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Tímto dodatkem se upravuje ŠVP ZŠ Prštice z 1.9.2013 takto: 

Upravují se vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura a Anglický jazyk 

pro 1. a 2. ročník na základě platných učebnic. 

 
 

 

Vzdělávací oblast :     Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor :       Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět :  Prvouka 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět prvouka je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Tento 

předmět vymezuje vzdělávací oblasti týkající se školy, člověka, rodiny, společnosti, obce, 

vlasti, přírody, času, kultury, zdraví a techniky. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a 

směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým obsahem 

spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni. 

Vzdělávání v předmětu Prvouka rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků 

získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. 

Podmínkou úspěšného vzdělávání v tomto předmětu je vlastní prožitek žáků, který 

vychází z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných znalostí, 

vědomostí, dovedností, způsobů jednání a rozhodování. 

Předmětem Prvouka prolíná pět tematických okruhů. 

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího 

okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci. Důraz je 

kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a        

na utváření přímých zkušeností žáků. 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy 

vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a 

solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. 

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a 

proč se čas měří. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají 

v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a 

postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají velkou rozmanitost a 

proměnlivost živé a neživé přírody naší vlasti. Na základě praktického poznávání okolní 

krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se sledovat 

vliv lidské činnosti na přírodu. Hledají možnosti, jak sami mohou přispět k ochraně přírody a 

zlepšení životního prostředí. 

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění   

od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, 

hygieny, výživy a mezilidských vztahů. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o 

zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích. 

 

Průřezová témata 
Do vzdělávacího obsahu předmětu Prvouka jsme integrovali části průřezových témat 

Environmentální výchova, Multikulturní výchova a Osobnostní a sociální výchova, Výchova 



 

 

demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

Mediální výchova. 

 

Časové vymezení 

Vyučovací předmět Prvouka disponuje touto časovou dotací: V 1.ročníku 2 hodiny týdně, 

ve 2.ročníku 2 hodiny týdně a   ve 3. ročníku 3 hodiny týdně. 

 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v kmenových učebnách. Nedílnou součástí je také terénní a projektová 

výuka v okolí školy. Výuka bývá doplněna o exkurze, výlety (okolí obce…) a návštěvy 

výstav a expozic a výukových pořadů v Brně nebo ve středisku volného času v Ivančicích a 

další. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie  

V předmětu Prvouka jsou k utváření klíčových kompetencí žáků využívány zejména 

následující strategie: 

 

Kompetence k učení 

Používáme motivující a aktivující metody práce s ohledem na možnosti žáků. 

Zadáváme úkoly, při jejich řešení žáci využívají různé zdroje informací (rozhovor 

s rodiči, prarodiči, časopisy, encyklopedie…). 

Potřebné informace systematicky opakujeme a procvičujeme pomocí různých aktivit. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Zařazujeme metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry. 

Vedeme žáky k tomu, aby kladli otázky, aby o problému diskutovali. 

Inspirujeme žáky k soutěžím, které se týkají jejich přírodovědných a vlastivědných 

znalostí a dovedností. 

 

Kompetence komunikativní 

Ve třídě navozujeme atmosféru bezpečné a přátelské komunikace, vzájemné tolerance 

a úcty při komunikaci. 

Komunikace probíhá na základě předem stanovených pravidel. 

Zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují a navzájem si pomáhají. 

 

Kompetence sociální a personální 

Dáváme žákům možnost sebepoznání a sebehodnocení. 

Rozvíjíme porozumění sobě a druhým. 

Dáváme žákům možnost spolupracovat ve skupinách. 

Důsledně vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel. 

Předáváme žákům moderní poznatky o zdravém způsobu života. 

 

Kompetence občanské 

Seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi a usilujeme o jejich dodržování. 

Zařazujeme do života třídy ekologické aktivity. 

Vedeme žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích a účinné pomoci 

v těchto situacích. 

Vysvětlujeme význam tolerance, respektování a ohleduplnosti k jiným kulturním a 

duchovním hodnotám. 

 



 

 

 

Kompetence pracovní 

Vedeme žáky k zodpovědnému přístupu ke svému zdraví. 

Vedeme žáky ke správnému a bezpečnému užití pomůcek při výuce v učebně i mimo 

ni. 

Nabízíme a zajišťujeme exkurze do místních závodů. 

 

 

Očekávané výstupy (ČOV) 

Žák 

1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a 

rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí    

2. začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a 

popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

3. rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 

hodnoty a rozmanitost 

4. rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi 

nimi 

5. odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 

6. projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem 

i nedostatkům 

7. využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj 

v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

8. pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, 

interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije 

9. uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské 

společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost 

a současnost 

10. pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích 

11. roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 

organismů ve známé lokalitě 

12. provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 

vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 

13. uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 

elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah 

ke zdraví 

14. dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

15. chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 

nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě, ovládá způsoby 

komunikace s operátory tísňových linek 

16. uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 

17. reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 



 

 

18. rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení 

volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního 

provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných   

Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Prvouka Ročník: 1. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- hovoří o tom, co očekává od školy; 

- orientuje se v prostoru školy; 

- popíše polohu a vysvětlí funkci 

vybraných místností školy; 

- uvede některé profese potřebné pro 

chod školy; 

- vysvětlí rozdíly mezi chováním během 

vyučovacích hodin a o přestávkách; 

- vyjmenuje věci, které bude do školy 

potřebovat, a vysvětlí, k čemu je využije 

(obsah školní tašky); 

- popíše pozici v prostoru třídy: 

pravá/levá strana, před/za. 

 

1 

 

18 

Místo, kde žijeme 

Škola. 

Prostředí školy, činnosti ve 

škole. 

Okolí školy, bezpečná cesta do 

školy. 

 

 

 

OSV 1.1 

 

ČJ – 

Komunikace 

s dospělými ve 

škole. 

M – Určování 

polohy 

v prostoru. 

- uvede svou adresu; 

- ze seznamu vybere charakteristiky 

místa svého bydliště; porovná a najde 

rozdíly v bydlení a zajištění službami 

mezi různými typy sídel; 

- popíše, kde a jak si mohou děti v okolí 

jeho bydliště hrát, sportovat, a 

odpočívat; 

- uvede, kde lidé nakupují; 

- popíše pozici v prostoru: pravá-levá, 

před-za, nahoře-dole; 

-vyjádří, co má na místě svého bydliště 

rád a co by chtěl změnit. 

1 Domov – prostředí domova, 

orientace v místě bydliště. 

VDO 1 M – Poloha 

v prostoru. 

- popíše a při nácviku předvede správné 

chování chodce na chodníku a na 

krajnici silnice bez chodníku; 

- popíše a na modelu předvede správné 

chování na přechodu pro chodce a při 

přecházení mimo přechod ro chodce; 

- vysvětlí význam světelných signálů 

pro chodce; 

- uvede nebezpečná místa na své cestě 

do školy popíše, jak obtížné úseky cesty 

do školy bezpečně zvládnout. 

1 Bezpečné chování v silničním 

provozu v roli chodce. 

VDO 2  



 

 

- pojmenuje části stromu; 

- při pozorování v přírodě nebo na 

obrázku uvede rozdíly mezi dvěma 

druhy stromů; 

- rozpozná na základě určujících znaků 

některé běžné stromy (dub, buk, lípa, 

javor); 

- přiřadí k běžným listnatým stromům 

listy a plody; 

- vytvoří informační list o vybraném 

listnatém stromě; 

- vysvětlí fáze ročního cyklu v životě 

stromů. 

10 

 

11 

Rozmanitost přírody 

Běžné listnaté stromy. 

Projevy života. 

EV 1  

- popíše vnitřní stavbu známého ovoce 

(jablka); 

- vysvětlí význam semen pro rostlinu; 

- najde u různých typů ovoce semena a 

označí, jak jsou uložena; 

- u vybraných druhů zeleniny označí 

části rostlin, které jíme (roztřídí zadané 

příklady zeleniny podle částí, které 

jíme). 

11 Stavba těla rostlin. 

Význam rostlin pro člověka. 

 Globální 

výchova – 

světový 

obchod 

s potravinami. 

- určí materiál, z něhož jsou vyrobeny 

předměty denní potřeby (kov, plast, 

dřevo, sklo…); 

- popíše vlastnosti těchto materiálů a 

určí další příklady jejich využití; 

- vede jednoduché záznamy o svém 

zkoumání. 

- znalosti o materiálech využívá pro 

třídění běžných odpadů. 

12 Látky a jejich vlastnosti – třídění 

látek, vlastnosti a porovnávání 

látek. 

EV 3 Pracovní 

výchova 

- vysvětlí, jaké potřeby má zvířátko, 

s nímž má zkušenosti, a popíše, jak je 

potřeba o zvířátko pečovat; 

- uvede problémy a rizika, se kterými je 

potřeba počítat při rozhodování, zda si 

pořídit zvířátko; 

- popíše, jak se chová pes v různých 

situacích, a uvede v dané situaci vhodné 

reakce člověka; 

- vysvětlí, co pes potřebuje; 

- rozpozná a pojmenuje rodiny 

domácích zvířat; 

- vysvětlí význam domácích zvířat pro 

člověka; 

- popíše potřeby vybraných 

hospodářských zvířat a způsob péče o 

ně; 

- u vybraných volně žijících zvířat 

popíše podmínky, jež potřebují k životu; 

11 Živočichové – životní potřeby, 

průběh a způsob života, výživa, 

význam pro člověka, stavba těla. 

EV 2   



 

 

- rozpozná a pojmenuje rodiny 

vybraných volně žijících zvířat. 

- popíše základní stavbu cibulovitých 

rostlin; 

- rozpozná jarní květiny (sněženky, 

krokusy, hyacinty, narcisy a tulipány); 

- uvede příklady dalších jarních květin 

typických pro lokalitu bydliště. 

11 Stavba rostlin. 

Jarní květiny. 

EV 1  

- vyjmenuje své dosavadní úspěchy a 

zvláštní dovednosti; 

- uvede alespoň tři věci, které se mu na 

něm líbí; 

- stanoví si, čeho by chtěl v tomto 

školním roce dosáhnout do vánoc; 

- zhodnotí, do jaké míry svého cíle 

dosáhl, a zdůvodní proč; 

- na modelové situaci pojmenuje 

charakteristiky dětí a porovná 

podobnosti a rozdíly; 

- uvede tři věci, které má společné se 

svým spolužákem. 

 

 Lidé kolem nás 

Sebepoznání. 

Zdravé a vyrovnané sebepojetí. 

Sebeřízení. 

Poznávání druhých lidí. 

OSV 2.1 

 

MV 1 

 

EGS 2 

ČJ – Popis 

člověka. 

 

- na modelové situaci pojmenuje 

předpokládané pocity jejích účastníků; 

- zhodnotí konfliktní situace z hlediska 

různých účastníků, navrhne způsob 

řešení konfliktu; 

- pozorně naslouchá druhým, uvede 

důležité údaje z vyprávění spolužáka; 

- uvede a zdůvodní pravidla třídy; 

- zhodnotí dodržování pravidel třídy za 

krátké období; 

- vysvětlí význam pravidel ve 

společnosti. 

6 

 

 

Soužití lidí – mezilidské vztahy 

(empatie, vstřícnost, pomoc, 

povzbuzení). 

Chování lidí – pravidla a řešení 

konfliktů. 

VDO 1 Esteticko-

výchovné 

předměty – 

umělecké 

vyjádření 

vztahu ke třídě. 

- uvede příklady potřeb, které dětem 

navrhuje jejich rodina; 

- vysvětlí význam rodiny pro její členy, 

na příkladech popíše různé možnosti 

soužití lidí v rodině a domácnosti 

(dvojgenerační, trojgenerační apod.); 

- pojmenuje příbuzenské vztahy v užší i 

širší rodině; 

- zjistí základní informace o životě 

předchozích dvou generací ve vlastní 

rodině. 

4 Rodina, domácnost. 

Příbuzenské a mezigenerační 

vztahy. 

Role v rodině. 

 

MV 1  

- dokáže realisticky uvažovat o výši 

kapesného; 

- uvede alespoň dvě možnosti, jak 

s kapesným zacházet, a vysvětlí 

 Hospodaření, peníze, kapesné. OSV 1.3 M – Odhady, 

počítání 

s penězi. 

Globální 



 

 

důsledky těchto možností. výchova. 

- vysvětlí, jakou péči potřebuje les, 

popíše proces těžby a zpracování dřeva; 

- vyjmenuje profese, které se na práci 

v lese a při zpracování dřeva podílejí; 

- uvede příklady výrobků ze dřeva. 

5 Práce, zaměstnání. EV 1 Pracovní 

výchova 

- rozčlení potravin do skupin pečivo, 

mléko a mléčné výrobky, maso a 

výrobky z masa, ovoce a zelenina, 

nápoje, sladkosti; 

- sestaví jídelníček pro zdravou svačinu; 

- vyjmenuje zásady zdravé výživy; 

- určí v nabídnutých situacích nesprávné 

chování dítěte či chyby ve složení jeho 

školní svačiny. 

 

13 Člověk a jeho zdraví 

Zdravá výživa. 

Skupiny potravin. 

EGS 2 Výchova 

v evropských a 

globálních 

souvislostech – 

pomáháme 

těm, kdo mají 

hlad. 

- popíše vývoj chrupu během života 

dítěte a dospělého; 

- vysvětlí funkci různých tvarů zubů při 

zpracovávání potravy; 

- popíše rizika pro zdraví zubů; 

- uvede správné zásady péče o chrup. 

13 Lidské tělo – stavba a funkce 

chrupu. 

Péče o zdraví. 

Vývoj jedince. 

  

- pojmenuje viditelné části lidského těla; 

- uvede základní potřeby dítěte a přiřadí 

k nim příklady jejich uspokojování; 

- uvede průvodní znaky běžných 

dětských nemocí; 

- uvede postup domácí léčby při 

nachlazení a vysvětlí význam 

jednotlivých opatření léčby; 

- popíše části těla, které se podílejí na 

smyslovém vnímání; 

- rozliší vjemy podle toho, kterými 

smysly je rozpozná; 

- v modelové situaci umí odmítnout 

komunikaci, která je mu nepříjemná; 

- přiřadí k modelové situaci možná 

nebezpečí; 

- dokáže rozeznat situace, ve kterých je 

potřeba požádat o pomoc dospělé. 

13 Lidské tělo – základní stavba a 

funkce, rozdíly mezi mužem a 

ženou, smysly, vnímání. 

Péče o zdraví, nemoc, úrazová 

zábrana, osobní bezpečí, krizové 

situace. 

OSV 2.1 ČJ – Přesné 

vyjadřování, 

odborná 

terminologie. 

TV – Správné 

držení těla, 

význam 

pohybových 

aktivit. 

- hovoří o subjektivním vnímání času 

v různých situacích; 

- odhadne trvání běžných denních 

činností; 

- čte hodiny; 

- určuje na ciferníku čtvrt, půl a celou 

hodinu; 

- uspořádá události podle vztahu dříve-

později než; 

- jmenuje a řadí jednotlivé části dne, 

7 Lidé a čas 

Trvání. 

Hodiny. 

Sled událostí. 

Dny a týdny. 

Cyklus roku. 

Kalendář. 

 

 

OSV 1.1 

 

 

 

M – polovina, 

čtvrtina, vztahy 

dříve-později. 



 

 

přiřazuje k nim sledovanou polohu 

slunce a typické činnosti; 

- jmenuje dny v týdnu; 

- jmenuje měsíce v roce a přiřazuje je 

k ročním obdobím; 

- popíše změny v přírodě v průběhu 

roku a jejich vliv na člověka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Prvouka Ročník: 2. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- vybere orientační body v okolí školy; 

- pomocí modelového plánu okolí školy 

popíše cestu do školy; 

- popíše zjednodušeně dopravní síť 

v okolí své školy (svého bydliště); 

- vysvětlí význam určování světových 

stran. 

 

1 Místo, kde žijeme 
Plán. 

Určování světových stran. 

Dopravní síť v okolí školy, 

v obci. 

 

VDO 1 

 

Geometrie – 

vztahy objektů 

v prostoru. 

Výtvarná 

výchova – 

kresba krajiny. 

- uvede, jaký typ autosedačky musí 

vzhledem své velikosti používat a proč; 

- určí vybrané dopravní značky a důvod 

jejich užití; 

- uvede povinnou výbavu cyklisty 

v silničním provozu; 

- vyjmenuje pravidla, která upravují 

chování cyklisty (bruslaře na 

kolečkových bruslích…). 

1 

 

16 

Dopravní značky a jejich 

rozdělení. 

Pravidla upravující chování 

cyklisty. 

Povinná výbava cyklisty. 

Bezpečné chování v autě, 

v hromadné dopravě. 

VDO 2 Jazyková a 

komunikační 

výchova – 

dopravní 

značky jako 

příklad 

symbolického 

komunikačního 

systému. 

- uvede orientační body a významné 

linie obce a místní krajiny; 

- určí části, které tvoří obec, v níž žije; 

- podle světových stran nebo 

významných linií uvede sousední obce; 

- popíše zjednodušeně dopravní síť 

města/oblasti. 

2 

 

3 

Orientační body a významné 

linie obce a místní krajiny. 

Části naší obce. 

Sousední obce/města podle 

světových stran nebo 

významných linií. 

  

- u vybraných budov v obci vysvětlí 

jejich funkci; 

- pojmenuje památky a vysvětlí význam 

pojmu památka; 

- charakterizuje způsob bydlení ve 

městě před sto lety a dnes. 

2 

 

8 

Význam/funkce vybraných 

budov v obci. 

Proměny obce v čase (město). 

Památky, jejich význam. 

VDO 1 Výtvarná 

výchova – 

umělecká 

hodnota 

památky, 

počátky 

rozlišování 

uměleckých 

slohů. 

- vysvětlí, co mají společného a v čem 

se mohou lišit lidé z různých kultur; 

- uvede příklad, jak odlišné kulturní 

projevy odrážejí podmínky, v nichž lidé 

žijí; 

- uvede příklad, jak se kultury vzájemně 

obohacují. 

6 Lidé kolem nás 

Antropologické konstanty 

společné lidem všech kultur a 

etnik a rozdíly v jejich konkrétní 

podobě na příkladu svátků a 

slavení. 

 

OSV 2.1 

 

EGS 2 

 

MV 2 

Estetickovýcho

vné předměty – 

výtvarné, 

slovesné, 

hudební 

projevy naší 

kultury a 



 

 

 etnických 

skupin, které u 

nás žijí. 

- uvede příklady, jaké potíže může mít 

dítě z jiné kultury žijící u nás; 

- předvede v modelové situaci vhodné 

chování vůči „jinému“ dítěti. 

 

6  OSV 2.1 

 

EGS 2 

 

MV 2 

 

 

- sestaví rodokmen své rodiny do 

generace prarodičů; 

- zohledňuje potřeby různých členů 

rodiny. 

 

4 Role a odpovědnost členů rodiny 

včetně dětí. 

VDO 1 M – 

genealogické 

relace 

symetrické a 

nesymetrické, 

tranzitivita 

relací. 

 

- identifikuje situace, kdy v běžném 

životě potřebujeme vodu, uvědomuje si 

její hodnotu (i finanční); 

- určí situace a spotřebiče s největší 

spotřebou vody; 

- popíše cestu pitné vody z vodovodního 

zdroje až po vypouštění splaškových 

vod. 

  

 Infrastruktura v obci – vodovody 

a kanalizace. 

Úprava vody. 

Hospodaření s vodou. 

EV 3 

 

EV 1 

 

EGS 1 

M – výpočty 

spotřeby vody. 

- u vybraných profesí popíše náplň 

práce: profese v nemocnici a při zásahu 

u úrazu, profese při tvorbě a šíření 

televizního vysílání. 

5 Profese ve zdravotnictví. 

Profese v médiích. 

Práce geologa. 

OSV 3.1 

 

OSV 1.3 

Význam 

vzdělání pro 

přípravu na 

výkon profese 

– motivace 

k učení. 

- charakterizuje ekosystém tekoucí vody 

a vodní nádrže, uvede příklady 

organismů. 

10 Rozmanitost přírody 

Voda v přírodě. 

Ekosystémy v blízkosti vodních 

ploch.  

Vodní živočichové. 

EV 1 Estetickovýcho

vné předměty – 

voda a život 

kolem ní 

v umění. 

- uvede příklady příbřežních a vodních 

rostlin rybníků; 

- uvede příklady obyvatel rákosin, 

živočichů žijících pod a nad hladinou 

rybníků; 

- u vybraných druhů popíše specifika 

jejich života; 

- popíše proměny života v rybníce a 

jeho okolí v cyklu roku. 

11 Proměny života ve vodě a okolo 

vody v průběhu roku. 

EV 1 

 

EV 3 

 

- uvede, jaké má voda vlastnosti a 

v jakých situacích se s nimi setkáváme; 

- uvede podmínky, za kterých se voda 

vyskytuje v jednotlivých skupenstvích; 

12 Voda – vlastnosti. 

Pokusy s vodou. 

Skupenství. 

Počasí, oblačnost, srážky. 

EV 1  



 

 

- popíše koloběh vody v přírodě; 

- popíše aktuální stav počasí; 

- vysvětlí, jak vybrané meteorologické 

jevy vznikají a jaké mohou mít 

důsledky. 

- čte časové údaje s přesností na minutu; 

- převádí časové údaje v analogovém a 

digitálním vyjádření, ve dvanácti- a 

čtyřiadvacetihodinovém systému. 

7 Lidé a čas 

Čtení času. 

Jednoduchý jízdní řád. 

 

 

 

 

M – orientace 

na časové ose, 

šedesátková 

soustava. 

- charakterizuje způsob bydlení ve 

městě před sto lety; 

- identifikuje nejzřetelnější změny do 

současnosti v oblasti udržování hygieny, 

zajištění dopravy a spojů ve městě. 

 

7 Generace prarodičů. 

Bydlení ve městě před sto lety. 

 

VDO 1 

 

EV 3 

 

- jednotlivým ročním obdobím přiřadí 

svátky v naší zemi tradičně slavené; 

-u vybraných svátků vysvětlí obsah a 

způsob slavení; 

- uvede příklady slavení svátků jiných 

kultur. 

 

8 Svátky rodinné, svátky 

v přírodním cyklu roku, svátky 

s náboženskými kořeny a svátky 

občanské. 

MV 1 

 

EGS 1 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace – 

cizí jazyky – 

svátky a zvyky 

okolních zemí 

jako důležité 

reálie. 

- vyjmenuje alespoň tři soustavy 

potřebné pro fungování lidského těla; 

- rozliší typy úrazů podle toho, jaké 

funkce lidského těla ohrožují; 

- dokáže posoudit, zda je při úrazu nebo 

náhlé zdravotní příhodě ohrožen život; 

- umí přivolat pomoc; 

- charakterizuje fáze vývoje člověka od 

narození po stáří a smrt. 

 

13 

 

14 

Člověk a jeho zdraví 

Přehled orgánových soustav a 

jejich význam. 

Typy úrazů a jednání dítěte při 

nich – první pomoc. 

Vývoj dítěte/člověka. 

Základní potřeby v různých 

obdobích. 

V nemocnici. 

 

OSV 3.1 

 

OSV 1.3 

TV – význam 

pohybu, 

odpočinku pro 

zdravý vývoj 

orgánových 

soustav. 

Jazyková a 

komunikační 

výchova – 

komunikace 

v krizové 

situaci. 

- rozezná krizové situace (šikana, týrání, 

sexuální zneužívání apod.) a navrhne, 

kde vyhledat pomoc; 

- v modelové situaci určí oběť a 

pojmenuje možná nebezpečí této 

situace; 

- v modelové situaci umí zareagovat 

jako svědek těchto situací. 

 

15 Krizové situace (šikana, týrání, 

sexuální zneužívání). 

Zdroje pomoci. 

Chování v roli svědka 

nebezpečné situace. 

 

 

VDO 1  

 

VDO 2 

Jazyková a 

komunikační 

výchova – 

schopnost 

vyjadřovat 

vztahové, 

emoční a další 

problémy 

v mezilidském 

soužití a 

komunikovat o 

nich s 

odborníkem. 

 



 

 

 

 

Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Prvouka Ročník: 3. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- sestaví jednoduchý plán nejbližšího 

okolí školy; 

- vyznačí v plánu obce, města nebo části 

krajiny orientační body a významné 

linie; 

- určí světové strany v prostoru i na 

plánu; 

- vysvětlí rozdíly mezi plánem a mapou. 

 

1 Místo, kde žijeme: 

Plán, mapa. 

Nadmořská výška, vrstevnice. 

Druhy map. 

 

  

- dokáže řešit jednoduché dopravní 

situace z pozice chodce a cyklisty. 

 

 

1 

 

16 

 

18 

 

Přecházení vozovky. 

Jízda na kole – odbočování, 

objíždění překážek, vjíždění na 

vozovku. 

 

  

 

- popíše krajinu v nejbližším okolí obce; 

- uvede charakteristiky jednotlivých 

typů krajin; 

- přiřadí krajinu vlastního regionu 

k určitému typu; 

- popíše tvary zemského povrchu 

regionu; 

- práce s mapou – ukáže na mapě 

způsoby označení povrchových útvarů; 

- vysvětlí, jak krajina ovlivňuje život 

v regionu; 

- popíše, jak člověk působí na životní 

prostředí regionu. 

 

2 

 

3 

Tvary zemského povrchu 

regionu. 

Typy krajiny a jejich 

charakteristiky. 

EV 4  

- uvede příklady přátelského chování 

v daných situacích; 

- vysvětlí, co často bývá příčinou 

konfliktů mezi kamarády; 

- analyzuje běžný konflikt mezi dětmi a 

navrhne jeho možná řešení. 

 

6 

 

 

Lidé kolem nás 

Soužití lidí – mezilidské vztahy. 

Komunikace. 

Pravidla chování lidí. 

Pravidla ve státě – zákony. 

Česká republika jako 

parlamentní demokracie. 

 

VDO 4  

- vysvětlí, co často bývá příčinou 

konfliktů v rodině; 

- na modelové situaci ukáže možnosti 

hledání společného řešení; 

4 Soužití lidí – mezilidské vztahy. 

Komunikace. 

Pravidla chování lidí. 

Pravidla ve státě – zákony. 

VDO 3  



 

 

- uvede příklady možností, jak dítě 

může přispět k lepšímu soužití v rodině; 

- vysvětlí funkce pravidel pro soužití 

mezi lidmi; 

- popíše proces, jak vznikají zákony. 

Česká republika jako 

parlamentní demokracie. 

 

- uvede příklady toho, kdy a jak 

přijímáme a šíříme informace. 

 

 Základní komponenty počítače. 

Mikroprocesor jako součást 

běžných zařízení. 

 

MdV 

1.1 

 

- analyzuje situaci nakupování jako 

proces uzavírání smluvního vztahu; 

- vysvětlí zájmy, práva a povinnosti 

obou smluvních stran; 

- popíše cestu vybraných druhů zboží od 

výrobce ke spotřebiteli. 

 

 Zboží a služby. 

Prodej/koupě jako smluvní 

vztah. 

Zákon nabídky a poptávky. 

Konkurence v tržní ekonomice. 

EGS 1  

- popíše funkci vybraných profesí při 

výrobě a distribuci zboží; 

- vysvětlí význam dělby práce a 

spolupráce. 

 

5 Výrobci, obchodníci, pracovníci 

služeb. 

  

- vysvětlí, proč rostliny kvetou, a uvede 

příklady rozmnožování rostlin; 

- charakterizuje přírodní společenství 

luk; 

- uvede příklady rostlin a živočichů, 

kteří na louce žijí; 

- uvede příklady kulturních rostlin a 

vysvětlí jejich užitek pro člověka; 

- uvede vhodné podmínky pro jejich 

pěstování; 

- popíše postup zemědělských prací při 

pěstování vybraných kulturních plodin. 

 

10 

 

11 

Rozmanitost přírody 

Půda. 

Ekosystémy travních porostů, 

jejich rostliny a živočichové. 

Jak se rostliny živí a proč 

kvetou. 

Kulturní rostliny, hospodářský 

význam. 

EV  1  

- uvádí veličiny, které je možné u 

vybraných předmětů měřit; 

- pojmenuje a používá jednoduchá 

měřidla; 

- uvede doklady přítomnosti vzduchu; 

- vyjmenuje nejdůležitější složky 

vzduchu; 

- vysvětlí, za jakých podmínek může 

vzniknout nebo se udržovat hoření. 

 

12 Veličiny délka, objem a 

hmotnost. 

Jejich měření. 

Vzduch – hry a pokusy. 

Hoření, hašení ohně. 

 Matematika – 

geometrie 

 

 

- zdůvodní potřebu počítání času a 

vysvětlí způsob sestavení kalendáře; 

- vysvětlí význam letopočtu a uvede 

příklady letopočtů používaných ve 

světě. 

 

7 Lidé a čas 

Kalendáře, letopočty. 

MV 4 

 

EV 3 

 



 

 

- vysvětlí význam hmotných památek 

pro poznávání minulosti; 

- popíše hlavní rozdíly života lovce-

sběrače a zemědělce; 

- vysvětlí, jak souvisel vznik prvních 

civilizací (písmo, státní organizace) 

s přechodem k zemědělství; 

- porovná život a práci na vesnici dříve a 

dnes. 

 

7 Pravěk a starověk. 

Život lovců mamutů (lovecko-

sběračské kultury). 

Neolitická revoluce, vznik 

zemědělství. 

EGS 2 Přírodovědné 

učivo – život 

rostlin, kulturní 

rostliny. 

- uvede příklad zvyku spojeného 

s Velikonocemi a jeho původní význam. 

 

7 Velikonoce židovské, křesťanské 

a lidové. 

MV 1  

- popíše proces trávení; 

- určí jednotlivé složky stravy a 

charakterizuje jejich vliv na zdraví 

člověka; 

- vysvětlí zásady zdravé výživy; 

- na příkladech dokáže rozlišit zdravé a 

nezdravé prvky v jídelníčku; 

- vysvětlí, co je stres a jak vzniká; 

- na příkladech rozliší situace, které 

stres vyvolávají; 

- popíše možné působení stresu na 

zdraví člověka; 

- uvede chování, které stresu předchází 

nebo je minimalizuje. 

 

13 Člověk a jeho zdraví 

Složky stravy – sacharidy, tuky, 

bílkoviny, vitaminy, minerální 

látky. 

Trávicí soustava a trávení. 

Zásady zdravé výživy a 

životního stylu. 

 

Stres a jeho příčiny, předcházení 

stresu a minimalizace účinků. 

 Osobnostní a 

sociální 

výchova – 

hygiena a 

psychohygiena. 

- v modelové situaci odmítne nabízené 

experimentování s návykovými látkami 

nebo jiným rizikovým chováním; 

- vysvětlí a v modelové situaci předvede 

postup přivolání pomoci v případě 

požáru a jiné nehody. 

 

14 

 

15 

 

17 

 

18 

Nebezpečné látky. 

Nebezpečnost návykových látek, 

jejich odmítnutí. 

Situace požáru, technické 

havárie, živelní pohromy a 

jiných případů hromadného 

ohrožení. 

 

 Osobnostní a 

sociální 

výchova – 

hygiena a 

psychohygiena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vzdělávací oblast :     Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor :       Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět :  Přírodověda 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové vymezení 

Obsah předmětu se týká člověka, rodiny, přírody, techniky, zdraví a dalších témat. 

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a zkušenosti žáků 

získané ve výchově v rodině a ve škole. Žáci pokračují v učení se pozorovat, a pojmenovávat 

věci, jevy a děje a jejich vzájemné vztahy a souvislosti, utváří se tak jejich ucelený obraz 

světa. Poznávají sebe a postupně se seznamují se složitějšími jevy a ději. 

Při osvojování poznatků a dovedností v této vzdělávací oblasti se žáci učí vyjadřovat své 

myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na názory a podněty jiných. 

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející 

z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů 

jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této 

vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí   

i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich 

postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků. 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, připravuje prostřednictvím vyučovacího předmětu 

Přírodověda základy pro specializovanější výuku ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda a 

vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, předmět Přírodověda, je členěn do 

2 tematických okruhů: Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční 

soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost a proměnlivost živé i 

neživé přírody. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden 

nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou 

může člověk snadno narušit a jen velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání 

okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se 

využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat 

možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale 

udržitelnému rozvoji. 

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě 

poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. 

Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a 

nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Seznamují se 

se zdravotní prevencí i první pomocí a se zásadami bezpečného chování v různých životních 

situacích včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin 

obyvatel. Žáci si postupně uvědomují odpovědnost každého za své zdraví a bezpečnost i za 

zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. 

Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují 

konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace. 

 

Průřezová témata 

Do vyučovacího předmětu Přírodověda jsme zařadili průřezová témata Environmentální  

výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 



 

 

 

 

Časové vymezení  

      Vyučovací předmět Přírodověda disponuje touto časovou dotací: ve 4. ročníku 1 hodina 

týdně a v 5. ročníku 2 hodiny týdně. 

 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v kmenových učebnách. Nedílnou součástí je výuka v terénu. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kromě frontální výuky s využitím klasických pomůcek se uplatňují prvky kooperativní výuky 

ve dvojicích a větších skupinách, dále práce s encyklopediemi či vzorky živé přírody. 

K utváření klíčových kompetencí žáků používáme následující strategie: 

 

Kompetence k učení 

Používáme motivující a aktivizující práce s ohledem na možnosti žáků. 

Zadáváme úkoly, při jejichž řešení žáci využívají různé zdroje informací. 

Společně s žáky formulujeme dílčí a konečné cíle činnosti či úkolu. 

 Potřebné informace systematicky opakujeme a procvičujeme pomocí různých aktivit. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Zařazujeme metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry. 

Zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých způsobů řešení. 

Vedeme žáky k tomu, aby kladli k tématu otázky, aby o problému diskutovali. 

Inspirujeme žáky k účasti v různých soutěžích. 

 

Kompetence komunikativní 

Ve třídě navozujeme atmosféru bezpečné a přátelské komunikace, která probíhá na základě 

předem stanovených pravidel. 

Učíme žáky obhajovat vhodným způsobem svůj názor a argumentovat pro něj a zároveň 

promýšlet a prozkoumávat názory, které se od jeho liší. 

Zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají. 

 

Kompetence sociální a personální 

Dáváme možnost žákům spolupracovat ve skupině. 

Společně se žáky vytváříme pravidla spolupráce ve skupině. 

Vybízíme žáky k hodnocení a sebehodnocení. 

Učíme žáky respektovat individualitu člověka. 

Důsledně vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel. 

Vedeme žáky k úctě a vnímavosti, pomáháme žákům otevřeně a kultivovaně projevovat své 

city a pocity. 

Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, umožňujeme mu zažít úspěch. 

Předáváme žákům moderní poznatky o zdravém způsobu života a zapojujeme žáky do 

preventivních projektů. 

 

Kompetence občanské 

Vedeme žáky k odpovědnému chování v krizových situacích a k účinné pomoci v těchto 

situacích. 

Zařazujeme do života třídy ekologické aktivity. 

 



 

 

 

 

Kompetence pracovní 

Vedeme žáky ke správnému a bezpečnému užití pomůcek, materiálů, nástrojů,                                                         

                  techniky a jiného vybavení. 

   Zařazujeme do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností. 

Vedeme žáky k zodpovědnému přístupu ke svému zdraví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Očekávané výstupy (ČOV) 

Žák 

1. objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy 

přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

2. vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost 

s rozdělením času a střídáním ročních období 

3. zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 

organismů prostředí 

4. porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních 

organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 

jednoduché klíče a atlasy 

5. zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které 

mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 

6. založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 

pokusu 

7. využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých 

orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

8. rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho 

narození 

9. účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb 

s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 

10. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 

situacích simulujících mimořádné události  

11. předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání 

návykových látek 

12. uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho 

preventivní ochranou 

13. ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

14. uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných 

způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

15. určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle 

zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

16. rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o 

přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a 

polokoulí 

17. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 

pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) 

18. rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a 

současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 

19. vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 

jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 

politického, správního a vlastnického 

20. zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná 

způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

21. poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé 

problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)  



 

 

22. využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro 

pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, 

nemovitých i movitých kulturních památek 

Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Přírodověda Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- stručně popíše postup vědeckého 

zkoumání; 

- charakterizuje a uvádí příklady 

pozorování a pokusu. 

6 Pokus. 

Pozorování. 

  

- vysvětlí příčiny střídání dne a noci, na 

glóbusu ukáže, na kterých místech je 

v určitém okamžiku den a noc; 

- popíše pohyb Slunce pozorovatelný 

z určitého místa na Zemi a s tím 

související pohyb stínů; 

-popíše pohyb vesmírných těles na 

noční obloze a zdůvodní, proč je 

jediným pozorovatelným tělesem na 

denní obloze Slunce. 

 

2 

 

15 

Poznáváme vesmír a Zemi 

Střídání dne a noci. 

Pohyb Slunce a vesmírných 

těles. 

Slunce. 

 

  

- vyjmenuje planety Sluneční soustavy a 

popíše pohyb Země a ostatních planet 

kolem Slunce; 

- stručně charakterizuje Slunce a planety 

Sluneční soustavy; 

- popíše působení gravitační síly Slunce 

na Zemi a ostatní planety Sluneční 

soustavy. 

 

2 

 

15 

Planety sluneční soustavy. 

Gravitační síla Slunce. 

 

  

- popíše vzájemný pohyb Slunce, Země 

a Měsíce; 

- vyjmenuje jednotlivé vrstvy Země 

- popíše rozdíly mezi zemskou kůrou 

oceánskou a kontinentální, uvede 

příklady geotermální aktivity v místech 

styku zemských desek. 

 

2 

 

15 

Země – vnitřní stavba, gravitační 

síla Země, zemské desky. 

 

  

- určí hlavní a vedlejší světové strany na 

směrové růžici; 

- určí hlavní a vedlejší strany pomocí 

Slunce a hlavní i vedlejší světové strany 

pomocí buzoly; 

- uvádí příklady využívání světových 

stran v běžném životě; 

 

2 

 

15 

Hlavní a vedlejší světové strany. 

 

  



 

 

- vyjmenuje látky na které působí a 

nepůsobí magnetická síla; 

- popíše příklady magnetické síly mezi 

magnetem a železným předmětem a 

mezi dvěma magnety; 

- sestrojí jednoduchý kompas a vysvětlí 

princip jeho činnosti; 

- uvádí příklady využitá magnetů a 

magnetické síly v praktickém životě. 

 

2 

 

15 

Magnetická síla a látky na něž 

působí. 

 Člověk a svět 

práce – Práce 

s drobným 

materiálem. 

- porovná a pomocí obrázků popíše 

způsob vzniku pásemného a sopečného 

pohoří,  

- vysvětlí změnu reliéfu pohoří 

v průběhu času, vyjmenuje základní 

vnější geologické činitele 

 

16 

1 

5 

7 

 

Zkoumáme horniny a 

minerály 

Vznik pohoří. 

Změna reliéfu v průběhu času. 

EGS 1 

 

EV 2 

 

- porovná základní druhy hornin a 

způsob jejich vzniku,  

- pomocí mapy ČR určí, jakými 

horninami jsou tvořena významná 

pohoří ČR; 

- určí nejběžnější druhy minerálů; 

- charakterizuje pojmy minerál a 

hornina. 

16 

1 

5 

7 

Hornina. 

Minerál. 

Druhy hornin, způsob jejich 

vzniku a výskyt v ČR. 

Druhy minerálů a jejich 

vlastnosti. 

 

EGS 1  

 

EV 2 

 

- porovná popíše vybrané půdní druhy; 

- popíše vznik humusu; 

- uvede příklady zúrodňování půdy a 

znehodnocování úrodné půdy. 

16 

1 

5 

6 

7 

Půdní druhy. 

Humus. 

Zúrodňování a znehodnocování 

půdy. 

EGS 1 

 

EV 2 

Člověk a svět 

práce – 

Pěstitelské 

práce. 

- na základě práce s textem definuje 

cyklus minerálních látek, popíše 

význam minerálních látek pro zdraví 

živočichů i rostlin. 

16 

1 

5 

7 

Minerální látky v živých 

organismech. 

EGS 1 

 

EV 2 

 

- definuje význam vody na Zemi, 

rozdělí vodu z různých hledisek a podle 

významu; 

- popíše význam vod slaných a 

sladkých, popíše rozdíl mezi 

povrchovou a podzemní vodou; 

- vyjmenuje druhy vod z hlediska 

využívání člověkem; 

- zhodnotí chuťové vlastnosti vybraných 

pramenitých a minerálních vod České 

republiky a na mapě ČR vyhledá místa 

zdroje těchto vod. 

16 

1 

4 

5 

7 

Zkoumáme vodu 

Význam vody. 

Zkoumání vlastností vody. 

 

EV 2 Člověk a svět 

práce – 

Příprava 

pokrmů. 

 

- rozliší vodu v různých skupenstvích a 

uvede podmínky nutné pro přechod 

z jednoho skupenství do druhého; 

- pomocí obrázku popíše koloběh vody 

1 

4 

5 

6 

Skupenství vody. 

Koloběh vody. 

EV 2  



 

 

v přírodě a jeho význam pro vznik 

sladké vody. 

7 

 - definuje pojem objem, vyjmenuje 

jednotky objemu a měřidla objemu; 

- změří objem kapalin a pevných těles. 

6 Jednotky objemu. 

Měření objemu. 

 Matematika a 

její aplikace. 

- popíše význam vody pro živé 

organismy, způsob přijímání vody u 

vybraných organismů; 

- vysvětlí význam vody jako životního 

prostředí, porovná prostředí sladkovodní 

a slanovodní. 

16 

1 

4 

5 

6 

7 

Voda v rostlinách. 

Voda a živočichové. 

Vznik života ve vodě. 

Voda v těle člověka. 

Potřeba sladké vody na Zemi. 

EV 2  

- uvádí příklady různých typů podnebí 

na Zemi; 

- vyjmenuje a na mapě světa vyhledá 

podnebné pásy, stručně charakterizuje 

teplotu v jednotlivých podnebných 

pásech; 

- vysvětlí příčiny rozmanitých teplotních 

podmínek na Zemi v souvislosti 

s oběhem země kolem Slunce a 

nakloněním zemské osy; 

- pojmenuje počáteční dny ročních 

období z astronomického hlediska  

- uvede příklady změny podnebí 

v souvislosti s globálním oteplováním. 

16 

 

2 

 

3 

 

4 

 

6 

Pozorujeme změny v přírodě 

Typy podnebí. 

Změny ročních období. 

Podnebí a počasí. 

Podnebné pásy. 

Globální změny klimatu. 

EGS 1 

 

EV 2  

 

- vysvětlí rozdíl mezi podnebím a 

počasím; 

- přečte záznam počasí z ikon a 

číselných údajů, zapíše aktuální stav 

počasí pomocí ikon a číselných údajů; 

- změří a zaznamená teplotu vzduchu, 

množství srážek, směr větru, zaznamená 

aktuální stav oblačnosti; 

- uvede příklady významu předpovídání 

počasí pro praktický život. 

16 

 

2 

 

3 

 

4 

 

6 

Počasí a podnebí. 

Předpovídání počasí. 

Záznam počasí. 

Měření teploty a srážek. 

EGS 1 

 

EV 2 

Člověk a svět 

práce – 

Konstrukční 

činnosti. 

- popíše příklady adaptace živočichů a 

rostlin na chlad, horko, nedostatek 

srážek; 

- charakterizuje podnebí v biomech 

tropický deštný les, savana, poušť a 

tundra. 

16 

 

2 

 

3 

 

4 

Život v poušti, polárních 

oblastech, stepích a lesích. 

Adaptace živočichů na různé 

životní podmínky. 

EGS 1 

 

EV 2 

 

- zaznamená aktuální stav počasí 

pomocí meteorologických značek; 

- převede záznam počasí do grafu, vyčte 

z něj údaje; 

 

2 

 

3 

 

4 

Zkoumání a záznam počasí. EGS 1 

 

EV2 

 

 

- vysvětlí příčiny zániku nadzemní části 

bylin v zimním období; 

- uvede příklady adaptace živočichů na 

2 

 

3 

Adaptace živočichů a rostlin na 

zimu. 

Pomoc živočichům v zimě. 

EGS 1  

 

EV 2 

 



 

 

zimní období; 

- uvede příklady adaptace rostlin na 

zimní období. 

 

4 

- k vybraným výrobkům či přírodninám 

vytvoří řadu přírodnina – surovina – 

výrobek; 

- rozlišuje přírodniny živé a neživé; 

- vyjmenuje vlastnosti živých organismů 

1 

3 

4 

6 

 

 

Pozorujeme živou přírodu 

Přírodniny neživé, vlastnosti 

živých přírodnin. 

Přírodnina – surovina – výrobek. 

EV 2  

- popíše způsoby získávání potravy u 

rostlin, hub a živočichů; 

- popíše základní princip fotosyntézy; 

- roztřídí živočichy na masožravce, 

býložravce a všežravce. 

1 

3 

4 

6 

Fotosyntéza. 

Masožravci, býložravci, 

všežravci. 

Potrava hub. 

EV 2   

- popíše základní princip dýchání; 

- popíše způsob příjmu kyslíku u rostlin, 

hub a živočichů; 

- uvede příklady živočichů dýchajících 

plícemi, žábrami a vzdušnicemi. 

1 

3 

4 

6 

Dýchání rostlin a živočichů. EV 2  

- popíše základní princip pohlavního 

rozmnožování a porovná je 

s rozmnožováním nepohlavním; 

- popíše způsob opylení a oplození u 

rostlin; 

 

1 

3 

4 

 

Rozmnožování rostlin a 

živočichů. 

 

EV 2  

- uvede příklady možností pohybu 

rostlin; 

- přiřadí způsob pohybu a typ končetiny 

sloužící k pohybu různých živočichů; 

- porovná způsob pohybu rostlin, hub a 

živočichů. 

1 

3 

4 

 

Pohyb rostlin a živočichů. EV2  

- charakterizuje pojmy potravní řetězec 

a potravní síť; 

- z předložených organismů sestaví 

potravní řetězec. 

1 

3 

4 

 

Potravní řetězec, potravní síť, 

provázanost organismů. 

EV 2   

- porovná a popíše vlastními slovy 

rozdíl mezi předchůdci člověka a 

člověkem dnešním; 

- popíše podle obrázků život v tlupě 

předvěkých lidí a využití předmětů 

každodenní potřeby. 

17 

 

18 

 

Poznáváme člověka a lidské 

tělo 

Život lidí předvěkých. 

EV 2  

- žák vysvětlí pojem sociální chování, 

uvede příklady sociálního chování 

platného v naší společnosti; 

- rozlišuje mezi projevy sociálního a 

asociálního chování, vysvětlí význam 

dodržování pravidel sociálního chování 

pro chod společnosti. 

17 

 

5 

 

10 

 

 

Sociální a asociální chování. EV 2  

- popíše jednotlivé části kosterní 

soustavy; 

5 

 

Kosterní soustava. 

Svalová soustava – princip 

EV 2  



 

 

- popíše stah svalu a princip pohybu; 

- vyjmenuje orgány jednotlivých 

orgánových soustav a stručně 

charakterizuje jejich funkci; 

- vysvětlí souvislosti mezi příjmem 

kyslíku a potravy, výdejem škodlivých 

látek z těla a transportem látek po těle. 

6 

7 

 

12 

 

13 

pohybu. 

Orgánové soustavy – nervová, 

oběhová, dýchací, trávicí, 

močová, krycí. 

- vyjmenuje a na obrázku ukáže 

pohlavní orgány muže a ženy; 

- popíše proces oplození vajíčka 

spermií; 

- popíše změny ženské postavy 

v souvislosti s těhotenstvím, uvede 

pravidla, která by těhotná žena měla 

dodržovat a chování k ženám v průběhu 

těhotenství. 

7 

 

8 

 

10 

 

12 

Ženské a mužské pohlavní 

orgány. 

Rozmnožování. 

Těhotenství a porod. 

EV 2  

- vyjmenuje jednotlivá období lidského 

života a charakterizuje je; 

- vyjmenuje příklady vjemů 

zprostředkované smyslovými orgány; 

- vytvoří schéma členů své rodiny a 

doplní k nim období života, ve kterém 

se nacházejí; 

- popíše, v čem je sám jako osobnost 

jedinečný. 

17 

 

18 

 

8 

 

12 

Období lidského života. 

Smysly. 

EV 2  

- vyjmenuje příklady běžných nemocí a 

jejich příznaků; 

- porovná princip a léčbu při 

onemocnění způsobeném bakteriemi a 

viry; 

- navrhne, jak by se měli chovat 

nemocní a zdraví lidé vůči sobě 

navzájem; 

- vyhodnotí možná riziková chování 

v souvislosti s úrazy a navrhne, jak jim 

předcházet; 

- předvede, jak účinně přivolat pomoc 

při úrazech. 

5 

 

7 

 

10 

 

12 

 

13 

Nemoci a příznaky nemoci. 

Viry a bakterie. 

Nebezpečí úrazu. 

 

EV 2  

- zhodnotí, jaký vliv má na život 

člověka příroda, a naopak člověk na 

přírodu; 

- navrhne, jakým způsobem by bylo 

možné šetřit a zachovat čistotu vzduchu 

a vody; 

- popíše problémy způsobené rostoucím 

počtem obyvatel na Zemi  

5 

 

12 

Potřeby pro život. 

Potřeby lidí na planetě. 

EV 2  

- charakterizuje vybraná přírodní 

společenstva, rozlišuje přírodní 

společenstva přirozená a umělá; 

- rozliší rodové a druhové názvy, a 

16 

 

19 

 

Pozorujeme přírodu kolem nás 

Přírodní společenstva – přírodní 

a umělá. 

Druhové názvy. 

EV 2  



 

 

atlasech rostlin a živočichů vyhledá 

organismy podle jejich druhového 

názvu, vysvětlí význam používání 

druhových názvů; 

- roztřídí organismy do známých 

taxonomických skupin. 

3 

4 

 

6 

Třídění organismů. 

Vycházka do lesa. 

Vycházka na louku. 

 

- vyjmenuje typy chráněných území 

včetně konkrétních příkladů 

z nejbližšího okolí; 

- popíše důvod ochrany přírodních celků 

i jednotlivých organismů; 

- vysvětlí význam ikon znázorňujících 

žádoucí a nežádoucí chování 

v chráněných územích, navrhne způsob 

chování v chráněných územích i přírodě 

jako takové. 

16 

 

19 

 

1 

 

5 

 

 

Ochrana přírody. 

Chráněná území. 

Vycházka na maloplošné 

chráněné území. 

EV 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Přírodověda Ročník: 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- charakterizuje jednotlivé uživatelské 

skupiny polních plodin, třídí polní 

plodiny do těchto skupin; 

- roztřídí zeleninu do uživatelských 

skupin; 

- charakterizuje vlastními slovy textilní 

materiály; 

- uvede přírodniny určené pro výrobu 

oblečení; 

-určí vybrané obiloviny s pomocí 

určovacího klíče; 

- charakterizuje jednotlivé podskupiny 

uživatelského třídění ovoce; 

- vyjmenuje činnosti související s péčí o 

ovocné dřeviny v průběhu roku. 

1 

 

4 

 

5 

Příroda nás živí, šatí 

Uživatelské skupiny polních 

plodin. 

Uživatelské skupiny zeleniny. 

Přírodniny určené pro výrobu 

textilu. 

Podskupiny uživatelského třídění 

ovoce. 

 

 Člověk a svět 

práce – 

Příprava 

pokrmů, 

Osivo polních 

plodin. 

- porovná s pomocí mapy podmínky pro 

pěstování rostlin na území ČR; 

- charakterizuje podmínky pro pěstování 

polních plodin v regionu svého bydliště; 

- vlastními slovy charakterizuje pojem 

globalizace; 

- uvede příklady potravin a textilních 

výrobků pěstovaných a vyráběných 

v ČR; 

- zhodnotí výhody a nevýhody 

globalizace. 

19 

 

20 

 

21 

Podmínky pro pěstování polních 

plodin na území ČR. 

Globalizace. 

  

- pojmenuje vybrané druhy tropického 

ovoce; 

- vyhledá na mapě, odkud se k nám 

vybrané tropické ovoce dováží; 

- porovná výhody a nevýhody 

konzumace tropického ovoce. 

20 

 

1 

 

5 

Tropické ovoce.   

- porovná život volně žijících zvířat 

oproti zvířatům domácím; 

- popíše způsob péče o domácí zvířata; 

- vyjmenuje oblasti ČR typické chovem 

ryb; 

- vyjmenuje příklady ryb chovaných 

v našich rybnících. 

1 

 

19 

 

4 

 

 

Péče o domácí zvířata. 

Chov ryb. 

Ryby chované v rybníku. 

  

- vlastními slovy charakterizuje pojem 

bioodpad; 

- roztřídí odpad určený k recyklaci; 

21 

 

1 

Bioodpad. 

Recyklace odpadů. 

 Člověk a svět 

práce – 

podzimní úklid 



 

 

- zhodnotí možnosti třídění bioodpadu 

ve své domácnosti. 

 

5 

zahrady. 

- porovná výhody a nevýhody bydlení 

v různých v lokalitách; 

- zhodnotí místo svého bydlení 

z hlediska bezpečnosti; 

- charakterizuje vlastními slovy pojem 

satelitní městečko; 

- popíše bydlení na vesnici, ve městě a 

v satelitním městečku. 

21 

 

5 

 

19 

 

 

Dům v přírodě, příroda v 

domě 

Výhody a nevýhody různých 

typů bydlení. 

Vesnice, město. 

EV 3  

- vyjmenuje materiály používané při 

stavbě domu a uvede konkrétní příklady 

jejich použití; 

- vyjmenuje příklady profesí 

souvisejících se stavbou domu a uvede 

příklady činnosti, na kterých se podílí. 

5 

 

19 

 

 

Materiály v domě. 

Profese při stavbě domu. 

EV 3  

- přiřadí obrázek vybrané dřeviny 

k jejímu popisu; 

- vysvětlí důvody pěstování okrasných 

rostlin; 

- uvádí příklady ptáků žijících 

v blízkosti lidských obydlí; 

- určí vybrané dřeviny pomocí atlasu 

nebo určovacího klíče; 

- vypracuje kartu stromu/keře na 

základě pozorování a s pomocí odborné 

literatury; 

- zdůvodní význam zeleně v obci. 

21 

 

1 

 

4 

 

 

Okrasné dřeviny. 

Živočichové v zahradách. 

Ptáci u lidských obydlí. 

Vycházka do parku. 

EV 3  

- vyjmenuje příklady nevítaných 

organismů, které může najít v lidských 

obydlích; 

- popíše možné negativní důsledky 

tohoto soužití; 

- navrhne, jak předcházet nebo omezit 

přítomnost těchto organismů v obydlí. 

21 

 

1 

 

3 

 

7 

Nebezpečné organismy. EV 3  

- vyjmenuje důvody pěstování 

pokojových rostlin v domácnosti; 

- vyjmenuje příklady pokojových rostlin 

okrasných listem a okrasných květem; 

- popíše obecně péči o pokojové 

rostliny; 

- vyhledá název vybrané pokojové 

rostliny podle obrázku; 

- vyhledá informace o vybrané pokojové 

rostlině a převypráví je svými slovy 

spolužákům; 

3 

 

4 

 

5 

 

7 

Pokojové rostliny a jejich 

pěstování. 

EV 3 Člověk a svět 

práce – péče o 

pokojové 

rostliny. 

- vlastními slovy charakterizuje pojem 

domov; 

- vysvětlí význam dodržování pořádku 

v pokoji; 

5 

 

7 

Domov. Jak by měl pokoj 

vypadat. 

EV 3  



 

 

- vyjmenuje požadavky na vhodné 

zařízení pokoje; 

- posoudí svůj přínos k dodržování 

pořádku ve svém pokoji. 

- vyjmenuje druhy energie, se kterými 

se setkává v každodenním životě; 

- uvede příklady přeměny energie. 

1 Energie kolem nás 

Přeměny elektrické energie. 

Podoby energie. 

EV 3  

- zdůvodní význam sluneční energie pro 

život na Zemi; 

- vlastními slovy vysvětlí pojmy 

producent, konzument a rozkladač; 

- uvede příklady nepříznivého působení 

Slunce na živé organismy. 

1 

 

21 

Sluneční energie na Zemi. 

Nebezpečné Slunce. 

EV 3  

- charakterizuje energetické suroviny 

včetně míst jejich výskytu na území ČR; 

- vyjmenuje příklady obnovitelných a 

neobnovitelných zdrojů energie; 

- popíše společné vlastnosti uhlí a dřeva; 

- vysvětlí chování ropy při ropných 

haváriích; 

- navrhne řešení situace při úniku 

zemního plynu. 

21 

 

1 

 

3 

 

7 

Energetické suroviny a jejich 

vlastnosti. 

EV 3 

 

EGS 1 

 

- vlastními slovy popíše vznik 

elektrického náboje; 

- popíše, jak reagují souhlasně a 

nesouhlasně nabitá tělesa; 

- uvede příklady vodičů a izolantů; 

- popíše stavbu elektrického přívodního 

kabelu; 

- vysvětlí důsledky nesprávného 

zapojení monočlánků do 

elektrospotřebičů; 

- navrhne a vlastními značkami zakreslí 

jednoduchý elektrický obvod; 

- sestaví jednoduchý elektrický obvod 

podle plánu; 

- sestaví libovolný elektrický obvod 

podle návodu; 

- vysvětlí význam piktogramů 

upozorňujících na elektrická zařízení a 

navrhne způsob chování v místech 

s těmito piktogramy; 

- vyhodnotí situaci hrozícího úrazu 

elektrickým proudem a navrhne, jak 

těmto situacích předcházet; 

- vyjmenuje zásady první pomoci při 

úrazu elektrickým proudem. 

21 

 

1 

 

3 

 

7 

Elektrický náboj. 

Vodiče a izolanty. 

Zdroj elektrického napětí. 

Elektrický obvod. 

Bezpečnost práce s elektrickým 

proudem. 

První pomoc při úrazu 

elektrickým proudem. 

EV 3 

 

EGS 1 

Člověk a svět 

práce – práce 

s elektronickou 

stavebnicí. 

- žák vyjmenuje příklady zdrojů 

elektrického napětí; 

- svými slovy popíše způsob přenosu 

1 

 

5 

Elektrická rozvodná síť. 

Spotřeba elektrické energie. 

Elektrárny. 

EV 3 

 

EGS 1 

 



 

 

elektrické energie elektrickou 

rozvodnou sítí; 

- vyhledá na mapě ČR rozmístění 

různých typů elektráren; 

- vyhledá v grafu informace o změnách 

ve spotřebě elektrické energie v průběhu 

roku a průběhu dne; 

- vyhledá v textu informace o různých 

typech elektráren; 

- na základě zjištěných informací 

porovná výhody a nevýhody 

jednotlivých typů elektráren; 

- uvede příklady elektráren 

využívajících obnovitelné a 

neobnovitelné zdroje energie a jejich 

význam pro krajinu; 

- vyhledá a do mapky vyznačí výskyt 

energetických surovin, polohu 

elektráren a trasy ropovodů a plynovodů 

ve svém kraji. 

 

 

Energie v Jihomoravském kraji. 

- vyhodnotí modelové situace a navrhne 

úspory energie v těchto situacích; 

- vyjmenuje, jakým způsobem lze šetřit 

elektrickou energií v domácnosti. 

21 

 

1 

Šetření energií. EV 3  

- vyjmenuje místa a situace, ve kterých 

mu může hrozit nákaza bakteriemi; 

- navrhne způsob prevence před 

nákazou bakteriemi z vody, potravy, 

vzduchu a půdy. 

5 

 

7 

 

12 

Nebezpečí kolem nás 

Bakterie kolem nás. 

Prevence proti nákaze 

bakteriemi. 

EV 3  

- uvede příklady situací, při kterých se 

může setkat s plísněmi a kvasinkami; 

- zařadí plísně a kvasinky mezi houby; 

- zdůvodní nebezpečí vyplývající 

z konzumace potravin napadených 

plísní; 

- uvede příklady využití ušlechtilých 

plísní a kvasinek; 

- porovná podmínky k životu plísní, 

kvasinek a vybraných hub vytvářejících 

plodnice; 

4 

 

 

Houby bez plodnic. 

Plísně a kvasinky. 

EV 3  

- svými slovy charakterizuje imunitní 

systém; 

- popíše význam kůže a bílých krvinek 

pro imunitu svého těla; 

- navrhne způsob jednání při drobných 

poraněních kůže a předvede způsob 

ošetření tohoto poranění. 

5 

7 

10 

12 

13 

 

 

Imunitní systém. 

Drobná poranění kůže. 

První pomoc při poranění kůže. 

EV 3  

- vyjmenuje činnosti související s osobní 

hygienou a vysvětlí jejich význam pro 

zdraví; 

5 

 

7 

Osobní hygiena. EV 3  



 

 

- na základě informací uvedených na 

obalech hygienických potřeb určí, komu 

jsou určeny a jakým způsobem se 

správně používají. 

 

12 

- uvede příklady jedovatých rostlin a 

hub a nebezpečných živočichů; 

- vyjmenuje sportovní aktivity, při 

kterých může hrozit zranění, a zdůvodní 

používání konkrétních ochranných 

pomůcek při těchto aktivitách; 

- navrhne způsoby, jak předcházet 

zranění v konkrétních životních 

situacích; 

- sestaví seznam pravidel, která by se 

měla dodržovat jako prevence před 

zraněním. 

4 

 

5 

 

7 

 

10 

 

12 

Nebezpečné organismy. 

Ochranné pomůcky. 

Pravidla bezpečnosti. 

EV 3  

- navrhne, jakým způsobem používat a 

skladovat léky a čistící prostředky 

v domácnosti; 

- na obalech od čistících prostředků 

vyhledá, jakým způsobem se bezpečně 

používají; 

- rozpozná typ nebezpečí podle ikon 

uvedených na obalech nejen čisticích 

prostředků. 

5 

 

10 

 

11 

 

12 

Nebezpečné látky v domácnosti. EV 3  

- charakterizuje svými slovy pojem 

živelní pohroma včetně příkladů; 

- popíše možné dopady živelních 

pohrom na život lidí; 

- vyhledá na webových stránkách 

aktuální riziko živelních pohrom na 

území ČR; 

- svými slovy vysvětlí pojem 

integrovaný záchranný systém; 

- popíše, jak se chovat při evakuaci, a 

zdůvodní význam dodržování pokynů 

složek integrovaného záchranného 

systému; 

- vyjmenuje, co by mělo být obsahem 

evakuačního zavazadla. 

15 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

Živelní pohromy. 

Integrovaný záchranný systém. 

Evakuace a evakuační 

zavazadlo. 

EV 3  

- porovná na základě historických 

fotografií změny ve své obci a 

nejbližším okolí za poslední desetiletí; 

- porovná na základě leteckých snímků 

změny ve své obci a nejbližším okolí za 

poslední desetiletí; 

- vyjmenuje příčiny zásahů člověka do 

krajiny; 

- zhodnotí změny ve své obci; 

- uvede příklady zásahů člověka do 

19 

 

21 

 

22 

 

 

Člověk ničí, člověk napravuje 

Historie obce. 

Vycházka po obci a okolí. 

Ochrana živočichů. 

Devastace a rekultivace. 

EV 3  



 

 

krajiny; 

- charakterizuje vlastními slovy pojmy 

devastace a rekultivace krajiny; 

- uvede příklady pomoci živočichům 

v přežití v krajině pozměněné člověkem; 

- navrhne postup chování při nálezu 

zraněného živočicha; 

- charakterizuje svými slovy pojmy čistý 

a znečištěný vzduch; 

- vyjmenuje faktory přispívající ke 

znečištění vzduchu; 

- vyhledá na mapě oblasti s největší a 

nejmenší mírou znečištění vzduchu na 

území ČR; 

- na základě údajů z map porovná 

aktuální stav znečištění vzduchu 

průmyslem v dané oblasti; 

- vyjmenuje možnosti, jak účinně 

snižovat míru znečištění vzduchu na 

úrovni obce i vlastní rodiny. 

21 

 

1 

 

5 

 

12 

Znečištění vzduchu na území 

ČR. 

Znečišťovatelé vzduchu. 

Možnosti zlepšení čistoty 

ovzduší. 

EV 3 

 

EGS 1 

 

- uvede příklady znečišťování vody 

v krajině; 

- popíše vliv znečištění vody na život 

rostlin a živočichů; 

- uvede příklady ničení půdy člověkem; 

- navrhne možnosti šetření pitnou vodou 

v domácnosti; 

- popíše vliv znečištění půdy na život 

rostlin a živočichů. 

21 

 

1 

 

5 

 

12 

Znečišťování vody. 

Organismy a znečištěná voda. 

Znečišťování půdy. 

EV 3  

- svými slovy charakterizuje pojmy 

plevel a škůdce; 

- sestaví potravní řetězec a potravní síť 

vybraného společenstva a vysvětlí 

změny ve společenstvu, ke kterým by 

mohlo dojít při vyhynutí některých 

druhů z potravní sítě; 

- vysvětlí, jak se dostávají škodlivé látky 

z půdy do těl organismů; 

- uvede příklady negativních zásahů 

člověka do vybraných společenstev; 

- navrhne způsoby, jak chránit přírodní 

společenstva; 

- vyhledá v seznamu ohrožených 

rostlin/živočichů, zda je konkrétní 

organismus chráněný a do které 

kategorie ochrany spadá; 

- popíše, jak se zachová při nálezu 

chráněného nebo zraněného živočicha, 

na modelových příkladech posoudí, zda 

se lidé v situaci zachovali správně. 

21 

 

1 

 

3 

 

4 

 

 

Potravní řetězce a potravní sítě. 

Potravní vztahy v ekosystémech. 

Plevele a škůdci. 

Škodlivé látky v organismech. 

Zásahy do přírodních 

společenstev. 

Chráněné organismy. 

EV 3 

 

EGS 1 

 



 

 

- vyjmenuje typy chráněných území 

v ČR, na mapě vyhledá tato území ve 

svém kraji; 

- uvede příklady možností ochrany 

přírody ze strany státu; 

- vyjmenuje činnosti související 

s ochranou přírody, které zajišťuje obec 

– odbor životního prostředí; 

- vyhledá v územním plánu obce, které 

části jsou určeny k bydlení, podnikání a 

jako zeleň; 

- uvede příklady, jak se mohou sami 

občané podílet na ochraně přírody, 

vyjmenuje občanská sdružení zabývající 

se ochranou přírody. 

16 
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21 

 

 

Chráněná území v ČR. 

Zřizování a správa chráněných 

oblastí. 

Ochrana přírody. 

Třídění odpadu. 

EV 3 

 

EGS 1 

 

- uvede příklady ohrožených organismů 

ve světě a důvody jejich ohrožení; 

- uvede funkce botanických a 

zoologických zahrad, především jejich 

význam v ochraně ohrožených druhů. 

20 

 

1 

 

Zásahy člověka do krajiny. 

Botanické a zoologické zahrady. 

EV 3 

 

EGS 1 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast :     Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor :       Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět :  Vlastivěda 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové vymezení   

Obsah se týká společnosti, vlasti, kultury a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i 

současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. 

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti 

žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a 

pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, utváří se tak jejich 

prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují 

s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Na základě poznání sebe 

a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve 

společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, chápat 

současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a 

dovedností se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, 

názory a podněty jiných.  

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející 

z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů 

jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této 

vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i 

ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich 

postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků. 



 

 

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávací oblasti 

Člověk a společnost.  

Vyučovací předmět Vlastivěda je členěn do tří tematických okruhů. 

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání vlasti a Evropy, 

vztahů a souvislostí v nich chápat organizaci života ve společnosti. Učí se do tohoto 

každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a 

bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na praktické poznávání regionálních 

skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly 

přirozeným způsobem probudit v žácích národní cítění, vztah k naší zemi a chápání 

evropských souvislostí. 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy 

vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a 

solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. 

Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními 

právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i 

svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a 

dovednostem budoucího občana demokratického státu. 

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a 

proč události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a 

věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Tematický okruh se věnuje nejdůležitějším 

okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o 

minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli 

samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů a navštěvovat 

památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd. 

 

 

Průřezová témata 

Do vyučovacího předmětu Vlastivěda jsme zařadili průřezová témata Výchova 

demokratického občana, Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Osobnostní a 

sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských souvislostech a Mediální výchova. 

 

Časové vymezení 

Vyučovací předmět Vlastivěda disponuje touto časovou dotací: ve 4. ročníku 2 hodiny 

týdně a v 5. ročníku rovněž 2 hodiny týdně. 

 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v kmenových učebnách. Některá témata jsou doplněna výlety, exkurzemi 

do muzea a planetária. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kromě frontální výuky s využitím klasických pomůcek se uplatňují prvky kooperativní 

výuky ve skupinách a práce s encyklopediemi. 

V předmětu Vlastivěda jsou utvářeny klíčové kompetence žáků zejména pomocí těchto 

strategií: 

 

Kompetence k učení 

Používáme motivující a aktivizující metody práce s ohledem na možnosti žáků. 

Zadáváme úkoly, při jejichž řešení žáci využívají různé zdroje informací. 

Společně s žáky formulujeme dílčí a konečné cíle činností, úkolu. 

Potřebné informace systematicky opakujeme a procvičujeme pomocí různých aktivit. 



 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

Zařazujeme metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry. 

Zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých způsobů řešení. 

Vedeme žáky k tomu, aby kladli k tématu otázky, aby o problému diskutovali.  

 

Kompetence komunikativní 

Ve třídě navozujeme atmosféru bezpečné a přátelské komunikace, která probíhá na 

základě předem stanovených pravidel. 

Učíme žáky obhajovat vhodným způsobem svůj názor a argumentovat pro něj a 

zároveň promýšlet a prozkoumávat názory, lišící se od jejich vlastních. 

Zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají. 

 

Kompetence sociální a personální 

Dáváme žákům možnost spolupracovat ve skupině. 

Společně s žáky vytváříme pravidla spolupráce ve skupině. 

Vybízíme žáky k hodnocení a sebehodnocení. 

Učíme žáky respektovat individualitu člověka. 

Důsledně vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel. 

Vedeme žáky k úctě a vnímavosti, pomáháme žákům otevřeně a kultivovaně 

projevovat své city a pocity. 

Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, umožňujeme mu zažít úspěch.  

 

Kompetence občanské 

Seznamujeme žáky s jejich právy a povinnostmi, usilujeme o jejich dodržování. 

Vysvětlujeme význam tolerance, respektování a ohleduplnosti k jiným kulturním a 

duchovním hodnotám. 

Seznamujeme žáky se základními společenskými normami a pravidly soužití a 

vyžadujeme jejich uplatňování. 

 

Kompetence pracovní 

Zařazujeme do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností. 

Nabízíme a zajišťujeme exkurze. 

 

 

 

 

Očekávané výstupy (ČOV) 

Žák 

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

2. určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 

bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

3. rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o 

přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 

4. vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 

jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 

politického, správního a vlastnického 



 

 

5. zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná 

způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

6. rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu 

a jejich význam 

7. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 

pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) 

8. rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své 

názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se 

spolužáky 

9. rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která 

porušují základní lidská práva nebo demokratické principy 

10. orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích 

11. poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy 

a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) 

12. pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 

mezi jevy 

13. využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro 

pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých 

i movitých kulturních památek 

14. rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti 

naší vlasti s využitím regionálních specifik 

15. srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem 

území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 

16. objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Vlastivěda Ročník: 4. 



 

 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- rozliší na mapě Evropy nížiny a typy 

vysočin, uvede jejich příklady; 

 - popíše proces vzniku nížin a uvede 

souvislosti se zvětráváním. 

1 Místo, kde žijeme 

Místo vhodné k životu. 

Lidské potřeby. 

Poloha ČR v Evropě. 

Podnebí, tvary povrchu, vodstvo 

Evropy. 

Typy krajin v Evropě a jejich 

charakteristiky. 

EV 3  

- určí světové strany na mapě i 

v přírodě; 

 - rozliší velké a malé měřítko; 

 - určí vzdálenost na mapě měřítka 

1:100 000; 

- přečte a rozliší mapové znaky; 

- orientuje mapu podle světových stran a 

podle objektů v terénu; 

 - určí polohu svého bydliště vzhledem 

ke krajině a státu, dokáže odhadnout 

riziková místa a situace vzhledem k 

uspořádání obce a okolí školy; 

 - osvojí si vyhledávání lokalit podle 

údajů v rejstříku. 

2 Orientace, měřítko a legenda 

mapy. 

Práce s mapou. 

  

- rozlišuje mezi plánem, mapou a 

glóbem; 

 - načrtne jednoduchý plán se 

stanovením směrů, orientačních bodů a s 

porovnáním vzdáleností; 

 - stanoví základní prvky obsahu mapy; 

 - určí podmínky vhodné ke vzniku a 

rozvoji sídla; 

 - charakterizuje různé funkce sídla; 

 - popíše závislost funkcí sídla na jeho 

velikosti; 

- určí na mapě členské státy EU; 

- určí na mapě světadíl Evropu a 

porovná jej s ostatními světadíly; 

  - vyhledá na mapě prvky horizontální 

členitosti; 

 - rozliší různé typy pobřeží; 

 - určí, které podnebné pásy se nacházejí 

v Evropě, tyto pásy charakterizuje; 

 - rozlišuje kontinentalitu podnebí a 

popíše některé z faktorů, jež ovlivňují 

podnebí daného místa; 

 - vyhodnotí možné pramenné oblasti 

řek; 

3 Mapa, druhy map. 

Obsah map. 

Orientace, měřítko a legenda 

mapy. 

Kartografické znaky. 

Práce s mapou. 

Lidská sídla, vesnice, města. 

Zakládání a vývoj sídel v čase. 

Funkce sídel. 

Druhy a význam dopravy. 

EGS 3  



 

 

- popíše rozdíl mezi horním a dolním 

tokem řeky; 

 - rozliší vody přírodní a umělé; 

 - rozliší různé druhy dopravy; 

 - popíše vztah mezi dopravou a 

dopravními zařízeními; 

 - vysvětlí vztah dopravy ke krajině a 

životnímu prostředí. 

- seznámí se s regionálními zvláštnostmi 

přírody; 

- rozlišuje rozdíly a podobnosti 

středověkých měst z různých kulturních 

oblastí Evropy; 

 - ukáže na mapě územní rozsah zemí 

Koruny české a porovná jej s rozlohou 

současné České republiky; 

 - vyjmenuje jednotlivé typy krajiny, 

charakterizuje je a ukáže na mapě 

Evropy; 

 - porovná jednotlivé typy z hlediska 

životních podmínek pro člověka 

4 Místo vhodné k životu. 

Zakládání a vývoj sídel v čase. 

Lidská sídla, vesnice, města. 

Funkce sídel. 

Evropa jako kontinent. 

Podnebí, tvary povrchu, vodstvo 

Evropy. 

Typy krajin v Evropě a jejich 

charakteristiky. 

EGS 3  

- vysvětlí, co je příčinou globalizace 

světa; 

 - uvede příklady toho, jak globalizace 

ovlivňuje život rodiny, v níž žije; 

 - vysvětlí pojmy rekreace, cestovní ruch 

a turistika; 

 - vyhledá na mapě příklady evropských 

turistických lokalit; 

- popíše možné turistické aktivity v 

místě bydliště; 

 - vysvětlí rozdíly mezi kulturními a 

přírodními památkami; 

 - vyhledá na mapě památky UNESCO v 

České republice. 

5 Kultura – podoby a projevy 

kultury, masová kultura. 

Globalizace. 

Soužití lidí, komunikace. 

Druhy cestování. 

Kulturní a přírodní památky 

Evropy. 

EGS 3 

 

MV 5 

 

MdV 

1.5 

 

- vysvětlí, jakým způsobem se předávala 

moc mezi přemyslovskými knížaty; 

 - určí příčiny bojů o moc a uvede 

příklady řešení mocenských sporů; 

 - popíše důsledky mocenských sporů 

pro české knížectví; 

- definuje, co je stát a vysvětlí jeho 

funkce; 

 - uvede příklady státních institucí, s 

nimiž občané přicházejí do styku; 

 - vysvětlí, čemu tyto instituce 

napomáhají; 

 - vysvětlí pojem obecní samospráva; 

 - popíše, o jaké záležitosti se stará 

obecní zastupitelstvo; 

7 Lidé kolem nás 

Boje o moc, pravidla 

nástupnictví. 

Kultura – podoby a projevy 

kultury. 

Základy státního zřízení a 

politického systému ČR. 

Obecní samospráva. 

Pravidla slušného chování. 

Právo a spravedlnost – základní 

lidská práva. 

Mezinárodní smlouvy a dohody. 

Mezinárodní organizace. 

OSV 3.2  

 

VDO 3 

 



 

 

 - rozliší přímé i nepřímé zapojení do 

veřejného života obce; 

 - rozpozná české státní symboly a 

uvede příklady míst a situací, kde se 

státní symboly používají; 

 - vysvětlí, co je typické pro jeho kulturu 

- vyjádří pocity lidí žijících v obtížných 

životních podmínkách;   

- uvede příklady možných životních 

problémů přistěhovalců v ČR; 

 - objasní důvody, proč se lidé stěhují; 

 - navrhne řešení vedoucí k lepšímu 

soužití lidí; 

 - uvede hlavní myšlenky reformy církve 

podle Jana Husa; 

 - vysvětlí důvody použití násilí ze 

strany účastníků konfliktu; 

 - uvede pozitivní i negativní důsledky 

husitských válek; 

 - vysvětlí funkci diplomatů a funkci 

velvyslanectví dnes; 

 - zdůvodní potřeby mezinárodních 

organizací a uvede jejich příklady a 

jejich činnost. 

8 Hierarchie středověké 

společnosti. 

Reformace. 

Soužití různých vyznání. 

Porozumění odlišnostem. 

Mezinárodní konflikty. 

Diplomacie. 

Současné problémy v soužití 

lidí. 

Pomoc, tolerance, solidarita. 

OSV 3.2 

 

MV 5 

 

- uvede příklady několika menšin 

žijících na území ČR; 

 - vysvětlí, proč je nutné ochraňovat 

práva menšin. 

9 Většina a menšiny. 

Práva menšin. 

Přistěhovalectví. 

Globální problémy lidstva. 

Sociální problémy. 

Náboženské konflikty. 

Svoboda vyznání. 

Potlačování práv skupin a 

jednotlivců. 

Válečný konflikt 

v mezinárodních souvislostech. 

Úloha médií v demokracii. 

Rozlišování faktů a názorů. 

Manipulativní formulace. 

VDO 3 

 

MV 5 

 

EGS 3 

 

MdV 

1.5 

 

- popíše charakter vztahu osadníka a 

vrchnosti v nově osídlených oblastech; 

 - vysvětlí pojem poddanství. 

10 Dělba práce. 

Vývoj platidel. 

Vlastnické vztahy ve středověké 

společnosti. 

Daně a dávky. 

  

- popíše strukturu společnosti raného 

středověku; 

 - porovná postavení příslušníků 

různých vrstev; 

 - popíše možnosti společenského 

vzestupu; 

  - vysvětlí, jak se mohl český kníže stát 

11 Uspořádání středověké 

společnosti. 

Postavení jednotlivých vrstev 

společnosti. 

Lidé na okraji společnosti. 

Revoluce a povstání. 

Základy státního zřízení a 

VDO 3  



 

 

králem; 

 - uvede příklady rozmachu moci 

Přemyslovců. 

politického systému ČR. 

Státní správa a samospráva. 

Obec, minulost a současnost. 

Obecní samospráva. 

Význačné budovy a zájmové 

spolky obce. 

- seřadí nejvýznamnější změny ve 

způsobu života v době kamenné; 

 - rozliší, které projevy poukazují na 

starší – mladší období; 

 - řadí události podle časových údajů a 

vyznačí je na číselné ose; 

 - přiřadí je podle letopočtu k danému 

období. 

12 Lidé a čas 

Časová následnost. 

Práce s časovou osou. 

Počítání času na staletí, tisíciletí, 

letopočet, periodizace dějin. 

Řazení historických událostí. 

  

- vysvětlí význam pojmu rozkvět státu 

na příkladech z období vlády Karla IV.; 

 - charakterizuje znaky architektury 

středověku; 

 - uvede výhody toho, že se Praha stala 

sídelním městem římského císaře; 

 - vysvětlí, jaký význam mělo založení 

Karlovy univerzity; 

 - vysvětlí, proč jsou některé objekty 

památkově chráněny; 

 - určí u vybraných objektů jejich 

původní účel a význam pro život města; 

 - vysvětlí, které funkce plnila města ve 

středověku; 

 - charakterizuje postavení obyvatelstva 

města, uvede rozdíly v porovnání s 

postavením venkovského obyvatelstva. 

13 Archeologické nálezy, hmotné 

prameny. 

Význam muzeí v regionech. 

Začátky písemnictví, písemné 

prameny. 

Praha sídlem římského císaře. 

Univerzita – centrum 

vzdělanosti. 

Život ve středověkém městě. 

Kulturní památky Evropy. 

Technické památky. 

Hornictví. 

Zdroje energie v novověku. 

Druhy cestovního ruchu. 

  

- uvede názvy kmenů, které žily na 

našem území v období kolem počátku 

našeho letopočtu; 

 - uvede faktory, které ovlivňovaly 

proces osídlování krajiny; 

 - vysvětlí, proč docházelo ve 4. a 5. 

století k velkým přesunům obyvatelstva; 

 - vysvětlí, proč Slované vystřídali na 

našem území Germány; 

 - porovná životní potřeby v minulosti a 

v současnosti; 

- popíše proces osídlování území našeho 

státu Slovany; 

 - popíše, jak první Slované bydleli; 

 - popíše podmínky příznivé pro vznik 

Velkomoravské říše; 

 - vysvětlí politické postavení 

Velkomoravské říše; 

 - popíše význam přijetí křesťanství; 

14 Nejstarší osídlení na našem 

území. 

Křesťanství a počátky 

písemnictví. 

Svobodní – nesvobodní – 

poddaní – urození. 

Úloha církve ve středověku. 

Univerzita – společenství 

vzdělaných. 

Kultura středověku. 

Kritika církve, reformace. 

Úloha vzdělání v historii. 

Vynálezy, které přispívají 

k rozvoji vzdělanosti a 

informovanosti lidí. 

Změny v novověku. 

Různost křesťanských 

náboženství a konflikty moci. 

Začátek mezinárodních jednání. 

VDO 3 

 

MdV 

1.5 

 



 

 

 - vysvětlí, jaký význam měla pro 

Velkomoravskou říši byzantská misie; 

 - vysvětlí předpoklady a příčiny 

historických událostí; 

 - vysvětlí význam státu pro jeho 

obyvatele; 

 - popíše proces utváření hradské 

soustavy; 

 - vysvětlí význam hradských středisek 

pro fungování státu; 

 - vysvětlí, proč se písmo v historii 

postupně zjednodušovalo; 

 - vysvětlí, jak se kláštery ve středověku 

zasloužily o rozvoj vzdělanosti; 

 - uvede příklady, proč lidé ve 

vrcholném středověku potřebovali 

vzdělání a proč je důležité dnes; 

 - vysvětlí, jak vynález knihtisku 

ovlivnil přístup lidí ke vzdělání; 

  - vysvětlí, co a jak ovlivňuje současnou 

propojenost světa; 

 - charakterizuje přínos vlády 

Habsburků v 16. a na přelomu 17. století 

v českých zemích; 

 - uvede příklady památek z této doby; 

  - popíše, jak se válečný konflikt 

rozšířil dále po Evropě; 

 - vysvětlí důvody dlouhého trvání 

válečného konfliktu; 

 - popíše úlohu diplomatů při jednání o 

míru po třicetileté válce. 

- vysvětlí význam kovů pro způsob 

obživy; 

 - zdůvodní počátky dělby práce v době 

železné; 

 - charakterizuje kulturní vyspělost 

slovanského obyvatelstva a uvede 

příklady jejich výrobních postupů; 

 - propojí znalosti o přírodních 

podmínkách vhodných k zemědělskému 

hospodaření s poznatky o postupu 

osídlování našeho území; 

 - porovná své znalosti postupů při 

zemědělském hospodaření s možnostmi 

rolníků raného středověku; 

 - pochopí funkční uspořádání tradiční 

zemědělské usedlosti; 

 - zdůvodní potřebu osídlování nových 

území; 

 - vysvětlí proces utváření pozemkové 

15 Důsledky používání kovů 

v zemědělství a řemeslech. 

Rozvoj řemesel a obchodování a 

jeho dopady na způsob života. 

Trhy, obchod a rozvoj měst. 

Význam rozvoje vzdělanosti. 

Vývoj technologií při výrobě 

nástrojů a nářadí. 

Změny v zemědělském 

hospodaření a jejich dopad. 

Každodenní život zemědělců. 

Život obyvatel během válečných 

konfliktů. 

  



 

 

šlechty jako politický a právní důsledek 

procesu kolonizace; 

 - porovná postavení měšťana s 

postavením poddaného zemědělce; 

- rozlišuje způsoby života různých 

sociálních vrstev městského 

obyvatelstva; 

 - popíše situaci českých zemí po 

vymření Přemyslovců a zdůvodní 

potřebu zvolit nového krále; 

 - uvede požadavky, které jsou pro 

výkon funkce panovníka důležité a 

důvody volby dynastie Lucemburků; 

 - vysvětlí význam propojení českých 

zemí s politikou a kulturou západní 

Evropy; 

 - uvede na příkladech z české historie 

uvede způsoby, jak ve středověku 

získávali panovníci nová území pod 

svou vládu; 

 - vysvětlí význam pojmu země Koruny 

české a zdůvodní vydávání listin Karlem 

IV.; 

 - charakterizuje změny, které přinesl 

novověk; 

 - uvede, jak se tyto změny projevily v 

životě lidí; 

 - charakterizuje hospodářské zázemí 

novověku; 

 - uvede příklady dochovaných 

technických památek; 

 - popíše zdroje energie využívané 

v novověku; 

 - popíše příčiny a důsledky stavovského 

povstání; 

 - vysvětlí důsledky porážky povstání 

pro různé skupiny obyvatel; 

 - popíše změny způsobu válčení, k nimž 

došlo od středověku do novověku; 

 - popíše dopad vojenských tažení na 

obyvatelstvo zemí, kde se válčilo. 

- uvede hlavní myšlenky reformy církve 

podle Jana Husa; 

 - vysvětlí problémy spojené s 

uskutečňováním jeho myšlenek; 

 - zdůvodní, proč představitelé církve 

odsoudili Husa k smrti. 

16 Křesťanství a význam 

vzdělanosti. 

Reformace, náboženská 

tolerance. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast :    Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor : Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět : Vlastivěda Ročník: 5. 

 

Školní výstupy Č Učivo Průřez.  Mezipředmět. 



 

 

Žák: O

V 

témata  vztahy 

/poznámky 

- uvede přírodní podmínky ČR; 

 - popíše své bydliště a jeho historii, 

posoudí vliv jeho obyvatel na ně; 

 - uvede administrativní členění ČR. 

1 Místo, kde žijeme 

Místní krajina. 

Okolní krajina (místní oblast, 

region). 

Administrativní členění ČR. 

EV 3  

- vysvětlí působení přírodních složek v 

procesu utváření krajiny; 

 - charakterizuje hospodářství ČR, 

popíše jednotlivé kraje ČR a zdůvodní 

některé jevy podmíněné historicky či 

přírodně; 

 - uvede příklady vlivu přírodních 

podmínek na hospodářství kraje; 

 - charakterizuje plánované hospodářství 

za socialismu a zemědělskou 

velkovýrobu. 

4 Vliv krajiny na život lidí. 

Působení lidí na krajinu a životní 

prostředí. 

Chráněná území ČR. 

Kraje ČR – přírodní podmínky, 

surovinové zdroje a jejich 

využití, výroba, služby a obchod. 

Změny hospodářské strategie za 

socialismu. 

EV 3  

- vyhledá na mapě požadované 

geografické jevy; 

 - charakterizuje krajinu a zdůvodní 

umístění základních zemědělských 

oblastí ČR; 

 - uvede hlavní města evropských zemí; 

 - určí polohu jednotlivých evropských 

zemí vůči ČR. 

3 Přírodní podmínky ČR. 

Osídlení jednotlivých krajů ČR. 

Státy Evropy. 

EGS 2 

 

MV 4 

 

- vyjmenuje několik sociálních 

problémů v ČR; 

 - popíše, jak vybraný sociální problém 

řeší stát. 

5 Domov, stát, svět – způsob 

života, kultura, migrace a 

cestování. 

Rozdíly životní úrovně 

v různých částech světa. 

EGS 3 

 

OSV 2.2 

 

VDO 4 

 

- vysvětlí, jak se rozvoj průmyslu 

projevil v uspořádání společnosti; 

 - vysvětlí proces usilování obyvatel 

států o větší spoluúčast na politickém 

rozhodování; 

 - představí proces národního obrození v 

kontextu politických snah českého 

národa; 

 - vysvětlí důvody vzniku 

Československých legií, popíše jejich 

význam pro založení Československa, 

charakterizuje politický systém 

Československa; 

 - poukáže na rozdílné postavení občana 

v demokratické společnosti a totalitním 

zřízení a charakterizuje demokratické 

fungování státu; 

 - popíše na základě příběhů konkrétních 

lidí, jaké problémy přináší život 

7 Lidé kolem nás 

Změny uspořádání novověké 

společnosti. 

Proces osvobozování člověka. 

Politická práva. 

Ústava a důsledky jejího 

vyhlášení. 

Soužití lidí – mezilidské vztahy, 

komunikace. 

Chování lidí – principy 

demokracie. 

Právo a spravedlnost – 

protiprávní jednání, právní 

ochrana občanů a majetku, 

soukromého vlastnictví, 

duševních hodnot. 

Vlastnictví. 

Základní globální problémy – 

sociální problémy, problémy 

OSV 2.2 

 

VDO 4 

 

 

 



 

 

v chudobě; 

 - vysvětlí, jak a proč jsou porušovány 

pracovní a hygienické podmínky 

pracovníků v některých zemích; 

 - vyjmenuje aspoň tři důsledky 

válečných konfliktů a vysvětlí dvě jejich 

příčiny; 

 - uvede alespoň dvě formy možné 

pomoci, kterou mohou nabídnout bohaté 

země pro omezení válek v chudých 

zemích; 

 - uvede příklad toho, jak mohou někteří 

lidé, politici či firmy mít z válečného 

stavu prospěch; 

 - vysvětlí, co znamenají jednotlivé 

Rozvojové cíle tisíciletí; 

  - vysvětlí na konkrétním příběhu, proč 

je pro člověka důležité vzdělání; 

 - vyjadřuje solidaritu s lidmi žijícími v 

obtížných podmínkách a je ochoten 

přispět ke zlepšení situace. 

konzumní společnosti, chudoba, 

hlad, válečné konflikty, nízká 

vzdělanost, nízká úroveň 

zdravotní péče, problémy 

životního prostředí. 

Mezinárodní pomoc, charita. 

Globální odpovědnost. 

- poukáže na cíle národnostního hnutí ve 

2. polovině 19. století v Evropě a určí 

jeho důsledky a vliv na další politické 

události; 

 - charakterizuje životní podmínky 

dělníků v průběhu 19. století; 

 - zdůvodní politické aktivity dělníků a 

rozliší prostředky a cíle sociálních 

demokratů a komunistů; 

 - určí významné politické instituce 

demokratického státu, vysvětlí význam 

politické opozice v demokracii; 

 - uvede opatření, která mají do konce 2. 

světové války zabránit zločinům proti 

lidskosti; 

 - charakterizuje priority komunistické 

vlády, uvede sociální reformy a 

zhodnotí jejich dopady na občany; 

 - charakterizuje a zdůvodní způsoby 

vedení studené války; 

 - popíše činnost disentu a vysvětlí roli 

disidentů v průběhu sametové revoluce; 

 - rozebere příčiny sociálního vyloučení 

a problémy s ním spojené; 

 - objevuje a respektuje jinakost a 

rozmanitost ve svém okolí; 

 - diskutuje o problémech dostupnosti 

zdravotní péče u nás a v chudých 

zemích, uvede argumenty pro zahraniční 

8 Rozdíly mezi poddanstvím a 

občanství. 

Národnostní uvědomování. 

Řešení sociálních a globálních 

problémů. 

Společné řešení problému. 

Konflikt a dohoda. 

Soužití lidí – mezilidské vztahy, 

komunikace. 

Chování lidí – principy 

demokracie. 

OSV 2.2  



 

 

finanční pomoc chudým zemím a proti 

ní. 

- popíše způsob získání a udržení moci 

komunistů v Rusku; 

 - objasní hlavní myšlenky nacismu, 

uvedené skupiny obyvatel ohrožené 

nacismem, popíše důsledky nacismu pro 

Židy v průběhu 2. světové války; 

 - uvede charakteristiky uplatňování 

moci v totalitním státě, zdůvodní represe 

prováděné komunistickým režimem; 

 - vyjmenuje několik sociálních 

problémů v ČR, popíše, jak vybraný 

sociální problém řeší stát; 

 - uvede alespoň tři příčiny toho, proč 

mnohé děti na světě nemohou chodit do 

školy; 

 - uvede alespoň tři způsoby, jak mohou 

vzdělaní lidé pomoci zemi, ve které žijí. 

9 Nacionalismus. 

Holocaust. 

Komunismus. 

Represe za socialismu. 

Totalitní systémy. 

Invaze vojsk Varšavské smlouvy 

1968. 

Soužití lidí – obchod, firmy, 

zájmové spolky, globální 

odpovědnost. 

Chování lidí – principy 

demokracie. 

Právo a spravedlnost – 

protiprávní jednání, právní 

ochrana občanů a majetku, 

soukromého vlastnictví, 

duševních hodnot. 

Kultura. 

Základní globální problémy – 

sociální problémy, problémy 

konzumní společnosti, chudoba, 

hlad, válečné konflikty, nízká 

vzdělanost, nízká úroveň 

zdravotní péče, problémy 

životního prostředí. 

Mezinárodní pomoc, charita. 

OSV 2.2 

 

EGS 1 

 

MV 4 

 

MdV 

1.1 

 

VDO 4 

 

- charakterizuje změny ve výrobě, které 

přinesl rozvoj průmyslu; 

 - uvede ekonomické zdroje potřebné 

pro rozvoj podnikání; 

 - vysvětlí význam vzdělání, organizace 

práce pro hospodářský úspěch Baťových 

závodů; 

 - popíše hospodářské změny 

prosazované komunistickými vládami; 

 - popíše a zdůvodní společenské a 

hospodářské proměny venkova po roce 

1948. 

10 Modernizace a vývoj 

vlastnických vztahů. 

Vlastnické vztahy v socialismu. 

Tržní hospodářství. 

OSV 2.2 

 

VDO 4 

 

 

 

- vysvětlí dopady začínajícího procesu 

modernizace na život ve městech, na 

příkladu Prahy představí nové instituce 

měst; 

 - uvede důvody evropských států pro 

vstup do 1. světové války; 

 - určí problémy, které provázel vznik 

Československa, popíše národnostní 

složení nového státu; 

 - popíše mírová jednání mezi 

14 Lidé a čas 

Politické a hospodářské změny 

19. století. 

Národnostní složení a konflikty. 

Národní socialismus a život 

v protektorátu. 

Poválečný odsun obyvatelstva a 

změny v osídlení ČR. 

Socialistická republika, reálie 

života v socialismu. 

OSV 2.2 

 

VDO 4 

 



 

 

evropskými mocnostmi po 1. světové 

válce, uvede důvody napětí ve 

společnosti meziválečného Německa; 

 - popíše situaci ohrožení 

Československá v 30. letech 20. století 

strategii obrany naší republiky; 

 - uvede požadavky nacistického 

Německa na vládu Československa v 

roce 1938, charakterizuje důsledky 

uzavření Mnichovské dohody; 

 - popíše průběh 2. světové války; 

 - vysvětlí důvodu státního převratu v 

roce 1948; 

 - vysvětlí důvody rozdělení světa ve 2. 

polovině 20. století, popíše důsledky 

tohoto rozdělení pro občany východního 

bloku; 

 - vysvětlí přínos reformního hnutí v 

Československu v 60. letech 20. století; 

 - vysvětlí důvody sametové revoluce a 

uvede, jaké změny přinesla, časově 

zařadí rozdělení Československa a 

uvede názvy obou nástupnických států. 

Obnovení demokracie, problémy 

polistopadového vývoje. 

- vysvětlí, jaké faktory měly vliv na 

rozvoj průmyslu v určitých regionech, 

určí zdroje pro rozvoj strojírenského 

průmyslu; 

 - vysvětlí změny ve funkcích 

moderních měst a určí instituce a 

budovy ve městech, které tyto funkce 

naplňují; 

 - charakterizuje postavení Čech a 

Moravy během 2. světové války; 

 - uvede priority hospodářské strategie 

Československa po roce 1948, zdůvodní 

profilování československého průmyslu; 

- určí dopady studené války na život; 

 - určí pozitivní a negativní dopady 

kolektivizace zemědělství na jednotlivce 

v Československu; 

 - uvede důvody vpádu sovětských vojsk 

a popíše důsledky sovětské okupace v 

následujících letech. 

15 Vynálezy a rozvoj technologií. 

Začátky průmyslové výroby. 

Změny životního stylu. 

Industrializace a její dopady na 

životní prostředí. 

Koncentrace obyvatelstva a 

související problémy. 

Vývoj informačních technologií 

a jeho důsledky. 

Nejnovější poznatky 

současnosti. 

Moderní technologie v naší 

domácnosti. 

Věda a výzkum. 

EV 3 

 

MdV 

1.1 

 

- popíše vzhled historických objektů a 

přiřadí je ke stavebnímu slohu; 

 - popíše, jaké změny způsobila 

modernizace ve vybavení a vzhledu 

měst, uvede znaky moderní 

architektury; 

 - charakterizuje úlohu propagandy 

13 Budování národních a kulturních 

institucí. 

Památky a památníky jako 

svědkové minulosti. 

Pamětníci, soukromé dějiny. 

Vývoj ochrany území, typy 

chráněných území. 

  



 

 

během 2. světové války; 

 - určí na mapě chráněná území v ČR a 

kulturní památky a vyhledá o nich 

informace. 

- vysvětlí proces vzniku samostatného 

Československa; 

 - popíše konec 2. světové války a 

charakterizuje podíl spojeneckých vojsk 

a Sovětského svazu na ukončení války; 

 - vysvětlí důvody sametové revoluce a 

uvede, jaké změny přinesla. 

16 Vznik samostatného 

Československa – česká státnost. 

Výročí konce 2. světové války – 

uctění obětí války, význam 

ochrany lidských práv. 

Den boje studentů za svobodu – 

nové budování demokratického 

zřízení. 

VDO 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast :     Umění a kultura 

Vzdělávací obor :       Hudební výchova 

Vyučovací předmět :  Hudební výchova 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové vymezení 

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání 



 

 

hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě 

základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe 

obsahovými doménami hudební výchovy. 

Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí 

ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti 

– jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními 

dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně 

pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. 

Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál     

při sólovém i skupinovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové 

hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém 

doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle 

svého individuálního zájmu a zaměření. 

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého 

i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. 

Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební 

reprodukci i produkci. 

Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí 

pohybu, tance a gest. 

Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák 

poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu 

analyzovat a interpretovat. 

 

 

Průřezová témata 

Do vzdělávacího obsahu předmětu  hudební výchova jsme integrovali části průřezových 

témat Multikulturní výchova a Osobnostní a sociální výchova. 

 

 

Časové vymezení 

Na 1. stupni je předmět ve všech ročnících dotován 1 hodinou týdně. 

 

 

Organizační vymezení 

Výuka předmětu probíhá v kmenových třídách, některé hudebně – pohybové činnosti a 

hry mohou být součástí Tělesné výchovy.  

 

 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kromě frontální výuky se uplatňují i metody kooperativní výuky - práce ve dvojicích a    

ve skupinách. Dle schopností vyučujících se k doprovodu písní užívají hudební nástroje: 

klavír, keyboard, housle, kytara, zobcová flétna a rytmické Orfovy nástroje. V předmětu 

Hudební výchova jsou utvářeny klíčové kompetence žáků především pomocí těchto strategií:   

 

Kompetence k učení 

Používáme motivující a aktivující metody práce s ohledem na možnosti žáků. 

Zadáváme úkoly, při jejichž řešení žáci využívají různé zdroje informací. 



 

 

Potřebné informace systematicky opakujeme a procvičujeme pomocí různých aktivit. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Zařazujeme metody, při kterých žáci sami objevují, řeší a vyslovují závěry. 

Vedeme žáky k tomu, aby kladli otázky, aby o problému diskutovali. 

Inspirujeme žáky k účasti v různých soutěžích. 

 

Kompetence komunikativní 

Zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají. 

Ve třídě navozujeme atmosféru bezpečné a přátelské komunikace, která probíhá na 

základě předem stanovených pravidel. 

 

Kompetence sociální a personální 

Dáváme možnost žákům spolupracovat ve skupině. 

Společně s žáky vytváříme pravidla spolupráce ve skupině. 

Vybízíme žáky k hodnocení a sebehodnocení chování a jednání ve skupině. 

Učíme žáky respektovat individualitu člověka. 

Důsledně vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel. 

Vedeme žáky k úctě a vnímavosti, pomáháme žákům otevřeně a kultivovaně 

projevovat své city a pocity. 

Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, umožňujeme mu zažít úspěch. 

 

Kompetence občanské 

Vysvětlujeme význam tolerance, respektování a ohleduplnosti k jiným kulturním a 

duchovním hodnotám. 

Seznamujeme žáky se základními společenskými normami a pravidly soužití a 

vyžadujeme jejich uplatňování. 

 

Kompetence pracovní 

Vedeme žáky k zodpovědnému přístupu ke svému zdraví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy (ČOV) 

Žák 

1. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

2. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších 

hudebních forem 

3. využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 



 

 

4. reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, 

směr melodie 

5. rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny 

v proudu znějící hudby 

6. rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně instrumentální 

7. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či 

dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 

dovednosti 

8. realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 

doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 

9. využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě 

složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 

skladeb a písní 

10. rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

11. vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry 

a provádí elementární hudební improvizace 

12. rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, 

upozorní na  metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny 

13. ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 

schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 1. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- osvojí si 10 nových písní, projevuje       Vokální činnosti, nácvik písní   



 

 

  zájem o zpěv a hudební činnosti –      

  uvolněně, intonačně, rytmicky správně  

  zpívá ve sboru, ve skupině, sólo  

  (dobrovolně), texty písní zná zpaměti 

- správně tvoří hlavový tón, zpívá  

  s oporou bránice 

- dodržuje zásady hlasové hygieny 

- melodizuje jednoduché texty (jména,  

  říkadla) 

- procvičuje výslovnost jednotlivých  

  hlásek 

- zopakuje zpívané nebo hrané  

  rytmicko-melodické motivy 

- zpívá ve skupině s oporou  

  melodického nástroje nebo učitelova  

  zpěvu (později i harmonického  

  doprovodu) 

 

 

  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvojování nových písní 

 

 

 

 

Správné tvoření tónů 

 

Zásady hlasové hygieny 

Dechová cvičení: 

   (hra: Na větřík, Prší, 

Sfouknutí peříčka) 

Uvolňovací cviky 

Správná výslovnost(otevírání 

úst, brumendo 

 

 Intonační a rytmické schopnosti 

 

(Zpěv sboru nebo skupiny 

s oporou učitelova hlasu nebo 

melodického nástroje 

 

Harmonický doprovod k dobře 

zvládnutému zpěvu 

- technicky správně používá jednoduché  

  nástroje Orffova instrumentáře 

- správně zvolí improvizovaný nástroj  

  podle charakteru doprovázené písně  

  nebo tance  

- podle svých možností předvede hru  

  na triangl a některé tradiční hudební  

  nástroje 

3 Instrumentální činnost 

Jednoduché nástroje Orffova 

instrumentáře 

Improvizované hudební nástroje  

k doprovodu zpěvu nebo pohybu 

(vařečky, pokličky, chrastidla, 

klíče atd.)  

 

Melodický doprovod (video, 

magnetofonové nahrávky) 

  

- napodobuje formou hry různé pracovní 

  činnosti  

- zapojí se alespoň do dvou pohybových 

  her 

- napodobuje hru na některé hudební  

  nástroje 

 

 

4 

Hudebně-pohybové činnosti 

Hudebně pohybové hry 

 

Hra: Na muzikanty, Na ozvěnu, 

Na ztracenou melodii,  

 Tělesná 

výchova 

Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 1. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

 

- doprovází zpěv nebo pohyb tleskáním, 

 Na štafetu 

 

  



 

 

  pleskáním, podupy (hra na tělo) 

- část textu zpívá, některá slova  

  znázorňuje pohybem 

- pochoduje na počítání, se zpěvem a  

  podle hudby 

 

- individuálně nebo ve skupině předvede 

  různé druhy chůze s hudebním 

  doprovodem 

- rozlišuje hudbu mírnou a ráznou 

 

 

- používá ve správných souvislostech  

  pojmy rychle a pomalu, potichu a  

  nahlas, vysoké a hluboké tóny,  

  stoupavá a klesavá melodie 

- pozná píseň podle rytmického úryvku 

- sluchem pozná, kdy se melodie  

  opakuje, zesiluje či zeslabuje,  

  zrychluje či zpomaluje 

- předvede pokus o „tanec“ na populární  

  hudbu 

 

 

5 

 

Pochod, pochod se zpěvem  

 

(Různé druhy chůze (po 

špičkách, patách, ………) 

 

Ukolébavka (Halí, belí…,) 

Pohybové reakce na hudbu: 

(Rybička maličká, Maličká su) 

 

 

 

Kočka leze dírou 

Šel tudy, měl dudy, Skákal pes, 

Prší, prší 

 

  

- vyslechne v klidu krátkou ukázku  

  symfonické hudby, kytary 

 

 

- rozlišuje hlasy a zvuky kolem sebe,  

  zvuk a tón, mluvu a zpěv, hlas mužský, 

  ženský, dětský, zpěv sólisty a sboru,  

  píseň a nástrojovou skladbu 

- podle zvuku a tvaru pozná nejznámější 

  hudební nástroje 

6 Poslechové činnosti 

Poslech hudebních skladeb 

různých žánrů 

Ukolébavky, hymna ČR 

Rrozlišování tónů, zvuků 

 

 

 

Nejznámější hudební nástroje 

  

 

 

- píše noty celé správného tvaru  

  na linkách a v mezerách 

- pozná notu celou, taktovou čáru a  

  houslový klíč 

 

 Seznámení s pojmy z hudební 

nauky 

Nota celá, psaní do notové 

osnovy 

Notová osnova 

První seznámení s houslovým 

klíčem 

  

Seznam písní je pouze orientační 

nikoli závazný. 

    

 

Vzdělávací oblast :    
 

Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 2. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- zazpívá zpaměti alespoň 5 písní, kánon  Vokální činnosti, nácvik písní   



 

 

- dle individuálních možností čistě a  

  rytmicky správně zpívá s doprovodem  

  i bez doprovodu (měkké nasazení,  

  hlavový tón, opora bránice) 

- při zpěvu správně dýchá (nadechuje se  

  nosem, zadrží dech, nezvedá ramena) 

- vysvětlí význam rozezpívání  

  (prakticky uplatňuje) 

 

- zapívá vzestupnou a sestupnou řadu  

  (rukou ukazuje pohyb melodie,  

  sluchem pozná, kdy melodie klesá či  

  stoupá) 

- zřetelně vyslovuje, rytmizuje  

  jednotlivé texty 

- melodizuje texty, při zpěvu reaguje  

  na předehru, mezihru, dohru 

- při zpěvu sleduje melodii v notovém  

  záznamu 

- určuje charakter písní (rychlá –  

  pomalá, taneční – pochodová) 

 

 

 

- zpívá a tleská doby při pochodu 

- zpívá koledy, připojuje rytmické  

  nástroje (triangl, hůlky) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvojování nových písní, kánon 

Zpěv sólo, skupiny, sboru 

 

 

 

Pěvecké dýchání, hlasová 

hygiena 

Dechová cvičení: (Na vítr, 

Sfoukávání svíček, Přivoníme 

ke květince) 

To je zlaté posvícení, Sedí liška 

pod dubem  

Ozvěna 

Jazykolamy  

 

 

 

 

 

Bude zima, bude mráz, Ptala 

se Zuzana Kuby, Beskyde, 

Beskyde, Šel zahradník, Já 

jsem kovaříček, Já jsem 

z Kutné Hory 

 

Koledy 

 

- vytleská krátké a dlouhé slabiky 

- vytleská rytmus textu 

 

 

- melodizuje říkadlo (vytváří vlastní  

  melodii) 

- vhodně použije dětský instrumentář a  

  improvizované nástroje jako vlastní  

  doprovod k vlastnímu zpěvu, recitaci 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

Instrumentální činnost 

Byla jedna babka,  
Rytmická cvičení (Říkadla: 

Foukej, foukej větříčku, 

Otloukej se píšťaličko) 

 

 

Práce s dětským instrumentářem 

a improvizovanými nástroji 

Melodický doprovod (hádanky) 

  

 

- aktivně se zapojí do 3 hudebně  

  pohybových her 

- předvádí hru na nástroje 

- pohybem předvádí počasí, hraje  
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Hudebně pohybové činnosti 

Hudební hry:  

 

(Na kapelníka) 

(Na počasí) 

 Tělesná 

výchova 

Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 2. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- aktivně se zapojí do 3 hudebně   ( Na dirigenta)   



 

 

  pohybových her 

- předvádí hru na nástroje 

- pohybem předvádí počasí, hraje  

  s rytmickými nástroji 

- ukazuje, vyťukává rytmus písně 

- zpívá melodickou otázku nebo  

  na otázku odpovídá 

- ukončuje popěvek podle svého  

  hudebního cítění  

- ovládá prvky hry na tělo a doprovází  

  tímto způsobem zpěv svůj nebo  

  spolužáků  

- vyjádří pohybem výraz a náladu hudby 

- zvládá jednoduchý taneční pohyb  

  ve dvojici 

- zatančí mazurku 

- ovládá pohybové prvky: krok, chůze  

  po špičkách, podup, poskok 

- pohybově ztvární píseň 
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(Na otázku a odpověď) 

 

(Na ukončování melodie) 

 

Maličká su,  

 

- vyslechne v klidu krátké hudební  

  ukázky různých žánrů 

- vyslechne hru na trubku, klarinet,  

  kontrabas, buben, při poslechu rozliší  

  tyto hudební nástroje  

- rozumí pojmům autor textu, autor  

  hudby 

- pokračuje ve sluchovém pozorování a  

  rozlišování zvuků kolem nás (zvuky  

  vysoké a hluboké, ostré a jemné,  

  příjemné a nepříjemné) 

- určí podle autora v učebnici druh písně 
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Poslechové činnosti 

Práce s nejméně 4 poslechovými 

skladbami 

Poslech dětského sboru 

s doprovodem 

Ukázka práce dirigenta 

 

Zvuky  

 

 

 

Píseň lidová a umělá (Černé oči, 

Kalamajka, Mravenci, 

Masožravá kytka, Muzikant) 

  

 

- při zpěvu se řídí dynamickými  

 značkami 

- pozná a napíše houslový klíč 

- umí číst a psát noty podle hodnot, noty  

  požadovaných hodnot dokáže vyhledat  

  v zápisu 

 Seznámení s pojmy z hudební 

nauky 
Dynamické značky, repetice 

 

Notová osnova, houslový klíč 

Nota celá, půlová 

  

Seznam písní je pouze orientační, 

nikoli závazný. 

    

Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 3. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- zazpívá nejméně 5 písní zpaměti  Vokální činnosti,nácvik písní   



 

 

- předvede správné rozezpívání (jako  

  rozcvičku a ke zvyšování hlasového  

  rozsahu a dodržuje pravidla hlasové  

  hygieny) 

- aplikuje další prvky pěvecké techniky  

  (nádechy, frázování, měkké nasazení,  

  hlavový tón) 

- při zpěvu sleduje melodii v notovém  

  záznamu 

- zazpívá ve skupině kánon, vytleská  

  kánon 

 

 

- použije mluvený, zpívaný kánon 

- zarecituje, zazpívá kánon ve dvou  

  skupinách 

- reaguje na gesta dirigenta 

- orientuje se ve složitější rytmizaci a  

  melodizaci textu 

- improvizuje text  

- intonuje akord c
1
 - e

1 - 
g

1  
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Práce s písněmi v dur i moll 

 

Rozezpívání, hlasová hygiena 

 

 

 

 

 

 

Melodie postupující v krocích a 

skocích 

Průprava k dvojhlasu 

( Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, 

Beskyde, Beskyde, Dú Valaši, 

dú, Až já pojedu přes ten les) 

Dú kravičky, dú 

Bejvávalo 

Změna tempa a dynamiky 

Rytmizace a melodizace v 2/4, 

3/4 a 4/4 taktu 

Hra: Jak se to rýmuje 

Voděnka studená 

 

- zapojí se do instrumentální hry  

  s různými obměnami  

- rytmicky doprovází zpěv svůj nebo  

  svých spolužáků 

 

3 

 

2 

Instrumentální činnosti 

instrumentální hra 

 

Rytmické doprovody ve 2/4 a ¾ 

taktu 

  

 

- dovede se zapojit do 3 hudebně  

  pohybových her  

- je schopen provést ukončení melodie  

  pomocí hudebních nástrojů 

- pohybově vyjádří charakter melodie,  

  tempo, dynamiku a citový prožitek  

  hudby 

- reaguje pohybem na znějící hudbu 

- zkouší tančit polku 

- zatančí mazurku 

- provádí taneční hry se zpěvem 

- taktuje 2/4 a 3/4 takt a umí vyjádřit  

  lehké a těžké doby 

- seznámí se s oblíbenou písní    
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Hudebně pohybové činnosti 

 

 

Koulelo se, koulelo 

 

  

 

 

Chodím po Brodway 

Na tý louce zelený 

Byla jedna Káča 

Pějme píseň dokola 

(Beskyde, Beskyde, Kdybys 

měla má panenko sto ovec, 

Ach synku, synku, Až já  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO 4 

Tělesná 

výchova 

Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 3. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

  prezidenta T.G.Masaryka  pojedu přes ten les)   



 

 

 

 

 

 

- uvědomění si v písni i stránky  

  obsahové (lidské vztahy) 

Taktování, vyjádření a těžkých 

dob  /hledáme odpovědi/ 

Taneční kroky, třídobá chůze 

v kruhu, přísuvný krok 

Tance moderní (tanec ve 

dvojicích) 

 

 

 

 

MV 2 

 

- v klidu poslouchá kratší symfonické  

  nebo nástrojové skladby 

- rozliší hudbu podle její společenské  

  funkce a rozliší další hudební nástroje 

 

 

 

- pozná státní hymnu Kde domov můj 
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Poslechové činnosti 

Práce s nejméně 4 poslechovými 

skladbami (drobné skladby B. 

Smetany a  A. Dvořáka)  

Epizody ze života skladatelů 

poslouchané hudby 

Hudba k zábavě, tanci, 

slavnostní hudba (dříve a dnes)  

  

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka 

 

 

- napíše, čte, vyhledá a označí pomlku  

  (celou, půlovou, čtvrťovou) 

- správně do osnovy napíše houslový  

  klíč 

- rozezná a pojmenuje noty c1 – a1 

 Seznámení s pojmy z hudební 

nauky 

Pomlky 

Houslový klíč  

Nota čtvrťová 

4/4 takt 

Noty  

  

Seznam písní je pouze orientační – 

návodný, nikoli závazný. Žáci zpívají 

tyto nebo jim podobné písně, dle 

výběru učitele a podle aktuálního 

tématu. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 



 

 

- zazpívá ve sboru alespoň 10 nových  

  písní, alespoň 5 písní zná zpaměti a  

  zazpívá je ve skupině nebo sólo 

 

- ve sboru zpaměti zazpívá hymnu ČR,  

  uvede základní údaje o její historii 

- zapojí se do hudební hry s tónovou  

  řadou 

 

- rozpozná předvětí a závětí 

- zazpívá durovou stupnici i jmény not – 

  C dur 

- provede melodizaci a rytmizaci textů,  

  obmění hudební modely 

- předvede správnou orientaci  

  v notovém záznamu a jeho sledování  

  při zpěvu 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
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Vokální činnosti, nácvik písní  
Práce s minimálně 10 písněmi 

v dur i moll (lidové, umělé, starší 

i moderní, oblast populární 

hudby) 

Hymna ČR 

 

Transpozice do zpěvní polohy 

Prodlužování výdechu 

 

 

 

 

 

Melodizace a rytmizace textů 

 

Orientace v notovém záznamu 

  

 

 

 

Vlastivěda 

- technicky správně a rytmicky vhodně  

  použije jednoduché nástroje Orffova  

  instrumentáře 

9 Instrumentální činnosti  
Hra na jednoduché Orffovy 

nástroje 

 

Čtyřtaktová předehra, mezihra, 

dohra 

  

 

- zapojí se nejméně do 4 hudebně  

  pohybových her nebo tanců 

- improvizuje při tanci 

- pohybem vyjádří výraz i náladu hudby 

- izolovaně i při tanci předvede krok  

  poskočný, cvalový a krok se  

  zhoupnutím ve 3/4 taktu 

- správně taktuje  na 2 a 3 doby 

- zkouší valčík 

- předvede polku 

- rozpozná ukolébavku, vyjádří  

  pohybem 

- pozná hudbu pochodovou a rytmus  

  vyjádří pohybem 

- pantomimicky předvádí hru  

  na hudební nástroje 
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Hudebně pohybové činnosti 

Hudební hry a tance 

 

 

 

Taneční kroky ( poskočný, 

cvalový, kroky se zhoupnutím) 

(Tančíme lambadu, Ó řebíčku 

zahradnický) 

Tovačov, Tovačov, Valčíček 

Neťukej, neťukej 
 

 

Černý muž 

 

Muzikanti, co děláte 

 Tělesná 

výchova 

- v klidu, ale pozorně vyslechne krátké  

  symfonické, komorní či nástrojové  

  koncertní skladby 

 Poslechové činnosti 

Práce s nejméně 8 poslechovými 

skladbami (Smetana, Dvořák, 

  

Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 4. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 



 

 

 

 

 

- projevuje svou toleranci k různým  

  hudebním žánrům 

- předvede správný výraz zpěvu písně 

  lyrické, žertovné, hymnické 

- rozezná zpěvní hlasy a druhy  

  pěveckých sborů 

- rozpozná dílovost v malých hudebních  

  formách 

 

 

- vysvětlí princip variace /podobnost/ 

 

- zazpívá zpaměti hymnu ČR, vysvětlí  

  jak se při hymně chovat (a chová se  

  tak) 

- uvede základní informace o významu  

 skladatelů poslouchané hudby 

- podle zvuku pozná další hudební  

  nástroje (příčnou flétnu, hoboj, fagot) 

- rozliší durovou a mollovou hudební  

  ukázku (vokální i instrumentální) 

 

- zpěv a poslech vánoční hudby 
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Janáček, Mozart …..) 

 

 

 

 

Zpěvní hlasy a druhy pěveckých 

sborů  

 

Malá hudební forma, 

dvojdílnost, trojdílnost 

 

J.Brahms:Variace na Haydnovo 

téma, píseň: Tři slípky 

Hymna ČR 

 

 

Zajímavosti ze života hudebních 

skladatelů 

Zvuky hudebních nástrojů 

 

odlišování durového a 

mollového tónorodu 

Vánoční koledy, písně, populární 

vánoční hudba 

  

 

 

- vysvětlí, co je stupnice, napíše ji a  

  zazpívá 

- vyjmenuje tóny stupnice C dur 

- používá správných tvarů notového  

  písma 

- čte noty v notovém záznamu  

  (ve stupnici Cdur) 

 Seznámení s pojmy z hudební 

nauky 

Stupnice (obecně) 

Předznamenání (obecně) 

Stupnice C dur 

Procvičování notového písma 

 

Noty na pomocných linkách 

Noty osminové 

  

Seznam písní je pouze orientační, 

nikoli závazný. 

    

 

 

 

 

Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

- zazpívá ve sboru alespoň 10 nových  

  písní, 5 písní zpaměti a zazpívá také 
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Vokální činnosti, nácvik písní 

Práce s minimálně 10 písněmi 

  

 



 

 

  ve skupině nebo sólo 

 

- ve sboru zpaměti zazpívá hymnu ČR,  

  uvede základní údaje o jejím vzniku,  

  správně se chová při hymně 

- uvědoměle použije vokální dovednosti  

  získané v nižších ročnících 

 

- pokusí se o dvojhlas 

 

- zazpívá stupnici a kvintakord dur a  

  moll 

- zpívá intonačně čistě 

 - rozšiřuje svůj hlasový rozsah 

- zpívá kánon 

 

- vytvoří k písni dohru 

v dur i moll (lidové, umělé, starší 

i moderní, oblast populární 

hudby) 

Hymna  ČR 

 

 

Upevňování vokálních 

dovedností  získaných v nižších 

ročnících 

 

 

Stupnice a kvintakord dur a moll 

 

 

Vyletěla holubička, Bejvávalo, 

Červená se line záře 

Rytmická cvičení 

 

 

 

Vlastivěda 

 

- technicky správně a rytmicky vhodně  

  použije jednoduché nástroje Orffova  

  instrumentáře podle notového (nebo  

  grafického) záznamu 

- taktuje 3/4 takt 

 

 

- vytvoří k písni doprovod na Orffovy  

  nástroje 
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Instrumentální činnosti 

Doprovod pomocí Orffových 

nástrojů  (Na tom bošileckým 

mostku, Avignonský most) 

Upevňování získaných 

dovedností z nižších ročníků 

Hra doprovodů dle notového 

záznamu 

  

 

- zdokonaluje improvizaci při tanci 

- znázorní vlastní pocity pantomimou 

 

 

 

 

 

- pohybem vyjádří výraz a náladu hudby 

- zatančí polku 

- seznámí se s tancem furiant (mateník) 

- seznámení a ztvárnění divadelní hry se 

  zpěvy 

- znázorní pohybem menuet 

 Hudebně pohybové činnosti 

Práce s nejméně 4 hudebně 

pohybovými hrami nebo tanci 

Kultivované pohyby odvozené 

z rytmické složky populární 

hudby,  

Procvičování pohybových prvků 

z nižších ročníků  

U panského dvora 

Kdyby byl Bavorov 

Sedlák, sedlák, sedlák 

Tři tamboři 

 

Čtyři koně jdou 

 Tělesná 

výchova 

Vzdělávací oblast :    Umění a kultura 

Vzdělávací obor : Hudební výchova 

Vyučovací předmět : Hudební výchova Ročník: 5. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

 

- v klidu, ale aktivně vyslechne krátké  

 Poslechové činnosti 
Práce s nejméně 8 poslechovými 

  



 

 

  symfonické, komorní nebo nástrojové  

  koncertní skladby 

 

 

 

- poslechem i pohledem rozpozná harfu, 

  varhany i další hudební nástroje  

  (z nižších ročníků) 

- je tolerantní k hudebním žánrům, které  

  nepreferuje 

 

 

 

 

- vysvětlí význam uvedených skladatelů  

  (hudebních skupin) 

 

 

 

- rozpozná hudební formu jednoduché  

  písně či skladby 

 

- rozpozná v hudbě některé hudební  

  výrazové prostředky (upozorní  

  na tempové, dynamické i zřetelné  

  harmonické změny) 

skladbami v dur i moll 

Rozlišování hudby polyfonní a 

homofonní (vokální i 

instrumentální) 

Další hudební nástroje (harfa, 

varhany) 

 

Lidové kapely, rocková kapela, 

symfonický a velký jazzových 

orchestr 

Hudba v chrámu, na zámku, 

koncertní síni a k tanci (dříve a 

dnes) 

Významní skladatelé (hudební 

skupiny) a jejich tvorba: Bach, 

Mozart, Janáček, Novák, 

Beethoven, (Pressley, Beatles, 

Olympic atd. 

 

Rondo (krabičkové rondo) 

(Žádnej neví, co sou 

Domažlice) 

Rozpozná změny v rytmu, 

melodické změny dur a moll 

 

- čte a píše noty v rozsahu c1 - g2  

  v houslovém klíči 

- použije notové písmo v žádoucích  

  tvarech 

 

- realizuje jednoduché rytmické cvičení 

  nebo alespoň předvede rytmus říkadla  

  nebo jednoduchého textu 

- vysvětlí značky, zkratky a cizí slova  

  běžně používané v notových zápisech  

  z 1.-5. ročníku, reaguje na ně  

  při hudební produkci 
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Seznámení s pojmy z hudební 

nauky 

Akord 

Interval obecně, jména intervalů 

Notové písmo: basový klíč, nota 

osminová 

Rytmická cvičení  

Vlastní notový záznam 

 

  

Seznam písní je pouze orientační - 

návodný, nikoli závazný. Žáci zpívají 

tyto nebo jim podobné písní – dle 

výběru učitele a podle aktuálního 

tématu. 

    

Vzdělávací oblast :     Umění a kultura, Člověk a svět 

Vzdělávací obor :       Výtvarná výchova, Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět :  Výtvarné tvoření 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 



 

 

 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět Výtvarné tvoření umožňuje žákům jiné než pouze racionální 

poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu. 

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým 

účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Cizí jazyk 

Vyučovací předmět : Anglický jazyk Ročník: 1. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

-Představí se v angličtině 

-zeptá se na jména spolužáků 

1 

5 

Pozdravy OSV 2.3  



 

 

-rodina 

-Rozpozná šest školních potřeb 

-počítá anglicky do 10 

-přičte 1 k číslům 

1 

3 

Pera a tužky.Čísla OSV 2.3  

-rozpozná šest hraček, šest barev a tři 

tvary 

-používá množné číslo podstatných 

jmen s číslovkami (př.4 planes) 

-používá barvy s podstatnými jmény  

 (a blue car) 

1 

3 

Pojďte si hrát   

-dítě rozpozná šest věcí ze třídy 

-poučí se o dětech 1.st.ZŠ v Británii 

3 

4 

Ve škole   

-dítě rozpozná šest druhů oblečení 

-užívá množné číslo podstatných jmen 

ve spojení s číslovkami a barvou ( např. 

2 red soks) 

-zná některé barvy, které vzniknou 

mícháním základních barev) 

1 

3 

Převlékání OSV 2.1  

-rozpozná šest předmětů, které se 

vztahují k narozeninám 

-ptá se na věci (is it a green present?) 

-sčítá anglicky 

1 

3 

Šťastné narozeniny   

-rozpozná šest potravin 

-dozví se , co jedí Britové k snídani 

1 

4 

5 

Dobré ráno   

-rozpozná šest předmětů z koupelny 

-použije otázku..Can you..? a také na ni 

odpoví 

Popíše teploty hot, warm, cold 

1 

3 

Koupání   

- rozpozná šest zvířat 

-položí otázku   Do you like…? 

-používá předložky in a on 

-řekne , kde žijí zvířata ( na souši/ on 

land nebo ve vodě/ in water 

 

1 

3 

Zvířecí kamarádi   

 

Podle příležitosti se žáci dozví jak Britové slaví Vánoce a Velikonoce 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast :    Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor : Cizí jazyk 

Vyučovací předmět : Anglický jazyk Ročník: 2. 

 

Školní výstupy 

Žák: 

Č 

O

V 

Učivo 
Průřez.  

témata 

Mezipředmět. 

 vztahy 

/poznámky 

-rozpozná hlavní postavy z učebnice 1 Slovní zásoba z tematických  Písně, hry, 



 

 

-ústně zopakuje cílovou slovní zásobu 

z 1.ročníku 

-zopakuje si pozdravy 

-naučí se říkat hlásky anglické abecedy 

-naučí se rozpoznat psanou podobu 

jmen hlavních postav 

2 celků rytmické 

říkanky 

-rozpozná , přečte a ev.napíše šest názvů 

zvířat 

-pohovoří o schopnostech a použije 

přitom spojení I can….I can´t 

-pohovoří o tom , co umí zvířata 

1 

3 

Safari v herně   

-pozná , přečte a ev.napíše názvy šesti 

věcí ze třídy a názvy šest barev 

-rozumí přivlastňovacím zájmenům my 

a your 

-požívá spojení barva+ podst.jm. ( a red 

clock) 

-používá přídavná jména quiet, loud, 

fast a slow 

4 Škola   

-pozná , přečte a ev.napíše šest druhů 

jídla a nápojů 

-mluví o tom , co má a nemá rád  I like, 

I don´t like a Do you like…? 

-jednoduše mluví o původu potravin – 

nebo to chápe 

1 

3 

5 

Mám hlad   

-děti se poučí o tom, jak vypadá dětský 

pokoj anglického dítěte 

-naučí se novou sl. Zásobu z tématu 

hračky 

-zkouší hovořit o svých hračkách 

1 

3 

V mém domě   

-pozná, přečte a ev.napíše názvy šesti 

částí obličeje a 4 barev vlasů 

-používá vazby I´ve got….popíše 

vzhled, rysy 

-pohovoří anglicky o 5 smyslech 

1 

3 

Šťastné tváře   

-pozná, přečte a ev.napíše šest slov pro 

části domu 

-ptá se odpovídá pomocí otázky typu  Is 

it a…?a Is in the …..? 

-hovoří o místech za použití výrazů 

upstairs a downstairs, on the left , on the 

right 

1 

3 

Můj dům   

-poučí se o tom , co se nachází 

v anglické zahradě 

-naučí se názvy běžného hmyzu 

-hovoří, který hmyz se mu ne/líbí 

1 

3 

V mé zahradě   

-rozpozná a přečte slova označující šest 

částí oblečení 

-mluví o oblečení  I´m wearing….Are 

you wearing…? 

1 

3 

5 

Léto   



 

 

-popíše počasí příslovci  sunny, rainy, 

cloudy, snowy 

-pozná , přečte slova označující šest 

hraček ke hře venku 

-tvoří jednoduché věty za použití 

přítomného času průběhového ( např. I 

am playing with a ball ) 

1 

3 

Hrajeme si    

Dle příležitosti se dozví o oslavách 

Bonfire a o tom , jak slaví Vánoce 

v Britských školách 

    

 

 

 

 

 


