - plavání (podle podmínek školy).

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky
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Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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1. - 3. ročník ZŠS - I.

II. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

Dodržovat základní zásady II/7 Turistika  a pobyt  v  přírodě Seznámení s pravidly chování EV - Vztah člověka k pro-
zásady bezpečnosti  - chování v přírodě v přírodě. středí - naše obec; prostředí
při pohybových činnos- Význam ochrany  přírody - ekologická a zdraví.
tech  a mít osvojeny  - ochrana přírody  výchova.
základní hygienické návy- Střídání rychlé a pomalé chůze,
ky při pohybových akti-  - chůze v terénu. přesun na krátké a dlouhé vzdálenosti. EV- Lidské aktivity 
vitách. a problémy život. prostředí

 - ochrana přírody a kulturních 
 památek
 (ochrana přírody při maso-
 vých sportovních akcích).

Mít osvojeny základní II/8 Pobyt v zimní přírodě
pohybové lokomoce,  - hry na sněhu a na ledě  Hry na sněhu, nácvik chůze po kluzké
dovednosti a prostorovou  - základní techniky pohybu  a jízdy  ploše, klouzání, sáňkování, bobování
orientaci podle individuál-    na saních a bobech  koulování, stavění sněhuláka.
ních přrdpokladů.  - bezpečnost při pohybových

   aktivitách na sněhu.

II/9 Další pohybové činnosti a netradiční
sporty 
 - podle podmínek školy  Podle podmínek  a zájmů žáků
 - zájmu  - lapače míčků, ringo kroužek, létající
 - možností žáků.    talíře, boccia,….)

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
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1. - 3. ročník ZŠS - I.

III.
ČINNOSTI  PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ 
UČENÍ 
POHYBOVÉ UČENÍ

Reagovat na základní III/1 Organizace při TV Převlékání, přesun, nástup pod vede-
pokyny a povely  - základní organizační činnosti. ním učitele.
k osvojované činnosti.

Zvládat podle pokynů III/2 Komunikace v TV Seznámení s povely a signály
přípravu na pohybovou  - smluvené povely a signály. (pohybové, slovní,  zvukové - píšťalka).
činnost.

III/3 Pravidla zjednodušených osvojova- Pravidla jednoduchých her a soutěží
ných pohybových činností a her. (Na jelena, Na rybáře, Škatule….)

III/4 Zásady sportovního jednání a chování
 - fair play.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
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4. - 6. ročník ZŠS - I.

I. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Zvládat podle pokynů zá- I/2 Příprava organismu Pohybové hry, vydýchání, dechová OSV Osobnostní rozvoj
kladní přípravu organismu - příprava před pohybovou činností cvičení. Rozvoj schopností poznávání
před pohybovou činností - uklidnění po zátěži Rozcvička - protahování jednotlivých - cvičené smyslového vnimá-
i uklidnění organismu - protahovací cvičení. svalových skupin. ní, pozornosti  a soustředění
po ukončení činnosti. Seberegulace a sebeorgani-

zace
- cvičení sebeovládání;
organizace vlastního času.

Zlepšovat svou tělesnou I/3 Zdravotně zaměřené činnosti Posilovací cviky, uvolňování svalstva,
zdatnost, pohybový projev - správné držení těla cviky pro správné držení těla, nácvik
a správné držení těla. - průpravná, koordinační, kompen- dýchání. Relaxace.

zační, relaxační, psychomotorická, Správné držení těla při chůzi, vyrovná-
Podle pokynu uplatňovat dechová a jiná zdravotně zaměřená ní hlavy, zad, vtažení břicha, souhybné
v pohybovém režimu ko- cvičení. pohyby paží a nohou, propínání pokr-
rektivní cvičení v souvislosti čených nohou, dostatečné zdvíhání
s vlastním zdravotním osla- chodidel, chůze v zástupu, nácvik chů-
bením. ze ve dvojicích, zrytmizování chůze -

vytleskávání, bubnování, nácvik chůze
po schodech střídavě L a P nohou,
chůze s lehkým předmětem v ruce.
Prohlubování nácviku pohybu nohou a
paží při běhu.
Poskoky na místě i z místa, dokola, uda-
ným směrem.

Podlézání a přelézání překážek, sjíždění
po skluzavce.

Uplatňovat hygienické a I/4 Hygiena při TV Osobní hygiena žáků, péče o cvičební
bezpečnostní zásady pro - osobní hygiena úbor - uložení, údržba, správná volba
provádění zdravotně - hygiena cvičebního prostředí oblečení.
vhodné a bezpečné po- - vhodné oblečení a obuv.
hybové činnosti.

Strana
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4. - 6. ročník ZŠS - I.

I. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
I/5 bezpečnost při pohybových činnos- Seznámení s pravidly bezpečnosti a je- OSV Sociální rozvoj

tech v různém prostředí jich dodržování (úbor, upozornění na Mezilidské vztahy
možná nebezpečí, riziková místa atd.) - péče o dobré vztahy

- chování podporující dobré
vztahy, respekt, podpora, po-
moc
- vztahy a naše skupina/třída.

II. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

Rozvíjet základní pohybové II/1 Pohybové hry Honičky, závodivé hry.
dovednosti podle svých po- - pohybové hry s různým zaměřením Základy míčových her (vybíjená, pře-
hybových možností a - pohybové hry s využitím tradičního hazovaná).
schopností. i netradičního náčiní

- motivační, tvořivé a napodobivé hry
Využívat osvojené pohy-
bové dovednosti při
hrách a soutěžích.

II/2 Základy gymnastiky Kolébka na zádech z dřepu, převaly
- průpravná cvičení stranou v lehu na rovné podložce (na-
- cvičení s náčiním pjaté nohy, vzpažmo), nácvik kotoulu.
- cvičení na vybraném nářadí. Smíšené visy na nízké hrazdě s výdrží.

Změny postojů a poloh.
Chůze po lavičce s obratem, v dřepu,
chůze po nízké kladině (obrácené lav.)
Výskok na sníženou švédskou bednu
do vzporu klečmo, dřep, stoj, seskok.

Rozvíjet základní pohy- II/3 Rytmická a kondiční cvičení Rytmizovaná chůze a běh, střídání chů-
bové dovednosti podle - vyjádření rytmu pohybem ze a běhu podle hudebního doprovodu.
podle hybových mož- - sladění jednoduchého pohybu Přísunný krok stranou, vpřed; nácvik
ností a schopností. s hudbou cvalu stranou.

- jednoduché tanečky. Nácvik zátočky ve dvojicích (žák a uč.)
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4. - 6. ročník ZŠS - I.

II. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Chůze s udáním tempa, střídání chůze a

II/4 Základy atletiky běhu.
- průpravné atletické činnosti Běh v daném tempu, správný pohyb
- varianty chůze nohou a paží při běhu, běh mezi pře-
- běhy na krátké vzdálenosti kážkami (slalom).
- motivovaný vytrvalostní běh Start na daný signál ze stoje, dřepu,
(podle schopností žáků) zákleku.

- skok do dálky Skok z místa - snožmo i střídavě, skok
do dálky bez rozběhu.
Přeskok přes gumu, seskok z výše na
podložku do dřepu.

- hod míčkem Nácvik hodu míčkem do dálky, na cíl.

Využívat osvojené pohy- II/5 Základy sportovních her
bové dovednosti při - průpravné hry Pravidla jednoduchých sportovních her.
hrách a soutěžích. - základní manipulace s míčem či Házení a chytání míče, chytání míče

jiným herním náčiním odpovídající koulejícího se po zemi, šikmé ploše.
velikosti a hmotnosti Chytání míče před sebou, nadhazování
- hry s upravenými pravidly. a chytání míče po odrazu od země, pře-

hazování nízkých překážek. Nácvik ho-
du míče do dálky horním obloukem.

II/6 Pobyt ve vodním prostředí Dle podmínek školy.
- hygiena plavání
- adaptace na vodní prostředí
- hry ve vodě, aquagymnastika
- plavání (podle podmínek školy).
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4. - 6. ročník ZŠS - I.

II. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ Turistické vycházky, prohlubování EV Lidské aktivity a pro-

II/7 Turistika a pobyt v přírodě vztahu k přírodě, význam ekologie. blémy životního prostředí
- chování v přírodě Přesun a chůze v terénu. - ochrana přírody a kulturních
- ochrana přírody památek (ochrana přírody při
- chůze v terénu. masových sportovních akcích)

EV Vztah člověka k pro-
středí -naše obec; prostředí
a zdraví.

II/8 Pobyt v zimní přírodě Hry na sněhu - klouzání, sáňkování, 
- hry na sněhu a na ledě koulování.
- základní techniky pohybu a jízdy Chůze po kluzké ploše.
na saních a bobech
- bezpečnost při pohybových
aktivitách na sněhu.

II/9 Další pohybové činnosti a netradiční Hry pro ovlivnění kondičních a koordi-
sporty podle podmínek školy, podle načních předpokladů.
zájmu a možností žáků. Rozvoj pohybových dovedností a ma-

nipulace s náčiním.
Rozvoj sociálních vztahů a soutěživé
hry.

III. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBO-
VÉ UČENÍ

Rozumět základním termí- III/2 Komunikace v TV, smluvené povely Užívání správného názvosloví při osvo- OSV Sociální rozvoj
nům tělocvičné terminolo- a signály. jovaných činnostech. Komunikace
gie a reagovat na pokyny Ústní povely, zvukové signály, gestiku- - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč
k provádění vlastní po- lace. předmětů a prostředí vytváře-
hybové činnosti. Komunikace mezi učitelem a žákem. ného člověkem

- dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální
- komunikace v růz. situacích

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky
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4. - 6. ročník ZŠS - I.

III. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBO-
VÉ UČENÍ

Využívat osvojené pohy- III/3 Pravidla zjednodušených osvojo- Dodržování daných pravidel, rozlišování
bové dovednosti při vaných pohybových činností a her. role hráče a rozhodčího.
hrách a soutěžích.

III/4 Zásady sportovního jednání a cho- Dbát na dodržování zásad fair play a OSV Morální rozvoj
vání; fair play. dohodnutých pravidel, na vzájemnou Řešení problémů a rozhodo-

ohleduplnost a kamarádství při hře i po vací dovednosti
ní bez ohledu na výsledek (vyhodnoce- - dovednosti pro řešení pro-
ní, pochvala za výkon, podání ruky sou- blémů v mezilidských vztazích
peři, …) Hodnoty, postoje, praktická

etika
- vytváření povědomí o kvali-
tách typu odpovědnost, spo-
lehlivost, spravedlivost, res-
pektování atd.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové  vztahy)

Metodické 
poznámky
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7. - 10. ročník ZŠS - I.

I. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Cíleně se připravit na po- I/1 Význam pohybu pro zdraví Důležitost pohybu pro zdraví člověka, OSV Osobnostní rozvoj
hybovou činnost a její - pohybový režim mimoškolní pohybové aktivity a rekre- Rozvoj schopností poznávání
ukončení. - pohybové aktivity. ační sportování. - cvičení smyslového vnímání,

pozornosti a soustředění
Seberegulace a sebeorgani-
zace
- cvičení sebeovládání
- organizace vlastního času.

Usilovat o zlepšení a udr- I/2 Rozvoj rychlostních, vytrvalostních, Zdokonalování rychlostních, vytrva-
žení úrovně pohybových silových a koordinačních schopností. lostních, silových a koordinačních
schopností a o zdokona- schopností dle možností jednotlivce.
lování základních lokomo- 
cí  a pohybových doved-
ností.

Cíleně se připravit na po-
hybovou činnost a její
ukončení.

Využívat základní kom- I/3 Prevence a korekce svalových Chůze přes nízké překážky, chůze v zá-
penzační a relaxační dysbalancí stupu, ve dvojicích, v řadě, chůze na
techniky. - průpravná, kondiční, koordinační, místě, chůze vzad.

koncentrační a postřehová cvičení Podlézání, přelézání, prolézání a sjíždě-
- kompenzační, vyrovnávací, ní překážek (koza, bedna, lavička, žebří-
relaxační cvičení ny).
- cvičení ke správnému držení těla Zvedání plného míče v kleku a ve stoji,
- jiná zdravotně zaměřená cvičení. koulení a přitahování plného míče v kle-

ku.
Cvičení s posilovací gumou, pružinou.
Cvičení se švihadly.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky
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7. - 10. ročník ZŠS - I.

I. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Uplatňovat bezpečné cho- I/4 Hygiena a bezpečnost při pohybo- Osobní hygiena chlapců a dívek. OSV Sociální rozvoj
vání v přírodě a v silnič- vých činnostech, Respektování vývojových odlišností Mezilidské vztahy
ním provozu. - vhodný oděv a obuv ve specifickém v období dospívání. - péče o dobré vztahy

prostředí. Samostatná péče o cvičební úbor - čis- - chování podporující dobré
Znát zásady ošetření tota, údržba, úklid skříňky. vztahy, respekt, podpora, po-
drobných poranění, umět Správná volba cvičebního oblečení. moc
požádat o pomoc. - vztahy a naše skupina/třída.

II. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

Zvládat v souladu s indi- II/1 Pohybové hry s různým zaměřením Závodivé a pohybové hry, různé druhy
viduálními předpoklady - pohybové hry s netradičními honiček, hry s využitím různého náčiní
osvojováné pohybové pomůckami. (stuha, míč, pešek, obruč, švihadlo,…)
dovednosti a využívat je
ve hře, soutěži, při rekre-
ačních činnostech.

II/2 Gymnastika, cvičení s náčiním a na Kolébka, převaly, kotouly.
vybraném nářadí. visy na nízké hrazdě, vis na

žebřinách.
Rychlé změny poloh a postojů. Rovno-
vážné postoje.
Výskok na švédskou bednu do vzporu
klečmo, seskok.

Snažit se o co nejspráv- II/3 Rytmické a kondiční formy cvičení Nácvik cvalu stranou a vpřed.
nější provedení pohybo- s hudbou a rytmickým doprovodem. Nácvik přísunného kroku vpřed i vzad.
vé činnosti. Vyjádření 3/4 taktu potleskem, podu-

pem.
Pohybové vyjádření pojmů nízko, vyso-
ko, pomalu, rychle.
Cvičení s náčiním i bez náčiní při hudbě
(improvizace).

Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
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7. - 10. ročník ZŠS - I.

II. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

II/4 Atletika Základy atletických disciplín - běh,
- starty skok, hod.
- běhy na dráze, v terénu (podle Běh na krátké a dlouhé tratě.
schopností a možností žáků). Běh na 10 - 16 m s výběhem na daný

signál ze stoje, dřepu, sedu i kleku, ply-
nulé zrychlování a zpomalování běhu,
změny směru běhu, běh po kružnici a 
po "8", nácvik běhu s přeskokem přes
nízkou překážku.

- skok do dálky, skok do výšky Přeskok nízkých překážek, napjaté gumy
seskok na měk.podložku do dřepu,
skok do dálky bez i s rozběhem,
poskoky v dřepu, poskoky s obraty

- hod míčkem, granátem, vrh koulí Hod kriketovým míčkem, hod granátem,
(podle možností a vybavení školy) vrh koulí.

II/5 Sportovní hry s upravenými pravidly Základy sportovních her - kopaná, ko-
(výběr podle možností školy). šíková, vybíjená, přehazovaná, …

Závodivé hry, honičky.

II/6 Plavání, prvky zdravotního plavání Dle podmínek školy.
(podle podmínek školy).

II/7 Turistika a pobyt v přírodě EV Lidské aktivity a pro-
- základní poznatky z turistiky Turistické vycházky, chůze v terénu blémy životního prostředí
- chůze a orientace v terénu dle orientačních bodů, pravidla chová- - ochrana přírody a kulturních
- táboření ní v přírodě, význam ochrany přírody, památek (ochrana přírody při
- základní turistické dovednosti vhodná místa pro táboření. masových sportovních
- ochrana přírody. akcích).

EV Vztah člověka k pro-
středí -naše obec; prostředí
a zdraví.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové  vztahy)

Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
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7. - 10. ročník ZŠS - I.

II. ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

II/8 Pobyt v zimní přírodě Sáňkování, bobování, základy bruslení
- základní techniky jízdy na lyžích, a lyžování.
sáňkách a bobech Pobyt v zimní přírodě - bezpečnost
- pobyt v zimní přírodě pohybu, oblékání.
- bezpečnost pohybu v zimní horské
krajině a pří pohybových aktivitách
na sněhu (podle podmínek školy). Hry na rozvoj pohybových dovedností

a manipulace s náčiním.
II/9 Další (i netradiční) pohybové činnosti Rozvoj sociálních vztahů, soutěživé

(podle podmínek školy a zájmu žáků). hry.
Sezónní činnosti - jízda na kole, kolo-
běžce, tříkolce, kolečkových bruslích,
skateboardu.

III. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBO-
VÉ UČENÍ

Dodržovat dohodnutou III/1 Komunikace v TV Užívání odborného názvosloví při OSV Sociální rozvoj
spolupráci v družstvu - smluvené povely, signály, gesta sportovních činnostech. Komunikace
při kolektivních hrách. - základy odborné terminologie Reakce na smluvené povely, signály - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč

- vzájemná komunikace při osvojova- a gesta. předmětů a prostředí vytváře-
Sledovat určené prvky ných pohybových činnostech. Dodržování zásad fair play, důraz na ného člověkem
pohybové činnosti a vý- ohleduplnost, spolupráci, kamarádství - dovednosti pro sdělování
kony. a pomoc druhým. verbální i neverbální

- komunikace v různých situa-
cích.

Sledovat určené prvky III/2 Historie a současnost sportu, význam- Osobnosti domácího i světového spor-
pohybové činnosti a vý- né sportovní soutěže. tu.
kony. Historie sportovních soutěží, základní

přehled o sportovních odvětvích.
Sledování olympiády, MS, klubových
soutěží.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
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7. - 10. ročník ZŠS - I.

III. ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBO-
VÉ UČENÍ

Dodržovat dohodnutou III/3 Pravidla osvojovaných pohybových Dodržování pravidel her a soutěží. OSV Morální rozvoj
spolupráci v družstvu činností, základní pravidla her. Rozlišení role hráče a rozhodčího, Řešení problémů a rozhodo-
při kolektivních hrách. respektování  jeho rozhodování. vací dovednosti

Obsazení žáka do role rozhodčího. - dovednosti pro řešení pro-
blémů v mezilidských vztazích
Hodnoty, postoje, praktická
etika
- vytváření povědomí o kvali-
tách typu odpovědnost, spo-
lehlivost, spravedlivost, res-
pektování atd.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
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UČEBNÍ OSNOVY 
 
 
 
  5.9  VZDĚLÁVACÍ OBLAST:      ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 
  5.9.1 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:     PRACOVNÍ ČINNOSTI 
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 

    a)  obsahové - obor je členěn do složek: 
 

                            I. stupeň: I.     Sebeobsluha        
                                                   II.    Práce s drobným materiálem 
                                                   III.  Práce montážní a demontážní 
                                                   IV.  Pěstitelské práce 
                                                   V.   Práce v domácnosti 
 
                              II. stupeň: I.     Práce s technickými materiály 
                                                   II.    Práce montážní a demontážní 
                                                   III.   Pěstitelské práce 
                                                   IV.   Práce v domácnosti 
 
         b)  průřezová témata: VMEGS, EV 
 
         c)  časové - celková dotace: 
  
                              I. stupeň: 21 hodin týdně / 1. –3. ročník   3hodiny 
                                                                         / 4. – 6. ročník  4 hodiny 
                             II. stupeň: 24 hodin týdně, z toho v  7. a 8. ročníku  

                                                                              1 disponibilní hodina 
   
         d) organizační: - jednotkou je vyučovací hodina 

- vyučovací hodiny se zpravidla spojují do bloků: 
                               na  I. stupni  v   1. –   3. ročníku:   2+1 
                                                    ve  4. –  6. ročníku:   2+2 
                               na  II.stupni  v   7. – 10. ročníku:   2+2+2 (3+3) 
          - místem vyučování jsou: 
                                na  I. stupni především kmenové učebny, školní pozemek 
                                na II. stupni  kmenové učebny, odborné pracovny  
                                                                         pro dílenské a domácí práce, školní pozemek. 
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učí žáky rozpoznat a popsat problém a volit vhodné způsoby řešení 
posiluje žáky v získávání sebedůvěry;

Kompetence 
pracovní

Ž

a ochrany životního prostředí
dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce 

učí žáky pracovat přesně, vede je k šetření materiálem;
učí žáky dovést práci do konce;
zaměřuje se na praktickou využitelnost naučeného;
má kladný vztah k manuálním činnostem;
zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých
pracovních činnostech;

U

a fantazii;

i získaných zkušeností;

zjišťuje reálné možnosti žáků na další uplatnění v životě;

má představu o dalším uplatnění v životě;
chrání vlastní i cizí majetek;

vytváří podmínky, aby žák mohl zažít pocit úspěchu;
se učí rozpoznat a popsat problém, učí se  jej řešit pomocí naučených stereotypů

umí se obrátit o radu a problém v souladu s ní řešit;

rozlišuje druhy materiálů, jejich vlastnosti a možnosti opracování;

U

Ž

U

Ž

U

Ž

U

Ž

                    2. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU PRACOVNÍ ČINNOSTI

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

přistupuje k žákům individuálně, respektuje jejich výbavu a aktuální možnosti;
motivuje žáky a vede je k rozvíjení pozitivní sebedůvěry ve vlastní schopnosti;Kompetence                               

k učení
umožňuje žákům realizovat své vlastní nápady, podněcuje jejich tvořivost

se učí chápat jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály;

vytváří příznivé pracovní podmínky a atmosféru;
vyžaduje dodržování pravidel slušného chování;

Kompetence 
komunikativní

Kompetence                                        
k řešení 

problémů

vytváří příležitosti ke vzájemné komunikaci mezi žáky a vede je kultivovanému
projevu;
reaguje přiměřeně ke svým možnostem na dané instrukce;

dává srozumitelné pokyny směrem k žákům a ověřuje jejich pochopení;
zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují (úkoly ve dvojicích, skupinová práce);

učí žáky dovednosti si pomáhat a spolupracovat v kolektivu;
umožňuje každému žáku zažít úspěch;
je schopen a ochoten pomoci jinému, je vnímavý k okolí;

Kompetence 
sociální                                    

a                                        
personální

umí ohodnotit svou i práci jiných;
přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů;

Kompetence 
občanské

vede žáky k odpovědnosti za zdraví svoje a ostaních při uplatňování znalostí
získaných v  předmětu Pracovní činnosti;

dodržuje základní společenské normy kolektivu;
učí se chránit své zdraví, dodržovat naučené stereotypy chování zdravého životního 
stylu a ochrany životního prostředí;

U

Ž

 
 
 
 
                                                                    
 
 



 

 

 

1. ročník ZŠS - I.

I.  SEBEOBSLUHA

I/1 Základní hygienické návyky, osobní Správné používání WC. OSV Sociální rozvoj
hygiena. Osobní hygiena. Mezilidské vztahy

Umývání rukou a obličeje,  - péče o dobré vztahy;
čištění zubů, používání  chování podporující dobré
kapesníku, hřebenu, péče o svůj  vztahy, respekt, podpora,
zevnějšek. pomoc, vztahy a naše třída.

I/2 Svlékání a oblékání oděvu, skládání Svlékání a oblékání prádla a oděvů.
oděvu, obouvání. Rozepínání a zapínání knoflíků,

zdrhovadel, háčků a patentů.
Šněrování, upevňování pásků,
skládání oděvu.
Obouvání a zouvání obuvi.

I/3 Běžná údržba oděvu a obuvi, 
ukládání, čištění.

I/4 Péče o osobní věci, uklízení Péče o osobní věci a školní pomůcky.
 a ukládání osobních věcí.

II. PRÁCE  S  DROBNÝM
MATERIÁLEM

II/1 Různé drobné materiály  a jejich užití DROBNÝ MATERIÁL A PŘÍRODNINY
 - přírodniny,  - druhy přírodnin, suché plody.

OSV Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopnosti poznávání
- cvičení smyslového vnímá-
ní, pozornosti a soustředění.

 - modelovací hmota,

 - papír a karton.

Strana
1

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Metodické 
poznámky

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)
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1. ročník ZŠS - I.

II. PRÁCE  S  DROBNÝM
MATERIÁLEM Různý materiál:

 - velikost, barva, tvar…

II/2 Pracovní pomůcky a nástroje, funkce Pojmenovat pracovní pomůcky.
a využití. Otevírání a zavírání dveří.

Rozsvěcování a zhasínání světla.

II/3 Jednoduché pracovní operace Drobný materiál a přírodniny:
a postupy, organizace práce.  - třídění podle velikosti, barvy, tvaru,

 - ukládání roztříděného materiálu
    do různých nádob, krabic, zásuvek,
 - přesýpání, překládání,
 - navíjení vlny, provázku na cívku,
 - sbírání a rozlišování listů, nalepování
   listů,
 - navlékání korálků,
 - stříhání provázků, slámy.

Modelovací hmota:
 - utváření tvarů a snadných 
   předmětů,
 - hnětení modelovací hmoty jednou
   a oběma rukama,
 - modelování z plastelíny,
 - hnětení, stlačování, vyvalování
  tvarů prsty, dlaněmi.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z RVP

PRACOVNÍ ČINNOSTI 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva

Metodické 
poznámky

 
 
                                                                                                               



 

 

1. ročník ZŠS - I.

II. PRÁCE  S  DROBNÝM
MATERIÁLEM Papír:

 - mačkání papíru do kuliček,
 - trhání papíru na stále drobnější
   kousky,
 - vytrhávání předkreslených tvarů,
 - překládání papíru, skládanky,
 - lepení papíru, mozaika.

II/4 Lidové zvyky, tradice, řemesla;  - návštěva vánočních a velikonočních
užití některých jednoduchých technik    výstav, ukázky řemesel; techniky;
zpracování některých materiálů.    zdobení perníků.

III.   PRÁCE MONTÁŽNÍ   
 A  DEMONTÁŽNÍ

III/1 Stavebnice, plošné; Stavění z kostek  (komíny, mosty, zdi,
sestasvování jednoduchých modelů. domy).

Skládání stavebnic (hříbky, mozaika,
plastikové a dřevěné stavebnice).

III/2 Práce podle slovního návodu Skládání kostek do krabic.
a jednoduché předlohy.

III/3 Montáž a demontáž jednoduchých předmětů. Skládání, rozkládání hraček a předmětů.

IV. PĚSTITELSKÉ   PRÁCE

IV/1 Základní podmínky pro pěstování Pozorování podmínek pro život
rostlin, půda a její zpracování; rostlin - voda, světlo, teplo, půda, 
výživa rostlin; osivo. vzduch.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mez ipředmětové vztahy)

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

PRACOVNÍ ČINNOSTI 3
Metodické 
poznámky

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva
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1. ročník ZŠS - I.

IV. PĚSTITELSKÉ   PRÁCE
IV/3 Pěstování pokojových rostlin,  Zalévání  pokojových rostlin

podmínky pro pěstování. a  rostlin  na pozemku.

IV/4 Zásady bezpečné práce  Dodržovat hygienu práce,
s rostlinami.  bezpečně zacházet s nářadím.

V. PRÁCE  V  DOMÁCNOSTI

V/3 Stolování; jednoduchá úprava Stolování ve třídě a ve školní jídelně
stolu, pravidla správného stolování. (hygiena před stolováním, usazení ke

stolu, užití stolového vybavení včetně
příborů, kultura stolování ).

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana
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2. ročník ZŠS - I.

I.  SEBEOBSLUHA

I/1 Základní hygienické návyky, osobní Správné používání WC. OSV Sociální rozvoj
hygiena. Osobní hygiena. Mezilidské vztahy

 Umývání rukou a obličeje,  - péče o dobré vztahy;
čištění zubů, používání chování podporující dobré
kapesníku, hřebenu, péče o svůj vztahy, respekt, podpora,
zevnějšek. pomoc, vztahy a naše třída.

I/2 Svlékání a oblékání oděvu, skládání Svlékání a oblékání prádla a oděvů.
oděvu, obouvání. Rozepínání a zapínání knoflíků, 

zdrhovadel, háčků a patentů.
Šněrování, upevňování pásků,
skládání oděvu.
Obouvání a zouvání obuvi.

I/3 Běžná údržba oděvu a obuvi, 
ukládání, čištění.

I/4 Péče o osobní věci, uklízení  Péče o osobní věci a školní pomůcky.
 a ukládání osobních věcí.

II. PRÁCE  S  DROBNÝM
MATERIÁLEM

II/1 Různé drobné materiály  a jejich užití DROBNÝ MATERIÁL A PŘÍRODNINY OSV Osobnostní rozvoj
 - přírodniny,  - druhy přírodnin, suché plody. Rozvoj schopnosti poznávání

- cvičení smyslového vnímání,
 pozornosti a soustředění.

 - modelovací hmota,

 - papír a karton,

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

Strana
1
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2. ročník ZŠS - I.

II. PRÁCE  S  DROBNÝM
MATERIÁLEM
 - textil,

 Různý materiál:
 - drát, fólie aj.  - velikost, barva, tvar….

II/2 Pracovní pomůcky a nástroje, funkce Pojmenovat pracovní pomůcky.
a využití. Otevírání a zavírání dveří,

odemykání  a zamykání dveří.
Rozsvěcování a zhasínání světla.

II/3 Jednoduché pracovní operace Drobný materiál a přírodniny:
a postupy, organizace práce.  - třídění podle velikosti, barvy, tvaru,

 - ukládání roztříděného materiálu
  do různých nádob, krabic, zásuvek,
 - navíjení vlny, provázku na cívku,
 - sbírání a rozlišování listů, nalepování
   listů,
 - navlékání korálků,
 - stříhání provázků, slámy, vlny
   a hadříků,
 - splétání provázků, bužírky a dalších
   materiálů,
 - manipulace s drobným materiálem 
 - přesýpání, překládání apod.

Modelovací hmota:
 - utváření tvarů a snadných 
   předmětů ( kulička, had,ovoce…),
 - hnětení modelovací hmoty jednou
   a oběma rukama,
 - modelování z plastelíny, písku, 
   moduritu,
 - hnětení, stlačování, vyvalování
   tvarů prsty, dlaněmi.

Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z  RVP

PRACOVNÍ ČINNOSTI 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
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2. ročník ZŠS - I.

II. PRÁCE  S  DROBNÝM
MATERIÁLEM Papír:

 - mačkání papíru do kuliček,
 - trhání papíru na stále drobnější
   kousky,
 - vytrhávání předkreslených tvarů,
 - překládání papíru, skládanky,
 - lepení papíru, mozaika.

II/4 Lidové zvyky, tradice, řemesla;  - návštěva vánočních a velikonočních
užití některých jednoduchých technik    výstav, ukázky řemesel; techniky;
zpracování některých materiálů.    zdobení perníků.

III. PRÁCE MONTÁŽNÍ   
 A   DEMONTÁŽNÍ

III/1 Stavebnice, plošné, prostorové; Stavění z kostek (komíny, mosty, zdi,
sestavování jednoduchých modelů. domy).

Skládání stavebnic (hříbky, mozaika,
plastikové a dřevěné stavebnice).

III/2 Práce podle slovního návodu Skládání kostek do krabic.
a jednoduché předlohy. Sestavování tvarů ze špejlí, tyček,

dřívek apod.

III/3 Montáž a demontáž jednoduchých předmětů. Skládání, rozkládání a šroubování
předmětů.  hraček a  předmětů.

IV. PĚSTITELSKÉ   PRÁCE

IV/1 Základní podmínky pro pěstování Pozorování podmínek pro život 
rostlin, půda a její zpracování; rostlin - voda, světlo, teplo, půda, 
výživa rostlin; osivo. vzduch.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

PRACOVNÍ ČINNOSTI 3

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
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2. ročník ZŠS - I.

IV. PĚSTITELSKÉ   PRÁCE
IV/2 Pěstování rostlin na zahradě Zalévání rostlin na pozemku.

(okrasné rostliny, léčivky, jedovaté Hrabání listí.
rostliny, koření, zelenina  aj. ). Sbírání šišek, plodů kaštanu, dubu,

buku apod.

IV/3 Pěstování pokojových rostlin, podmínky Klíčení rostlin v koutku živé přírody.
podmínky pro pěstování. Zalévání  pokojových rostlin.

IV/4 Zásady bezpečné práce Dodržovat hygienu práce,
s rostlinami.  bezpečně zacházet s nářadím.

 Práce se zahradnickým náčiním
 (hrábě, motyčka).

V. PRÁCE  V  DOMÁCNOSTI

V/3 Stolování; jednoduchá úprava Stolování ve třídě a ve školní jídelně.
stolu, pravidla správného stolování.

V/5 Drobné úklidové práce, utírání prachu, Úprava prostředí třídy, školy, okolí
prachu, mytí nádobí, mytí podlahy, školy.
vysávání prachu. Zachovávání čistoty.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

PRACOVNÍ ČINNOSTI 4

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

 
                                                                                                       



 

330 
 

3.ročník ZŠS - I.

I.  SEBEOBSLUHA

Zvládnout základní I/1 Základní hygienické návyky, osobní Správné používání WC.
hygienické návyky hygiena. Osobní hygiena. 
a sebeobslužné čiinosti.  Umývání rukou a obličeje,

čištění zubů, používání
kapesníku, hřebenu, péče o svůj
zevnějšek.

Zvládnout oblékání I/2 Svlékání a oblékání oděvu, skládání Svlékání a oblékání prádla a oděvů.
a svlékání oděvu, oděvu, obouvání. Rozepínání a zapínání knoflíků, 
skládání a uložení oděvu, zdrhovadel, háčků a patentů.
obouvání. Šněrování, upevňování pásků,

skládání oděvu.
Obouvání a zouvání obuvi.

Udržovat pořádek ve I/3 Běžná údržba oděvu a obuvi, 
svých věcech i ve svém ukládání, čištění.
okolí.

I/4 Péče o osobní věci, uklízení Péče o osobní věci a školní pomůcky.
 a ukládání osobních věcí.

II. PRÁCE  S  DROBNÝM
MATERIÁLEM

Zvládat základní II/1 Různé drobné materiály  a jejich užití DROBNÝ MATERIÁL A PŘÍRODNINY OSV Osobnostní rozvoj
manuální dovednosti  - přírodniny,  - druhy přírodnin, suché plody. Rozvoj schopností poznávání
při práci s jednoduchými  - cvičení smyslového vnímá-
materiály a pomůckami. ní, pozornosti a soustředění;

péče o dobré vztahy.

 - modelovací hmota,

 - papír a karton,

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

Strana
1
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3.ročník ZŠS - I.

II. PRÁCE  S  DROBNÝM
MATERIÁLEM

II/1  - textil,
Různý materiál:

Třídit různé druhy  - drát, fólie aj.  - velikost, barva, tvar….
drobného materiálu
podle velikosti, tvaru, barev.

II/2 Pracovní pomůcky a nástroje, funkce Pojmenovat pracovní pomůcky.
a využití. Otevírání a zavírání dveří,

odemykání  a zamykání dveří.
Rozsvěcování a zhasínání světla.

Vytvářet jednoduchými II/3 Jednoduché pracovní operace Drobný materiál a přírodniny:
postupy různé předměty a postupy, organizace práce.  - třídění podle velikosti, barvy, tvaru,
z tradičních a netradičních  - ukládání roztříděného materiálu
materiálů.     do různých nádob, krabic, zásuvek,

 - navíjení vlny, provázku na cívku,
 - sbírání a rozlišování listů, nalepování
   listů,
 - navlékání korálků,
 - stříhání provázků, slámy, vlny
   a hadříků,
 - splétání provázků, bužírky a dalších
   materiálů,
 - manipulace s drobným materiálem - 
 - přesýpání, překládání apod.

Modelovací hmota:
 - utváření tvarů a snadných 
   předmětů ( kulička, had,ovoce…),
 - hnětení modelovací hmoty jednou
   a oběma rukama,
 - modelování z plastelíny, písku, 
   moduritu,
 - hnětení, stlačování, vyvalování
   tvarů prsty, dlaněmi.

Metodické 
poznámky

Téma učiva

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z  RVP

PRACOVNÍ ČINNOSTI 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z  RVP (žák by měl) 
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3.ročník ZŠS - I.

II. PRÁCE  S  DROBNÝM
Pracovat podle MATERIÁLEM Papír:
slovního návodu.  - mačkání papíru do kuliček,

 - trhání papíru na stále drobnější
   kousky,
 - vytrhávání předkreslených tvarů,
 - překládání papíru, skládanky,
 - lepení papíru, mozaika.

II/4 Lidové zvyky, tradice, řemesla;  - návštěva vánočních a velikonočních
užití některých jednoduchých technik    výstav, ukázky řemesel; techniky;
zpracování některých materiálů.    zdobení perníků.

III. PRÁCE MONTÁŽNÍ   
 A   DEMONTÁŽNÍ

Zvládat elementární III/1 Stavebnice, plošné, prostorové; Stavění z kostek  (komíny, mosty, zdi,
dovednosti a činnosti sestavování jednoduchých modelů.  domy).
při práci se stavebnicemi. Skládání stavebnic (hříbky, mozaika,

plastikové a dřevěné stavebnice).

III/2 Práce podle slovního návodu Skládání kostek do krabic.
a jednoduché předlohy. Sestavování tvarů ze špejlí, tyček,

dřívek apod.

III/3 Montáž a demontáž jednoduchých předmětů. Skládání, rozkládání a šroubování
předmětů.  hraček a  předmětů.

IV. PĚSTITELSKÉ   PRÁCE

Provádět pozorování IV/1 Základní podmínky pro pěstování Pozorování podmínek pro život život
přírody v jednotlivých rostlin, půda a její zpracování; rostlin - voda, světlo, teplo, půda, 
ročních obdobích. výživa rostlin; osivo. vzduch.

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mez ipředmětové vztahy)
Metodické 
poznámky

Strana
PRACOVNÍ ČINNOSTI 3

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět
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3.ročník ZŠS - I.

IV. PĚSTITELSKÉ   PRÁCE
Pečovat o nenáročné IV/2 Pěstování rostlin na zahradě Zalévání rostlin na pozemku.
rostliny v bytě (okrasné rostliny, léčivky, jedovaté Hrabání listí.
i na zahradě. rostliny, koření, zelenina aj. ). Sbírání šišek, plodů kaštanu, dubu,

buku apod.

IV/3 Pěstování pokojových rostlin, podmínky Klíčení rostlin v koutku živé přírody.
podmínky pro pěstování. Zalévání  pokojových rostlin.

Používat lehké zahradní IV/4 Zásady bezpečné práce Dodržovat hygienu práce,
náčiní. s rostlinami. bezpečně zacházet s nářadím.

Práce se zahradnickým náčiním
(hrábě, motyčka).

V. PRÁCE  V  DOMÁCNOSTI

Orientovat se v základním V/1 Základní vybavení kuchyně.  Seznámit se s vybavením místnosti,
vybavení kuchyně.  s uložením nádobí.

Připravit jednoduchý V/2 Potraviny, výběr, nákup a skladování Umývat ovoce a zeleninu před 
pokrm. potravin. použitím; příprava jednoduché svačiny;

mazat chléb s máslem; nalévat 
tekutinu do hrnku; oloupat ovoce:
banán, mandarinku, pomeranč.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

PRACOVNÍ ČINNOSTI 4
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP Téma učiva

Metodické 
poznámky

hrnek, talíř, miska,

ovoce, zelenina,
pečivo, příbor,

máslo.
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3.ročník ZŠS - I.

PRÁCE  V  DOMÁCNOSTI
Upravit stůl pro V/3 Stolování; jednoduchá úprava Stolování ve třídě a ve školní jídelně.
jednoduché stolování. stolu, pravidla správného stolování.

Chovat se vhodně při 
stolování.

V/4 Práce s drobným kuchyňským  
náčiním, bezpečnost
při zacházení s kuchyňskými 
pomůckami.

Zvládat drobné úklidové V/5 Drobné úklidové práce, utírání prachu, Úprava prostředí třídy, školy, okolí
práce. prachu, mytí nádobí, mytí podlahy, školy.

vysávání prachu. Utírání úprachu, sbírání a vynášení
odpadků, zachovávání čistoty.

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

PRACOVNÍ ČINNOSTI 5
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy)
Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP Téma učiva

Metodické 
poznámky
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4.ročník ZŠS - I.

I.  SEBEOBSLUHA
Pečovat o své tělo,
Pečovat o své tělo, I/2 Svlékání a oblékání oděvu, skládání Rozepínání a zapínání knoflíků a zipu. OSV-Osobnostní rozvoj
svúj zevnějšek i své oděvu, obouvání. Sebepoznání a sebepojetí-já
osobní věci. Šněrování a zavazování bot. jako zdroj informací o sobě,

moje tělo.
I/1 Základní hygienické návyky, Skládání oděvů.

osobní hygiena.
Ukládání pomůcek do aktovky, lavice.

Správné používání WC.

Osobní hygiena, mytí rukou
a obličeje, čištění chrupu.

Používání kapesníku, hřebenu.

II.  PRÁCE S DROBNÝM
 MATERIÁLEM

Pracovat podle předlohy II/1 Různé drobné materiály a jejich užití Stříhání papíru.
a vytvářet přiměřenými (přírodniny, modelovací hmota, papír Vystřihování podle linie.
pracovními postupy a karton, textil, drát, folie, aj.) Skládání, překládání papíru a lepení.
různé výrobky Polepování předmětů(např. krabiček)
z drobných materiálů. papírem.

III.  PRÁCE MONTÁŽNÍ
 A DEMONTÁŽNÍ

Spojovat a rozpojovat III/3 Montáž a demontáž jednoduchých Navlékání korálků podle velikosti
různé jednoduché předmětů. a barev na nit.
předměty. Propichování a navlékání papírů

různých druhů.
Skládání puzzle, hříbky, mozaika,
dřevěné stavebnice.
Jednoduché stavebnice a kostky.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1
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4.ročník ZŠS - I.

IV.  PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Ošetřovat a pěstovat IV/3 Pěstování pokojových rostlin, Zalévání pokojových rostlin a rostlin
nenáročné pokojové podmínky pro pěstování. na pozemku.
i venkovní rostliny. Klíčení rostlin (koutek živé přírody).

Pozorování podmínek pro život (voda,
teplo, světlo, půda, vzduch).
Práce se zahradnickým nářadím
(hrábě, motyčka).
Hrabání listí. Zametání.

V. PRÁCE V DOMÁCNOSTI
Vědět, jakým způsobem V/5 Drobné úklidové práce, utírání prachu,
udržovat pořádek v bytě, mytí nádobí, mytí podlahy,
ve třídě. vysávání prachu.

Výstup z RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z  RVP

PRACOVNÍ ČINNOSTI 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mez ipředmětové vztahy)
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5.ročník ZŠS - I.

I. SEBEOBSLUHA
Dodržovat zásady I/4 Péče o osobní věci, uklízení Skládání oděvu (TV) do skříněk,
účelného oblékání. a ukládání osobních věcí. v šatně.

II.  PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM

Volit vhodné pracovní II/2 Pracovní pomůcky a nástroje, Stříhání složitějších tvarů podle
pomůcky, nástroje a náčiní funkce a využití. předepsané linie (vystřihovánky),
vzhledem k použitému použití perořízků, malých nůžek.
materiálu. II/3 Jednoduché pracovní operace Rozkládání a skládání krabic

a postupy, organizace práce. ( od potravin).
Udržovat pořádek na Seznámení se dřevem.
pracovním místě, Jednoduché opracování dřeva.
dodržovat zásady hygieny Zatloukání a vytahování hřebíků.
a bezpečnosti práce. Úprava dřeva pilníkem.

III.  PRÁCE MONTÁŽNÍ
 A DEMONTÁŽNÍ

Pracovat podle slovního III/2 Práce podle slovního návodu, Skládání stavebnic složitějšího typu
návodu, předlohy. předlohy. (Lego) podle předlohy.

Skládání puzzle (vícedílné).
IV.  PĚSTITELSKÉ PRÁCE

Znát základní podmínky IV/1 Základní podmínky pro pěstování Zpracování půdy (dle možností školy).
a postupy pro pěstování rostlin, půda a její zpracování; Příprava půdy rytím, kopčením, 
vybraných rostlin. výživa rostlin; osivo. hrabáním.

Příprava půdy před setím.
Setí do řádků a jamek.
Pletí a zalévání záhonů.

V.  PRÁCE V DOMÁCNOSTI
Znát základní vybavení V/1 Základní vybavení kuchyně. Seznámení s kuchyňským vybavením
kuchyně. (talíře, sklenice, příbory).

Zvládat práci s  jednodu- V/4 Práce s drobným kuchyňským
chými kuchyňskými náčiním, bezpečnost při zacházení
nástroji. s kuchyňskými pomůckami.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z  RVP

Strana
1
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6.ročník ZŠS - I.

I.  SEBEOBSLUHA
Zvládat běžnou údržbu I/3 Běžná údržba oděvu a obuvi, Skládání oděvu na menší místo,
oděvu a obuvi. ukládání, čištění. věšení na ramínko, kartáčování oděvu.

Žehlení ručníků a utěrek.

II.  PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM

Využívat při tvořivých II/4 Lidové zvyky, tradice, řemesla; Použití vlny a textilu.
činnostech vlastní fantazii užití jednoduchých technik, Polepování vlnou.
i prvky lidových tradic. zpracování vybraných materiálů. Provlékání textilu vlnou.

Nácvik předního stehu.

III. PRÁCE MONTÁŽNÍ
A DEMONTÁŽNÍ

Provádět při práci III/1 Stavebnice plošné, prostorové. Stavebnice typu PLASTKOM
se stavebnicemi Sestavování jednoduchých modelů. (vrtulník, domeček, auto).
jednoduchou montáž
a demontáž.

Udržovat pořádek na svém
pracovním místě,
dodržovat zásady hygieny
a bezpečnosti práce.

IV.  PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Volit podle druhu IV/2 Pěstování rostlin na zahradě Pěstování zeleniny podle podmínek
pěstitelských činností (okrasné rostliny, léčivky, jedovaté školy (ředkvičky, hrách, květiny …)
správné pomůcky, rostliny, koření, zelenina, aj.) Úprava půdy před setím.
nástroje a náčiní. Pletí a zalévání zeleniny.

IV/4 Zásady bezpečné práce s rostlinami.
Vědět o léčivkách 
jedovatých rostlinách.

Dodržovat zásady
hygieny a bezpečnosti
práce při práci s rostlinami
na zahradě.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP

Strana
1
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6.ročník ZŠS - I.

V.  PRÁCE V DOMÁCNOSTI
Uplatńovat zásady V/2 Potraviny, výběr, nákup a skladování Nákup potravin (využití peněz).
správné výživy. potravin.

V/3 Stolování; jednoduchá úprava stolu, Mytí ovoce a zeleniny.
Připravit jednoduché pravidla správného stolování.
pohoštění. Skladování potravin (lednice, spíž).

Udržovat pořádek a čisto- Stolování.
tu pracovních ploch, Příprava svačiny (mazání rohlíků, 
dodržovat základy hygieny chleba).
a bezpečnosti práce Příprava čaje, kakaa.
v domácnosti.

Dodržovat pravidla Chování u jídla.
správného stolování
sa spol.chování při
stolování.

Výstup z  RVP (žák by měl) Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět Strana

č. Učivo z  RVP

PRACOVNÍ ČINNOSTI 2
Přesahy a vazby (průřezová témata, 

mez ipředmětové vztahy)
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7.ročník ZŠS - I.

I.  PRÁCE S TECHNICKÝMI
MATERIÁLY

Vybrat a správně I/2 Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje Seznámit se s různými druhy
používat vhodné pro ruční opracování. technických materiálů.
pracovní nástroje Poznávat a rozlišovat různé
a pomůcky. vlastnosti ( tvrdost, ohebnost, tíhu,

pružnost, nasákavost, opracovatel-
nost) technických materiálů při jejich 
zpracovávání.
Řezat a stříhat papír, karton, překližku.
Ohýbat a rovnat drát, plech.
Řezat, štípat, rašplovat, smirkovat
dřevo měkké i tvrdé.

II.  PRÁCE MONTÁŽNÍ
A DEMONTÁŽNÍ

Zvládnout jednoduchou II/2 Práce s návodem , předlohou. Sestavování modelů konstrukčních
montáž a demontáž při stavebnic.
práci se stavebnicemi. Demontáž modelů a ukládání do krabic.

III.  PĚSTITELSKÉ PRÁCE
II/1 Základní podmínky pro pěstování, Práce s motyčkou, motykou, hráběmi, EV Lidské aktivity a pro-

Volit vhodné pracovní základní zpracování půdy; blémy životního prostředí
postupy při pěstování výživa rostlin. lopatou, konví. -zemědělství a životní prostře-
vybraných rostlin. Péče o záhon ( pletí, přetrhávání, dí, ekologické zemědělství.

III/2 Zelenina, osivo, sadba, výpěstky, zalévání).
Znát hlavní zásady podmínky a zásady pěstování; Konzervování zeleniny, mrazení,
pěstování zeleniny. pěstování vybraných druhů zeleniny, sušení.

skladování, konzervování. Podzimní práce na zahradě (hrabání
a úklid listí, práce s kolečkem a lopatou. EV Základ. Podmínky
Založení kompostu. života

půda (zdroj výživy, ohrožení
půdy, rekultivace a situace
v okolí).

Strana
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8.ročník ZŠS - I.

I.  PRÁCE S TECHNICKÝMI
Získat základní vědomosti  MATERIÁLY
Získat základní vědomosti I/1 Práce s různým materiálem podle
o materiálech, nástrojích podmínek a vybavení školy;
a pracovních postupech. materiály, vlastnosti, užití v praxi

( dřevo, kov, plasty).
Rozlišovat různé druhy
materiálů.

II.  PRÁCE MONTÁŽNÍ
 A DEMONTÁŽNÍ

Sestavit podle návodu, II/2 Práce s návodem a předlohou.
plánu jednoduchý model.

III.  PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Používat vhodné pracovní III/4 Ovoce, druhy ovoce,způsob Pěstování ovoce, druhy ovoce.
pomůcky při práci pěstování drobného ovoce,
na zahradě. skladování, konzervování. Sklizeň, třídění a skladování ovoce.

Znát běžné druhy ovoce. Sběr padaného ovoce ( jeho využití ).

Dodržovat zásady hygieny Konzervování ovoce.
a bezpečnosti práce
na zahradě.

IV.  PRÁCE V DOMÁCNOSTI
II/2 Kuchyně, základní vybavení, Vybavení kuchyně, spotřebiče.

udržování pořádku a čistoty;
bezpečnost a hygiena provozu. Třídění odpadu.

Ošetření drobného poranění v kuchyni
(řezné rány, odřeniny, popáleniny-
lékárnička).

III/3 Potraviny, skupiny potravin, Konzervace(zavařování,mražení,sušení).
způsoby konzervace.

Přesahy a vazby (průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy)

Téma učiva
Metodické 
poznámky

ZŠP a ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
Předmět

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo z RVP
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9.ročník ZŠS - I.

I.  PRÁCE S TECHNICKÝMI
Orientovat se v jednodu- MATERIÁLY
Orientovat se v jednodu- I/5 Základní dovednosti ručních prací. Řezání dřeva pilou.
chých pracovních Povrchová úprava dřeva - pilování,
postupech a návodech. I/3 Jednoduché pracovní operace úprava smirkovým papírem, natírání

a postupy. barvou.
Zvolit vhodný pracovní Měření.
postup v souladu s druhem Vrtání ručním vrtákem.
zpracovávaného Práce s drátem (ohýbání, štípání,
materiálu. splétání).

Seznámení s dalšími materiály
( plech, plasty, sklo).

II. PRÁCE MONTÁŽNÍ
A DEMONTÁŽNÍ

Dodržovat zásady Stavebnice - konstrukční, Pravidla bezpečnosti při zacházení
 bezpečnosti práce, elektrotechnické; s pomůckami.
hygieny a bezpečnostní sestavování modelů;
 předpisy. montáž a demontáž.

III.  PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Pěstovat a ošetřovat kvě- Okrasné květiny, pokojové květiny; Ošetřování pokojových květin ve škole
tiny v interiéru pěstování vybraných okrasných (třídě).
a využívat je k výzdobě. dřevin a květin; Pěstování dřevin a květin dle možností

využití květin v exteriéru a interiéru; školy.
aranžování a jednoduchá vazba Úprava kolem školy (sekání trávy,
květin. hrabání, okopávání záhonů).

Údržba zahradního nářadí.

IV.  PRÁCE V DOMÁCNOSTI
Připravit pokrmy podle Příprava pokrmů, úprava pokrmů Nákup potravin.
daných postupů v souladu za studena; Příprava pomazánek ( svačina ).
se zásadami správné základní způsoby tepelné úpravy; Vaření polévek, kaší.
výživy. základní postupy při přípravě Kuchařská kniha, recepty.

pokrmů a nápojů; Pečení jednoduchých moučníků.
zásady zdravé výživy.
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10.ročník ZŠS - I.

I.  PRÁCE S TECHNICKÝMI
MATERIÁLY

Dodržovat obecné zásady I/4 Řemesla a tradice. Procvičování učiva z nižších ročníků.
bezpečnosti a hygieny Povrchová úprava dřeva brusným
při práci i zásady bezpeč- papírem a pilníkem, zatloukání
nosti a ochrany při práci a vytahování hřebíků.
s nástroji a nářadím. Sbíjení a slepování různých materiálů.

Povrchová úprava dřev barvami a laky.
Vrtání děr do dřeva pomocí vrtáků.
Práce se šroubovákem.
Schopnější žáci řezání dřeva pilkou.

II.  PRÁCE MONTÁŽNÍ
 A DEMONTÁŽNÍ

Provádět údržbu jednodu- II/1 Stavebnice -konstrukční a elektronické;
chých předmětů. sestavování modelů;

montáž a demontáž.

III.  PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Vědět o způsobu III/6 Chov zvířat v domácnosti,
chovu drobných zvířat podmínky chovu, hygiena 
a zásad bezpečného a bezpečnost chovu;
kontaktu se zvířaty. kontakt se zvířaty.

Seznámit se s běžnými III/5 Léčivé rostliny, koření, pěstování Pěstování bylin dle místních 
léčivými rostlinami vybraných rostlin; rostliny a zdraví podmínek školy.
a znát nebezpečí člověka;léčivé účinky rostlin; rostliny Sběr léčivých rostlin ( šípky,
jedovatých rostlin. jedovaté; alergie. bez černý).

IV.  PRÁCE V DOMÁCNOSTI
IV/4 Základní způsoby tepelné úpravy, Příprava obědu s ohledem na individ.

zásady správné výživy. schopnosti žáků. Příprava jednoduch.
obědu vč. polévky.
Nákup zeleniny a ovoce (využití
v kuchyni).
Nákupy a uchovávání potravin.
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

RV 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

ŘV 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

SV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

1
Výtvarná výchova VV 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 20

POV 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

ZTV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

PV 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 30

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 210

min. max.

18 24

Vzdělávací obor

UČEBNÍ  PLÁN  REP  VE ŠKOLNÍM  ROCE  -  verze 1.9.2010  

CELKEM

1 1
Smyslová výchova

Řečová výchova

b)   v učebním plánu je uplatněna jako organizační forma vyučovací hodina v trvání 45 minut
c)   řečová výchova se zaměřuje na osvojování a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené podobě a individuální logopedickou péči; předmět není klasifikován.

a)   podle tohoto ŠVP se začíná postupovat od školního roku 2010/2011 v  1. a  7. ročníku REP

1. - 10.

Celková  povinná časová dotace

6.2   Poznámky k učebnímu plánu

Člověk a svět práce

Člověk a zdraví

Pracovní výchova

ročník         Rozpětí týdenní hodinové dotace

Vyučovací předmět

Časová dotace ve stupni a ročníku

Zdravotní tělesná výchova

Pohybová výchova

HV

Rozumová výchova

ZŠP a  ZŠS Otrokovice

101111 11Hudební výchova
Umění a kultura

Člověk a jeho svět

Člověk a komunikace

1

Zkratka

 



 

 

UČEBNÍ OSNOVY 
 
 
 7.1  VZDĚLÁVACÍ OBLAST:      ČLOVĚK A KOMUNIKACE                               
 
 7.1.1  VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:    ROZUMOVÁ VÝCHOVA 
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 

a) obsahové:  - obor je rozdělen do tří tematických okruhů: 
                       

I.   Rozvíjení poznávacích schopností 
                       II.  Rozvíjení logického myšlení a paměti 
                       III. Rozvíjení grafických schopností 
                            

b) časové: v  1.- 10. ročníku činí celková dotace 30 hodin týdně 

 
     c) organizační:   vyučovací hodina v kmenové třídě, okolí školy, využití IA tabule  

                                                  a DUmů.                                       
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U

vyžaduje dokončení započaté práce;
vede žáky k pozorování jevů a jednání lidí související s matematikou

soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění;
přijímá posouzení výsledků své práce.

(měření, odhad, finance);
zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny;
poznává a používá předměty denní potřeby;
rozlišuje předměty různé velikosti a tvarů, uchopuje je a účelně s nimi manipuluje;

U

Ž

U

Ž

snaží se o dodržování  pravidel slušného chování;
umožňuje každému žáku zažít úspěch;
zadává úkoly vedoucí ke vzájemné pomoci;
uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla;
zná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí;
rozlišuje osoby různého pohlaví (chlapec - dívka,muž - žena);

formami komunikace;

řeší známé situace na základě nápodoby či opakování;
chápe a plní jednoduché příkazy;
orientuje se v okolním prostředí;
orientuje se včasovém režimu dne;

reaguje na své jméno;

zařazuje metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry
(problémové úkoly, práce s chybou, hádanky, soutěže, olympiády, 
zajímavé domácí úkoly);

Ž

vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci;
poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními a nonverbálními

Ž

2.   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU  ROZUMOVÁ VÝCHOVA

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

U

Ž

rozumí jednoduchým pojmům, znakům a symbolům a je schopen je užívat;
pozná a rozlišuje základní piktogramy;
pozná tiskací písmena;
používá učební pomůcky;

Kompetence 
pracovní

Kompetence 
komunikativní

Kompetence 
sociální                            

a                                 
personální

srozumitelně a názorně vysvětluje základní pojmy;
individuálním přístupem k žákům maximalizuje jejich naději na úspěch;

Kompetence                                  
k učení

Kompetence                                               
k řešení 

problémů

U

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           



 

 

Ročník-výukový program

1.  - 10.  ZŠS - II. Strana 1

Předmět -Téma učiva

ROZUMO VÁ VÝCHO VA

I. ROZVÍJENÍ POZNÁVACÍCH SCHOPNOSTÍ
Pojmenovat části svého těla, případně I/1 Vlastní osoba; znát a používat vlastní  jméno, Poznávání, pojmenování nebo označení pomocí AAK AAK,ZDŘ
na ně ukázat. oslovení; části těla a jejich pojmenování. částí těla,ukázat na sebe, říkat nebo ukazovat já, ty,

reakce na oslovení, na zavolání, ukázání na žáka,
Reagovat na oslovení jménem, znát své poznávat se v zrcadle, na fotografii.
jméno.

I/3 Rodina, členové rodiny, jména členů rodiny. Říci své jméno, pracovat s obrázky členů rodiny,
Znát členy své rodiny. říkat jména nebo ukazovat na obrázku, fotografii.

Poznat a používat předměty denní I/2 Sebeobslužné, hygienické a stravovací návyky; Poznávání a označení verbálně nebo pomocí
potřeby,uplatňovat základní hygieni- péče o zdraví. AAK předmětů denní potřeby (skutečné, obrázek).
cké a sebeobslužné činnosti.

Říct si nebo ukázat  -potřebuji na WC, toaletní papír, 
Vnímat a uspokojovat základní životní mýdlo, chci se umýt, obléci,  jíst, pít, smrkat - naučit se
potřeby, sdělit své pocity a upozornit používat kapesník.
na zdravotní potíže. Říct,ukázat co mě bolí, jaký mám problém,

projevit radost, bolest ,co chci, nelibost.

Jíst lžící, příborem, pít z hrnečku,nalít si pití 
z lahve do sklenice, nachystat svačinu, přinést si ji
na své místo.  Chování u stolu.

Poznat své spolužáky i učitele, podle I/4 Škola, třída, seznámení s budovou, orientace ve třídě, Orientace v prostoru třídy, kde je vlastní pracovní
schopností je oslovovat jménem. v budově, školní pomůcky, vztahy ve škole, místo, místo na odpočinek, na hraní, na terapii. 

spolužáci (rozlišení chlapec-dívka), učitelé.
Najít svou třídu, své patro, sousední třídu, jídelnu,
tělocvičnu, školní družinu, relaxační místnost, WC.

Najít a poznat své pomůcky, své spolužáky - pojme-
novat je, rozlišit chlapec - dívka. Poznat svého učitele,
asistenta.
Komunikační hry s oslovováním.

Metodické poznámky

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z  RVP ( žák by měl) č. Učivo  z RVP
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Předmět - tématický plán učiva

RO ZUMO VÁ VÝCHOVA

Orientovat se ve vztazích k nejbližšímu I. ROZVÍJENÍ POZNÁVACÍCH SCHOPNOSTÍ Orientovat se ve třídě, ve škole, roční období, týden,
prostředí, denním časovém rozvrhu; I/5 Prostorová orientace; časová orientace (roční obdo- části dne pomocí lišty (strukturovaný denní režim).
vnímat prostor. bí, části dne).

Orientovat se ve třídě zrakem, hmatem, sluchem.

Pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích,
základní znaky roční doby, hry, sporty a jiné činnosti.

Poznávání počasí - slunečno, zataženo, déšť,  sníh. vycházky do 
Vycházky na zahradu a do okolí školy. okolí školy

Řadit obrázky podle zadaných kriterií. Poznávat podle obrázků, modelů a skutečnosti
I/6 Poznávání různých činností, předmětů a zvířat ovoce, zelenimu, třídit je podle barev, druhů,

na obrázcích, modelech ve skutečnosti. velikosti, kde rostou, kdy je sklízíme.

Poznávat zvířata a jejich mláďata - obrázek, skutečnost,
model, kde žijí, co létá, plave, běhá, chodí.

Třídění a skládání kostek, obrázků ,knoflíků, korálků
I/7 Třídění a řazení předmětů podle různých kritérií. podle tvarů,velikosti, barev, řazení za sebe, na sebe.

Stavění z různých stavebnic, uklízení podle tvaru,
kam co patří, rozlišování pojmů mekký - tvrdý,
malý-velký, dlouhý - krátký, hodně - málo.
Skládání mozaiky, vklání kuliček do láhve, kostek
do krabice s otvory různých tvarů, zasouvání ,
přidělávání kolíčků podle barev,velikosti.

Poznávání a rozlišování základních piktogramů. hra na obchod
I/8 Sociální čtení-poznávání běžně používaných sym - Sociální čtení - poznávání zboží podle obalu, poznat 

bolů;sociální počty-poznávání peněz, běžné symboly: WC, umývárna, dopravní symboly.  
porovnávání peněžních částek, čtení cen výrobků. Poznat ceny zboží - podle množství číslic.

Vnímat různé podněty a reagovat na ně. Vnímání okolního prostředí, lidí a sebe sama
I/9 Psychomotorické hry. pomocí pohybových činností a říkanek,

hry na tělo s říkadly,hádankami.

Učivo  z  RVP Metodické poznámky

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z  RVP ( žák by měl) č.
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Předmět - tématický plán učiva

RO ZUMO VÁ VÝCHO VA

II. ROZVÍJENÍ LOGICKÉHO MYŠLENÍ A PAMĚTI
Koncentrovat se na určitou činnost. II/1 Manipulační činnosti. Hry a práce se  stavebnicí,pexesem, zvukové hračky,

zvukové loto mozaika třídění do misek a krabiček,
a jiné činnosti vyžadující pozornost,  koncentraci.
Odpoutání od stereotypních činností,
ulpívavého myšlení.

II/2 Základní časové vztahy - nyní, předtím, potom, dnes, Strukturovaný denní režim, zařazení činností během
včera, zítra. dne do struktury na liště - piktogramy, básničky.

Co budeme dělat teď, potom, co jsme už dělali.
Zařazení činností do dnů v týdnu - co jsme dělali
včera, dnes, zítra, příští týden.

II/3 Orientace v čase - denní doby, činnosti v určitou Strukturovaný denní režim, zařazení různých činnos-
denní dobu,  roční období. tí během dne:co děláme ráno, dopoledne, v  poledne,

odpoledne,večer - piktogramy, orientace na liště.
Skládání obrázků do sešitu - orientace na lavici,
v sešitě, na stránce, orientovat se na obrázku.
Sledování přírody v daných ročních obdobích.
Vycházky do okolí školy, les zahrada v jednotlivých
ročních dobách - pozorování přírody.
Básničky, říkadla, hádanky k ročním dobám, velikono-
cům, vánocům a jiným svátkům.

Orientovat se na stránce, na řádku. II/4 Vytváření asociací (slovo = osoba, věc, činnost), Skládání , třídění obrázků,básničky k obrázkům,
zobecňování (jablka, hrušky = ovoce), konkretizace předmětům, skládání dvojic obrázků, logické dvojice
(ovoce = jablko, hruška), abstrakce - barva,  počet, -co patří k sobě, co ne, syntetické činnosti - půlené
negace, příčinné souvislosti. obrázky, puzzle, co chybí na obrázku, říkat, ukazovat.

Zvládnout složení dějových obrázků Obrázky pohádek - skládat podle děje. Vyprávět.

Negace: je-není, chci-nechci, vidím, nevidím apod.
Příčinné souvislosti: proč?

Rozlišovat velikost a tvary předmětů, II/6 Porovnávání a rozlišování předmětů podle různých Skládání obrázků, třídění obrázků, předmětů podle
dvojic obrázků. znaků. zadání:velikost, barva, tvar, dvojice - co k sobě patří.

Poznávat předměty pouze hmatem.

Výstup z  RVP ( žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
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Předmět - tématický plán učiva

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

II. ROZVÍJENÍ LOGICKÉHO MYŠLENÍ A PAMĚTI
Číst vybraná písmena a krátká slova. II/5 Nácvik čtení - globální metoda, sociální čtení, pikto- Obrázky s písmenky - přiřazování,třídění,poznávání

gramy, říkanky, básničky, krátké texty. písmen, tvary písmen obtahovat tvar s říkankou
Opakovat slova a krátké říkanky;  repro- na papír,do písku, modelovat.
dukovat krátký text; vyprávět podle Pomáhat si piktogramy,obrázkem s texty.
obrázku. Reprodukce krátkého textu, zapamatovat si 2 a více

slov. 
Říci co bylo na snídani, oběd,  večeři, svačinu.

Pozorné sledování krátkého vyprávění, videa , vysí-
lání pro školy - povídat, co jsme viděli.

Přiřazovat číslice  počtu prvků. II/7 Představy počtu,vytváření představ; posloupnost Představa počtu, číselná řada, poznávání číslic,
čísel, porovnávání a přiřazování číslic. obtahování číslic, psaní číslic do pískovničky, sešitu, 

tabuli.
Řadit žáky podle čísel - první, druhý, poslední.

Seznamovat se s hodinam - celá, půl.

Vytváření a chápání kvantitativních vztahů :
všechno, nic - hodně - málo, více - méně.

Vytvářet představy o počtu zrakem, hmatem, sluchem
kolikrát to cinklo, kleplo, verbálně, sociální počty.
Posloupnost čísel, porovnávání, přiřazování číslic.

Skládání domina s obrázky, číslicemi, body.
Hra "Člověče,nezlob se", házení kostkou, posouvání 
figerek podle hozeného počtu.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z  RVP ( žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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Předmět - tématický plán učiva

RO ZUMO VÁ VÝCHOVA

III. ROZVÍJENÍ GRAFICKÝCH SCHOPNOSTÍ Cvičení horních končetin - mačkání míčků, overballu.
Uchopit a podržet podaný předmět. III/1 Rozvíjení hrubé i jemné motoriky, cvičení dlaní, prstů, Obtiskování ruky, prstů do písku,  mouky, hlíny. 

uchopování předmětů. Hnětení hlíny, plastelíny, těsta.

Tvoření špetky - úchop do celé ruky, špetky, do dvou 
prstů předmětů různých tvarů,velikosti, tvrdosti
předávání míčků a jiných předmětů z ruky do ruky, 
vkládání korálků do lahve, zasouvání kolíčků do
otvorů. Solení. 
Hra na klavír, ťukání jednotlivými prsty,
otevírání zavřené dlaně po jednom prstu,
tleskání prsty, vyťukávání rytmu 1 - 2 prsty.

Doteková terapie na uvolnění horních končetin,
Uchopit tužku, stětec nebo jiné psací III/2 Uvolňovací cvičení ruky, prstů, manipulační činnosti krouživé pohyby v pískovničce, čmárání do písku,
náčiní. s předměty. mokrou houbou na tabuli, prstovými barvami na 

velký papír, úchop dřívka,tužky, štětce - zkoušet
různé tahy do písku, na papír, na tabuli, na asfalt.
Navlékání korálků, těstovin, šípků, listů apod.

Horní a dolní oblouk oběma směry zkoušet prstem,
Nakreslit různé druhy čar. III/3 oblouky - horní,dolní; svislé a šikmé čáry oběma dřívkem, štětcem do pískovničky

směry; vlnovky, smyčky. Tužkou, fixou, pastelkou, voskovkou na velký, pak
menší papír, do sešitu.

Svislé čáry shora dolů - déšť, z dola nahoru - tráva,
odstředivé čáry -sluníčko ( paprsky ),vlnovky - voda.
Šikmé čáry shora dolů a zdola nahoru.
Smyčka nahoru a dolů - kouř,výfuk auta.
Kreslení na svislou a vodorovnou plochu, spojová- 
ní dvou a více bodů.

Pojem písmeno - ukázat napsané na papíře, v písku, 
Poznat grafickou podobu písmen. III/4 Písmena  - pojem, tvarové prvky tiskacích písmen; na tabuli, vystřižené, vymodelovat z plastelíny,

první písmeno jména, ukázaného předmětu. sestavit z přírodnin, zkoušet napsat do písku,
na tabuli, napsat na papír, vytrhávat z papíru. 
Hledat a poznávat písmena ve velkých nápisech.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z RVP ( žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické  poznámky
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Předmět - tématický plán učiva

ROZUMO VÁ VÝCHO VA

III. ROZVÍJENÍ GRAFICKÝCH SCHOPNOSTÍ
Na jaké písmeno začíná jméno, obrázek: M,O,A,I,L .
Skládání  písmen do řádků, listovat v knize, hledat
známá písmena.

III/5 Hůlkové písmo. Pokoušet se  o psaní hůlkovým písmem prstem na
lavici, do písku, na tabuli pak na papír, do řádků.
Obtahování tvarů písmen do vzduchu, na tabuli,
na papíře, v sešitě.
Skládání písmen z párátek, knoflíků, špejlí, kostek,
stavebnic, přírodnin, korálků.

Skládat písmena do řádku, tisknout písmena, 
vyrobit si razítko s písmenem s brambory, vytrhat
písmeno z papíru.

Napsat několik vybraných písmen  III/6 Číslice. Poznávání číslic, počítání a třídění geometrických 
a číslic. tvarů, rovnání číslic do řady, nakreslit daný počet

prvků - 1 - 5.
Poznat základní geometrické tvary. Nakreslit daný počet geometrických tvarů - kolečko,

trojúhelník, čtverec.
Přiřazovat k sobě stejné tvary, počítat kolik vidíme
geometrických tvarů, kde je více, méně,  rovná se.

Zasouvat různé tvary do otvorů-rozlišit podle otvoru
daný geometrický tvar. 
Hledat geometrické tvary kolem nás,
vytrhávat je z papíru, vyrábět bramborová
razítka s geometrickým tvarem, kreslit do vzduchu,
 na tabuli, na velký papír,do sešitu.

Skládat geometrické tvary podle daného pořadí,
vytvářet z nich vzory,  pokrývat plochu na zemi,
na lavici, plochu papíru, v sešitě. 

Výstup z  RVP ( žák by měl) č. Učivo  z  RVP

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Metodické poznámky
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UČEBNÍ OSNOVY 
 
 
 7.1  VZDĚLÁVACÍ OBLAST:     ČLOVĚK A KOMUNIKACE                               
 
 7.1.2  VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:   ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
     1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 

a) obsahové:  - obor je tvořen  jedním tématickým okruhem: 
                           

                                            Rozvíjení komunikačních dovedností. 
             

b) časové: v 1.- 10. ročníku činí celková dotace 20 hodin týdně 
 

     c) organizační: vyučovací hodina v kmenové třídě, ve venkovním   
                                         areálu, využití IA tabule, DUMů, spolupráce s logopedem. 
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U

Ž

Kompetence 
komunikativní

navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím;

vyžaduje dokončení započaté práce;
vede žáky k pozorování jevů a jednání lidí ;
zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny;

2.   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU  ŘEČOVÁ VÝCHOVA

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

zařazuje metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry

zná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí;

Kompetence                                        
k učení

chápe a plní jednoduché příkazy;
orientuje se v časovém režimu dne;

Kompetence                                          
k řešení 

problémů

U (problémové úkoly, práce s chybou, hádanky, soutěže, olympiády, 
zajímavé domácí úkoly);
řeší známé situace na základě nápodoby či opakování;

Ž

U

Ž
pozná a rozlišuje základní piktogramy;
rozumí jednoduchým pojmům,znakům a symbolům a je schopen je užívat;

srozumitelně a názorně vysvětluje základní pojmy;
individuálním přístupem k žákům maximalizuje jejich naději na úspěch;

U vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci ; 
poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními a nonverbálními
formami komunikace;

Ž

soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění.
poznává a používá předměty denní potřeby;

snaží se o dodržování  pravidel slušného chování;
umožňuje každému žáku zažít úspěch;
zadává úkoly vedoucí ke vzájemné pomoci;

Kompetence 
pracovní

reaguje na své jméno;
reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas;
vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i neverbálními

dokáže pozdravit a reagovat na pozdrav vhodným způsobem;
prostředky;

Kompetence 
sociální                          

a                                          
personální

U

Ž
uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla;
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Předmět -Téma učiva

ŘEČO VÁ VÝCHO VA

I. ROZVÍJENÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ
Reagovat na hlas a intonaci dospělé I/1 Tvorba a rozvíjení slovní zásoby pomocí reálných Nácvik preverbálních dovedností - cvičení zrakové Dle potřeby vytvoření 
osoby. předmětů, obrázků, fotografií. a sluchové pozornosti, napodobování  pohybů, komunikačního deníku.

zvuků, mimiky. Navazovat a udržet oční kontakt.

Napodobování zvuků - reagovat na obrázek, před-
mět zvukem (auto, vlak, kočka, pes, slepice apod.).
Reagovat na hlas - slovo,ukázat příslušný obrázek,
předmět (tů-ukázat na auto, haf - na psa apod.).

Použít, pokud je to nutné piktogramy, AAK, ZDŘ. 

Snažit se o správné dýchání. I/2 Oromotorika, cviky rtů, a jazyka, cvičení mluvidel; Orofaciální stimulace - rukou, velkým, malým štětcem,
dechová a fonační cvičení, nácvik správného houbičkou. 
dýchání. Cvičení mluvidel před zrcadlem, vysouvání

a zasouvání jazyka, zavírání a otvírání úst,
polykání, ťukání jazykem do zubů, do tváře.
Foukání, sfoukávání pírka, papírku, foukání 
bublin, nádech, výdech podle pokynů, zadržení
dechu, nafukování balonku.
Zpívání slabik, slov, říci slovo pomalu, rychle.
Aromaterapie.

I/3 Sluchová a intonační cvičení, akustická diferenciace, Poznat sluchem, který předmět používám (zvonek,
napodobování hlasů a zvuků. listování v knize, hrkávka,pískací zvířátko apod.).

Poznat sluchem , které zvíře napodobuji, čím ťukám,
na který nástroj hraji. (buben, trubka, triangel, rumba 
koule, klavír).
Zkoušet napodobit zvuky zvířat, auta, hudebních
nástrojů, zvonku, bubnovat. 
Nácvik říkanek, písniček s doprovodem na Orfovy
nástroje, na buben, rumba koule apod.
Poznávání symbolických zvuků a slov ( bum, tů,
ššš, pšt, zvuky zvířat). 

I/4 Fonetická cvičenín, nácvik hlásek a slov; spontánní Každodenní činnosti doprovázeny ustáleným
a jednoduché tematické rozhovory. komentářem. Zadávání úkolů

 Zadávání úkolů jednoduchými, stejnými pokyny.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z RVP ( žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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Předmět - tématický plán učiva

ŘEČO VÁ VÝCHO VA

I. ROZVÍJENÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ  Povídat, co děláme, budeme dělat, s čím si hrajeme,
I/4 Fonetická cvičenín, nácvik hlásek a slov; spontánní jak je venku, kam jdeme, co vidíme ve třídě, venku.

a jednoduché tematické rozhovory.

Vyjádřit souhlas či nesouhlas-verbálně, Odpovídat na jednoduché dotazy -ano,ne, chci-ne-
gesty. chci, mám-nemám, odpovídat slovně nebo gesty.

Reagovat na své jméno,znát jména spolužáků-ukázat
na ně, na učitele, asistenta. Poznávat nejbližší 

Znát své jméno a reagovat na oslovení osoby a sebe na fotografii,na filmu.
jménem. Rytmizace a melodizace jména svého, spolužáků.

Zapojovat se do her s oslovením, ukázáním,
Znát jména nejbližších osob a spolu- hry na jukanou, na schovávanou, na sochy apod.
žáků. Umět rozlišit já, ty,on - říci, ukázat.

Plnění jednoduchých příkazů - podej, dones, běž, vem.

Umět pozdravit,  poděkovat - verbálně I/5 Systémy augmentativní a alternativní komunikace Hry na cvičení, používání a pochopení sociálních
nebo gesty. slov - oslovení,  pozdrav, prosit, děkovat, ano, ne,

ještě, znovu s použitím AAK.
Sdělit svá přání a potřeby - verbálním Důsledně vše co děláme komentujeme. Pojmy volíme
nebo nonverbálním způsobem. co nejjednodušší a neměníme je. Mluvíme jasně ,

stručně s výraznou mimikou a gesty (neměníme je).

Modelové situace pro vyjádření přání a potřeb,
veškeré činnosti během dne, hry na obchod, u léka-
ře, ve škole, na zahradě, na návštěvě. 
Komunikace v obchodě, u lékaře, na návštěvě,
telefonování.
Podpora AAK dalších funkcí komunikace - odmítání,
žádání co potřebuji, co si přeji, co se mi líbí, nelíbí.

Rozvoj aktivní slovní zásoby se zrakovou podporou
(citoslovce, piktogram, obrázek).
Verbálně nebo AAK popis obrázku, popsat a ukázat
části těla, části hlavy. Ukázat na nich co mě bolí.

Říkanky s pohybem nebo  zrakovou či sluchovou
podporou.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z  RVP ( žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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Předmět - tématický plán učiva

ŘEČO VÁ VÝCHO VA

I. ROZVÍJENÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ
I/5 Systémy augmentativní a alternativní komunikace Doplňování známého příběhu, pohádky se zrako-

vou podporou - slovně nebo pomocí AAK.

Využití komunikační počítačové hry. I/6 Počítačové programy zaměřené na rozvoj komuni- Využití počítačových programů pro rozvoj komuni-
kace. kačních schopností žáků.

I/7 Kinetické hry zaměřené na jemnou motoriku. Prstová abeceda, jednou rukou, oběma rukama.
Znak do řeči - použít slovo spolu s gestem.

Hry zaměřené na rozvoj jemné motoriky - hry na pro-
cvičení úchopu -"Člověče,nezlob se", hra na vaření-
míchání, krájení, kvedlání, hry na obchod-podávání,
otvírání a zavírání krabiček,šroubování uzávěru,
zamykání, odemykání. 

Spojování slov s konkrétními předměty: papa - lžička,
do komunikace zapojit zrak, sluch, čich, hmat.

Hry s předměty či obrázky, kdy si dítě vybírá
jeden správný obrázek, předmět, jídlo ze 2 - 4.

Hry s nápodobou: dítě napodobuje, zvuky, gesta,
a mimiku, my napodobujeme jeho zvuky,  gesta 
mimiku.
Hry se slovy a gesty: pokud si dítě vytvoří vlastní
slovo - přebereme je do hry a používáme místo
adekvátního výrazu.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z  RVP ( žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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 7.2  VZDĚLÁVACÍ OBLAST:      ČLOVĚK A JEHO SVĚT                                   
  
 7.2.1  VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:     SMYSLOVÁ VÝCHOVA 
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 

a) obsahové - obor je tvořen pěti tematickými okruhy: 
                           

I.  Rozvíjení zrakového vnímání 
                              II.  Rozvíjení sluchového vnímání  
                              III. Rozvíjení hmatového vnímání  

                       IV. Prostorová a směrová orientace  
                        V.  Rozvíjení čichového a chuťového vnímání 

       
b) časové: v 1.- 10. ročníku činí celková dotace 40 hodin týdně 

 
c) organizační: vyučovací hodina v kmenové třídě, nebo venkovním areálu,    
                            využití IA tabule, DUMů. 
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překonává pocity strachu;

vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci;

rozlišuje předměty různé velikosti a tvarů, uchopuje je a účelně s nimi manipuluje;
soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění;
přijímá posouzení výsledků své práce.

vede žáky k pozorování jevů a jednání lidí související s matematikou
( měření, odhad, finance);
zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny;
poznává a používá předměty denní potřeby;

Ž

rozumí jednoduchým pojmům, znakům a symbolům a je schopen je užívat;
pozná a rozlišuje základní piktogramy;
používá učební pomůcky;

zařazuje metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry
(problémové úkoly, práce s chybou, hádanky, soutěže, olympiády, 
zajímavé domácí úkoly);
řeší známé situace na základě nápodoby či opakování;
chápe a plní jednoduché příkazy;
orientuje se v okolním prostředí;

Kompetence 
pracovní

U

Ž

U

Ž

U

Ž

U

Ž

U

Kompetence 
komunikativní

Kompetence 
sociální                         

a                                    
personální

reaguje na své jméno;

snaží se o dodržování  pravidel slušného chování;

Kompetence                                             
k řešení 

problémů

rozlišuje osoby různého pohlaví (chlapec - dívka, muž - žena);

vyžaduje dokončení započaté práce;

umožňuje každému žáku zažít úspěch;
zadává úkoly vedoucí ke vzájemné pomoci;
uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla;
zná členy své rodiny a osoby ze svého nejbližšího okolí;

poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními a nonverbálními
formami komunikace;

srozumitelně a názorně vysvětluje základní pojmy;
individuálním přístupem k žákům maximalizuje jejich naději na úspěch;

2.   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU  SMYSLOVÁ VÝCHOVA

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

Kompetence                             
k učení
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Předmět -Téma učiva

SMYSLO VÁ VÝCHO VA

I. ROZVÍJENÍ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ
I/1 Vnímání prostoru oběma očima, jedním okem. Rozeznávání světla a tmy. Se zavřenýma očima

vnímat prostor sluchem, hmatem.
Napodobit předvedené pohyby. Orientovat se ve třídě, na chodbě - dívat se kolem

sebe oběma očima, pak jen jedním, se zavřenýma
očima.
Vnímat osoby kolem sebe zrakem. Rozlišovat učitele,
asistenta, své spolužáky, ostatní učitele a žáky.

Poznat osoby ze svého okolí a své Napodobovat pohyby činnosti učitele, asistenta.
spolužáky.

Poznávat a rozlišovat členy rodiny.

Vnímat prostor v přírodě (před školou,na zahradě).
Cvičení zraku na lesklé, svítící, barevné předměty.
Odlišovat okolí podle barev.

Manipulace a koordinace oko - ruka s předměty
kolem sebe. Napodobit manipulaci s předměty.

Režim dne - stanovit činnosti a neměnit je.
Ráno zahájení, pak učení, svačina atd. 

Rozpoznat denní dobu podle činnosti, I/2 Denní časové úseky podle činnosti, obrázků Všechny činnosti doprovázet jasným a neměnným
obrázku nebo piktogramu. nebo piktogramů komentářem, doplnit gesty, obrázky, piktogramy.

Změny v režimu dne předem vysvětlit, zdůvodnit.

Senzorické činnosti zaměřené na vnímání předmětů
kolem sebe, umístěných v různé vzdálenosti.

I/3 Cvičení soustředěného zrakového vnímání Vnímání velikosti, tvaru, barvy polohy předmětů.
pomocí různých výrazných předmětů. Rozlišit zrakem a hmatem obrázek x skutečný

předmět.
Uchopit předměty a manipulovat Rozvoj úchopu předmětů, používání předmětů,
s nimi. manipulace s předměty.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z  RVP ( žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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Předmět - tématický plán učiva

SMYSLOVÁ VÝCHOVA

ROZVÍJENÍ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ
Uchopit předměty a manipulovat I. Rozlišování a třídení předmětů podle tvaru, velikosti Úchop předmětů, manipulace s nimi podle nápodo-
s nimi. I/4 a barev, manipulace s nimi. by, pak samostatně. 

Rozlišit předměty podle barvy, velikosti, tvaru,
podle účelu.
Skádání předmětů na sebe,vedle sebe, ukládání do
krabic, uklízení předmětů.
Vkládání do výřezu - rozlišit tvar:kulatý, hranatý.

Poznat, řadit, skládat a třídit předměty Rozlišit předměty podle barvy - přiřadit k sobě, k ba-
podle velikosti, barevné a tvarové revné předloze, vyhledávat předměty podle barvy.
odlišnosti, třídit obrázky, rozeznat Nejprve jen 2-3 předměty,postupně přidáváme další.
reálné a vyobrazené předměty. Řazení barevných kostek - střídání barev (začínáme

střídat 2 barvy, pak 3 a více).
Poznávání a třídění zřetelně odlišných přemětů
( vláček-míč), pak menší odlišnosti.

Rozlišit předměty podle velikosti, řadit od nejmen-
šího, po největší. Nejprve třídíme podle velikosti
výrazně rozdílné, postupně zmenšujeme odlišnosti.
Třídit předměty podle velikosti.

Poznávání a třídění předmětů stejného tvaru, ale
z různých materiálů ( z papíru-ze dřeva).
Poznávání a třidění přírodnin - nejprve výrazně 
odlišné ( lis - plod), později drobné odlišnosti (kaštan
-žalud).
Skládání celků z částí  - stavebnice.
Postupné přidávání odlišností -  tvar + barva apod.
Třídění předmětů podle nadřazených pojmů - ovoce,
zelenina, zvířata, dopravní prostředky, hračky.
Dokázat vybrat předmět, který mezi ostatní nepatří.

Rozlišovat tvary a barvy předmětů. Rozlišování plošných tvarů (kolečko, čtverec apod.).
Skládání stejných plošných tvarů,ale různé barvy.
Vybrat tvar,který do řady nepatří.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z RVP ( žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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Předmět - tématický plán učiva

SMYSLO VÁ VÝCHO VA

II. ROZVÍJENÍ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ
Poznat, rozlišit a napodobit různé II/3 Cvičení sluchové paměti; napodobování různých Zapamatovat si zvuk, hlas, určit verbálně nebo 
zvuky. zvuků. pomocí piktogramu, obrázku, fotografie.

Poznat a napodobit hlasy zvířat  -pes, kočka, kráva,
Poznat podle hlasu osoby ze svého koza apod. Poznat a odlišit 2 - 3 různé zvuky,
nejbližšího okolí.

Poznat a odlišit podle hlasu učitele, spolužáky - 
verbálně i neverbálně ( výběr z fotografií).

II/4 Rozlišování  a určování zvuku podle směru, délky Rozlišit odkud zvuk bubínku, zvonku, hlas přichází.
a intenzity. Rozlišit délku zvuku - krátké cinknutí-dlouhé zvonění,

krátce - dlouze zpívané hlásky, poslouchat je a pak
opakovat délku tónu.
Intenzita zvuku - hra na bubínek, silné slabé údery, 
umět je rozlišit a také napodobit na bubínek.

Umět rozlišit a napodobit intenzitu hlasu.
Šeptáme, mluvíme normálně, křičíme.
Tleskání, pískání,  zpívání - silné, slabé.

Hluboký a vysoký tón-umět rozlišit a napodobit.
Při hlubokém tónu jdeme pohybem a hlasem dolů,
při vysokém nahoru.

Poznat a rozlišit různé zvuky a hlasy II/5 Rozlišování zvuků v přírodě ( hlasy zvířat, zpěv Pouštění nahrávek hlasů zvířat. Rozpoznat psa,
zvířat podle zvukové nahrávky. ptáků apod. kočku, krávu, kozu,  kukačku, zpěv ptáků.

Snaha o koncentraci pozornosti při poslechu.

Vycházky do okolí školy, na zahradu.poslouchat, vycházky 
co uslyšíme, zaposlouchat se do zpěvu ptáků.

Vnímat hluk dopravy-zkoušet rozlišit auto, motorku,
autobus, vlak.
Zkoušet na podobovat zvuky, které slyšíme.

do přírody

č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV
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Předmět - tématický plán učiva

SMYSLO VÁ VÝCHO VA

II. ROZVÍJENÍ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ
Rozlišit zvuky spojené s denním živo- II/6 Sluchově motorická cvičení. Vnímat hluk dopravy - zkoušet rozlišit auto, motorku,
tem a nebát se nepříjemných zvuků. autobus, vlak.

Zkoušet napodobovat zvuky, které slyšíme.
Zvykat si na hlasitější zvuk - křik, motor auta,
hluk, vlaku, letadla, dopravních prostředků.

Rozpoznat a zvykat si na hluk pračky, vysavače,  
mixéru apod.

Hry, básničky, písničky s pohybem a zvukem:
tleskání do rytmu, vrčení, pískání, vydávání zvuků
zvířat, dopravních prostředků.

Dupání, cupitání, poskoky, bubnování na tělo.
Doprovázení cvičení na bubínek. Cvičení podle
daného rytmu bubínku, tleskání apod.

Hry na zvířátka-rozpoznat podle pohybu a hlasu.
Zkoušet napodabit pohyb a hlas (pes, kočka, myš).

III. ROZVÍJENÍ HMATOVÉHO VNÍMÁNÍ
Zvládat základní sebeobslužné III/1 Sebeobslužné dovednosti. Učit se oblékat, vyslékat, převlékat.
dovednosti. Obouvat, vyzouvat boty, papuče, zkoušet zavazo-

vat boty. Učit se provlékat šňůrky, dělat mašličku. 
Zapínat - rozepínat knoflíky, patenty, zip.

Učit se nachystat svačinu, připravit si stolek
před jídlem.

Umývat ruce, zkoušet sám dojít na WC.

č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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Předmět - tématický plán učiva

SMYSLOVÁ VÝCHO VA

III. ROZVÍJENÍ HMATOVÉHO VNÍMÁNÍ
III/2 Rozvíjení hmatové percepce, manipulace s předmě- Úchop předmětů, manipulace s nimi podle nápodo-

ty, úchopy předmětů různých tvarů, velikostí  by, pak samostatně. 
a z různých materiálů. Rozlišit předměty podle barvy, velikosti, tvaru,

podle účelu.
Skádání předmětů na sebe, vedle sebe, ukládání do
krabic, uklízení předmětů.
Vkládání do výřezu-rozlišit tvar:kulatý, hranatý.

Rozlišit předměty podle tvaru - přiřadit k sobě, 
k  předloze, vyhledávat předměty podle tvaru.
Nejprve jen 2 - 3 předměty, postupně přidáváme další.
Řazení různě tvarovaných kostek - střídání tvarů, 
střídat 2 tvary, pak 3 a více).
Poznávání a třídění zřetelně odlišných předmětů
(vláček - míč), pak menší odlišnosti.

Rozlišit předměty podle velikosti, řadit od nejmen-
šího, po největší. Nejprve třídíme podle velikosti
výrazně rozdílné, postupně zmenšujeme odlišnosti.

Poznat hmatem velikost, tvar a povrch Poznávání a třídění předmětů stejného tvaru, ale
předmětů. z různých materiálů ( z papíru - ze dřeva).

Třídit předměty podle materiálu - dřevěná kostka,
papír, hadrová panenka apod.

Skládání celků z částí - stavebnice

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Metodické poznámkyVýstup z  RVP ( žák by měl) č. Učivo  z  RVP
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Předmět - tématický plán učiva

SMYSLOVÁ VÝCHOVA

III. ROZVÍJENÍ HMATOVÉHO VNÍMÁNÍ
III/3 Rozlišování fyzikálních vlastností předmětů. Úchop předmětů, manipulace s nimi podle nápodo-

by, pak samostatně. 
Rozlišit předměty podle barvy, velikosti, tvaru,
podle účelu.

Poznat známé předměty podle hmatu. Rozlišit předměty hmatem podle tvaru - přiřadit  
 k  předloze, vyhledávat předměty podle tvaru.
Nejprve jen 2 - 3 předměty, postupně přidáváme další.
Řazení různě tvarovaných kostek - střídání tvarů, 
střídat 2 tvary, pak 3 a více). Zkoušet to jen hmatem.
Poznávání hmatem  zřetelně odlišných přemětů
(vláček - míč), pak předměty s menší odlišností.

Rozlišit hmatem předměty podle velikosti, od nejmen-
šího, po největší. Nejprve třídíme podle velikosti
výrazně rozdílné, postupně zmenšujeme odlišnosti.

Poznávání hmatem předmětů stejného tvaru, ale
z různých materiálů (z papíru, ze dřeva, látky).
Třídit předměty podle materiálu - dřevěná kostka,
papír, hadrová panenka apod.

Rozlišit hmatem základní fyzikální Poznávat hmatem, umět rozlišit tvrdý - měkký,
vlastnosti předmětů (tvrdost, teplotu). horký - studený, hladký - drsný, suchý - mokrý.

Hry s vodou - teplá,studená.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z RVP ( žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické  poznámky
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Předmět - tématický plán učiva

SMYSLOVÁ VÝCHO VA

III/4 ROZVÍJENÍ HMATOVÉHO VNÍMÁNÍ
Třídit předměty na základě hmatu- Třídění předmětů -  podle tvaru, velikosti, povrchu. Rozlišit předměty podle tvaru - přiřadit k sobě, 
podle velikosti a tvaru.  k  předloze, vyhledávat předměty podle tvaru.

Nejprve jen  2- 3 předměty, postupně přidáváme další.
Řazení různě tvarovaných kostek - střídání tvarů, 
střídat 2 tvary, pak 3 a více).
Poznávání a třídění zřetelně odlišných přemětů
(vláček-míč), pak menší odlišnosti.

Rozlišit předměty podle velikosti, řadit od nejmen-
šího, po největší. Nejprve třídíme podle velikosti
výrazně rozdílné, postupně zmenšujeme odlišnosti.

Poznávání a třídění předmětů stejného tvaru, ale
z různých materiálů (z papíru - ze dřeva).
Třídit předměty podle materiálu - dřevěná kostka,
papír, hadrová panenka apod.

Skládání celků z část í- stavebnice
Ukládat stavebnice podle druhu. Které součásti
stavebníce patří k sobě. Nejprve třídíme 2 staveb-
nice, pak 3 a více.
Rozlišit dřevěné a  plastové  stavebnice, papírové
skládačky (puzzle).

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z  RVP ( žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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Předmět - tématický plán učiva

SMYSLO VÁ VÝCHOVA

IV. PROSTOROVÁ A  SMĚROVÁ ORIENTACE
Orientovat se ve třídě, ve škole, IV/1 Orientace ve třídě, ve škole, v nejbližším okolí, Orientace ve třídě - najít své místo, najít místo, kde
v nejbližším okolí. v prostoru. jsou uloženy pomůcky např. barvy, štětce, kde  

jsou stavebnice, pracovní listy, hračky.
Kde je okno, dveře.
Najít umyvadlo, mýdlo, ručník, prostor na svačinku. 
Plnění jednoduchých pokynů - jdi na své místo,
k umyvadlu, pro stavebnici, sešit apod.

Vnímat prostor, rozlišit směrovou orien- Orientace ve škole-najít své patro, svou třídu, WC, 
taci ve známém prostoru. umývárnu. 

Najít cestu do jídelny, tělocvičny, šatny. 
Najít v šatně své místo.

Orientovat se v prostoru před školou, na školní
zahradě, na hřišti. 

Rozlišovat vpravo - vlevo. IV/2 Rozlišování pravá - levá Rozlišit ruce pravá - levá.
Ukazovat doprava, doleva.
Co leží na lavici vpravo, vlevo.
Řazení předmětů zleva doprava.
Rozlišovat, co je na začátku, na konci. 
Reagovat na pokyn - jdi doprava, doleva.

Rozlišovat  nahoře - dole, před-za, IV/3 Směrová orientace v řadě, na ploše, v prostoru; Rozlišovat nahoře, dole - ve třídě, na chodbě,
vedle. řazení předmětů podle směrové orientace. ve skříňce, v šatně.

Rozlišovat nahoře, dole na lavici, na výkrese,  
v sešitě.
Rozlišovat před, za, vedle  - ve třídě, na chodbě,
ve skříňce, v šatně.
Rozlišovat před, za, vedle na lavici, na výkrese,  
v sešitě.

Řazení předmětů na zemi, na lavici, na papír : nahoru,
dolů, před, za, vedle. Skládání kostek na sebe, 
vedle sebe.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z  RVP ( žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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Předmět - tématický plán učiva

SMYSLO VÁ VÝCHOVA

IV. PROSTOROVÁ A SMĚROVÁ ORIENTACE
IV/4 Umísťování předmětů podle pokynů. Umísťování předmětů podle pokynů - dej na stůl,

na židli, přines stavebnici, knihu, sešit.
Nejprve jen 2 - 3 předměty, postupně přidáváme další.
Řazení různě tvarovaných kostek - střídání tvarů, 
střídat 2 tvary, pak 3 a více).

Řadit, skládat a umístit přeměty na Skládání celků z částí - stavebnice
určené místo podle pokynu. Ukládat stavebnice podle druhu. Které součásti

stavebníce patří k sobě. Nejprve třídíme 2 staveb-
nice, pak 3 a více.
Rozlišit dřevěné a  plastové  stavebnice, papírové
skládačky (puzzle).

Polož předmět nahoru, dolů, vpravo, vlevo.

Rozeznat roční období podle základ- IV/5 Příroda v ročních obdobích Práce s lištou, orientace v čase - určit roční období
ních znaků. podle výrazných znaků.

Kreslit znaky ročních období, básničky, písničky
s pohybem podle ročních dob.
Vycházky do okolí školy, pozorovat rozdíly v pří-
rodě na zahradě, na poli, v lese v jednotlivých
ročních dobách. 
Zima - studený sníh, led, teplé oblečení. 
Jaro - hebká jarní tráva, květiny, teplo na slunci.
Léto - teplá voda, horko, oblečení.
Podzim - spadané listí, vítr.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z  RVP ( žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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Předmět - tématický plán učiva

SMYSLOVÁ VÝCHOVA

V. ROZVÍJENÍ ČICHOVÉHO A CHUŤOVÉHO
VNÍMÁNÍ

V/1 Rozvoj čichové percepce; dýchání. Nácvik správného dýchání - hluboký nádech,
dlouhý výdech, zadržování dechu.
Nafukování balónků.
Učíme se vnímat vůně - aromaterapie.

Poznat předměty čichem podle vůně. V/2 Poznávání podle čichu, vůně, specifické vůně Zkoušet čichat ke květinám, ovoci.
potravin; zápach, nelibé pachy. Při vaření rozpoznat čichem, zda se vaří maso, bram-

Rozlišit vůně a pachy. bory nebo sladké jídlo.
Zkoušet poznat čichem, když se něco při vaření

Poznat zkažené potraviny a nebezpeč- pálí  - poznat zápach. Poznat čichem zkažené jídlo (vej-
né látky. ce).

Při vycházce poznávat nelibé pachy: výfukové ply-
ny, zplodiny z komínů, pálení plastů a další
škodlivé pachy. 
Znát nebezpečí nadýchání se kouře při požáru,
poznat čichem únik plynu.
Učit se, že nadýchání se je zdraví škodlivé.

Vycházka na zahradu - vůně posečené trávy,
vůně květin, stromů.
Při opékání venku - poznávat vůni ohně, špekáčků.

Rozlišit jednotlivé chutě. V/3 Rozlišování základních chutí. Zkoušet rozlišit základní chutě: sladký - cukr,
kysel ý- citron,  hořk - léky.

V/4 Rozlišování chutí potravin, ovoce, zeleniny Zkoušet rozlišit chuť některých potravin.
a nápojů. Nejprve se snažíme rozlišit 2 potraviny ( maso,

chléb), pak přidáváme další. Odlišit čerstvé ovoce,
od něčeho uvařeného apod.
Zkoušet rozlišit různé nápoje - teplý,studený,
pak sladký od obyčejné vody, kyselý (voda s citro-
nem). Rozlišit čaj - mléko.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z  RVP ( žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky

 
 



 

 

 
 
 7.3      VZDĚLÁVACÍ OBLAST:     UMĚNÍ A KULTURA 
  
 7.3.1       VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:    HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 
            a) obsahové: úkolem je vytvoření kladného vztahu k hudbě, která rozvíjí sluch  

a motoriku žáků, zároveň podporuje rozvoj řečových  
dovedností, odreagování napětí, překonání únavy, zlepšení 
nálady  

 
            b) časové: celková dotace je 10 hodin týdně 
 
         c) organizační: vyučovací hodina v kmenové třídě, hudebně;  
                                     součástí výuky jsou návštěvy koncertů dle nabídky. 
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spolupracuje se svými učiteli a spolužáky;

vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení;
připravuje netradiční pomůcky a doprovodné nástroje;
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře;
tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu;
vytváří si pozitivní vztah k hudebním činnostem.

reaguje na své jméno;
reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas;
vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálně i neverbálně;

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování;
vede žáky, pokud to jde, k rozvíjení pozitivní sebedůvěry;
navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím;

Ž

snaží se o koncentraci na učení;
zpívá na základě svých dispozic, zpívá bez ostychu spontánně;
napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti;

sleduje při hodině pokrok všech žáků, vede žáky k vzájemnému naslouchání;
zařazuje hudební hry;
řeší známé situace na základě nápodoby či opakování;

vybírá vhodnou hudbu, sleduje hudební trendy;
při výběru hudby respektuje zájmy a potřeby žáků;
zařazuje do výuky prvky muzikoterapie;

Kompetence 
pracovní

U

Ž

U

Ž

U

Ž

U

Ž

U

Kompetence                                      
k učení

Kompetence                                       
k řešení 

problémů

Kompetence 
komunikativní

Kompetence 
sociální                               

a                                           
personální

působí na žáky svým zpěvema hrou na hudební nástroje;
v příjemném prostředí učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch;

2.   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU HUDEBNÍ VÝCHOVA 

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků
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Předmět -Téma učiva

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Zvládat správné dýchání, snažit se 1. Dechová cvičení, výslovnost, fonační, intonační VOKÁLNÍ A INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Hudební hry
o správnou intonaci a melodii. a melodická cvičení. Jenoduché písně např. Halí belí a nástroje.

Lidové říkadla a rozpočítadla s hrou na tělo.
Rozlišovat zvuky hudebních nástrojů.

Písně k ročním období Podzim - např. Vlaštovičko  
Zvládat zpěv jednoduchých písní 3. Zpěv - jednoduché písně s hudebním doprovodem. Foukej ...; Zima - Bude zima
s doprovodem hudebního nástroje. Jaro - Na jaře

Písně o zvířatech 
Doprovodit sebe i spolužáky 2. Rytmus - vnímání rytmu, posilování rytmu,
na jednoduché rytmické hud. nástroje. samostatná rytmizace, rytmizace říkadel, hra na tělo, Písně z pohádek 

Orffův instrumentář (bubínek, tamburína, triangl). Písně táborové 
Písně z internetu (Využití nových autorů)

www.mojenoty.cz)
Písně s pohyby (např. Když jsem k Petrově ... )
Všechny písně zařazovat podle individuálních 
možností a schopností žáků, navozovat dobrou 
náladu a psychickou pohodu žáků.

Zvládat jednoduchá rytmická cvičení 5. Hudebně pohybová činnost, pohybové hry s říkadly HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
a pohyb podle rytmického doprovodu. a dětskými popěvky; pohyb podle rytmického Dle individuálních schopností zařazovat tanečky 

doprovodu, jednoduché tanečky a rytmická cvičení. pro MŠ nebo hry s tělem (tleskání, dupání ... ),
volný tanec, improvizace, disko.

Soustředit se na poslech relaxační 4. Poslech - říkadla, lidové písně, jednoduché krátké POSLECHOVÉ ČINNOSTI např.
hudby a jednoduché krátké skladby. skladby určené dětem, relaxační hudba. CD: Lidové písničky, Písničky z pohádek, Hudbní

pohádky, Koledy, písně Svěrák a Uhlíř, Dáda - disko,

Ukázky hudebních nástrojů - poslech.

Zařazovat skladby podle individuálních schopností
žáků, přispět k příjemné náladě a klidu. 

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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UČEBNÍ OSNOVY 
 
 
 7.3      VZDĚLÁVACÍ OBLAST:     UMĚNÍ A KULTURA 
  
 7.3.2  VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:    VÝTVARNÁ VÝCHOVA   
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 
         a) obsahové: 1. kresba křídami, voskovými pastelkami 
                                 2. malba vodovými a temperovými barvami 
        

b) časové: celková dotace 20 hodin týdně, z toho v každém ročníku   
                            jedna disponibilní hodina 
 
         c) organizační: vyučovací hodina, místo - učebna VV, 
                                   návštěva výstav podle nabídky. 
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Ž
chápe a plní jednoduché příkazy;

spolupracuje se svými učiteli a spolužáky;

vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci;

vyžaduje dokončení práce;
využívá jednoduché pracovní techniky při práci s různými materiály;
podílí se na jednoduchých praktických činnostech.

vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i neverbálními
prostředky;

umožňuje každému žáku zažít úspěch;
uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla;

Kompetence 
pracovní

U
Ž

U

U

Ž

U

Ž

U

Ž

individuálním přístupem maximalizuje naději na úspěch;Kompetence                            
k učení

2.   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

používá učební pomůcky;

Kompetence 
komunikativní

Kompetence                                       
k řešení 

problémů

Kompetence 
sociální                              

a                                       
personální
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Předmět -Téma učiva

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Zvládat základní dovadnost pro vlastní 1. Základní dovednosti pro práci v ploše a prostoru. Kresba.
tvorbu. 2. Uplatnění vlastního těla; manipulace s objekty. - pastelem - vycházíme z geometrických tvarů

  (kruh - slunce, čtverec - kapesník, dům atd.)
- tužkou - postava (hlavonožec)

Používat na elementární úrovni 3. Kresba různými nástroji; malba na různorodý Práce s pískem na pískovišti.
prostředky a postupy. materiál. - stavění bábovek, tunelů, hradů, cestiček atd.

- vybírání kamínků z písku
- upravování písku za pomoci ruky, lopatky, hraběmi
- malování do písku prstem nebo klacíkem

Vnímat základní vztahy mezi barvami 5. Využití různorodých tradičních i netradičních mate- Práce s barvami.
(barevné kontrasty) a tvary. riálů a jejich kombinací. - hra s prstovými barvami - roztírání dlaněmi, otisky

- hra s temperovou barvou - roztírání houbou, štětcem
- zapouštění barvy do klovatiny
- otisk dřevěného nebo bramborového tiskátka

Vyjadřovat vlastní vjemy, představy 6. Vyjádření vlastních vjemů, zkušeností, fantazijních - kresba voskovými pastely, pastelkami, uhlem,
a pocity. představ, pocitů a emocí vybranými prostředky   rudkou, křídou

a pocity. - tématická malba a kresba - vod. barvy

Uplatňovat vlastní fantazii a představi- 4. Prostorová tvorba a modelování (papír, textilie, sta- Modelování.
vost při výtvarných činnostech. vebnice, hlína, modelovací hmoty). - zpracování modelovací hmoty oběma rukama

- trhání modelovací hmoty na malé kousky
- tvarování kuliček různých velikostí v dlaních
- vykrajování motivů (cukroví) z placky rozválené
  válečkem
- tvoření válečků z plastelíny (hadi, šneci)
- práce s různými plastickými materiály

Používat na elementární úrovni 7. Využití netradiční výtvarné techniky. Práce s textilními materiály.
prostředky a postupy. - navíjení vlny do klubka

- nalepování látky
- koláž
- navlékání korálků na šňůrku

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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UČEBNÍ OSNOVY 
 
 
7.4      VZDĚLÁVACÍ OBLAST:   ČLOVĚK A ZDRAVÍ                                               
 
7.4.1   VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  POHYBOVÁ VÝCHOVA 
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 
          a)  obsahové: obor je tvořen jedním tematickým okruhem 
                      

        b)  časové: v 1.- 10. ročníku činí celková dotace 20 hodin týdně 
 
         c)  organizační:  vyučovací hodina v kmenové třídě, venkovním areálu, 
                                        tělocvičně školy, hřišti ZŠ TGM, hudebně; 
                                        účast  na soutěžích.. 
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zadává úkoly vedoucí ke vzájemné pomoci;
uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla;
spolupracuje se svými učiteli a spolužáky;

soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění;
přijímá posouzení výsledků své práce.

vyžaduje dokončení započaté práce;
zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny;
poznává a používá předměty denní potřeby;
rozlišuje předměty různé velikosti a tvarů, uchopuje je a účelně s nimi manipuluje;

poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními a nonverbálními
formami komunikace;
vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i neverbálními
prostředky;

snaží se o dodržování  pravidel slušného chování;
umožňuje každému žáku zažít úspěch;

zajímavé domácí úkoly);
řeší známé situace na základě nápodoby či opakování;
chápe a plní jednoduché příkazy;
orientuje se v okolním prostředí;
překonává pocity strachu;

vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci;

Ž

U

Ž

U

Ž

rozumí jednoduchým pojmům, znakům a symbolům a je schopen je užívat;
pozná a rozlišuje základní piktogramy;
napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti; 

zařazuje metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry
(problémové úkoly, práce s chybou, hádanky, soutěže, olympiády, 

Kompetence 
pracovní

Kompetence 
sociální                          

a                       
personální

Kompetence                                          
k řešení 

problémů

Kompetence 
komunikativní

U

Ž

U

Ž

U

Kompetence                                  
k učení

2.   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU  POHYBOVÁ VÝCHOVA

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

srozumitelně a názorně vysvětluje základní pojmy;
individuálním přístupem k žákům maximalizuje jejich naději na úspěch;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          



 

 

Ročník-výukový program

1.  - 10.  ZŠS - II. Strana 1

Předmět -Téma učiva

POHYBO VÁ VÝCHO VA

Získat kladný vztah k motorickému 1. Pohybové hry a cvičen í- motivační a napodobivé Poznávání svého těla a jeho možnosti pohybu.
cvičení a pohybovým aktivitám. hry, pohybová cvičení s využitím tradičního i ne- Cvičení na zvětšení rozsahu pohyblivosti kloubů.

tradičního náčiní, průpravné hry. Rozvoj cíleného pohybu rukou, prstů, nohou.
Rozvoj různých způsobů úchopu.

Úkoly zaměřené na stimulaci jednotlivých
svalových skupin, cvičení pro správné držení těla.
Úchop a manipulace s náčiním, drobnými předměty-
sbírat, podávat, přenášet, předávat z ruky do ruky.

Základní cviky na protahování, uvolňování.
Cvičení podle daného rytmu, cvičení s hudbou.

Cvičení s overballem, gymnastickým balonem,
cvičení s oválným balonem, na malé trampolíně.

Reagovat na pokyny a povely k dané Osvojení pojmů,názvů, pokynů pro jednotlivé cviky,
pohybové činnosti. pro cvičební nářadí, náčiní pomocí verbální

i nonverbální komunikace.

Zvládat podle pokynu přípravu  na Připravovat se na cvičení, převlékat se, seznamovat
pohybovou činnost. se s činnostmi, které se cvičením souvisí.

Chůze za ruku, s oporou, bez opory, po nakloněné
rovině, chůze po schodech za obě ruce, za 1 ruku.

Rozvíjet motoriku a koordinaci Chůze po čáře, po lavečce, překonávání nízkých
pohybů a poloh. . překážek ( průlezky, obruče, nízký žebřík). 

Běh, běh na povel , slalom ( jízda na vozíku).

Skoky, poskoky, stoje na jedné noze.

Cvičení v lehu-lezení, přetáčení, válení sudů.
Cvičení v sedu, kleku.
Cvičení na nářadí-lavečky, nízká bedna, malá
trampolína, žebřiny. Výstup, sestup, přelézání.
Účast na soutěžích.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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Ročník-výukový program

1.  - 10.  ZŠS - II. Strana 2

Předmět - tématický plán učiva

PO HYBO VÁ VÝCHOVA

2. Základní manipulace s míčem a drobným náčiním. Hry s míčem, házení , chytání míče v kruhu, 
ve dvojicích. Hod do dálky, na cíl.
Hry s míči různých velikostí, materiálů.

Kutálení míče, kopání do míče.
Bocca-hody na cíl, terč, -soutěže.
Shazování kuželek, házení do koše.
Pohyb s míčem, běh, poskoky.

Mít osvojeny základní pohybové Orientace v prostoru - házet míč nahoru, dolů, doleva,
činnosti, dovednosti a prostorovou doprava, házet, kopat pravou, levou - nohou, rukou.
orientaci podle individuálních předpo- Hodit, podat, kopnout  míč spolužákovi, učiteli.
kladů. Hodit, podat, kopnout míč na dané místo, prostor.

Míčkování. Cviky na gymnastickém míči.

3. Rytmická cvičení. Cvičení podle daného rytmu, cvičení s hudbou.
Cvičení v rytmu tleskání, bubínku, cvičit na jedno-
duchou rytmickou hudbu.

Doprovázet pohyby jednoduchou říkankou, která
udává rytmus pohybů.

Taneční kroky, taneční pohyby i na vozíčku.

Zvládnout uvolnění a zklidnění 4. Relaxační cvičení; prvky jógových cvičení. Cviky na uvolnění, jednoduché uvolňovací cvičení,
organismu. cvičení na odstraňování mimovolních pohybů

koncentrací pozornosti. 

Doteková terapie, hlazení, míčkování.
Aromaterapie.
Uvolňovací cvičení na relaxačním polštáři, v míčko-
vém bazénku. Uvolňovací cvičení v síti, houpačce.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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Ročník-výukový program

1.  - 10.  ZŠS - II. Strana 3

Předmět - tématický plán učiva

PO HYBO VÁ VÝCHO VA

5. Plavání-adaptace na vodní prostředí, hry ve vodě; Seznamování s vodou-malý nafukovací bazén,
plavání za pomoci různých pomůcek; základní brouzdaliště.
plavecké dovednosti. Postupně pohyb ve větším bazénu. Používat 

plavecký kruh, korkové a polystyrénové desky,
hady, kruhy a jiné podpůrné pomůcky pro plavání.

Základy plaveckého výcviku.
Pravidla, která se musí dodržet při koupání v bazénu,
ve volné přírodě.
Základy první pomoci.

6. Turistika a pobyt v přírodě - vycházky, pohyb Turistika - pobyt v přírodě a hry dle ročních období.
v terénu. Na podzim hry ve spadanám listí, chůze a jízda na

vozíku v nerovném, blátivém terénu.
Pouštění draka.

V zimě hry na sněhu, koulování, stavění sněhuláka.
Sáňkování, bobování, jízda na lopatě.

Jaro - kuličky, bocca,  jízda na tříkolce, na vozíku.

Léto - hry ve vodě, pohyb v terénu ( v lese, na louce).
Jízda na kole, vozíku v různém terénu.

Správně se oblékat  podle počasí pro hry a pohyb
v přírodě.

Postupně delší vycházky do okolí školy, výlety
vlakem, autobusem (dle možností a schopností žáků
a ve spolupráci s rodiči).
Seznámit se s cestováním v prostředcích
hromadné dopravy, jak se chováme, 
co potřebujeme na cestu, co musíme koupit,

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické  poznámky

 
 

 



 

 

 
UČEBNÍ OSNOVY 

 
 
  7.4  VZDĚLÁVACÍ OBLAST:      ČLOVĚK A ZDRAVÍ                                            
   
  7.4.2 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 

 
a) obsahové:  obor je tvořen  jedním tématickým okruhem 

                      
       b) časové:  v 1.- 10. ročníku činí celková dotace 40 hodin týdně 

 
     c) organizační: vyučovací hodina v kmenové třídě, venkovním areálu, 

tělocvičně školy nebo na hřišti ZŠ TGM. 
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soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění;
přijímá posouzení výsledků své práce.

vyžaduje dokončení započaté práce;
zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny;
poznává a používá předměty denní potřeby;
rozlišuje předměty různé velikosti a tvarů, uchopuje je a účelně s nimi manipuluje;

prostředky;

snaží se o dodržování  pravidel slušného chování;
umožňuje každému žáku zažít úspěch;
zadává úkoly vedoucí ke vzájemné pomoci;
uvědomuje si svoji osobu prostřednictvím svého těla;
spolupracuje se svými učiteli a spolužáky;

orientuje se v okolním prostředí;
překonává pocity strachu;

vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci;
poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními a nonverbálními
formami komunikace;
vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i neverbálními

U

Ž

rozumí jednoduchým pojmům, znakům a symbolům a je schopen je užívat;
pozná a rozlišuje základní piktogramy;
napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti;

zařazuje metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry
(problémové úkoly, práce s chybou, hádanky, soutěže, olympiády, 
zajímavé domácí úkoly);
řeší známé situace na základě nápodoby či opakování;
chápe a plní jednoduché příkazy;

2.   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU  ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

Kompetence 
pracovní

U

Ž

U

Ž

U

Kompetence 
komunikativní

Kompetence 
sociální                                     

a                                       
personální

srozumitelně a názorně vysvětluje základní pojmy;
individuálním přístupem k žákům maximalizuje jejich naději na úspěch;Kompetence                                    

k učení

Kompetence                                            
k řešení 

problémů

Ž

U

Ž

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       



 

 

Ročník-výukový program

1.  - 10.  ZŠS - II. Strana 1

Předmět -Téma učiva

ZDRAVO TNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA

1. Dechová cvičení. Nádechy, foukání do papírů, do plamínku svíčky,
hry s bublifukem, nafukování balónků.
Vyfoukávání vajíček, rozfoukávaní barvy na papíře.
Foukání do odkvetlé pampelišky.
Nádechy - čicháme ke květině, aromaterapie.

Nádechy, výdechy před logopedickým zrcadlem.

Uplatňovat správné způsoby držení 2. Zásady správného držení těla; rozvíjení jemné i hru- Cvičení na posilování, uvolňování a protahování
těla v různých polohách. bé motoriky; koordinace pohybů. jednotlivých svalových skupin, na zvětšování

rozsahu pohyblivosti kloubů, na získání návyků
správného držení těla.

Cviky posilovací s drobnou zátěží.
Kompenzační cvičení k vyrovnání jednostranného
pracovního zatížení (sezení na vozíku, v lavici).

Cvičení pohybové koordinace podle pohybových
možností žáka.

Úchop a manipulace s náčiním, drobnými předměty-
sbírat, podávat, přenášet, předávat z ruky do ruky.

Koordinace pohybů při chůzi, chůze po čáře, laně
( na zemi), po lavečce. Chůze se zavřenýma očima.

Chůze po schodech, po šikmé ploše, přes překážky,
chůze po nerovném terénu, turistika.

Chůze daným směrem, se změnou směru.
Chůze podle hudby.

Metodické poznámky

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo  z RVP
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Ročník-výukový program
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Předmět - tématický plán učiva

ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHO VA

Zaujímat správné základní cvičební 3. Pohybový režim; pohybové činnosti s přihlédnu- Napodobování pohybů-cviky ve stoje, v sedu,
polohy. tím ke specifice postižení; pohybové hry. v leže- ve správné cvičební poloze.

Běh na krátkou vzdálenost ( jízda na vozíku),
běh daným směrem, se změnou směru ( na vozíku).

Lezení vpřed, vzad, libovolným směrem, daným
směrem.
Lezení po kolenou, po břiše, po čtyřech.
Prolézání tunelem, lezení přes překážky.

Pohybové hry-rytmizovaná chůze, běh, změna
rytmu. Nácvik tanečku.
Pohybové hry s říkadly, popěvky.

Cvičení s míči, činkami,posilovací gumou-pro posíle-
ní horních končetin ( pro vozíčkáře).

Zvládat jednoduchá speciální 4. Uvolňovací cvičení; relaxační cvičení. Cviky na uvolnění, jednoduché uvolňovací cvičení,
cvičení. cvičení na odstraňování mimovolních pohybů

koncentrací pozornosti. 

Doteková terapie, hlazení, míčkování.
Aromaterapie.

Uvolňovací cvičení na relaxačním polštáři.
Uvolňování v míčkovém bazénku.

Cvičení na gymnastickém míči, s overbally. 

Učivo  z  RVP Metodické poznámky

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z  RVP (žák by měl) č.
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Ročník-výukový program

1.  - 10.  ZŠS - II. Strana 3

Předmět - tématický plán učiva

ZDRAVO TNÍ TĚLESNÁ VÝCHO VA

Zvládat základní techniku speciálních 5. Vnímání pocitů při cvičení. Zaměřit se při cvičení na jednotlivé části těla,
cvičení podle pokynů. vnímat, rozlišit, která část těla je v pohybu, které  

části se dotýkáme.

Doteková terapie.

Cvičit a dotýkat se částí těla podle návodu.
Speciální cvičení provádět podle návodu.

Cvičit s  jednoduchým náčiním - míčky z různých
materiálů, velikosti, tvrdosti.

Rytmická cvičení.

Vnímat rozdíl při cvičení ve vodě a na zemi.

Vnímat, kde se nás dotýkají míčky v bazénku.
Vnímat pohyby při houpání v síti, na houpačce, dle mož-
ností na venkovním hřišti.

6. Plavání - hry ve vodě, cvičení ve vodě, plavání Seznamování s vodou-malý nafukovací bazén,
za pomoci pomůcek. brouzdaliště.

Pohyb a cvičení  ve větším bazénu. Používat 
plavecký kruh, korkové a polystyrénové desky,
hady, kruhy a jiné podpůrné pomůcky pro plavání.

Cvičení ve vodě-cviky, které jsme procvičili na zemi. 

Chůze ve vodě, lezení ve vodě, sed, leh.
Házení ve vodě, úchop plovoucích předmětů.
Vylovit potopený předmět.
Základy plavání.

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

 
 

 



 

 

7.5  VZDĚLÁVACÍ OBLAST:  ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE                                    
 
7.5.1  VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  PRACOVNÍ VÝCHOVA 
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
 
         a)  obsahové - obor je tvořen  pěti tematickými okruhy: 

                           
I.  Sebeobsluha (sebeobslužné činnosti) 

                              II.  Práce s drobným materiálem  
                              III. Práce montážní a demontážní  

                      IV. Pěstitelské práce  
                        V.  Práce v domácnosti 
 

        b) časové: v 1.- 10. ročníku činí celková dotace 30 hodin  týdně. 
 
         c) organizační: vyučovací hodina v kmenové třídě, venkovním areálu,         
                                       dílně. 
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při jednoduchých pracovních činnostech;

soustředí se na pracovní výkon a je schopen vytrvat při jeho plnění;
přijímá posouzení výsledků své práce;
podílí se na jednoduchých praktických činnostech.

vyžaduje dokončení započaté práce;
zvládá nejjednodušší úkony sebeobsluhy a základy osobní hygieny;
poznává a používá předměty denní potřeby;
rozlišuje předměty různé velikosti a tvarů, uchopuje je a účelně s nimi manipuluje;

snaží se o dodržování  pravidel slušného chování;
umožňuje každému žáku zažít úspěch;
zadává úkoly vedoucí ke vzájemné pomoci;
navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá se svým okolím;
spolupracuje se svými učiteli a spolužáky;

srozumitelně a názorně vysvětluje základní pojmy, ukazuje pracovní postup  

orientuje se v okolním prostředí;
překonává pocity strachu;

vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci;
reaguje na jednoduché pokyny, vyjadřuje souhlas či nesouhlas;
vyjadřuje své potřeby, pocity a nálady různým způsobem verbálními i neverbálními
prostředky;

U

Ž

rozumí jednoduchým pojmům, znakům a symbolům a je schopen je užívat;
pozná a rozlišuje základní piktogramy;
napodobuje různé předvedené pohyby a činnosti ;

zařazuje metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry
(problémové úkoly, práce s chybou, hádanky, soutěže, olympiády, 
zajímavé domácí úkoly);
řeší známé situace na základě nápodoby či opakování;
chápe a plní jednoduché příkazy;

2.   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE V PŘEDMĚTU  PRACOVNÍ VÝCHOVA

                   Výchovné a vzdělávací postupy (metody, formy práce, aktivity, příležitosti, pravidla),  
které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí u žáků

Kompetence 
pracovní

U

Ž

U

Ž

U
Kompetence 

komunikativní

Kompetence 
sociální                         

a                                       
personální

srozumitelně a názorně vysvětluje základní pojmy;
individuálním přístupem k žákům maximalizuje jejich naději na úspěch;

Kompetence                                       
k učení

Kompetence                                                          
k řešení 

problémů

Ž

U

Ž
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Předmět -Téma učiva

PRACO VNÍ  VÝCHO VA

I. SEBEOBSLUHA ( SEBEOBSLUŽNÉ ČINNOSTI )
I/1 Svlékání a oblékání oděvu, oblékání jednotlivých Svlékání a oblékání košile, trička, tepláků,svetru, 

částí oděvu, skládání a ukládání; obouvání, zapínání, rozepínání knoflíků, zipu, suchého zipu,
zouvání a šněrování bot. patentu na velkém modelu, pak na oděvu.

Volba oděvu, obuvi podle ročních období.
Oblékání a svlékání čepice, rukavic, šály, ponožek.

Vyzouvání, obouvání bo t- šněrování.
Rozepínání, zapínání sandálků.

Skládání a uklízení oděvů na určené místo.
Pořádek v osobních věcech. 

Zvládnout základní hygienické návyky I/2 Hygienické návyky; osobní hygiena, spolupráce Spolupráce při hygieně, nápodoba činností.
a sebeobslužné činnosti (oblékání, při hygieně, funkce a používání hygienických Říci nebo ukáze t- potřebuji mýdlo, ručník. AAK
obouvání). pomůcek Říct si nebo ukázat-potřebuji na WC, toaletní papír, 

Chci se obléci,chci  jíst,pít,smrkat-naučit se
používat kapesník.

Čištění zubů - poznat kartáček, zubní pastu, použít
kelímek.
Česání vlasů - poznat svůj hřeben, kartáč na vlasy.
Mytí vlasů - poznat šampon.

Skládání a uklízení hygienických potřeb na určené
Udržovat pořádek ve svých věcech místo. Pořádek v osobních věcech. 
a ve svém okolí. Udržovat pořádek ve svém okolí.

Dodržovat klid a čistotu při stravování. I/3 Stolování a stravování, nácvik samostatného Nácvik správného sezení u jídla, najít své místo
stolování, používání příboru, čistota při stravování. u stolu. Osvojit správné stolování, chování u jídla.

Prostírání stolu, úklid stolu po jídle.
Nalévání polévky, nápoje, nabírání jídla.
Chystat si svačinu, uklidit si po svačině.

Umět používat příbor. Nácvik používání příboru při jídle, mazání chleba,
rohlíků, krájení masa. Rozlišit použití polévkové lžíce
a malé lžičky.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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Předmět - tématický plán učiva

PRACO VNÍ  VÝCHO VA

II. PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
II/1 Vlastnosti materiálu a jeho užití ( přírodniny, mode- Úchop předmětů, manipulace s nimi podle nápodo-

lovací hmota, papír, karton, textil, drát, folie aj.); by, pak samostatně. 
jednoduché pracovní postupy a techniky. Rozlišit předměty podle barvy, velikosti, tvaru,

podle účelu.
Skádání předmětů na sebe,vedle sebe, ukládání do
krabic, uklízení předmětů.
Vkládání do výřezu-rozlišit tvar: kulatý, hranatý.

Rozlišit předměty podle barvy - přiřadit k sobě, k ba-
revné předloze, vyhledávat předměty podle barvy.
Nejprve jen 2 - 3 předměty, postupně přidáváme další.
Řazení barevných koste - střídání barev (začínáme
střídat 2 barvy, pak 3 a více).
Poznávání a třídění zřetelně odlišných přemětů
( vláče - míč), pak menší odlišnosti.

Práce s papírem - trhání papíru na kousky různých
velikostí, tvarů, překládání papíru, stříhání papíru.
lepení. Obkreslování podle šablony.

Poznávání a třídění předmětů stejného tvaru, ale
z různých materiálů ( z papíru - ze dřeva).
Poznávání a třidění přírodnin - nejprve výrazně 
odlišné ( lis t- plod), později drobné odlišnosti 
( kaštan  - žalud, fazole - hrášek).

Zvládat základní manuální dovednosti Tvoření zvířátek z přírodnin - z kaštanů, žaludů,
při práci s jednoduchými materiály kamínků, jeřabin.
a pomůckami. Lisování listů a tvoření obrázků z různých druhů.

Práce s pískem -  v  pískovničce, vybírání
kamínků, přírodnin z písku, hledání zahrabaných
předmětů v písku, stavění báboviček, kopců, cest,
tunelů, přemisťování písku.
Úprava písku lopatkou, hráběmi, rukama.

Metodické poznámky

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo  z  RVP
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Předmět - tématický plán učiva

PRACO VNÍ  VÝCHOVA

II. PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Vytvářet jednoduchými postupy různé II/1 Vlastnosti materiálu a jeho užití ( přírodniny, mode- Práce s plastelínou, hnětení plastelíny oběma ruka-
předměty z tradičních i netradičních lovací hmota, papír, karton, textil, drát, folie aj.); ma, jednou rukou, vyválení placky, vyválení válečku
materiálů. jednoduché pracovní postupy a techniky. různé délky, tloušťky - v ruce, na podložce,

tvarovaní válečku, vykrajování.
Trhání kousků hmoty, tvoření kuliček různých
velikostí v dlani.
Práce s hlínou, hnětení hlíny oběma rukama,
jednou rukou, vyválení placky, vyválení válečku,
tvarovaní hlíny, vykrajování z hlíny.
Vytváření jednoduchých předmětů - ovoce, sněhu-
lák, šnek, zvířátka, miska, košík, hrneček.

Práce s těstem-zpracování, tvarování, vykrajování
těsta ( vizovické těsto aj.).

Práce s textilním materiálem: navíjení vlny na cívku,
do klubíčka, stříhání, překládání, lepení látky.
Navlékání jeřabin, korálků na šňůrku, drát.
Koláže z látky.
Šití jehlou s tupým hrotem- na propíchaném papíře
pak na kanavě. Nejprve jen do předem vytvořených
otvorů, pak podle předkreslené předlohy.

Udržovat pracovní místo v čistotě. Úklid pracovního místa  a okolí po práci.
Udržovat čistotu na svém místě, používat zástěru, 
rukavice, chránit si oděv, obuv před zašpiněním.

Pracovat podle slovního návodu II/2 Pracovní pomůcky, funkce a používání jednodu- Práce s cvičnými nůžkami, stříhání podle čáry, 
chých pracovních pomůcek. stříhání papíru, látky, šňůrky.

Používání lepidla tuhého, tekutého. Práce se stět-
cem - roztírání lepidla, klovatiny, barvy apod.

Nejprve pracovat s jednoduchými pracovními 
pomůckami podle vzoru (napodobovat učitele),
pak pracovat podle jednoduchých pokynů.

Metodické poznámky

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo  z  RVP
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Předmět - tématický plán učiva

PRACO VNÍ  VÝCHO VA

II. PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
II/3 Lidové zvyky, tradice, řemesla; užití některých  Lidové zvyky, tradice a řemesla v ročních obdobích.

jednoduchých technik zpracování vybraných Podzim - výroba a pouštění draků. 
materiálů.

Zima-stavění sněhuláků, výroba vánočních ozdob 
z papíru, textilu, přírodnin (ořechů, sušených plodů).
Pečení vánočního cukroví, vánoček..
Příprava vánočního jídla.
Příprava vánočního stolu, zdobení vánočního
stromečku.

Jaro - velikonoce, velikonoční kraslice, výroba
pomlázky, pečení velikonočních mazanců apod.
Velikonoční jídla, zdobení velikonočního stolu.
Moran a- výroba ze dřeva, slámy, papíru, textilu.
Svátek matek - kytičky, přáníčka z papíru, textilu.

III. PRÁCE MONTÁŽNÍ a DEMONTÁŽNÍ
III/1 Konstruktivní hry ( skládačky, puzzle, kostky ). Stavění z dřevěných kostek 2 - 3 kostky na sebe,

vedle sebe, komín, hrad, most. Nejdříve stavět dle
předlohy, pak samostatně. Postupně přidávat
kostky, stavět složitější konstrukce.
Skládání puzzle s menšího počtu dílků ( 4 - 6 ),
postupně složitější.
Skládání různých rozstříhaných obrázků.
Skládání obrázků z kostek.

Zvládat elementární dovednosti III/2 Stavebnice, různé typy stavebnic plošných, Skládání obrázků z kostek.
a činnosti při práci s jednoduchými prostorových, konstrukčních. Skládání puzzle s menšího počtu dílků ( 4 - 6 ),
stavebnicemi a konstruktivními hrami. postupně složitější obrázky z více dílků.

III/3 Montáž a demontáž; manipulace s jednoduchými Stavebnice SEVA, SEKO, LEGO.
předměty. Hříbková a kroužková stavebnice.

Mozaikové a magnetické stavebnice.
Stavebnice typu Merkur.
Úklid stavebnic do krabic, košíků, nádob, na police.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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Předmět - tématický plán učiva

PRACO VNÍ  VÝCHOVA

IV. PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Provádět pozorování přírody v jedno- IV/1 Základní podmínky pro pěstování rostlin. Seznamovat se ze školní zahradou, vycházky do polí
tlivých ročních obdobích. v okolí školy. Pozorování přírody v jednotlivých

ročních obdobích.

Podzim- sklízení ovoce, zeleniny, úprava záhonů 
po sklizni, pozorování prací na poli, sklizeň řepy,
brambor, práce na poli po sklizni.
Rozpoznat co je ovoce, zelenina.
Poznávat podzimní květiny.

Zima - zahrada, pole, sad v zimě. Péče o pokojové
rostliny, přihnojování, zalévání, kam umístit květiny
v květináči. 
Co rostliny potřebují - teplo, světlo, vláhu, živiny.

Jaro - práce na školní zahradě, příprava záhonů 
pro setí a sázení, zalévání, okopávání, pletí.
Pozorování jarních prací na poli.
Co na jaře sejeme, sázíme, pozorovat jak rostliny
rostou. Rozpoznávat jarní květiny.

Léto -  práce na školní zahradě, sklízení ředkviček,
kedlubnů, hrášku aj.
Úprava záhonů.

IV/2 Pěstování rostlin v bytě i na zahradě, nenáročné Podzim - sklízení ovoce, zeleniny, úprava záhonů 
rostliny v bytě, na zahradě, pěstování ve skleníku. po sklizni, pozorování prací na poli, sklizeň řepy,

brambor, práce na poli po sklizni.
Rozpoznat co je ovoce, zelenina.
Poznávat podzimní květiny.

Zima - pozorování klíčení hrášku ve vatě.  
Péče o pokojové rostliny, řízkování, sázení do hlíny,
přihnojování, zalévání, kam umístit květiny ve třidě. 
Co rostliny potřebují - teplo, světlo, vláhu, živiny.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické  poznámky
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PRACO VNÍ  VÝCHO VA

IV. PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Pěstovat, ošetřovat a pečovat IV/2 Pěstování rostlin v bytě i na zahradě, nenáročné Jaro - práce na školní zahradě, příprava záhonů 
o nenáročné pokojové a užitkové rostliny v bytě, na zahradě, pěstování ve skleníku. pro setí a sázení, zalévání, okopávání, pletí. schopností žáků.
rostliny. Pozorování jarních prací na poli.

Co na jaře sejeme, sázíme, pozorovat jak rostliny
rostou. Ředkvičky, mrkev, hrášek.
Sázet bylinky a léčivé rostliny, pečovat o ně, znát  
jejich použití ( máta, meduňka, pažitka, bazalka aj.)
Ochrana rostlin před škůdci - plevel, mandelinka,
housenky běláska, mšice.
Rozpoznávat jarní květiny.

Léto - práce na školní zahradě, sklízení ředkviček,
kedlubnů, hrášku, mrkve aj.
Sklízení léčivek, jejich sušení, způsob použití - čaje,
nálevy, do koupele apod.
Úprava záhonů po sklizených bylinkách, zelenině.
Co kvete v létě-  péče o letničky.

Používat podle druhu pěstitelských IV/3 Pomůcky a nářadí pro práci na zahradě. Práce s hráběmi, rýčem, motyčkou a motykou, 
činností správné pomůcky a náčiní. kropící konev, konev bez kropítka, rýč, rycí vidle,

smeták, lopata. Čištení a úklid zahradního nářadí.

Pozorovat jaké stroje pracují v jednotlivých ročních
obdobích na polích.

Dodržovat zásady hygieny a bezpeč-
nosti práce při práci na zahradě. Zacházet se zahradnickým nářadím.

Práce v rukavicích, vhodném oděvu a obuvi. 
Hygiena při a po práci na zahradě, školním pozemku, 
na poli.

Ochrana před hmyzem na zahradě - včely, vosy,
sršni, klíšťata apod.

Dle možností školy a 

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo  z  RVP

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Metodické poznámky
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PRACO VNÍ  VÝCHOVA

V. PRÁCE V DOMÁCNOSTI
Provádět drobné domácí práce - V/1 Drobné domácí práce; základní úklid, mytí podlahy, Pracovat s učitelem- napodobovat utírání prachu,
základní úklid, mytí nádobí, mytí mytí nádobí, praní drobného prádla mytí nádobí, mytí podlahy, pak zkoušet pracovat
podlahy. podle pokynů, samostatně.

Umět si nachystat vodu na mytí nádobí, kbelík
s vodou na mytí podlahy, prachovku. Po skončení
práce dát náčiní do pořádku a uklidit na své místo.

Zkoušet přepírat drobné prádlo v rukách.
Umět si nachystat vodu, prací prášek, aviváž. Prát,
ždímat, věšet, sušit prádlo.
Dát místnost po praní do pořádku.

Pračka - dát prádlo do pračky, umět ji spustit, 
vyjmout prádlo z pračky, pověsit prádlo.
Žehlení prádla.
Dodržovat bezpečnost práce při zacházení s elektro-
spotřebiči.

Bezpečnost při práci s čistícími prostředky.

Prostřít stůl pro běžné stolování. V/2 Stolování, prostírání stolu, úklid stolu, chování Nácvik správného sezení u jídla, najít své místo
při stolování. u stolu. Osvojit správné stolování, chování u jídla.

Prostírání stolu, jednoduchá úprava svátečního
stolu - Vánoce, Velikonoce, narozeniny apod.
Rozdíl mezi prostíráním stolu před svačinou a obě-
dem.
Úklid stolu po jídle.
Nalévání polévky, nápoje, nabírání jídla.
Talíře, příbory, skleničky.

Nácvik používání příboru při jídle, mazání chleba,
rohlíků, krájení masa. Rozlišit použití polévkové lžíce
a malé lžičky.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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PRACO VNÍ  VÝCHOVA

V. PRÁCE V DOMÁCNOSTI
Zvládnout nákup a uložení základních V/3 Nákup a skladování základních potravin. Obchody  -kam půjdeme nakupovat potraviny.
potravin. Nákup chleba, másla, sýrů, mléka, masa, brambor,

rýže, těstovin, zeleniny, ovoce, nápojů.

Jak se chovat v obchodě, jak postupovat
při nakupování, placení.
Jak ukládat potraviny do nákupní tašky.

Skladování základních potravin - co patří do lednice,
co do mrazáku, co nemusíme chladit ani mrazit.

Jak potraviny ukládát, jak je kontrolovat,
co je záruční doba.

Jak ukládat  pečivo.

Učit se rozpoznávat zkažené potraviny.
Nekonzumovat je!

Připravit jednoduchý pokrm podle V/4 Příprava pokrmů, příprava studených a teplých Základní potraviny, které potřebujeme k přípravě
pokynů. nápojů, příprava jednoduchých pokrmů. pokrmů.

Příprava kuchyně před vařením.
Pracovní plocha při vaření.
Jednoduchá polévka ( čočková, zeleninová, vývar). 
Škrábání brambor - postup při vaření. Oplachování 
rýže - postup při vaření rýže ve varných sáčcích, 
volné rýže, vaření těstovin.
Pečení masa, dušení masa, příprava řízků v trojoba-
lu, květáku, žampionů.

Jednoduchý zákusek - nepečený piškotový dort,
bábovka, závin z listového těsta.

Příprava pomazánek.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z  RVP (žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky
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Ročník-výukový program

1.  - 10.  ZŠS - II. Strana 9

Předmět - tématický plán učiva

PRACOVNÍ  VÝCHOVA

V. PRÁCE V DOMÁCNOSTI
V/4 Příprava pokrmů, příprava studených a teplých Příprava toustů v toustovači z toustového chleba.

nápojů, příprava jednoduchých pokrmů. Příprava topinek na pánvi, v topinkovači.

Příprava obložených mís, obložených chlebíčků.

Zeleninové a ovocné saláty.

Pudink. zmrzlinový pohár.

Namíchat studený nápoj ze sirupu, juice, citronu,
ovocných šťáv a ovoce.

Uvařit čaj  -ochutit čaj, rozlišit sypaný čaj, čaj por-
covaný.
Uvařit kakao, kávu, čokoládu.

Dodržovat zásady hygieny a bezpeč- V/5 Zásady hygieny a bezpečnosti při práci v domác- Seznamovat se s elekteospotřebiči v kuchyni  -  
nosti při práci v domácnosti. nosti. sporák, rychlovarná konvice, plynová a elektrická

trouba, toustovač, topinkovač, kráječ na chleba.

Rozlišovat vaření na plynovém x elektrickém 
sporáku, troubě.
Nebezpečí při práci s plynovými spotřebiči,
elektospotřebiči.

Hlavní hygienické zásady při práci s potravinami.
Mytí rukou, zásady při mytí nádobí, umývání  
a ukládání použitých elektospotřebičů, omytí  
a úklid pracovní plochy, podlahy apod.

Seznamovat se a dodržovat zásady bezpečnosti
práce při všech domácích pracech.

ZŠP a  ZŠS  Otrokovice   -  TABULACE  OSNOV

Výstup z RVP (žák by měl) č. Učivo  z  RVP Metodické poznámky

 
 



 

397 
 

 

1. 2. 3.

RV 5 5 5 15

SV 3 3 3 9

3 3 3

TV 5 5 5 15

PVV 4 4 4 12

20 20 20 60

ročník min. max.

1. -  3.

c)   řečová výchova se zaměřuje na osvojování a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené podobě a na individuální logopedickou péči; 

ZŠP a  ZŠS Otrokovice

ZkratkaVyučovací předmět

Člověk a jeho svět

Rozumová výchovaČlověk a komunikace

Člověk a svět práce

Hudební výchova

Člověk a zdraví

Pracovní a výtvarná výchova

Tělesná výchova

Smyslová výchova

      předmět není klasifikován.

a)   podle tohoto ŠVP se začíná postupovat od školního roku 2010/2011 v  1. ročníku PŘS.

Celková časová dotace

8.2   Poznámky k učebnímu plánu

b    v případě složených tříd  (např. 1.+ 2. ročník) se v přechodném období od září 2010 do konce platnosti dosavadních vzdělávacích programů
      organizuje výuka v ročnících nevyučovaných dle ŠVP tak, aby se co nejvíce přiblížila výuce podle školního vzdělávacího programu

8.1   Tabulace učebního plánu  PŘS

Časová dotace v ročníku

CELKEM

Umění a kultura

8.    UČEBNÍ  PLÁN  PŘS

UČEBNÍ  PLÁN  PŘS                                                  
VE ŠKOLNÍM  ROCE  -  verze 1.9.2010  

HV

       Rozpětí týdenní hodinové dotace

Vzdělávací obor

9
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Předmět Ročník - výukový program Strana 1
ROZUMOVÁ VÝCHOVA 1.  -  3.  ZŠS - PŘS

Učivo (osnovy) Tematický plán učiva

Rozvíjení poznávacích schopností Seznámení s prostředím třídy, školy.
Orientace ve třídě a v budově školy. Kde máme…?
Jména učitelů, jména spolužáků.
Seznámení se školními pomůckami. Rozdíl hračky-po-
Poznávání a pojmenování předmětů denní potřeby. můcky.
Poznávání jednotlivých druhů ovoce a zeleniny ( ve skutečnosti
i na obrázku) logopedická péče - spolupráce 
Poznávání zvířat a jejich mláďat. s logopedem
Poznávání různých druhů rostlin. orofaciální stimulace
Naše rodina. Maminka, tatínek,sourozenci. Jména členů rodiny.
Členové širší rodimy, dědeček, babička.
Vztahy mezi lidmi. Koho mám rád, kdo má rád mne.
Vztahy mezi spolužáky. Budeme si pomáhat.
Poznávání vlastního těla: hlava, dvě ruce, dvě nohy…
Rozlišení: chlapci, děvčata, muž, žena ( pán, paní )
Poznávání jednoduchých tiskacích písmen.
Sociální čtení:
poznávání zboží podle obsahu
poznávání symbolů: WC
poznávání dopravních symbolů
symboly ve zdravotnictví: nemocnice, lékárna…

Rozvíjení komunikačních dovedností Nácvik pozdravu.
Zdravíme dospělé, zdravíme kamarády.
Nácvik vstupu do místnosti.
Nácvik pozdravu při odchodu z místnosti.
Oslovení dospěleho, oslovení spolužáka.
Požádání, poděkování.
Přání k svátku, k narozeninám.
Přání  k Vánocům a Velikonocům.
Kdy smíme a kdy nesmíme mluvit.
Chování u stolu.
Chování ve zdravotnickém zařízení.
Chování v dopravních prostředcích.
Chování na hřišti, na ulici, bezpečnost.

ZŠP a  ZŠS Otrokovice  -  TABULACE OSNOV

Metodické poznámky
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Předmět Ročník - výukový program Strana 2

ROZUMOVÁ VÝCHOVA 1.  -  3.  ZŠS - PŘS

Učivo (osnovy) Tematický plán učiva
Rozvíjení komunikačních dovedností Využití metod alternativní komunikace u žáků se závažnými

komunikačními problémy

Logopedická péče Zjištění úrovně řeči, aktivní a pasivní slovní zásoba.
Zjištění řečových vad žáků.
Obohacování slovní zásoby a opakování nových slov. SPC, odborní lékaři
Cvičení mluvidel před zrcadlem.
Cvičení rtů a jazyka.
Nácvik správného dýchání: nádech nosem, výdehc ústy.
Foukání, sfukování papírků, pírka, foukání bublin.
Napodobování hlasů zvířat ( mé, bú, bé, haf, mňau…).
Napodobování zvuků (auto, traktor, sanitka, bum, bum…). Jak dělá..?
Nácvik hlásek podle potřeby.
Nácvik říkanek, básniček.

Rozvíjení logopedického myšlení Časové souvislosti: včera, dnes, zítra, dříve, později, ráno, večer,
a paměti v noci….( snídaně, oběd, večeře).

Pojmy: bylo, je, bude, pozdě, brzy…
Příčinné souvislosti : proč?
Zobecňování: (jablko, hruška, pomeranč = ovoce), analogicky
zelenina, nádobí, nábytek, hračky apod.
Abstrakce: barva, počet, odvozování první hláska ve slově.
Negace: je, není, nebylo, mám, nemám, chci, nechci.
Chápání kvantitativních vztahů: všechno, nic, hodně, málo.
Velký, malý, větší, menší.
Počet: 1,2, hodně.
Číslice 1,2.
Spojení počtu s číslicí 1,2.
Procvičování pojmu a množství 1,2 při různých činnostech.
Cvičení paměti:
Zapamatování krátké říkanky, básničky.
Reprodukce krátkého textu, vyprávění ( co jsme viděli, co jsme
dělali, co jsme měli k obědu).
Zapamatování 2 - 3 slov

Metodické poznámky

ZŠP a  ZŠS Otrokovice  -  TABULACE OSNOV
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Předmět Ročník - výukový program Strana 3
ROZUMOVÁ VÝCHOVA 1.  -  3.  ZŠS - PŘS

Učivo (osnovy) Tematický plán učiva
Rozvíjení logopedického myšlení Cvičení pozornosti:
a paměti Koncentrace pozornosti na určitou činnost ( zpočátku v rozsahu

několika vteřin či minut).
Motivace k soustředěné činnosti ( skupinové či individuální).
Pozorné sledování krátkého vyprávění, poslech hudby, pozorné
sledování televize, videa.

Rozvíjení grafických schopností Cvičení jemné motoriky: cvičení paže, lokte, zápěstí, cvičení dlaní
a prstů na obou rukou, tvoření špetky.
Uchopení předmětů do celé ruky, do špetky, do dvou prstů.
Čmárání: prstem do písku, do krupice, voskovkami, křídou,
pastelkami, tužkou, fixem.
Horní a dolní oblouk oběma směry - houbou na tabuli, křídou,
voskovkami, pastelkami, tužkou.
Svislé čáry shora dolů.
Svislé čáry zdola nahoru.
Kroužení vpravo, kroužení vlevo.
Vyjádření říkanky pohybem.
Kroužení do tvaru oválu.
Dva spojené horní oblouky.
Odstředivé čáry- sluníčko, dostředivé čáry - kytička.
Vlnovka.
Šikmé čáry shora dolů.
Šikmé čáry zdola nahoru.
Smyčka nahoru.
Smyčka dolu.
Svislé čáry do linek.
Pojem "písmeno", první písmeno jména.
Pokus o psaní hůlkovým písmem ( O,V, I…).
Rovnání písmen do řádků ( písmena z plastové hmoty, z látky).

ZŠP a  ZŠS Otrokovice  -  TABULACE OSNOV

Metodické poznámky
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Předmět Ročník - výukový program Strana 1
SMYSLOVÁ VÝCHOVA 1.  -  3.  ZŠS - PŘS

Učivo (osnovy) Tematický plán učiva

Diferenciační cvičení Třídění dvou zřetelně odlišných předmětů.
Třídění materiálů: dva komponenty.
Třídění předmětů a jejich ukládání do misek nebo krabiček.
Třídění předmětů - tři komponenty, nejprve velké a výrazně
odlišné, postupně menší a méně odlišné.
Třídění předmětů podle velikosti.
Třídění obrázků podle obsahu: ovoce, květiny, nádobí.
Rozlišování plošných tvarů: kolečko, čtverec, trojúhelník. Geometrické tvary.
Rozlišování a poznávání barev.
Vytváření abstrakce "barvy", vyhledávání předmětů téže barvy.
Rozlišování dvou základních výrazně odlišných barev ( černá -
bílá, červená - žlutá).
Postupné poznávání všech základních barev a jejich pojmenování.
Třídění předmětů podle barev.

Sluchová cvičení Sluchová cvičení s využitím zraku, určování původu a směru
zvuku. Hádej, hádej hadači 
Sluchová cvičení bez využití zraku.
Poznávání spolužáků a učitelů podle hlasu.
Poznávání hudebních nástrojů podle zvuku.
Rozlišování a napodobování výslovnosti a dlouhých slabik.
Zvuky dopravních prostředků.

Poznávání předmětů hmatem Poznávání předmětů hmatem s využitím a bez využití zraku.
Poznávání předmětů se zavázanýma očima, hra na slepou bábu,
na tmu.
Rozlišování: teplé, studené, hřeje, chladí, měkké, tvrdé, suché,
mokré, hladké, drsné.
Hlazení jemných látek, navozování příjemných pocitů.

ZŠP a  ZŠS Otrokovice  -  TABULACE OSNOV

Metodické poznámky
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Předmět Ročník - výukový program Strana 2

SMYSLOVÁ VÝCHOVA 1.  -  3.  ZŠS - PŘS

Učivo (osnovy) Tematický plán učiva
Prostorová a směrová orientace Orientace ve třídě.

Orientace ve škole.
Nahoře - dole, vpředu - vzadu.
Směrová orientace: řazení předmětů zleva doprava.
Nad - pod, na začátku - na konci.
Na - ve - do: na stole, na skříni, ve skříni, do skříně.
Vpravo - vlevo, pravá a levá ruka.
Plnění jednoduchých příkazů: jdi ke stolu, dej míč pod stůl,
panenku na židli, do kočárku apod.

Cvičení chuti a čichu Cvičení sání, sání brčkem z umělé hmoty.
Rozlišování chutí: sladké, slané, kyselé.
Lízání medu, lízání čokolády, lízátka.
Dýchání nosem, výdech ústy, čichání ke květině.
Rozlišování: voní, páchne.
Rozlišování potravin podle chuti: jablko, pomeranč, banán,
rohlík.

Metodické poznámky

ZŠP a  ZŠS Otrokovice  -  TABULACE OSNOV
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Předmět Ročník - výukový program Strana 1
HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.  -  3.  ZŠS - PŘS

Učivo (osnovy) TEmatický plán učiva

Sluchová, dechová, řečová a hlasová cvičení. Rozlišování zvuků hudebních nástrojů. hudební hry a soutěže
Pravidelné dýchání, správné držení těla při dýchání.
Nácvik správné výslovnosti textů písní a říkadel.
Rytmizace říkadel.
Zpěv jednoduchých písní v rozsahu kvinty, pokud možno 
s doprovodem hudebního nástroje.

Rytmická cvičení. Hra na jednoduché nástroje (bubínek, triangl, hůlky, příp. další Orfovy nástroje.
dostupné předměty - vařečky, misky, pokličky apod.).
Hra na tělo (tleskání, dupání).

Hudebně pohybová cvičení. Pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky.
Pohyb podle rytmických doprovodů.
Hra na tělo.

Poslech hudby. Poslech krátkých skladeb různého charakteru. účast žáků na výchovných koncertech
Poslech relaxační hudby.

ZŠP a  ZŠS Otrokovice  -  TABULACE OSNOV

Metodické poznámky
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Předmět Ročník - výukový program Strana 1
TĚLESNÁ VÝCHOVA 1.  -  3.  ZŠS - PŘS

Učivo (osnovy) Tematický plán učiva

Napodobování pohybů Vzpažit, předpažit, připažit, upažit. Dle potřeby cvičení pto TP, cvičení
s ohledem na různé typy postižení.

Předklon, záklon, úklony na obě strany. Více relaxace, polohování, jízda 
na vozíku.

Dřep, sed, klek, leh na zádech, na břiše. Doteková terapie, míčkování.

Cviky vleže na zádech.

Chůze Rovné držení těla, koordinace pohybů při chůzi.

Chůze po špičkách, po patách, po vnějších hranách nohou,
pomalá a rychlá chůze, střídání tempa a směru.

Chůze po schodech, na šikmé ploše, v nerovném terénu,chůze
po laně, po čáře.

Turistika, co nejdelší pobyt na čerstvém vzduchu.

Běh Běh na krátké vzdálenosti.

Běh daným směrem, běh se změnou směru.

Střídání běhu a chůze.

Lezení Lezení vpřed libovolným způsobem, prolézání, přelézání.

Lezení po kolenou, po břiše, po čtyřech.

Lezení po lavičce.

Prolézání tunelem.

ZŠP a  ZŠS Otrokovice  -  TABULACE OSNOV

Metodické poznámky
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Předmět Ročník - výukový program Strana 2

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1.  -  3.  ZŠS - PŘS

Učivo (osnovy) Tematický plán učiva
Skok Skok snožmo na místě, skok přes čáru.

Poskoky snožmo po špičkách.

Cvičení obratnosti Stoj na jedné noze s oporou, bez opory.

Kolébka na zádech.

Přetočení z lehu na zádech do lehu na břiše a zpět.

Cvičení na nářadí Lavička: výstup, sestup, chúze po délce lavičky.

Bedna: přelézání jednoho až dvou dílů malé švédské bedny,
výstup, sestup, seskok snožmo s dopomocí.

Výstup na žebřiny.

Cvičení s míčem Házení, chytání a koulení míče.

Kutálení míče po zemi, kutálení v sedu rozkročmo.

Shazování kuželek míčem.

Házení míčem o zem, o zeď.

Házení míče do koše.

Zdravotní cviky Dechová cvičení, uvolňovací cviky.

Relaxační cvičení, prvky jógy.

Metodické poznámky

ZŠP a  ZŠS Otrokovice  -  TABULACE OSNOV
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 1.  -  3.  ZŠS - PŘS

Učivo (osnovy) Tematický plán učiva
Sezónní sporty Klouzání, sáňkování, hry na sněhu.

Házení sněhových koulí do dálky a na cíl.

Jízda na tříkolce, případně na koloběžce.

Přípravné hry po seznámení s vodou.

Koupání v brouzdališti, plavání v bazénu.

Hudebně pohybové hry Rytmizovaná chůze

Pohybové vyjádření písničky.

Chůze podle hudby.

Nácvik tanečku.

ZŠP a  ZŠS Otrokovice  -  TABULACE OSNOV

Metodické poznámky

 
405 
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PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1.  -  3.  ZŠS - PŘS

Učivo (osnovy) Tematický plán učiva

Sebeobsluha Svlékání oděvů, oblékání oděvů, věšení oděvů na ramínko, oblé -
kání a svlékání tepláků, cvičebního úboru, skládání úboru, oblékání,
svlékání a skládání svetru panence, nácvik oblékání ponožek, oblé -
kání čepice, šály a rukavic, zapínání a rozepínání knoflíků na velkém 
modelu, udržovánípořádku v oblečení, skládání a ukládání do skříní,
zouvání, obouvání, péče o boty, vázání uzlu, šněrování bot, pokus
o vázání kličky, vzájemná pomoc při oblékání.

Hygienické návyky Použití kapesníku, použití WC, mytí rukou a obličeje, použití mýdla 
a ručníku, čištění zubů, česání vlasů, přepýrání na panenku, mytí 
hraček, mytí ovoce před použitím.

Stolování Hygiena při svačině, používání tácků a ubrousků, správné sezení 
u stolu, používání lžíce, používání příboru, mytí a utírání nádobí,
prostírání stolu, úklid stolu po jídle.

Péče o okolní prostředí Utírání prachu, nácvik zametání, zametání smetáčkem na lopatku, 
mytí tabule houbou, úklid ve třídě, výzdoba třídy na Vánoce, 
na Velikonoce, péče o pokojové květiny, zalévání květin, práce
v koutku živé přírody: zasadit fazoli, hrášek, kypřit, zalévat, pozoro -
vat růst rostlin, příprava květin na prázdniny, práce na pozemku:
pletí, úprava záhonu, setí hrachu, setí ředkvičky, hrabání posekané 
trávy, sklízení ovoce a zeleniny, sbírání spadaného ovoce, úklid 
chodníku před školou.

Práce s různými druhy materiálu Práce s pískem na pískovišti: stavění bábovek, kopců, cest, tunelů,
přemísťování písku, vybírání kamínků z písku, upravování pískové
plochy rukama, lopatkou, hráběmi, prkýnkem.
Práce se stavebnicí: postav co chceš a umíš, dům ze dvou kostek,
most ze tří kostek, komín, řazení molitanových kostek ve vodoro -
vném a svislém směru, ukládání kostek do krabic, práce s dřevěnou 
stavebnicí, práce s hříbkovou a kroužkovou stavebnicí, využití
mozaikové a magnetické stavebnice

ZŠP a  ZŠS Otrokovice  -  TABULACE OSNOV

Metodické poznámky
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PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1.  -  3.  ZŠS - PŘS

Učivo (osnovy) Tematický plán učiva
Modelování Zpracování plastelíny oběma rukama, trhání plastelíny na malé

kosky a rovnání na plochu, krájení plastelíny rádlem, tvarování kuli-
ček různých velikostí v dlaních,vykrajování "cukroví" z placky
rozválené válečkem, tvoření válečků z plastelíny (hadi, prstýnky, 
kroužky, náramky, šneci), modelování ježka, hobliny natříhat nůžka-
mi, práce s jiným plastickými plastickými materiály (modurit, hlína).

Práce s papírem Mačkání jemného papíru (krepák) do kuličky, kuličky lepit, házet sbí-
rat, ukládat do různých nádob, trhání papíru na malé kousky, sbírání,
rovnání do misek, kelímků, krabiček, navlékání natrhaného papíru
na špejli. Překládání papíru, čepice, trhání papíru na tenké proužky,
střihání proužků, řetěz na stromek, přehýbání papíru, lepení natrha-
ných proužků, rolování papíru.

Práce s textilními materiály Navíjení vlny na cívku, do klubka, navíjení provázků na cívku, Vánoce, Velikonove
navlékání korálků na šňůrku, práce s vatou, sněhulák, překládání  (přáníčka, výzdoba třídy)
a střihání kousků látky, nalepování látky, koláž, práce s jehlou s tu- (zdobení vel. vajíček)
pým hrotem, stehy na cvičné desce.

Práce s přírodními materiály Sbírání kaštanů a žaludů, jejich třídění, rovnání, ukládání, sbírání Podzim - zvířátka
přírodnin a jejich třídění, výroba figurek z přírodnin (s pomocí uč.), ( podzimní výzdoba)
sběr a třídění ovoce, trhání listů podle žilek, namáčení, obtisk, lisová-
ní listů, lepení do podzimního motivu, navlékání listů, napichování 
jeřabin na jehlu s tupým hrotem, navlékání na nit, třídění semen fazo-
le, čočky, kukuřice a ukládání do sáčků, nalepování semen.

Metodické poznámky

ZŠP a  ZŠS Otrokovice  -  TABULACE OSNOV
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10.   HODNOCENÍ  ŽÁKŮ 
 
 
10.1  Hodnocení žáků ve škole a na akcích školy 
 

Hodnocení poskytuje zpětnou vazbu žákům, rodičům i pedagogům. Vypovídá o 
stupni zvládnutí dané oblasti, kompetenci aplikovat naučené, vyjadřuje míru zlepšení, 
vyznačuje také rezervy a napovídá jak odstranit nedostatky.   

Úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní 
škole praktické získá žák stupeň „základního vzdělání“. 
 
 
10.1.1  Obecná ustanovení 
 
Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na 

akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 
 
 

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci byli včas informováni o 
průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 

2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za I. pololetí lze místo vysvědčení vydat 
žákovi výpis z vysvědčení. Žákovi v přípravném stupni speciální školy se vydá 
osvědčení. 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním 
stupněm (dále jen klasifikace), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu 
hodnocení rozhoduje ředitelka školy se souhlasem školské rady a po projednání 
v pedagogické radě. V případě užití slovního hodnocení v základní škole speciální se 
hodnotí slovně nebo širším slovním hodnocením. 

4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace v případě přestupu žáka na školu, která 
hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. 
Pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání se slovní hodnocení vždy 
převádí do klasifikace. 

5. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem (dále jen ŠVP) 
s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. 

6. Žák opakuje ročník, pokud na konci II. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen a 
ještě na I. nebo II. stupni ročník neopakoval, přičemž může opakovat ročník pouze 1 
krát v jednotlivých stupních. 

7. Do vyššího ročníku postoupí i žák, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a 
to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. Tomuto žákovi může ředitelka školy na žádost 
jeho zákonného zástupce opakování ročníku povolit pouze z vážných zdravotních 
důvodů. 

8. Nelze-li žáka hodnotit na konci I. pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení 
náhradní termín tak, aby hodnocení za I. pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou 
měsíců po skončení I. pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák 
se za I. pololetí nehodnotí. 
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9. Nelze-li žáka hodnotit na konci II. pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení 
náhradní termín tak, aby hodnocení za II. pololetí bylo provedeno do konce září 
následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák 
nejbližší vyšší ročník. 

 
10. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci I. nebo II. 

pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 
dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat 
ředitelku školy o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná 
nejpozději do čtrnácti dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se 
zákonným zástupcem žáka. 

11. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení 
chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitelka školy, je-li 
vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad, dodržení pravidel 
pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě 
zjištění porušení těchto pravidel ředitelka školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení 
změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek 
hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní 
inspekce poskytne součinnost na žádost ředitelky školy nebo krajského úřadu. 

12. Ředitelka školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě 
doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních 
důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. 

13. Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní povinnou 
školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení základní škola, 
v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo rozhodnutím 
soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za pololetí školního roku 
zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání žáka druhou 

 
 
10.2    Zásady pro hodnocení průběhu vzdělávání žáka 
 

1. Hodnocení poskytuje zpětnou vazbu žákům, rodičům a pedagogům. Vypovídá o stupni 
zvládnutí dané oblasti, kompetenci aplikovat naučené, vyjadřuje míru zlepšení, 
vyznačuje také rezervy a napovídá jak odstranit nedostatky. 

2. Provádí se průběžně a celkově na konci každého pololetí. 
3. Vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních         

osnovách jednotlivých předmětů  ŠVP. 
4. Předmětem hodnocení a klasifikace jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích 

            předmětech v souladu s požadavky učebních osnov nebo individuálního vzdělávacího     
            plánu a úroveň chování; zohledňuje se průběh, ale především stav na konci  
            klasifikačního období. 

5. Hodnocení je:   
 pedagogicky zdůvodněné 
 motivující k dalšímu učení 
 odborně správné 
 doložitelné 
 jednoznačné 
 srozumitelné 
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 srovnatelné s předem stanovenými kritérii 
 věcné 
 všestranné 

6. Při hodnocení a klasifikaci zohledňuje učitel druh a stupeň postižení, zdravotní stav,  
individuální a věkové zvláštnosti, s akcentem na kultivaci žáka a rozvoj jeho     
schopností a přihlíží k dalším důležitým okolnostem (př. ke kvalitě výchovného 
prostředí žáka), respektuje doporučení školského poradenského zařízení. 

7. Při hodnocení a klasifikaci uplatňuje pedagogický pracovník přiměřenou náročnost a  
pedagogický takt vůči žákovi. 

8. Pokud je pro žáka vypracován na příslušný školní rok individuální vzdělávací plán, 
            je jeho součástí též způsob hodnocení. 

9. Klasifikace je jednou z forem hodnocení. 
10. Klasifikační kritéria uplatňuje pedagogický pracovník s rozumem a citem, žádné 

            nepřeceňuje; přihlíží ke specifice předmětu. 
11. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získává pedagog průběžným diagnostickým 

pozorováním, sledováním připravenosti žáka na školní práci, užitím ústních, 
písemných, grafických, praktických a pohybových testů, analýzou žákovských 
produktů, činností a projevů, konzultacemi s ostatními pedagogy. 

12. Při zkoušení a testování jsou užívány různorodé způsoby; v rámci školního dne, týdne 
a roku nesmí dojít k nepřiměřenému hromadění zkoušek; náročnost zkoušek musí být 
adekvátní obsahově i časově; čtvrtletní kontrolní práce z naukových předmětů se 
zakládají do spisu žáka. 

13. Klasifikační stupeň určuje příslušný vyučující daného předmětu; v případě více 
vyučujících je stupeň určen dohodou na základě klasifikačních podkladů. 

14. Záznamy o průběžném hodnocení a klasifikaci provádí vyučující do žákovské knížky 
nebo zpravodaje a do přehledu klasifikace, který vede; pololetní klasifikace je 
zaznamenávána na vysvědčení, v přehledu klasifikace, v třídním výkaze a také 
v osobním spisu žáka. 

15. Hodnotí se výsledky vzdělávání žáka v povinných i nepovinných předmětech. 
16. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno: 

 klasifikačním stupněm 
 nebo slovně 
 nebo kombinací obou způsobů 

17. Slovní hodnocení musí být převoditelné do numerické klasifikace, převod slovního 
hodnocení do numerické klasifikace se provádí v případě přestupu žáka na jinou školu  
(na žádost této školy), na žádost zákonného zástupce žáka a pro účely přijímacího 
řízení ke střednímu vzdělávání. 

18. Hodnocení obecně zahrnuje a zohledňuje: 
 naplňování klíčových kompetencí a očekávaných výstupů 
 pokrok žáka a posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji 
 přístup žáka ke vzdělávání, zájem, píli a aktivitu 
 souvislosti ovlivňující výkon 
 doporučení, jak předcházet případným neúspěchům a jak je překonávat 
 naznačení dalšího rozvoje žáka a jeho důsledky 
 zdůvodnění  

19. Pro účely klasifikace se dělí předměty do tří skupin (specifikace hodnocení): 
 s převahou teoretického zaměření (rozsah a kvalita myšlení, vyjadřování, vědomostí, 

schopnost učit se, práce s chybou)  
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 s převahou praktických činností (přesnost vyjadřování, schopnost plánování, 
uplatnění praktických dovedností, přesnost, dodržení pracovních postupů, 
vytrvalost, dokončení práce, schopnost spolupracovat) 

 s převahou výchovného a uměleckého zaměření (rozsah a kvalita dovedností, 
návyků a postojů, tvořivost, schopnost hodnocení situací, samostatnost 
rozhodování, schopnost spolupráce ve skupině, hodnocení sebe a jiných).   

 
 
 
10.3    Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich      
           charakteristika 

 
10.3.1  Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického     
              zaměření 
       Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné   

 předměty a matematika. Při klasifikaci výsledků se hodnotí: 
 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a 

rozsah získaných dovedností 
 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i 

praktických úkolů  
 samostatnost a tvořivost myšlení 
 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim 
 úroveň ústního a písemného projevu 
 kvalita výsledků činnosti 

 
Stupeň 1 – výborný:  
žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických 
úkolů správně nebo s menšími chybami; ústní a písemný projev je zpravidla správný a 
výstižný; je schopen samostatně pracovat po předběžném návodu učitele. 

 
Stupeň 2 – chvalitebný:   
žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických 
úkolů s menšími chybami; ústní a písemný projev má drobné nedostatky ve správnosti 
a přesnosti; je schopen pracovat s menšími obtížemi podle návodu učitele. 

 
Stupeň 3 – dobrý:   
žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery; vědomosti  
dokáže uplatnit jen za pomoci učitele; ústní a písemný projev je málo rozvinutý; je  
schopen plnit úkoly za dohledu učitele. 

 
Stupeň 4 – dostatečný:   
žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků četné a vážné mezery;  
vědomosti dokáže uplatnit velmi omezeně a jen za stálé pomoci učitele; ústní a 

         písemný projev je nerozvinutý; je schopen pracovat pouze pod trvalým vedením  
učitele. 

 
   Stupeň 5 – nedostatečný:   
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     žák si předepsané učivo neosvojil; ústní a písemný projev je nevyhovující; není     
     schopen pracovat ani s trvalou pomocí učitele. 
 
 
 
10.3.2  Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického   
             zaměření 
    Převahu praktické činnosti v základní škole praktické má pracovní vyučování. Při  
            klasifikaci se hodnotí: 

 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem 
 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce 
 využití získaných vědomostí v praktických činnostech 
 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa, překonávání překážek v práci 
 kvalita výsledků činností 
 organizace vlastní práce, udržování pořádku na pracovišti 
 dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, péče o životní 

prostředí 
 hospodárné využívání surovin, materiálů 
 obsluha a údržba pomůcek, nástrojů, nářadí 

 
Stupeň 1 – výborný:  
žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k pracovním činnostem. 
Pohotově, většinou samostatně využívá získané poznatky při praktické činnosti. Tyto 
činnosti vykonává pohotově, většinou samostatně uplatňuje získané dovednosti a 
návyky. Ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen malých chyb, výsledky jeho 
práce jsou bez závažnějších nedostatků. Organizuje si vlastní práci, udržuje pořádek 
na pracovišti. Dodržuje bezpečnostní předpisy. Příkladně obsluhuje a udržuje 
pomůcky, nástroje, nářadí, měřidla. Většinou aktivně překonává vyskytující se 
překážky. 

 
Stupeň 2 – chvalitebný:   
žák projevuje kladný vztah k práci, pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.  
Méně samostatně a s menší jistotou využívá získané poznatky při praktické činnosti.  
Praktické činnosti vykonává většinou samostatně, v postupech a způsobech práce se  
nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky.  
Organizuje si vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Dodržuje bezpečnostní  
Předpisy. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští  
malých chyb. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

 
Stupeň 3 – dobrý:   
žák projevuje vztah k práci, pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem 
s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané poznatky při praktických  
činnostech. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech  
práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky.  
Organizuje si vlastní práci méně účelně, udržuje pořádek na pracovišti. Dodržuje  
bezpečnostní předpisy a předpisy o ochraně zdraví při práci a v menší míře přispívá  
k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně  
využívat suroviny, materiál a energii. K údržbě přístrojů, nářadí a měřidel musí být 
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        částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 
 

Stupeň 4 – dostatečný:   
žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým  
činnostem. Získané poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné 
pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští  
větších chyb. Při volbě postupů a způsobu práce potřebuje soustavnou pomoc učitele.  
Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné  
pomoci učitele, méně dbá na pořádek na pracovišti a také na dodržování  
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví při práci a o životní prostředí.  
Porušuje zásady hospodárnosti, využívání surovin, materiálů a energie, V obsluze a  
údržbě pomůcek, nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.  
Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 
 

 Stupeň 5 – nedostatečný:   
      žák neprojevuje zájem o práci a  vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu  
     a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané poznatky  
     při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má  
    podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky  

      jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné. Práci na pracovišti si nedokáže  
    zorganizovat ani se soustavnou pomocí učitele, nedbá na pořádek na pracovišti.  
     Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí.  
     Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě pomůcek,  
     přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 
 
 
 
10.3.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného  
            zaměření 
   Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná  
           výchova. 

 Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách      
 doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Při klasifikaci 
se      
 hodnotí: 

 osvojení potřebných poznatků a dovedností a jejich aplikace 
 kvalita projevu 
 vztah žáka k činnostem a zájem o ně 
 tvořivost a samostatnost projevu 
 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a vlastní tvorbě 
 v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu všeobecná tělesná 

zdatnost a výkonnost 
 péče žáka o vlastní zdraví 

 
Stupeň 1 – výborný:  
žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své 
osobní předpoklady a úspěšně je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. 
Jeho projev je esteticky působivý, procítěny, v hudební a tělesné výchově přesný. 
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Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky při činnostech aplikuje. Má aktivní zájem o 
umění, estetiku a tělesnou kulturu. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou 
zdatnost.  

 
Stupeň 2 – chvalitebný:   
žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný na základě využívání svých  
osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu.  
Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky. Žák aplikuje osvojené  
vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o  
estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou  
zdatnost. 

 
Stupeň 3 – dobrý:   
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své  
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý,  
dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při  
jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění,  
estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a  
tělesnou zdatnost. 

 
Stupeň 4 – dostatečný:   
žák je v činnostech málo aktivní. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo  
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se  
značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí  
dostatečný svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

 
Stupeň 5 – nedostatečný:   

     žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho  
        projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimálně osvojené   
        vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat ani s pomocí učitele. Neprojevuje zájem 
         o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
 
 
10.4   Hodnocení žáka na vysvědčení 
 

 prospěl(a) s vyznamenáním 
žák není v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na 
vysvědčení stupněm prospěchu horším než „2 – chvalitebný“, průměr prospěchu 
ze všech povinných předmětů není vyšší než 1,5 chování je hodnoceno stupněm 
„1 - velmi dobré“ 
 

 prospěl(a)     
žák není v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na     
vysvědčení stupněm prospěchu „5 – nedostatečný“ nebo odpovídajícím slovním 
hodnocením 
 

 neprospěl(a)    
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žák je v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen stupněm    
prospěchu  „5 – nedostatečný“ nebo odpovídajícím slovním hodnocením 
 

 nehodnocen(a) 
není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených 
školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 
Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí 
uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)".  
a) ředitelka školy může uvolnit žáka z vyučování některého předmětu zcela nebo z  
    části na žádost jeho zákonného zástupce ze zdravotních či jiných závažných  
    důvodů a zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto    
    předmětu,   
b) ředitelka školy uvolní žáka z vyučování z předmětu tělesná výchova, pracovní  
    činnosti, pracovní výchova, na písemné doporučení pediatra či odborného lékaře. 
    Na první nebo poslední vyučovací hodinu, může být žák se souhlasem zákonného    
    zástupce uvolněn bez náhrady. 
  
Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním pololetí hodnotit ani v 
náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "nehodnocen(a)". 
Pokud žáka nelze hodnotit na konci 2. pololetí, použije se stupeň „neprospěl(a). 
a) v případě, že nelze žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro    
    jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno do 31.3.    
    daného roku. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za  
    1. pololetí nehodnotí, 
b) v případě, že nelze žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro   
    jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo    
    provedeno do 30.9. následujícího školního roku. V období měsíce září do doby  
    hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu 9.(10.) ročník. 

 
Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a 
nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na 
vysvědčení stupni prospěchu: 

 
  1 - výborný, 
  2 - chvalitebný, 
 3 - dobrý, 
  4 - dostatečný, 
 5 - nedostatečný. 

 
Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných  
a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí 
tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k 
očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke 
svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje 
posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke 
vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje 
žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 
žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze 
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hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení 
chování žáka. 
Vysvědčení vydávaná po úspěšném ukončení 9. ročníku ZŠP a 10. ročníku ZŠS jsou 
opatřeny doložkami o dosažení stupně „základního vzdělání“ u ZŠP a „základy 
vzdělání“ u ZŠS. Škola vede evidenci tiskopisů vysvědčení, která jsou dokladem o 
dosaženém stupni vzdělání.  
Na vysvědčení se vypisují pochvaly ředitelky školy, neuvádí se kázeňská opatření. 
Podpisy musí být originální. Není přípustné provádět opravy zápisu. Na požádání 
škola vydává stejnopisy a opisy vysvědčení; za jejich vystavení požaduje úhradu za 
vynaložené náklady v ceně 50,- Kč 

 
 
 
10.5 Komisionální a opravné zkoušky 
 

1. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního nebo druhého pololetí, určí ředitelka náhradní 
         termín a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději: 
 

 do dvou měsíců po skončení prvního pololetí 
 do konce září následujícího školního roku (v období měsíce září navštěvuje 

žák 
   nejbližší vyšší, popřípadě znovu devátý ročník) 

 u žáka individuálně vzdělávaného (dle § 41 školského zákona) nejpozději do 
dvou 

   měsíců po skončení I. resp. II. pololetí 
 

2. Opravné zkoušky konají žáci, kteří na konci druhého pololetí školního roku neprospěli 
          nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření a: 
 

 jsou žáky devátého ročníku 
 nebo na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník. 

 
3. Opravné zkoušky jsou komisionální a konají se nejpozději do konce daného školního 

          roku (tj. do 31. srpna) v termínu stanoveném ředitelkou školy. Ze závažných důvodů  
      může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději  
          do 15. září dalšího školního roku. Do této doby je zařazen do nejbližšího vyššího nebo 
          znovu do devátého ročníku. V jednom dni může žák skládat jen jednu opravnou 
zkoušku. 
          Žák neprospěl, pokud:  

 
 nevykoná opravnou zkoušku úspěšně 
 nebo se k jejímu konání nedostaví 

 
4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky 

a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole; zkoušky se na žádost krajského 
úřadu účastní školní inspektor. 

5. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního 
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nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení 
prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení  
(u individuálně vzdělávaného žáka dle § 41 školského zákona do 8 dnů od konání 
zkoušek) požádat ředitelku školy o komisionální přezkoumání dítěte; je-li vyučujícím 
žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. 

6. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti, resp.  
v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Ze závažných důvodů lze 
stanovený termín změnit na náhradní. Komise je tříčlenná. Jmenuje ji ředitelka školy; 
pokud je vyučujícím, daného předmětu ředitel, provádí jmenování krajský úřad. 

1. V jednom dni může být žák přezkoušen pouze z jednoho předmětu. O přezkoušení  
se pořizuje protokol. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o 
přezkoušení. 

 
 
10.5.1   Postup do vyššího ročníku 
 

1. Do vyššího ročníku postoupí žák: 
 

 který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů 
stanovených 
ŠVP, s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených RVP a předmětů, 
z nichž byl uvolněn 

 prvního (druhého) stupně základní školy, který již v rámci prvního (druhého) 
stupně opakoval ročník (bez ohledu na aktuální prospěch) 

 
2. Žák plnící povinnou školní docházku opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí: 

 
 neprospěl  
 nebo nemohl být hodnocen (to neplatí u žáka, který na daném stupni základní 

školy již jednou ročník opakoval)  
 

3. Ředitelka může na žádost zákonného zástupce povolit opakování ročníku žákovi, který: 
 

 plní povinnou školní docházku a na daném stupni již jednou ročník opakoval 
                  (pouze z vážných zdravotních důvodů, doložených vyjádřením odborného lékaře) 

 splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo 
nemohl být hodnocen (po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a 
důvodů uvedených v žádosti).                 
           
 
 
 

10.5.2  Pokračování v základním vzdělávání 
 

1. Žák, který po splnění povinné školní docházky nezískal stupeň „základní vzdělání“, 
může po splnění podmínek stanovených školským zákonem a na základě žádosti jeho 
zákonného zástupce pokračovat v základním vzdělávání, avšak jen do konce školního 
roku, v němž dosáhne osmnáctého roku věku. 

2. Žákovi se zdravotním postižením může ředitelka školy ve výjimečných případech povolit 
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pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne 
dvacátého roku věku. Ředitelka o tom vydá správní rozhodnutí. 

         V těchto případech, pokud jde o přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti, 
spolupracuje ředitelka školy s příslušným úřadem práce. 

 
 
 
10.6 Hodnocení chování 
 

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace 
hodnotí na vysvědčení stupni: 

                              1 – velmi dobré, 
                            2 – uspokojivé, 
                              3 – neuspokojivé     

2. Na prvním stupni se použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni 
slovní označení. 

3. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou je v případě použití slovního 
hodnocení popsáno tak, aby byla zřejmá úroveň, které žák dosáhl zejména ve vztahu 
k osobnostním a vzdělávacím předpokladům, věku a očekávaným výstupům 
formulovaných ve školním vzdělávacím programu. Slovní hodnocení zahrnuje 
posouzení výsledků v jejich vývoji i v souvislostech, které ovlivňují výkon a 
naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, 
jak předcházet případným nezdarům a jak je překonávat. 

4. Klasifikaci hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními 
vyučujícími ve třídě. O klasifikaci rozhoduje ŘŠ po projednání v pedagogické radě. 

5. Kritériem pro klasifikaci hodnocení chování je dodržování školního řádu. 
6. Při klasifikaci hodnocení chování se přihlíží k věku a sociální vyspělosti žáka.  
7. Kázeňské opatření lze žákovi uložit při porušení povinností stanovených školním 
8. Ředitelka školy, resp. třídní učitel oznámí udělení pochvaly či jiného ocenění nebo 

uložení kázeňského opatření neprodleně prokazatelným způsobem žákovi a jeho 
zákonnému zástupci; oznámení obsahuje vždy zdůvodnění. 

9. Udělení pochvaly či jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž 
bylo uděleno, do záznamu z porad, do třídního výkazu a dokumentace žáka. 

10. Postihování žáka za chování mimo školu je nepřípustné. Přesto je potřebné o 
nevhodném chování žáka mimo školu s rodiči komunikovat a být jim nápomocni 
v řešení, pokud o takovou pomoc projeví zájem. 

11. Návrh na snížený stupeň z chování podává pedagogické radě třídní učitel, o snížené 
známce z chování po projednání rozhoduje ředitelka školy. Ředitelka školy informuje 
rodiče o snížené známce z chování a důvodech, které k tomuto snížení vedly, za účasti 
třídní učitelky. Pokud se rodiče na pozvání do školy nedostaví, jsou informováni 
ředitelkou školy doporučeným dopisem.  
 
 

10.6.1    Kritéria pro jednotlivé stupně chování: 
 
       Stupeň 1 – velmi dobré:  

žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základní pravidla chování,    
která dodržuje ve škole a na školních akcích. Projevuje dobrý vztah  
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k pracovníkům školy a spolužákům. Méně závažných přestupků se dopouští   
ojediněle. 

 
        Stupeň 2 -  uspokojivé:  

žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně  
závažných přestupků proti ustanovení školního řádu. Žák je však přístupný  
výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

 
Stupeň 3 – neuspokojivé: 
Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu. Přes udělení 
opatření k posílení kázně pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své  
chyby napravit. 

 
 

10.7    Stupně hodnocení prospěchu v případě použití slovního hodnocení    
         v základní škole speciální a jejich charakteristika 

 
V případě klasifikace jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá 
jeho úroveň k očekávaným výstupům, k jeho osobnostním předpokladům a k věku. 
Klasifikace zahrnuje ohodnocení jeho píle, jeho přístup ke vzdělávání a souvislosti, 
které ovlivňují jeho výkon. Zohledňuje se druh a stupeň mentálního postižení, 
zdravotní stav, individuální a věkové zvláštnosti.  
 
Při použití slovního hodnocení se hodnotí: 

 konkrétní dosažená úroveň znalostí a dovedností jednotlivých žáků 
 pokroky žáka v hodnoceném období 
 vztah žáka k jednotlivým činnostem a aktivitám 
 komunikační schopnosti žáka 
 vynaložené úsilí žáka 

 
 Stupeň 1 – výborný:   

žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických   
úkolů správně nebo s menšími chybami; ústní a písemný projev je zpravidla správný a  
výstižný; je schopen samostatně pracovat po předběžném návodu učitele. 

 
Stupeň 2 – chvalitebný: 
žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických 
úkolů s menšími chybami; ústní a písemný projev má drobné nedostatky ve správnosti  

            a přesnosti; je schopen pracovat s menšími obtížemi podle návodu učitele. 
 
 
 Stupeň 3 – dobrý: 

žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery; vědomosti  
dokáže uplatnit jen za pomoci učitele; ústní a písemný projev je málo rozvinutý;  

            je schopen plnit úkoly za dohledu učitele. 
 

Stupeň 4 – dostatečný: 
žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků četné a vážné mezery;  
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vědomosti dokáže uplatnit velmi omezeně a jen za stálé pomoci učitele; ústní a  
písemný projev je nerozvinutý; je schopen pracovat pouze pod trvalým vedením 
učitele. 

  
 Stupeň 5 – nedostatečný: 
        žák si předepsané učivo neosvojil; ústní a písemný projev je nevyhovující;  

není schopen pracovat ani s trvalou pomocí učitele. 
 
 
 

10.7.1  Tabulka pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení     
          v základní škole speciální 
 
 

Předmět ZŠS 

klasifikační stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 

ČTENÍ 
čte samostatně, 

plynule,                                
s porozuměním 

čte s pomocí                           
a částečným 

porozuměním 
čte s pomocí 

čte pouze                        
s trvalou pomocí 

učivo                                    
dosud nezvládá 

PSANÍ 
píše samostatně, 
čitelně, úhledně 

píše úhledně, 
čitelně 

píše s pomocí 
píše pouze                                  

s trvalou pomocí 
učivo                                 

dosud nezvládá 

MATEMATIKA 
počítá přesně                              
a pohotově 

počítá s 
drobnými 
chybami 

počítá s pomocí 
počítá jen                                 

s trvalou pomocí 
učivo                                    

dosud nezvládá 

ICT 
učivo                          

dobře zvládá 
učivo zvládá 

učivo                                        
zvládá s pomocí 

učivo zvládá jen                                 
s trvalou pomocí 

učivo                                    
dosud nezvládá 

VĚCNÉ UČENÍ 
učivo                          

dobře zvládá 
učivo zvládá 

učivo                                        
zvládá s pomocí 

učivo zvládá jen                                 
s trvalou pomocí 

učivo                                    
dosud nezvládá 

VLASTIVĚDA 
učivo           

dobře zvládá 
učivo zvládá 

učivo                                        
zvládá s pomocí 

učivo zvládá jen                                 
s trvalou pomocí 

učivo                                    
dosud nezvládá 

PŘÍRODOVĚDA 
učivo              

dobře zvládá 
učivo zvládá 

učivo                                        
zvládá s pomocí 

učivo zvládá jen                                 
s trvalou pomocí 

učivo                                    
dosud nezvládá 

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

má dobrý 
hudební sluch i 
rytmus, pěkně 

zpívá 

rád zpívá,                             
má dobrý rytmus 

rád zpívá                                                                                          
a poslouchá      

hudbu 

rád poslouchá 
hudbu 

učivo                           
dosud nezvládá 

VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

je tvořivý                              
a zručný 

je tvořivý, 
pracuje s malou 

pomocí 

při práci                             
vyžaduje vedení 

při práci 
potřebuje pomoc 

a vedení 

práce se mu                          
zatím nedaří 

TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 

je obratný                         
a snaživý 

je méně obratný, 
ale snaží se 

snaží se 
je méně obratný, 
cvičí s pomocí 

vyžaduje                              
velkou dopomoc 

VÝCHOVA                                   
KE ZDRAVÍ 

učivo           
dobře zvládá 

učivo zvládá 
učivo                                        

zvládá s pomocí 
učivo zvládá jen                                 
s trvalou pomocí 

učivo                                    
dosud nezvládá 
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PRACOVNÍ 
ČINNOSTI 

je tvořivý                                                      
a zručný 

je tvořivý, 
pracuje s malou 

pomocí 

při práci                             
vyžaduje vedení 

při práci 
potřebuje pomoc 

a vedení 

práce se mu                          
zatím nedaří 

 
 
10.7.2   Celkové hodnocení chování žáka základní školy speciální na 
vysvědčení: 

Chování žáka základní školy speciální ve škole a na akcích pořádaných školou se 
v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

           1 – velmi dobré, 
                               2 – uspokojivé, 
                                   3 – neuspokojivé     
 
 
 
10.7.3   Kritéria pro jednotlivé stupně chování: 
 
       Stupeň 1 – velmi dobré:  

žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základní pravidla chování,    
která dodržuje ve škole a na školních akcích. Projevuje dobrý vztah  
k pracovníkům školy a spolužákům. Méně závažných přestupků se dopouští   
ojediněle. 

  
        Stupeň 2 -  uspokojivé:  

žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně  
závažných přestupků proti ustanovení školního řádu. Žák je však přístupný  
výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

 
 

Stupeň 3 – neuspokojivé: 
Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu. Přes udělení 
opatření k posílení kázně pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své  
chyby napravit. 

 
 
 
10.7.4 Celkové hodnocení žáka základní školy speciální na vysvědčení: 

 
 prospěl(a) 
 neprospěl(a) 
 nehodnocen(a) 

 
 

 
10.8   Stupně hodnocení prospěchu v případě použití slovního hodnocení    
        v základní škole speciální s Rehabilitačním vzdělávacím programem a    
        jejich charakteristika 
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Hodnocení žáka je nahrazeno komplexním popisem zlepšení jeho předpokladů, jeho 
schopností s přihlédnutím k tomu, co rád dělá a co zvládá. Kladně stylizovaná slovní zpráva 
obsahuje pochvalu a povzbuzení. Žáci, kteří jsou vyučováni podle individuálně vzdělávacích 
plánů, se hodnotí podle dané skutečnosti, která vychází z příslušného individuálně 
vzdělávacího programu. 
 
 
10.8.1 Tabulka pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení v    
         základní škole speciální – Rehabilitační vzdělávací program 
 

Předmět REP 
klasifikační stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 

ROZUMOVÁ 
VÝCHOVA 

učivo                             
dobře zvládá 

učivo zvládá 
učivo                             
zvládá s pomocí 

učivo zvládá jen                               
s trvalou pomocí 

učivo                                          
dosud nezvládá 

SMYSLOVÁ 
VÝCHOVA 

učivo                             
dobře zvládá 

učivo zvládá 
učivo                                               
zvládá s pomocí 

učivo zvládá jen                               
s trvalou pomocí 

učivo                                          
dosud nezvládá 

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA 

učivo                             
dobře zvládá 

učivo zvládá 
učivo                                               
zvládá s pomocí 

učivo zvládá jen                               
s trvalou pomocí 

učivo                                          
dosud nezvládá 

VÝTVARNÁ 
VÝCHOVA 

učivo                             
dobře zvládá 

učivo zvládá 
učivo                                               
zvládá s pomocí 

učivo zvládá jen                               
s trvalou pomocí 

učivo                                          
dosud nezvládá 

POHYBOVÁ 
VÝCHOVA 

učivo                          
dobře zvládá 

učivo zvládá 
učivo                                               
zvládá s pomocí 

učivo zvládá jen                               
s trvalou pomocí 

učivo                                          
dosud nezvládá 

ZDRAVOTNÍ 
TĚLESNÍ 
VÝCHOVA 

učivo                             
dobře zvládá 

učivo zvládá 
učivo                                               
zvládá s pomocí 

učivo zvládá jen                               
s trvalou pomocí 

učivo                                          
dosud nezvládá 

PRACOVNÍ 
VÝCHOVA 

učivo                             
dobře zvládá 

učivo zvládá 
učivo                                               
zvládá s pomocí 

učivo zvládá jen                               
s trvalou pomocí 

učivo                                          
dosud nezvládá 

 
 
 
 
10.8.2   Celkové hodnocení žáka základní školy speciální s Rehabilitačním   
           vzdělávacím programem na vysvědčení: 

 
 prospěl(a) 
 neprospěl(a) 
 nehodnocen(a) 

 
 
 

10.9     Sebehodnocení žáků základní školy praktické a základní školy      
            speciální včetně Rehabilitačního programu 

 
1. Zásady sebehodnocení žáků: 
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 sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáka 
 žák chápe chybu jako přirozenou věc v procesu učení, pedagogové o chybě s žákem 

mluví 
 žáci se nebojí k chybě přiznat 
 způsob vyjádření je ústní i písemný 

 
2. Pravidla sebehodnocení žáků: 

 žák musí vědět, co se bude hodnotit 
 žák podle svých možností hodnotí konkrétní výsledek své práce, své zlepšení nebo 

zhoršení oproti uplynulému období, svou snahu a zájem o práci v daném předmětu 
 je zařazování do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem 

přiměřeným věku žáků a mentální úrovni žáků 
 pedagogové vedou žáka, aby komentoval své výkony a výsledky 
 sebehodnocení nenahrazuje hodnocení žáka pedagogem, ale pouze doplňuje a 

rozšiřuje evaluační procesy a více aktivizuje žáka 
 žák na konci každého pololetí dle svých individuálních možností provede 

sebehodnocení v oblasti své aktivity, zodpovědnosti, samostatnosti, motivace 
k učení, sebedůvěry, vztahů v třídním kolektivu 

 u žáků se středně těžkou a těžkou mentální retardací využíváme těchto níže 
uvedených symbolů jako prostředku snazšího vyjádření k sebehodnocení 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

10.10     Výchovná opatření 
 
Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 
právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo 
jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 
statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci. 
 
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 
vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 
 
 
 
 
10.10.1 Stupnice pochval: 
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1. Běžná pochvala za práci v hodině - využívá se jako motivační prvek. Zapisuje se do 

žákovské knížky nebo zpravodaje. Uděluje ji učitel, nezapisuje se do katalogového 
listu žáka a neprojednává se na pedagogické radě. 

2. Pochvala třídního učitele – uděluje třídní učitel dle svého uvážení nebo na návrh jiného 
učitele a to hlavně za déletrvající vynikající práci pro třídu, příkladné chování v celém 
klasifikačním období apod. Třídní učitel po projednání s ředitelkou školy, informuje o 
udělení pochvaly na pedagogické radě. Třídní učitel provede zápis o pochvale do 
příslušné dokumentace žáka a prokazatelně informuje zákonné zástupce (příloha č. 6). 

3. Pochvala ředitelky školy – navrhuje ředitelka nebo třídní učitel pedagogické radě, o této 
pochvale rozhoduje ředitelka školy a to za významné činy (úspěšná reprezentace 
školy, za mimořádný projev lidskosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný a 
statečný čin, za mimořádně úspěšnou práci). Třídní učitel provede zápis o pochvale do 
příslušné dokumentace žáka. Prokazatelně informuje zákonné zástupce (příloha č. 6). 

4. Udělení pochvaly ředitelky školy se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž 
byla udělena 
 

10.10.2  Kázeňská opatření vztahující se k porušení tohoto školního řádu 
Za porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze žákovi udělit kázeňské  

            opatření dle tohoto řádu. 
 

Stupnice kázeňských opatření:  
1. Běžné napomenutí – uděluje učitel, nezapisuje se do katalogového listu žáka, 

neprojednává se na pedagogické radě. Zapisuje se do žákovské knížky nebo 
zpravodaje. Předchází ostatním výchovným opatřením a slouží hlavně jako informace 
pro rodiče.  

2. Napomenutí třídního učitele – rozhoduje třídní učitel, informuje ředitelku školy, 
většinou se jedná o občasné zapomínání, drobnější a méně časté přestupky, o kterých 
již byl proveden informativní zápis pro rodiče do žákovské knížky nebo zpravodaje. 
O udělení napomenutí třídní učitele rozhoduje třídní učitel a zákonného zástupce 
informuje prokazatelnou formou (příloha č. 7). Informuje pedagogickou radu. Třídní 
učitel provede zápis do příslušné dokumentace žáka. 

3. Důtka třídního učitele – rozhoduje třídní učitel, neprodleně oznámí ředitelce školy 
uložení této důtky.  Důtka třídního učitele se využije za opakované zapomínání nebo 
za opakující se drobnější kázeňské přestupky (napomenutí třídního učitele bylo 
neúčinné) za kázeňský přestupek, který je nutné z výchovných důvodů potrestat tímto 
způsobem. Informuje pedagogickou radu. Třídní učitel informuje žáka a jeho zákonné 
zástupce prokazatelnou formou (příloha č. 7) a o „důtce třídního učitele“ provede 
zápis do příslušné dokumentace žáka. 

4. Důtka ředitelky školy – rozhoduje ředitelka školy, návrh předkládá třídní učitel. Jedná 
se o opakující se kázeňské přestupky (veškerá výchovná opatření a jednání s rodiči 
selhala) nebo za závažný kázeňský přestupek. Uložit „důtku ředitelky školy“ žákovi 
lze pouze po projednání na pedagogické radě. Ředitelka školy informuje žáka a jeho 
zákonné zástupce prokazatelnou formou. Třídní učitel zapíše udělení důtky ředitelky 
školy do příslušné dokumentace žáka.  

 
Výchovná opatření – přehled 
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 Přehled 

rozhoduje  navrhuje/ukládá 

 
informace/ 
projednání 

 

 
záznam 
v pedag. 
dokume

ntaci 

 
písemné 
sdělení 

ZZ 
ŘŠ 

TU 
U 

 
ŘŠ 
 

 
TU 
 

jiný 
pedagog 

s 
ŘŠ 

na 
PR 

 
Pochvala a jiné ocenění   
     Běžná pochvala  x  x x     
     Pochvala třídního učitele  x  x x x x x x 
     Pochvala ředitelky školy x  x x x  x x x 
 
Kázeňské opatření   
     Napomenutí třídního učitele    x  x  x x 
     Důtka třídního učitele  x  x  x x x x 
     Důtka ředitelky školy x   x   x x x 

 
 
Při ukládání výchovných opatření škola vždy posuzuje u žáka věk, mentální schopnosti a 
zařazení do školního vzdělávacího programu. Preferujeme individuální přístup při řešení 
kázeňských opatření v případě porušení školního řádu. 

 
 
 

10.10.3  Závažné porušení školního řádu 
 

1. Za závažné porušení školního řádu se považuje šikanování; neoprávněné nakládání s 
omamnými nebo psychotropními látkami (OPL), prekursory nebo přípravky 
sloužícími k jejich výrobě; požívání alkoholu; kouření; zvlášť hrubé slovní a úmyslné 
fyzické útoky vůči pracovníkům školy; používání nelegálního software; porušování 
autorského práva.  

2. Za závažné porušení školního řádu lze uložit výchovná opatření: 
a) napomenutí a důtku třídního učitele,  
b) důtku ředitelky školy, 
c) snížení známky z chování,  
d) převedení do jiné třídy.  

3. V případě: 
 příchodu do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem OPL 
 požití OPL ve škole nebo při akci pořádané školou 
 distribuce OPL ve škole nebo na akcích pořádaných školou 
 výchovné opatření: důtka ředitelky školy 

4. V případě: 
 opakovaného příchodu do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem 

OPL 
 opakovaného požití OPL ve škole nebo při akci pořádané školou 
 opakované distribuce OPL ve škole nebo na akcích pořádaných školou 
 výchovné opatření: snížený stupeň z chování 
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5. V mimořádných případech se užijí další opatření: 
a) ředitelka školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového 

oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v 
místně příslušném diagnostickém ústavu,  

b) ředitelka školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dětí k zahájení práce 
s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní 
výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu, 

c) ředitelka školy podá trestní oznámení Policii ČR. 
 
 
11.  PŘÍLOHY   
   
11.1      Seznam zkratek                     
 

 
AE  autoevaluace          OPDR orgán péče o dítě a rodinu    
AJ   anglický jazyk           OSV  osobnostní a sociální výchova 
                 OŠMS Odbor školství, mládeže a sportu 
ČČK  Český červený kříž        OV  občanská výchova  
ČJ   Český jazyk             
ČHSO České hnutí speciálních olympiád   PC  počítače 
ČMOS Českomoravský odborový svaz    PČ  pracovní činnosti 
ČSMPS Český svaz mentálně postižených   PdFUP Pedagogická fakulta   

sportovců              University Palackého 
              PPP  Pedagogicko-psychologická 

poradna 
D   dějepis            PRV  prvouka 
DD  Dětský domov          PŘS  přírodopis        
  
DDM  Dům dětí a mládeže        PT   průřezová témata 
 
DV  dopravní výchova        RVP ZV  rámcový vzdělávací program 
DVPP další vzdělávání pedg. pracovníků    RÝS  Rýsování 

            
DH  doplňková hodina        SHM  Sportovní hry mládeže 
                 SOU  Střední odborné učiliště 
EV  environmentální výchova      SPC  Speciálně pedagogické centrum 
EVVO environmentální výchova …     SPMP Svaz pro pomoc mentálně 
postiženým 
                 SVP  Středisko výchovné péče 
F   Fyzika               
FBM  Filharmonie Bohuslava Martinů    ŠD  školní družina 
FOD  Fond ohrožených dětí       ŠVP  školní vzdělávací program 
                 ŠPZ  školské poradenské zařízení 
HV  hudební výchova          
CH  chemie            TV  tělesná výchova 
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ICT  Informatika           ÚP  Úřad práce        
  
JČ   jazyk český  
                 VDO  výchova demokratického občana 
KHS  Krajská hygienická stanice     VH  vyučovací hodina 
KKFB Krajská knihovna F. Bartoše     VMEGS  výchova k myšlení v evropských 
LMP      lehké mentální postižení         a  globálních souvislostech 
                 VZ  výchova ke zdraví 
M   matematika           VV  výtvarná výchova 
MDZ  Městské divadlo Zlín           
MeV  mediální výchova        Z   Zeměpis 
MFFDM  Mezin. Film. Festival dětí a mládeže  ZŠ   Základní škola 
MHD  městská hromadná doprava     ZŠP  Základní škola praktická  
MP  mentální postižení        ZŠS   Základní škola speciální 
MPV  mezipředmětové vztahy      ZUŠ  Základní umělecká škola  
MŠ  mateřská škola           
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      
MuV  multikulturní výchova  
MÚ  Městský úřad                        
    

        
 

            
 

11.2 Poznámky



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


