Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

ROČNÍK: 1.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na
ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
INTRODUCTION Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na
ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně

UČIVO

POZNÁMKY

GREETINGS













Vocabulary: Greetings
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu



Vocabulary: Instroduction
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu







Vocabulary: Hello, Hi, Good
morning, goodbye, see you, yes,
no
Instructions: come, listen, look,
repeat, sit down, stand up, don´t
talk, etc.
Question: How are you?
Answers: I am fine. I am not fine. I
am not bad.

Vocabulary: I am… , He is…, She
is…, name, age
 Instructions: tell me…, say …, etc.
 Questions: What´s your name?
How old are you?
 Answers: I am…; My name is…;
He is…; She is …

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA
CLASSROOM

NUMBERS

ROČNÍK: 1.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na
ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na
ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně

UČIVO












POZNÁMKY

Vocabulary: classroom
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu



Vocabulary: numbers 0-10
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu

 Vocabulary: numbers 0 - 10
 Instructions: count, tell me, etc.
 Questions: How many…?
 Answers: one, two, three… etc.

Vocabulary: classroom (f.e. desk,
chair, teacher, pupil, blackboard,
pen, pencil, pencil case, bag,
book, window, door, chalk, screen
 Instructions: open, close, listen,
look, repeat, sit down, stand up,
don´t talk, take, point to, etc.
 Questions: What´sthis?
 Answers: It´s a…

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA
COLOURS

ALPHABET

ROČNÍK: 1.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na
ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na
ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně

UČIVO












POZNÁMKY

Vocabulary: colours
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu



Vocabulary: alphabeth
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu



Vocabulary: colours (f.e. black,
white, blue, red, yellow, pink,
orange, brown, green, purple,
grey)
 Instructions: colour, paint it
with…, draw , etc.
 Questions: What colour is it?
 Answers: It´s …!

Vocabulary: alphabet according
to the studied curriculum in the
Czech language + letter, first, last
 Instructions: write, tell me, etc.
 Questions: What letter is it?
What´s first (last) letter in your
name?
 Answers: It´s …!

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA
FAMILY

PETS

ROČNÍK: 1.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na
ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na
ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně

UČIVO













POZNÁMKY

Vocabulary: Family
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu



Vocabulary: pets
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu



Vocabulary: family (f.e. mum,
dad, sister, brother, granddad,
grandmum, mother, father,
grandmother, grandfather)
 Instructions: tell me, etc.
 Questions: Who is it? What is
her/his name?
 Answers: This is my…; It is …; He
is…; She is…

Vocabulary: pets (f.e. dog, cat,
mouse, hamster, guinea pig,
rabbit, spider, rat, fish etc.)
 Instructions: answer, tell me,
listen, look, point to, etc.
 Questions: What is your favourite
pet? Have you got a …?
 Answers: My favourite pet is…;
Yes, I have. No, I have not.

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA
FESTIVALS

FOOD

ROČNÍK: 1.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na
ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na
ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně

UČIVO











Vocabulary: Christmas, Halloween,
Easter
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu
Vocabulary: Food
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu

POZNÁMKY


Vocabulary: Christmas (present,
christmas tree, winter, Christmas
father, carol etc.), Easter (bunny,
eggs, flowers,spring etc.),
Halloween (ghost, witch, spider,
bat, trick or treat etc.), birthday
(happy birthday etc.)
 Instructions: enjoy, take, sing,
stand up, eat, drink, listen etc.
 Questions: Do you like…?
 Answers: Yes, I do. No, I don´t.
 Vocabulary: eat, drink, bread,
egg, cereals, pasta, rice, tea,
coffee, ham, breakfast, lunch,
dinner, meat, milk, yoghurt, fruit,
vegetables, snack, pizza,
hamburger
 Instructions: answer me, tell me,
listen, point to, repeat etc.
 Questions: What do you like
for…? Do you like?
 Answers: I like …! Yes, I do. No, I
don´t.

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA
DAILY
ROUTINE

ROČNÍK: 1.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na
ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně

UČIVO






Vocabulary: Dailyroutine
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu

POZNÁMKY


Vocabulary: brush, wash, comb,
hair, face, wake up, stand up,
teeth, eat, drink,morning,
afternoon, evening
 Instructions: tell me, point at …,
etc.
 Questions: What do you do … ?
What do you eat? What do you
drink?
 Answers: I …; I eat …, I drink…

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA
WELCOME BACK

ALPHABET

ROČNÍK: 2.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede
na ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám a reaguje na ně verbálně i
neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede
na ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností

UČIVO














POZNÁMKY

Vocabulary: repetition from last year
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat
psanou podobu slova, které
vyslovuje, aby si mohl vizuálně
osvojit jeho podobu



Vocabulary: alphabeth
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl











Vocabulary: repetition from
last year + good afternoon,
good evening, good night
Instructions: come here,
listen, look, repeat, sit
down, stand up, don´t talk,
take, open, close, raise your
hand!
Question: Do you
remember how to say…?
Answers: Yes, I do. No, I
don´t.

Vocabulary: complet
alphabeth + connection
with english words (f.e. a =
apple, d = doctor etc.) +
start with spelling
Instructions: write, tell me,
spell … etc.
Question: What letter is it?
What´s first (last) letter in

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY



NUMBERS AND
COLOURS

AT SCHOOL

ROČNÍK: 2.

rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám a reaguje na ně verbálně i
neverbálně
dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede
na ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám a reaguje na ně verbálně i
neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto

UČIVO











osvojit vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat
psanou podobu slova, které
vyslovuje, aby si mohl vizuálně
osvojit jeho podobu

POZNÁMKY


Vocabulary: numbers 0 – 20, colours
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat
psanou podobu slova, které
vyslovuje, aby si mohl vizuálně
osvojit jeho podobu



Vocabulary: at school
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy







your name?
Answers: It´s …!

Vocabulary: numbers 0-20 +
colours from last year
Instructions: count, tell me,
etc.
Question: How many…?
What colour is it?
Answers: one, two, three…
etc. It´s …!

Vocabulary: school (f.e.
clock, bin, glue, crayons,
marker, ruler, sharpener,
rubber, scissors etc.) +

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

FEELINGS

ROČNÍK: 2.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede
na ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám a reaguje na ně verbálně i
neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede
na ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám a reaguje na ně verbálně i
neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí

UČIVO











Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat
psanou podobu slova, které
vyslovuje, aby si mohl vizuálně
osvojit jeho podobu
Vocabulary: feelings
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat
psanou podobu slova, které
vyslovuje, aby si mohl vizuálně
osvojit jeho podobu

POZNÁMKY










repeat vocabulary from last
year
Instructions: open, close,
listen, look, repeat, sit
down, stand up, don´t talk,
take, point to, etc.
Question: What´s this?
Answers: It´s a…

Vocabulary: feelings (f.e.
happy, sad, hungry, angry,
cold, hot, scared, sick, tired
Instructions: tell me, act,
sing, work in pairs, find…
Question: How are you?
Answers: I am …, He is…,
She is…
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA
FOOD

CLOTHES

ROČNÍK: 2.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede
na ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám a reaguje na ně verbálně i
neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede
na ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností

UČIVO














POZNÁMKY

Vocabulary: food
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat
psanou podobu slova, které
vyslovuje, aby si mohl vizuálně
osvojit jeho podobu



Vocabulary: clothes
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl












Vocabulary: from last year +
healthy and unhealty food
(f.e. apple, banana, orange,
tomatoes, potatoes x chips,
crisps, chocolate, sweets
etc.)
Instructions: tell me, draw,
answer, raise you hand
Question: Is it (un)healthy?
Do you like it? Do you eat …
?
Answers: Yes, it is. No, it
isn´t. Yes, I do. No, I don´t.

Vocabulary: clothes (f.e. tshirt, shirt, trousers, shorts,
shoes, socks, jumper, coat,
jacket etc.)
Instructions: show me, tell
me, repeat, point to… etc.
Question: What´s your
favourite clothes?
Answers: My favourite
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY



BODY

HOUSE

ROČNÍK: 2.

rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám a reaguje na ně verbálně i
neverbálně
dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede
na ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám a reaguje na ně verbálně i
neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto

UČIVO











POZNÁMKY

osvojit vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat
psanou podobu slova, které
vyslovuje, aby si mohl vizuálně
osvojit jeho podobu

clothes is…

Vocabulary: body
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat
psanou podobu slova, které
vyslovuje, aby si mohl vizuálně
osvojit jeho podobu



Vocabulary: house or flat
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy







Vocabulary: human body
(f.e. head, hair, eyes, nose,
mouth, ears, neck, arm,
shoulders, fingers, legs,
foot, knees, toes etc.)
Instructions: Show me,
answer me, look at.., point
to…
Question: What is this?
What is on the picture?
Answers: It´s …!

Vocabulary: house, flat,
room, stairs, bedroom,
kitchen, living room,
bathroom, garden
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

FAMILY

ROČNÍK: 2.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede
na ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám a reaguje na ně verbálně i
neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede
na ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám a reaguje na ně verbálně i
neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí

UČIVO











POZNÁMKY

Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat
psanou podobu slova, které
vyslovuje, aby si mohl vizuálně
osvojit jeho podobu



Vocabulary: family
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat
psanou podobu slova, které
vyslovuje, aby si mohl vizuálně
osvojit jeho podobu











Instructions: tell me, draw,
point at…, show me…
Question: Have you got…?
What rooms are in your
house (flat)?
What´s on the picture?
Answers: Yes, I have. No, I
have not. There is…; There
are…

Vocabulary: family from last
year + new (f.e. mother,
father, grandparents, uncle,
aunt, cousin, niece,
nephew)
Instructions: tell me, etc.
Question: Who is it? What
is her/his name? Have you
got?
Answers: This is my…; It is
…; He is…; She is…; Yes, I
have. No, I haven´t.
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA
ANIMALS ON FARM

FESTIVALS

ROČNÍK: 2.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede
na ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám a reaguje na ně verbálně i
neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 srozumitelně zopakuje a použije slova a
slovní spokojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede
na ně odpovědět v rámci základních
komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám

UČIVO



Vocabulary: animals on farm
Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
 Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
 Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl
osvojit vzhledem k tématu
 Writing: začínáme dětem ukazovat
psanou podobu slova, které
vyslovuje, aby si mohl vizuálně
osvojit jeho podobu
 Vocabulary: Christmas, Halloween,
Easter
 Instructions: jednoduché pokyny
vztahující se k tématu a ke
správnému chodu třídy
 Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
 Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl

POZNÁMKY










Vocabulary: goat, duck,
sheep, cow, chicken, pig,
turkey, goose, horse,
donkey
Instructions: make a sound
like…, tell me, point at…,
show me…
Question: What animal(s) is
(are) on farm?
Answers: There is…, There
are…

Vocabulary: Christmas
(present, christmas tree,
winter, Christmas father,
carol etc.), Easter (bunny,
eggs, flowers,spring etc.),
Halloween (ghost, witch,
spider, bat, trick or treat
etc.), birthday (happy
birthday etc.)
Instructions: enjoy, take,
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY


a reaguje na ně verbálně i neverbálně
dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí

ROČNÍK: 2.
UČIVO

POZNÁMKY

osvojit vzhledem k tématu


sing, stand up, eat, drink,
listen etc.
Questions: Do you like…?
Answers: Yes, I do. No, I
don´t.
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA
WELCOME

MY FRIENDS

ROČNÍK: 3.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a slovní
spokojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na ně
odpovědět v rámci základních komunikačních
dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu
jednoduchých slov
 začíná chápat základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a slovní
spokojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných

UČIVO






Vocabulary: repetition from last year
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl osvojit
vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat psanou
podobu slova, které vyslovuje, aby si mohl
vizuálně osvojit jeho podobu

POZNÁMKY












Vocabulary: people, describing words
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené




Vocabulary: repetition from
last years – alphabeth
words, colours, numbers:
zero to twenty
Instructions: come here,
listen, look, repeat, sit
down, stand up, don´t talk,
take, open, close, raise your
hand! count to,
Question: Do you
remember how to say…?
What colour is it? What
letter is it?
Answers: Yes, I do. No, I
don´t. Colours, numbers.

Vocabulary: friends, boy,
girl, teacher, bog, small, tall,
funny…
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY







NEW FOR
SCHOOL

ROČNÍK: 3.

komunikačních situacích
rozumí jednoduchým otázkám a dovede na ně
odpovědět v rámci základních komunikačních
dovedností
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
začíná si osvojovat psanou podobu
jednoduchých slov
dokáže přečíst jednoduchá anglická slovíčka či
věty se správnou výslovností
začíná chápat základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a slovní
spokojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na ně
odpovědět v rámci základních komunikačních

UČIVO











Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl osvojit
vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat psanou
podobu slova, které vyslovuje, aby si mohl
vizuálně osvojit jeho podobu, a děti
začínají doplňovat písmena do slov, např.
p_n (pen) – pero
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí učitele

Vocabulary: Classroom objects
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl osvojit
vzhledem k tématu

POZNÁMKY









look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Question: Who is it? What´s
his(her) name? How old are
you? How old is he/she?
Answers: This is…; His/her
name is…; I´am..; He is …,
She is…
Grammar: I am – I´m; He is
– he´s atd. to be (questions,
answers, possitive and
negative)

Vocabulary: repetition from
last year + old, new, my,
numbers from 20 to 100
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
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THIS IS MY
FAMILY

ROČNÍK: 3.

dovedností
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
začíná si osvojovat psanou podobu
jednoduchých slov
dokáže přečíst jednoduchá anglická slovíčka či
věty se správnou výslovností
začíná chápat základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a slovní
spokojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na ně
odpovědět v rámci základních komunikačních
dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova

UČIVO











Writing: začínáme dětem ukazovat psanou
podobu slova, které vyslovuje, aby si mohl
vizuálně osvojit jeho podobu, a děti
začínají doplňovat písmena do slov, např.
p_n (pen) – pero
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí učitele

Vocabulary: family members
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl osvojit
vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat psanou
podobu slova, které vyslovuje, aby si mohl
vizuálně osvojit jeho podobu, a děti
začínají doplňovat písmena do slov, např.

POZNÁMKY










page…
Question: What´s this?
Really?
Answers: This is …; yes, no
Grammar: a/an

Vocabulary: family from last
years + baby, my, your,
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Question: Who is it? Who´s
that? What´s his/her name?
Answers: This is my …! He´s
my …; His/her name is…
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FEELINGS

ROČNÍK: 3.

s písemnou, když ji vidí
začíná si osvojovat psanou podobu
jednoduchých slov
dokáže přečíst jednoduchá anglická slovíčka či
věty se správnou výslovností
začíná chápat základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a slovní
spokojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na ně
odpovědět v rámci základních komunikačních
dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu
jednoduchých slov
 dokáže přečíst jednoduchá anglická slovíčka či

UČIVO











POZNÁMKY

p_n (pen) – pero a začínají zvládat
doplňovat více než jedno písmeno
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí učitele



Grammar: This, that, my,
your, his, her; (questions,
answers, possitive and
negative)

Vocabulary: feelings adjectives
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl osvojit
vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat psanou
podobu slova, které vyslovuje, aby si mohl
vizuálně osvojit jeho podobu, a děti
začínají doplňovat písmena do slov, např.
p_n (pen) – pero a začínají zvládat
doplňovat více než jedno písmeno
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché



Vocabulary: feelings (f.e.
happy, sad, hungry, angry,
cold, hot, scared, sick, tired,
thirsty etc.
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Question: How are you?
How is she/he?
Answers: I´m…; He´s…;
She´s …
Grammar: I´m – I´m not; He
is – He isn´t, She is – She







Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY


I CAN DO IT

ROČNÍK: 3.

věty se správnou výslovností
začíná chápat základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a slovní
spokojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na ně
odpovědět v rámci základních komunikačních
dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu
jednoduchých slov
 dokáže přečíst jednoduchá anglická slovíčka či
věty se správnou výslovností
 začíná chápat základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce

UČIVO











POZNÁMKY

věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí učitele

Vocabulary: action verbs
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl osvojit
vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat psanou
podobu slova, které vyslovuje, aby si mohl
vizuálně osvojit jeho podobu, a děti
začínají doplňovat písmena do slov, např.
p_n (pen) – pero a začínají zvládat
doplňovat více než jedno písmeno
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí učitele

isn´t.; (questions, answers,
possitive and negative)









Vocabulary: can, catch,
climb, jump, kick, ride a
bike, sing, sim, throw, draw,
count etc.
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Question: Can you … (f.e.
sim)?
Answers: I can, I can´t.
Grammar: I can, I can´t.
He/she can, He/she can´t…

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

LET´S PLAY

ROČNÍK: 3.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a slovní
spokojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na ně
odpovědět v rámci základních komunikačních
dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu
jednoduchých slov
 dokáže přečíst jednoduchá anglická slovíčka či
věty se správnou výslovností
 začíná chápat základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce

UČIVO











Vocabulary:play things + prepositions
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl osvojit
vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat psanou
podobu slova, které vyslovuje, aby si mohl
vizuálně osvojit jeho podobu, a děti
začínají doplňovat písmena do slov, např.
p_n (pen) – pero a začínají psát
jednoduchá slovíčka bez dopomoci
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí učitele

POZNÁMKY








Vocabulary: bike, boat, car,
kite, sandpit, seesaw, slide,
swing etc.
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Question: Where´s…(f.e. my
car)?
Answers: It´s …
(preposition)
Grammar: Where, on, next
to, in, under, in front of,
behind, between, above,

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

BODY

ROČNÍK: 3.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a slovní
spokojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na ně
odpovědět v rámci základních komunikačních
dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu
jednoduchých slov
 dokáže přečíst jednoduchá anglická slovíčka či
věty se správnou výslovností
 začíná chápat základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce

UČIVO










Vocabulary: part of the body, adjectives
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl osvojit
vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat psanou
podobu slova, které vyslovuje, aby si mohl
vizuálně osvojit jeho podobu, a děti
začínají doplňovat písmena do slov, např.
p_n (pen) – pero a začínají psát
jednoduchá slovíčka bez dopomoci
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí učitele

POZNÁMKY








Vocabulary: repetition
human body from last year
+ foot, feet, tail, long, short
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Question: Have you got?
Have They got?
Answers: I have got…! They
hvae got.
Grammar: I´ve got. I haven´t
got. – have not got, They
have got – They haven´t got

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

IN THE FLAT

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a slovní
spokojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na ně
odpovědět v rámci základních komunikačních
dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu
jednoduchých slov
 dokáže přečíst jednoduchá anglická slovíčka či
věty se správnou výslovností
 začíná chápat základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce

ROČNÍK: 3.
UČIVO










Vocabulary: furniture
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl osvojit
vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat psanou
podobu slova, které vyslovuje, aby si mohl
vizuálně osvojit jeho podobu, a děti
začínají doplňovat písmena do slov, např.
p_n (pen) – pero a začínají psát
jednoduchá slovíčka bez dopomoci
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí učitele

POZNÁMKY









Vocabulary: bed, chair,
clock, desk, door, lamp,
wardrobe, Windows,
curtains etc.
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Question: How many … are
there?
Answers: There is…/ there
are…
Grammar: How many;
plurals (dogs, cats, Wales
etc.) ;There is – There´s;
There are

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

CALENDAR

ROČNÍK: 3.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a slovní
spokojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na ně
odpovědět v rámci základních komunikačních
dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu
jednoduchých slov
 dokáže přečíst jednoduchá anglická slovíčka či
věty se správnou výslovností
 začíná chápat základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce

UČIVO










Vocabulary: days, month, seasons
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl osvojit
vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat psanou
podobu slova, které vyslovuje, aby si mohl
vizuálně osvojit jeho podobu, a děti
začínají doplňovat písmena do slov, např.
p_n (pen) – pero a začínají psát
jednoduchá slovíčka bez dopomoci
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí učitele

POZNÁMKY










Vocabulary: days of the
week
(mo,tue,we,thu,fri,sat,sun);
month of the year; spring,
summer, autumn, winter
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Question: What day is
today? What month is now?
What season is now?
Answers: It´s ….
Grammar: ordinal numbers
1-5 (first, second, third,
fourth, fifth)

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

CLOTHES

ROČNÍK: 3.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova a slovní
spokojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí jednoduchým otázkám a dovede na ně
odpovědět v rámci základních komunikačních
dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu
jednoduchých slov
 dokáže přečíst jednoduchá anglická slovíčka či
věty se správnou výslovností
 začíná chápat základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce

UČIVO










Vocabulary: clothes, adjectives
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl osvojit
vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat psanou
podobu slova, které vyslovuje, aby si mohl
vizuálně osvojit jeho podobu, a děti
začínají doplňovat písmena do slov, např.
p_n (pen) – pero a začínají psát
jednoduchá slovíčka bez dopomoci
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí učitele

POZNÁMKY









Vocabulary: dress, jacket,
shirt, shoes, shirt, socks,
trousers, T-shirt, new, old,
nice, warm, gloves etc.
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Question: Has he/she got…?
Answers: He/she has got…;
He/she hasn´t got….
Grammar:He´s got – He has
got, She´s got – She has got;
He hasn´t got; She hasn´t
got.

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

FOOD

ROČNÍK: 3.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY










srozumitelně zopakuje a použije slova a slovní
spokojení, se kterými se v průběhu výuky
setkal
rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
rozumí jednoduchým otázkám a dovede na ně
odpovědět v rámci základních komunikačních
dovedností
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
začíná si osvojovat psanou podobu
jednoduchých slov
dokáže přečíst jednoduchá anglická slovíčka či
věty se správnou výslovností
začíná chápat základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce

UČIVO











Vocabulary: food, adjectives
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
jednoduché, aby si je žák zvládl osvojit
vzhledem k tématu
Writing: začínáme dětem ukazovat psanou
podobu slova, které vyslovuje, aby si mohl
vizuálně osvojit jeho podobu, a děti
začínají doplňovat písmena do slov, např.
p_n (pen) – pero a začínají psát
jednoduchá slovíčka bez dopomoci
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí učitele

POZNÁMKY







Vocabulary: banana,
burger, cake, capot, mango,
onion, pear, tomato, tasty,
untasty, fresh, old, hot, cold
etc.
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Questions: What´s your
favourite…? Do you like?
Answers: My
favourite…is/are…; Yes, I do.
No, I don´t.
Grammar: I like, I do not like
– I don´t like.
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Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA
BASIC
ENGLISH

FAMILY AND
FRIENDS

ROČNÍK: 4.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
 osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít
v mluvené i psané podobě
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných

UČIVO










POZNÁMKY

Vocabulary: repetition from last years
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět



Vocabulary: people, describing words
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené





Vocabulary: repetition from
last years – a/an; plurals;
there is/there are;
alphabeth (spelling);
numbers 0-100; school
instructions
Instructions: come here,
listen, look, repeat, sit
down, stand up, don´t talk,
take, open, close, raise your
hand! count to,

Vocabulary: family and
friends vocabulary from last
years + describing words
(f.e. long hair, short hair,
curly hair, straight hair, big
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

ROČNÍK: 4.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY






komunikačních situacích
rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít
v mluvené i psané podobě

UČIVO





Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí
učitele. Dokáže na základě poslechu vybrat
správnou možnost v odpovědích s vizuální
podporou

POZNÁMKY







MY WORLD

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích





Vocabulary: school, school subjects,
timetable
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené





mouth, slim etc.)
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Question: How do you look
like? How does he/she look
like?
Answers: This is…; His/her
name is…; I´am..; He is …,
She is…; I have got; He/she
has got…
Grammar: to be; possessive
adjectives (my, your, his,
her…); adjectives

Vocabulary: school from
last years + school subjects,
timetable
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
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TIME AND
FREE TIME

ROČNÍK: 4.

rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít
v mluvené i psané podobě

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí

UČIVO












Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí
učitele. Dokáže na základě poslechu vybrat
správnou možnost v odpovědích s vizuální
podporou
Vocabulary: time, free time, hobbies
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí

POZNÁMKY






ask and answer, open at
page…
Grammar: have got,
adjectives

Vocabulary: telling the
time; hobbies (sky, dance,
play computer games; play
the piano etc.)+ review of
days of the week and month
of the year, ordinal numbers
+ date
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
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začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít
v mluvené i psané podobě

UČIVO


Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí
učitele. Dokáže na základě poslechu vybrat
správnou možnost v odpovědích s vizuální
podporou

POZNÁMKY




PLACES

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
 osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít









Vocabulary: rooms, furniture
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí
učitele. Dokáže na základě poslechu vybrat
správnou možnost v odpovědích s vizuální









page…
Question: What´s the time?
What day is today? What
month is now?
Answers: It´s … (f.e. half
past ten a.m.)
Grammar: preposition of
time, present simple
Vocabulary: rooms and
furniture from last years +
new
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Question: Where is….?
Answers: There is/there
are…
Grammar: preposition of
places; there is/there are;

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

ROČNÍK: 4.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

v mluvené i psané podobě

DAILY
ROUTINE

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
 osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít
v mluvené i psané podobě

POZNÁMKY

podporou









Vocabulary: daily routine
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí
učitele. Dokáže na základě poslechu vybrat
správnou možnost v odpovědích s vizuální
podporou








Vocabulary: daily routine
verbs (f.e. go; wake up; take
a shower etc.)
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Question: Can you … (f.e.
swim)?
Answers: I can, I can´t.
Grammar: present simple/
present continous; verbs
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WEATHER

ROČNÍK: 4.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
 osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít
v mluvené i psané podobě
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných

UČIVO













POZNÁMKY

Vocabulary: places in the city
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí
učitele. Dokáže na základě poslechu vybrat
správnou možnost v odpovědích s vizuální
podporou



Vocabulary: weather vocabulary
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené











Vocabulary: clothes, places
in the city, shopping
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Question: Where´s…(f.e.
library?)
Answers: It´s …
(preposition)
Grammar: to be; have got;
present simple/present
continous

Vocabulary: weather (f.e.
sun, sunny, cloud, cloudy,
rain, rainy etc.)
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
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komunikačních situacích
rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít
v mluvené i psané podobě

UČIVO





Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí
učitele. Dokáže na základě poslechu vybrat
správnou možnost v odpovědích s vizuální
podporou

POZNÁMKY





look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Question: Have you got?
Have They got?
Answers: I have got…! They
have got.
Grammar: I´ve got. I haven´t
got. – have not got, They
have got – They haven´t got
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INTRODUCING
MYSELF

MY LIFE

ROČNÍK: 5.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 rozumí mluvenému slovu učitele a jeho
otázkám
 srozumitelně a správně na otázky odpovídá
 dokáže krátce hovořit sám o sobě
v anglickém jazyce
 přečte a rozumí krátkým textům s popisem
osoby
 dokáže porozumět mluvenému slovu svého
spolužáka a dokáže o něm zjištěné
informace sám interpretovat

Žák:
 rozumí mluvenému slovu učitele a jeho
otázkám
 srozumitelně a správně na otázky odpovídá
 dokáže krátce hovořit sám o sobě
v anglickém jazyce
 přečte a rozumí krátkým textům s popisem
osoby
 dokáže porozumět mluvenému slovu svého
spolužáka a dokáže o něm zjištěné

UČIVO





Vocabulary: introduction myself
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
rozvinuté vzhledem k úrovni žáků a
tématu

POZNÁMKY










Vocabulary: my life, daily routine
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
rozvinuté vzhledem k úrovni žáků a
tématu





Vocabulary: review from
last year
Questions: f.e. What´s
your name? How old are
you? How are you? Where
were you born? Where are
you from? Do you like
spagety? What is your
favourite book?
Answers: Answers:
answers depand on
questions

Vocabulary: description of
my life, daily routine,
present simple and
continous
Questions: What do you
usualy do on Monday? Are
you skiing? Do you like ice
cream? What do you like
to do? etc.
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UČIVO

informace sám interpretovat

ANIMALS

HOLIDAYS

Žák:
 rozumí mluvenému slovu učitele a jeho
otázkám
 srozumitelně a správně na otázky odpovídá
 dokáže krátce hovořit sám o sobě
v anglickém jazyce
 přečte a rozumí krátkým textům s popisem
osoby
 dokáže porozumět mluvenému slovu svého
spolužáka a dokáže o něm zjištěné
informace sám interpretovat

Žák:
 rozumí mluvenému slovu učitele a jeho
otázkám
 srozumitelně a správně na otázky odpovídá
 dokáže krátce hovořit sám o sobě
v anglickém jazyce





Vocabulary: animals
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
rozvinuté vzhledem k úrovni žáků a
tématu

POZNÁMKY


Answers: Answers:
answers depand on
questions



Vocabulary: animals (sea
animals, livestock, wild
animals)
Questions: f.e. What is
your favourite animal in
Australia? Do you know
rhino? Where it lives? Is it
carnivore, omnivore or
herbivore? What They like
to eat? etc.
Answers: answers depand
on questions









Vocabulary: holidays
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně




Vocabulary: holidays,
mountain, sea, lake +
was/were
Questions: f.e. Where
were you last holiday? I
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EATING

NATURE AND
WEATHER

ROČNÍK: 5.
UČIVO
rozvinuté vzhledem k úrovni žáků a
tématu

přečte a rozumí krátkým textům s popisem
osoby
dokáže porozumět mluvenému slovu svého
spolužáka a dokáže o něm zjištěné
informace sám interpretovat

Žák:
 rozumí mluvenému slovu učitele a jeho
otázkám
 srozumitelně a správně na otázky odpovídá
 dokáže krátce hovořit sám o sobě
v anglickém jazyce
 přečte a rozumí krátkým textům s popisem
osoby
 dokáže porozumět mluvenému slovu svého
spolužáka a dokáže o něm zjištěné
informace sám interpretovat

Žák:
 rozumí mluvenému slovu učitele a jeho
otázkám
 srozumitelně a správně na otázky odpovídá

POZNÁMKY







Vocabulary: food, fruit, vegetables,
drinks
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
rozvinuté vzhledem k úrovni žáků a
tématu










Vocabulary: nature and weather
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně



was in Italy. What did you
eat? etc.
Answers: Answers:
answers depand on
questions

Vocabulary: food, fruit,
vegetables and drinks +
how many, how much?
some, any, countable and
uncountable
Questions: f.e. How many
apples have you got? How
much of water I need to
drink? Have you got any
ice cream?
Answers: answers depand
on questions

Vocabulary: nature,
weather, season, different
weather in different
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dokáže krátce hovořit sám o sobě
v anglickém jazyce
přečte a rozumí krátkým textům s popisem
osoby
dokáže porozumět mluvenému slovu svého
spolužáka a dokáže o něm zjištěné
informace sám interpretovat

ENTERTAINMENT Žák:



rozumí mluvenému slovu učitele a jeho
otázkám
 srozumitelně a správně na otázky odpovídá
 dokáže krátce hovořit sám o sobě
v anglickém jazyce
 přečte a rozumí krátkým textům s popisem
osoby
 dokáže porozumět mluvenému slovu
svého spolužáka a dokáže o něm zjištěné
informace sám interpretovat

UČIVO


vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
rozvinuté vzhledem k úrovni žáků a
tématu

POZNÁMKY







Vocabulary: TV programmes, films
Questions: otázky volené cíleně na
téma, dostatečně srozumitelně
vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně
rozvinuté vzhledem k úrovni žáků a
tématu





countries + forecast
Questions: What weather
is your favourite? Do you
like winter? etc.
Answers: answers depand
on questions

Vocabulary: Tv
programmes, films
Questions: What´s your
favourite TV show? Do you
like films?
Answers: answers depand
on questions

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA
WELCOME
AGAIN

IN THE WILD

ROČNÍK: 5.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
 osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít
v mluvené i psané podobě
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných

UČIVO






Vocabulary: vocabulary review
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět

POZNÁMKY










Vocabulary: animals and countries
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené



Vocabulary: describing
people; talk about yourself;
food, clothes; family;
numbers, alphabeth
(spelling); time
Instructions: come here,
listen, look, repeat, sit
down, stand up, don´t talk,
take, open, close, raise your
hand! count to,
Grammar: to be; have got,
can, like, there is/there are

Vocabulary: animals (bear,
camel, crocodile, kangaroo,
panda, wolf etc.); countries
(America, Australia, Canada,
India, France etc.) +
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY






MY BUSY
WEEK

ROČNÍK: 5.

komunikačních situacích
rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít
v mluvené i psané podobě

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně

UČIVO





Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí
učitele. Dokáže na základě poslechu vybrat
správnou možnost v odpovědích s vizuální
podporou

POZNÁMKY











Vocabulary: days of the week and
activities
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět



numbers review (0-100)
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Grammar: There are some;
there aren´t any; Are there
any…? Yes, there are. No,
there aren´t.

Vocabulary: days of the
week, go to school, do
gymnastic, play basketball,
have a music lesson, cook,
read, draw, dress, drink,
grab, grass etc.
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY




OUR
THINGS

ROČNÍK: 5.

dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít
v mluvené i psané podobě

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
 osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít

UČIVO











Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí
učitele. Dokáže na základě poslechu vybrat
správnou možnost v odpovědích s vizuální
podporou
Vocabulary: personal possessions,
technology
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí
učitele. Dokáže na základě poslechu vybrat

POZNÁMKY








page…
Grammar: present simple
questions with: Do you?
Yes, I do. No, I don´t.

Vocabulary: camera,
computer, glasses, guitar,
phone, radio, TV, watt,
game, tablet, live, talk,
headphones etc.
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Grammar: possessive
adjectives: our/their; This is
our camera, their phone.
Whose headphones are
these? Paula´s.

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

ROČNÍK: 5.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

v mluvené i psané podobě

OUT AND
ABOUT

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
 osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít
v mluvené i psané podobě

POZNÁMKY

správnou možnost v odpovědích s vizuální
podporou









Vocabulary: buildings and places
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí
učitele. Dokáže na základě poslechu vybrat
správnou možnost v odpovědích s vizuální
podporou







Vocabulary: building, flat,
garden, house, park,
restaurant, shop, street,
bookshop, firefighter, key,
woman, work etc.
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Grammar: present simple
(he/she). She lives in a
house. She doesn´t live in a
flat.
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA
SUN AND
SNOW

STAY SAFE

ROČNÍK: 5.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
 osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít
v mluvené i psané podobě
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných

UČIVO













POZNÁMKY

Vocabulary: weather and natural features
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí
učitele. Dokáže na základě poslechu vybrat
správnou možnost v odpovědích s vizuální
podporou



Vocabulary: transport and road safety
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené









Vocabulary: beach, cloud,
mountain, rain, sea, snow,
sun, wind, coat, jumper,
skate, sky, fly a kite etc.
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Grammar: present
continous; I am watching
videos. I´m not working.
What are you doing? What
is he wearing?

Vocabulary: bus, helicopter,
lorry, motorbike, plane,
train, tradic light, right, left,
helmet, sear belat, slow etc.
Instructions: sing and act,
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY






SEASONS
OF FUN

ROČNÍK: 5.

komunikačních situacích
rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít
v mluvené i psané podobě

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova

UČIVO












Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí
učitele. Dokáže na základě poslechu vybrat
správnou možnost v odpovědích s vizuální
podporou

Vocabulary: seasons, seasonal activities
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché

POZNÁMKY







listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Grammar: Imperatives:
Walk! Don´t run! Look
left/right. Don´t cross!
Present continous question
+ short answers

Vocabulary: spring,
summer, autumn, winter,
plant flowers, have a picnic,
make a showman, play
oxide, holiday, lake, make,
skate, leaves etc.
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY



HOW FOOD
GROWS

ROČNÍK: 5.

s písemnou, když ji vidí
začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít
v mluvené i psané podobě

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
 osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít
v mluvené i psané podobě

UČIVO





věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí
učitele. Dokáže na základě poslechu vybrat
správnou možnost v odpovědích s vizuální
podporou

Vocabulary: fruit and vegetables
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
 Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
 Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
 Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět
 Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
 Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí
učitele. Dokáže na základě poslechu vybrat
správnou možnost v odpovědích s vizuální
podporou

POZNÁMKY








page…
Grammar: like + ing; I like
skating; He doesn´t like
skating. Do you like
swimming?

Vocabulary: beans, a
coconut, grapes, a lemon,
peas, a pepper, a potato, a
watermelon; bee, seeds,
grow, lime, strawberry etc.
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Grammar: would like +
a/an/ some; offers and
regest: I´d like some
lemons. Would you like a
watermelon? Yes, please.
No, thanks.
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA

LET´S
LOOK
INSIDE

ROČNÍK: 5.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
 osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít
v mluvené i psané podobě

UČIVO









Vocabulary: rooms; furnitures
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí učitele.
Dokáže na základě poslechu vybrat
správnou možnost v odpovědích s vizuální
podporou

POZNÁMKY







Vocabulary: bathroom,
bookcase, dining room, hall,
kitchen, living room,
shower, sofa, towel, wash,
home etc.
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Grammar: Past simple
(was/were). I was with my
grandma. I wasn´t at home.
Past simple question and
short answers: Were you at
home yesterday? Yes, I was.
No, I wasn´t.
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PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK
TÉMA
MY
FANTASTIC
WEEKEND

ROČNÍK: 5.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 srozumitelně zopakuje a použije slova, slovní
spokojení a jednoduché věty, se kterými se
v průběhu výuky setkal
 rozumí jednotlivým slovům a umí tuto
základní slovní zásobu využít v běžných
komunikačních situacích
 rozumí otázkám a dovede na ně odpovědět v
rámci potřebných komunikačních dovedností
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám a
reaguje na ně verbálně i neverbálně
 dokáže přiřadit sluchovou podobu slova
s písemnou, když ji vidí
 začíná si osvojovat psanou podobu slov,
slovních spojení a jednoduchých vět
 osvojuje si základní gramatická pravidla
v anglickém jazyce a dokáže je použít
v mluvené i psané podobě

UČIVO








Vocabulary: places in town
Instructions: jednoduché pokyny vztahující
se k tématu a ke správnému chodu třídy
Questions: otázky volené cíleně na téma,
dostatečně srozumitelně vysvětlené
Answers: odpovědi dostatečně rozvinuté
vzhledem k úrovni žáků a tématu
Writing: žáci si osvojí písemnou podobu
slov a jednoduchých vět
Reading: dítě je schopno pročíst se
správnou výslovností slova a jednoduché
věty, kterým s pomocí učitele porozumí
Listening: dítě si poslechne nahrávku slov,
vět, opakuje a čte, co slyší s pomocí
učitele. Dokáže na základě poslechu vybrat
správnou možnost v odpovědích s vizuální
podporou

POZNÁMKY






Vocabulary: aquarium, art,
galery, bowling alley,
concert, skate park, zoo,
cage, vet etc.
Instructions: sing and act,
listen and say, circle, read,
look, look and match, draw,
find, count, work in pairs,
ask and answer, open at
page…
Grammar: past simple:
regular verbs (-ed endings
only: I/he/she/They
played/wathed/painted/visi
ted etc. + questions and
answers: Where were you
on Sunday? In the morning
we played football.
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ANGLICKÝ JAZYK
A/ ČASOVÉ VYMEZENÍ:

1. – 2. roč. (1 hodina), 3. – 5. roč. (3 hodiny)

B/ ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ:

v učebnách AJ , v kmenových učebnách daných tříd

C/ OBSAHOVÉ VYMEZENÍ:

Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci
žáků v rámci integrované Evropy a světa.
Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců
jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat
odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí
závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol
na mezinárodních projektech.
Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v jazyce
mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žáků stane
předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání.
Jednotlivé složky předmětu jsou: čtení s porozuměním, psaní, mluvení, poslech s porozuměním,
gramatika, slovní zásoba a základní reálie anglicky mluvících zemí
Hlavní tematické okruhy- domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy,
osobní informace a bydliště, prázdniny, dopravní prostředky, kalendář rok (svátky, roční období, měsíce,
dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, - jsou rozděleny do dílčích podtémat podle ročníků
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D/ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE:


Kompetence k učení

Žák:
→ vyhledává a třídí informace a využívá je v procesu učení (vede si slovník; osvojuje si různé
techniky čtení; procvičuje vhodné fráze a rozhovory; na vzorech si osvojuje písemné vyjadřování;
rozvíjí své schopnosti porozumět slyšenému slovu na základě nahrávek a písniček)
→ projevuje ochotu se věnovat dalšímu studiu



Kompetence k řešení
problémů

Žák:
→ vyhledává informace vhodné k řešení problému (odhaduje pokračování kontextu na základě
nabízených obrázků a informací; opravuje zpřeházený text a doplňuje ho; třídí slova podle daných
kategorií; poslouchá a reaguje na instrukce učitele v angličtině)



Kompetence
komunikativní

Žák:
→ vyjadřuje své myšlenky a názory (rozhovory ve dvojicích; dramatizace textů; vytváření projektů)
→ naslouchá promluvám anglicky mluvících lidí a vhodně na ně reaguje v rámci jednoduché
společenské komunikace
→ rozumí různým typům textů a záznamů v angličtině, obrazových materiálů, běžně užívaných gest
a reaguje na ně



Kompetence sociální a
personální

Žák:



Kompetence občanská

Žák:
→ respektuje přesvědčení druhých lidí a je schopen se vcítit do situací ostatních lidí (na základě
komunikace v angličtině)



Kompetence pracovní

Žák:

→ účinně spolupracuje ve skupině a přispívá v ní k diskuzi (rozhovory a řešení běžných životních
situací v angličtině)

→ používá účinně materiály (učebnici; pracovní sešit a další potřebné pomůcky pro výuku cizího
jazyka)
→ dodržuje vymezená pravidla a plní si své povinnosti (pravidla bezpečnosti a práce ve třídě; DÚ)

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

E/ NAŠE SPECIFIKA:

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

výuka probíhá od 1. ročníku; od 6. ročníku škola pořádá zájezd do Velké Británie (dobrovolná účast); ve
4. a 5. ročníku je zařazen další předmět anglická konverzace (1 hodina); ve výuce jsou využívány kromě
učebnic a pracovních sešitů i doplňkové materiály a interaktivní tabule; výuka probíhá zpravidla
v menších skupinách

F/ MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: hudební výchova, výtvarná výchova, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, občanská výchova

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

ČESKÝ JAZYK
A/ ČASOVÉ VYMEZENÍ:

Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. – 5. ročníku 8 hodin a v 6., 8. ročníku 5 hodin, v 7. a 9.
ročníku 4 hodiny

B/ ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ:

Výuka probíhá ve třídách

C/ OBSAHOVÉ VYMEZENÍ:

V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. ročníku je vzdělávací obsah na 1. i 2. stupni
rozdělen do tří složek: Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova a Literární výchova. Ve
výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná.
 V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné
podoby českého jazyka, učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede
žáky k logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného a srozumitelného
vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i obecné
intelektové dovednosti žáků, např. porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle
určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává
nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.
 V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst
s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného
textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho
obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.
 V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat
jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o
přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí
základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu.
Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje,
životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Ve všech ročnících je věnován prostor
pro recitaci, na 1. stupni i pro dramatizaci.

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
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D/ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE:


Kompetence k učení

Žák:
→ aktivně se zapojuje do výuky – samostatné práce, referáty, práce ve skupinách
→ dokáže si organizovat čas k učení, poznává smysl a cíl učení a ochotu k celoživotnímu učení
→ dokáže vyhledat, třídit a pracovat s potřebnou informací v tištěné i elektronické podobě (Pravidla
pravopisu, Slovník spisovné češtiny, internet…), vyhledávat souvislosti, orientovat se v různých
typech textů a propojovat poznatky různého druhu
→ posoudí vlastní pokrok, kriticky dokáže zhodnotit své výsledky
→ připravuje se na účast v soutěžích - školní a oblastní recitační, olympiády v ČJ



Kompetence k řešení
problémů

Žák:
→ dokáže samostatně řešit problémy, využívá získaných vědomostí a dovedností k objevování
správného řešení
→ užívá vlastní úsudek, využívá vlastních zkušeností při řešení problémů a hledání vhodných způsobů
při řešení problémových situací
→ činí rozhodnutí, které je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí



Kompetence
komunikativní

Žák:
→ soustavně rozvíjí slovní zásobu, učí se kultivovanému, srozumitelnému a výstižnému vyjadřování v
ústním i písemném projevu
→ utváří si schopnost vyjádřit svůj názor, myšlenku, přání, prosbu; schopnost respektovat při
komunikaci druhého
→ komunikuje ve výuce i mimo ni – prezentace žákovských prací, referáty, skupinové prezentace,
v rámci Školního parlamentu může oslovovat ostatní školním rozhlasem, aktivně se účastní besed o
knihách, filmech

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
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Kompetence sociální a
personální

Žák:
→ rozvíjí klima přátelských vztahů, vzájemného respektu a úcty mezi žáky navzájem i mezi žáky a
učiteli
→ dbá na dodržování zásad slušného chování (pozdrav, omluva, žádost, rozloučení)
→ rozvíjí svoji samostatnost, sebedůvěru, zodpovědnost při prezentaci své práce, četbě, recitaci
→ podílí se na efektivní spolupráci, pozitivním sebehodnocení a sebeúctě
→ pomáhá žákům-cizincům začlenit se do kolektivu skupiny, třídy



Kompetence občanská

Žák:
→ zajímá se o kulturní dědictví (knihy, divadlo, tradice)
→ kriticky posuzuje informace z médií, utváří si vlastní názor
→ dodržuje své povinností ve škole i mimo školu, je si vědom svých práv



Kompetence pracovní

Žák:
→ efektivně si dokáže rozvrhnout čas pro svoji práci, využívá zkušeností a znalostí z jiných předmětů
→ rozvíjí dovednost pracovat dle zadání či postupu (ústního i písemného) a zároveň dovede předat
své požadavky, metody či způsoby práce ústní či písemnou formou ostatním

E/ NAŠE SPECIFIKA:

Žáci již od 1. ročníku úzce spolupracují s Knihovnou na Vinohradech, kam pravidelně docházejí na
programy určené dětem dané věkové kategorie a které aktivně napomáhají rozvíjet čtenářskou
gramotnost žáků a získávat pozitivní vztah ke knihám.
Dále se zaměřuje na rozvíjení kultivovaného projevu písemného i ústního. Žáci si osvojují souvislé,
plynulé a srozumitelné vyjadřování. Učitel se snaží o prohloubení zájmu žáků o český jazyk, zároveň
uplatňuje individuální přístup k žákům nadaným.

F/ MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY:

Na 1. stupni je český jazyk úzce spjat se všemi vyučovanými oblastmi, tzn. Matematika, Člověk a jeho
svět, Anglický jazyk, Praktické činnosti, HV, VV, TV.
Na 2. stupni se uplatňuje převážně propojení s předměty D, OV, Aj, Inf., Pč (VkP), Hv, Vv
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PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK

ROČNÍK: 1.

TÉMA
SVĚT SLOV

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:









SVĚT POHÁDKY

rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova
skládá a rozkládá slova na hlásky a
slabiky
pozná velká i malá tiskací písmena
sestavuje slova z písmen
čte slova
čte krátké věty
nacvičuje psací písmo
píše slova a krátké věty

Žák:
 pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele a podle svých
schopností
 rozvíjí slovní zásobu

 seznamuje se s literárními pojmy

UČIVO

POZNÁMKY

Jazyková, komunikační a slohová
výchova
 hláskosloví, stavba slov, nauka o
slově
 přízvuk, výslovnost, délka
samohlásek
 velké písmeno na začátku věty
 tečka, vykřičník, otazník na konci
věty, správná intonace
 nácvik jednotlivých tvarů písmen
 přepis tiskací podoby do psací
 přepis mluvené podoby do psané
 čitelnost, úhlednost písma
Literární výchova
 vyprávění a četba pohádek učitelem
 poslech pohádky z nahrávky
 řízený rozhovor o dané pohádce
(vyprávění obsahu, vztah dobra a
zla, kladné a záporné postavy,
poučení)
 dramatizace pohádek
 říkadlo, hádanka, rozpočitadlo

Základní hygienické
návyky (správné sezení,
držení psacího náčiní,
hygiena zraku)
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PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK
TÉMA

ROČNÍK: 2.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

SKLADBA

Žák:
Jazyková výchova
 rozlišuje v textu druhy vět podle
 druhy vět
postoje mluvčího
 k vytvoření vět volí vhodné jazykové i  správný pořádek slov ve větě
zvukové prostředky

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV

Žák:
 porovnává významy slov (slova
opačná, významem souřadná,
nadřazená a podřazená)
 vyhledává v textu slova významově
příbuzná

Jazyková výchova
 slova nadřazená, podřazená,
souřadná, opačná

Žák:
 rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova

Jazyková výchova

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

 zvládne rozdělit slova na hlásky,
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

TVAROSLOVÍ

Žák:
 seznamuje se se slovními druhy:
podstatná jména, slovesa, spojky
 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen

 slova podobného významu

 slovo, počet slabik, členění na hlásky
(souhlásky, samohlásky, dvojhlásky)
 sluchové rozlišení hlásek, výslovnost
samohlásek, souhlásek a
souhláskových skupin
Jazyková výchova
 podstatná jména
 slovesa, spojky

POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK
TÉMA
PRAVOPIS

ČTENÍ

ROČNÍK: 2.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 odůvodňuje a správně píše i/y po
tvrdých a měkkých souhláskách

UČIVO
Jazyková výchova
 psaní i/y po tvrdých souhláskách
 psaní i/y po měkkých souhláskách

 odůvodňuje a správně píše dě, tě,ně,
bě, pě, vě, mě – mimo morfologický
šev
 odůvodňuje a správně píše ú/ů

 psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

 odůvodňuje a správně píše párové
souhlásky na konci slov

 psaní párových souhlásek na konci
slov

 odůvodňuje a správně píše velká
písmena na začátku vět a v typických
případech vlastních jmen osob, zvířat
a místních pojmenování

 velká písmena na začátku vět
 vlastní jména osob, zvířat, měst

Žák:
 čte plynule a s porozuměním
 pečivě vyslovuje, správně dýchá a
volí vhodné tempo

 psaní ú/ů

Komunikační a slohová výchova
 nácvik správné techniky čtení
 nácvik uvědomělého čtení, plynulé
spojování do slabik, slov, správná
výslovnost délky samohlásek
 plynulé čtení jednoduchých vět
 užívání správného větného přízvuku
 uplatňování přirozené intonace

POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK
TÉMA

ROČNÍK: 2.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

PÍSEMNÝ PROJEV

Žák:
 zvládá základní hygienické návyky
spojené se psaním (sezení, držení
psacích potřeb, hygiena zraku)
 zvládá správnou techniku psaní
(úhlednost, čitelnost, formální
úpravu textu)
 porozumí písemným pokynům
přiměřené složitosti
 dokáže napsat svoji adresu,
blahopřání, pozdrav z prázdnin

Komunikační a slohová výchova
 nácvik psaní velkých tiskacích
písmen
 psaní psacích písmen podle
tvarových skupin
 procvičování spojování písmen o, v,
s, b s ostatními písmeny
 spojování písmen vratným tahem
 psaní diakritických znamének
 dodržování tvarů a velikosti písmen
a číslic
 úprava písemnosti (čitelnost,
přehlednost, datum, nadpis)
žánry písemného projevu: adresa,
blahopřání, pozdrav z prázdnin

NASLOUCHÁNÍ

Žák:
 rozvíjí komunikační dovednosti
(praktické a věcné naslouchání)

Komunikační a slohová výchova
 upevňování základních
komunikačních pravidel
 nácvik pozorného, soustředěného
naslouchání a následné reakce
otázkami

POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK
TÉMA

ROČNÍK: 2.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

MLUVENÝ PROJEV

Žák:
Komunikační a slohová výchova
 učí se respektovat základní
 upevňování základních
komunikační pravidla v rozhovoru
komunikačních pravidel
(pozdrav, oslovení, ukončení dialogu,
 rozvoj znělého hlasu, srozumitelné
střídání rolí mluvčího a posluchače)
mluvy, správného dýchání, oprava
nedbalé výslovnosti
 zvládá techniku projevu (dýchání,
 popis předmětů a jejich vlastností
výslovnost, tempo), mimojazykové
 popis děje na základě pozorování
prostředky (mimika, gesta)
 popis děje na základě jednoduché
 zvládá jednoduchý popis předmětů a
obrázkové osnovy
jejich vlastností a dokáže vyprávět
jednoduchý děj na základě
pozorování a obrázkové osnovy

ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ

Žák:
 vyjadřuje své pocity z přečteného
textu i poslechu a zaznamenává je
(od 2. pol. příprava na čtenářské
deníky)

Literární výchova
 vyjadřování vlastních pocitů z textu
a poslechu
 doporučení knihy spolužákům

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY

Žák:
 seznamuje se se základními
literárními žánry

Literární výchova
 ilustrace, ilustrátor, báseň, rým,
hádanka, rozpočitadlo, říkanka,
kniha, čtenář, vyprávění, vypravěč
 kulturní život v regionu

POZNÁMKY

Průběžná návštěva
knihovny
Čtenářská dílna

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK
TÉMA
POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ A
TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM
TEXTEM

ROČNÍK: 2.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 rozlišuje pohádku od ostatních
vyprávění
 čte ve vhodném tempu a frázování
texty přiměřené věku, pracuje
tvořivě dle svých schopností a podle
pokynů učitele
 volně reprodukuje text podle svých
schopností
 tvoří vlastní krátký text na dané
téma
 rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších

UČIVO
Literární výchova
 poslech pohádek




vyprávění pohádek,
spojování textů s ilustrací
dramatizace pohádky



reprodukce textu



tvorba vlastního textu na dané
téma
přednes básní a říkadel



POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK
TÉMA

ROČNÍK: 3.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

SKLADBA

Žák:
Jazyková výchova
 rozlišuje větu jednoduchou a souvětí  věta jednoduchá a souvětí
podle počtu sloves
 spojuje věty do jednodušších
 spojky a spojovací výrazy
souvětí vhodnými spojkami a jinými
spojovacími výrazy

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV

Žák:
 porovnává významy slov, zvláště
slova stejného a podobného
významu (synonyma) a slova
vícevýznamová
 porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu – děj, věc,
vlastnost, okolnost
 učí se rozlišovat předponovou část,
kořen slova, příponovou část

Jazyková výchova
 významy slov

Žák:
 orientuje se v řadách, tvarech a
významech vyjmenovaných slov
 odůvodňuje a správně píše i/y po
obojetných souhláskách
 odůvodňuje a správně píše velká
písmena v případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování

Jazyková výchova
 vyjmenovaná slova

PRAVOPIS



stavba slova



psaní i/y po obojetných souhláskách



velká písmena

POZNÁMKY

Nutné pro učivo
vyjmenovaných slov!

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK
TÉMA
TVAROSLOVÍ

ROČNÍK: 3.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Žák:
 poznává a rozlišuje slovní druhy
v základním tvaru
 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných,
přídavných jmen a sloves
 určuje osobu a číslo u sloves
 rozlišuje u sloves tvar určitý a
infinitiv

Jazyková výchova
 slovní druhy

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

Žák:
 v mluveném projevu se snaží o
správnou modulaci souvislé řeči

Jazyková výchova
 tempo, intonace, přízvuk

ČTENÍ

Žák:
 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
 rozumí písemným pokynům
přiměřené složitosti
Žák:
 respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru

Komunikační a slohová výchova
 plynulé čtení vět jednoduchých a
souvětí

NASLOUCHÁNÍ



podstatná jména, přídavná jména,
slovesa




slovesa – osoba, číslo
slovesa-tvar určitý, infinitiv

Komunikační a slohová výchova
 praktické a věcné naslouchání

POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK

ROČNÍK: 3.

TÉMA
PÍSEMNÝ PROJEV

MLUVENÝ PROJEV

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Žák:
 zvládá základní hygienické návyky
spojené s psaním (správné sezení,
držení psacího náčiní, hygiena zraku,
zacházení s grafickým materiálem)
 píše správné tvary písmen a číslic,
kontroluje vlastní písemný projev

Komunikační a slohová výchova
 dodržování základních hygienických
návyků spojených s psaním
 upevňování správných tvarů písmen
a číslic
 formální úprava textu





píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení

Žák:
 porozumí mluveným pokynům
přiměřené složitosti
 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích


zvládá základní komunikační
pravidla

POZNÁMKY

(sešit, zápisky – datum,
nadpis, členění textu,
posloupnost…)

žánry písemného projevu: adresa,
blahopřání, pozdrav z prázdnin

Komunikační a slohová výchova
 stylizace, kompozice, slovosled
 základy techniky mluveného projevu
 výběr vhodných jazykových
prostředků i mimojazykových
prostředků
 komunikační pravidla



(dýchání, tvoření
hlasu, výslovnost)



(oslovení, zahájení a
ukončení dialogu,
střídání
rolí mluvčího a
posluchače, zdvořilé
vystupování)

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK

ROČNÍK: 3.

TÉMA
MLUVENÝ PROJEV

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 na základě vlastních zážitků tvoří
krátký mluvený projev



ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY

seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh

UČIVO

POZNÁMKY

Komunikační a slohová výchova
 vyjadřování závislé na komunikační
situaci
 komunikační žánry: pozdrav,
oslovení, omluva, prosba, dialog na
základě obrazového materiálu,
vypravování
 obrázková osnova a vyprávění

Žák:
 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty
přiměřené věku
 poslech literárních textů

Literární výchova
 čtení s porozuměním vhodných
literárních textů

Žák:
 rozezná a používá při svém
vyjadřování základní literární druhy
a žánry: báseň, pohádka, spisovatel,
básník, kniha, čtenář

Literární výchova
 základní literární druhy a žánry:
báseň, pohádka, pověst, spisovatel,
básník, kniha, čtenář
 divadlo, herec, divadelní
představení, režisér
 kulturní život v regionu



poslech literárních textů

Průběžná návštěva
knihovny
Čtenářská dílna

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK
TÉMA
TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM
TEXTEM

ROČNÍK: 3.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 přednáší ve vhodném frázování a
tempu literární texty přiměřené
věku
 vyjadřuje své pocity z přečteného
textu
 rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších
 odlišuje pohádku od ostatních
vyprávění
 pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele a podle svých
schopností

UČIVO

POZNÁMKY

Literární výchova
 přednes poezie (i zpaměti)


vyjádření pocitů z přečteného textu



próza, verše – hledání rozdílů ve
vyjadřování
pohádka, vyprávění (pohádka
folklorní, autorská – moderní,
klasická)
dramatizace pohádky
vlastní výtvarný doprovod






Např.:
Autoři: B. Němcová, K.J.
Erben, J. Drda, J. Karafiát,
J.Š. Kubín, V. Čtvrtek, O.
Sekora, K. Čapek, J. Čapek,
M. Macourek, H. Ch.
Andersen, bratři
Grimmové, L. Caroll, O.
Wilde, Ch. Perrault, A.A.
Milne, A. de Saint-Exupéry)

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK
TÉMA
SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV

ROČNÍK: 4.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Žák:
 porovnává významy slov, zvláště
slova stejného nebo podobného
významu a slova vícevýznamová
 rozlišuje slova spisovná a
nespisovná
 rozlišuje ve slově kořen, část
příponovou, předponovou a
koncovku

Jazyková výchova
 významy slov (antonyma,
synonyma, homonyma)
 slova citově zabarvená
 slova spisovná a nespisovná

TVAROSLOVÍ

Žák:
 určuje slovní druhy
plnovýznamových slov a využívá je
v gramaticky správných tvarech ve
svém mluveném projevu

Jazyková výchova
 slovní druhy
 vzory podstatných jmen
 skloňování podstatných jmen
 slovesa – slovesný způsob
 předložky s, z

SKLADBA

Žák:
 vyhledá základní skladební dvojici
 odlišuje větu jednoduchou a
souvětí, užívá vhodných
spojovacích výrazů, podle potřeby
je obměňuje

Jazyková výchova
 podmět, přísudek (holý)
 věta jednoduchá, souvětí
 spojovací výrazy



stavba slova-kořen, předponová a
příponová část, koncovka

POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK

ROČNÍK: 4.

TÉMA
PRAVOPIS

ČTENÍ

MLUVENÝ PROJEV

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Žák:
 píše správně i/y po obojetných
souhláskách
 píše správně koncovky podstatných
jmen
Žák:
 čte s porozuměním náročné texty
potichu i nahlas

Jazyková výchova
 vyjmenovaná slova, slova příbuzná

Žák:
 volí náležitou intonaci, přízvuk,
pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru

Komunikační a slohová výchova
 komunikační žánry: vzkaz, zpráva,
oznámení, dialog na základě
obrazového materiálu, telefonický
rozhovor
 spisovná a nespisovná výslovnost



PÍSEMNÝ PROJEV

rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji využívá
podle komunikační situace

Žák:
 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační
žánry
 dbá na formálně správnou úpravu
textu v sešitech



koncovky podstatných jmen,
skloňování
Komunikační a slohová výchova
 zdokonalování techniky čtení
(pozorné, plynulé, vyhledávání
informací, klíčová slova)

Komunikační a slohová výchova
 žánry písemného projevu: zpráva,
oznámení, vzkaz, inzerát


dodržování formální úpravy v
sešitech

POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK

ROČNÍK: 4.

TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

POZNÁMKY

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM
TEXTEM

Žák:
 volně reprodukuje text

Literární výchova
 reprodukce obsahu slyšeného,
čteného textu
 hodnocení vlastností literárních
postav, hledání motivů činů
literárních postav
 vedení čtenářských deníků

Čtenářská dílna

ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ
POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ

Žák:
 vyjadřuje své dojmy z četby

Literární výchova
 správné a plynulé čtení – tiché i
hlasité
 poezie, próza

Průběžná návštěva
knihovny



ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY

rozlišuje různé typy uměleckých i
neuměleckých textů

Žák:
 používá při rozboru textů
elementární pojmy

Literární výchova
 bajka, povídka, poezie, próza
 verš, rým, přirovnání
 hlavní a vedlejší postavy
 kulturní život v regionu

Např.: Ezopovy bajky,
Staré pověsti české, J.
Žáček, E. Frynta…

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK

ROČNÍK: 5.

TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

STAVBA SLOVA

Žák:
 určuje ve slovech kořen, část
příponovou, předponovou a
koncovku

Jazyková výchova
 kořen, část příponová, předponová
a koncovka
 shrnutí učiva o rozboru stavby slova

TVAROSLOVÍ

Žák:
 určuje mluvnické kategorie sloves a
podstatných jmen

Jazyková výchova
 mluvnické kategorie sloves: osoba,
číslo, způsob, čas
 mluvnické kategorie podstatných
jmen: rod, číslo, pád, vzor

SKLADBA

Žák:
 vhodně změní větu jednoduchou
v souvětí, užívá správných
spojovacích výrazů

Jazyková výchova
 věta jednoduchá, souvětí,
spojovací výrazy

PRAVOPIS

Žák:
 zvládá základní příklady
syntaktického pravopisu


Jazyková výchova
 shoda přísudku s podmětem
 koncovky podstatných jmen a
přídavných jmen tvrdých a
měkkých
odůvodňuje a správně píše skupiny:
 skupiny: bě/bje, vě/vje, pě,
bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
mě/mně
 předpony vz-, s-, z-, bez-, roz(atd.)

POZNÁMKY

seznámit žáky i s příd.
jmény přivlastňovacími
(žák by měl jen určit, že
jde o druh příd. jména
přivl.– ne vzor a
koncovku)

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK
TÉMA

ROČNÍK: 5.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

ČTENÍ

Žák:
 rozlišuje podstatné a okrajové
informace v textu vhodném pro
daný věk, podstatné informace
zaznamenává
 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení

Komunikační a slohová výchova
 praktické čtení: znalost
orientačních prvků v textu
 věcné čtení

MLUVENÝ PROJEV

Žák:
 reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si
z něj podstatná fakta, posuzuje
úplnost či neúplnost jednoduchého
sdělení
 rozpoznává manipulativní
komunikaci v reklamě, posuzuje
úplnost či neúplnost jednoduchého
sdělení
Žák:
 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační
žánry
 sestaví osnovu vyprávění a na jejím
základě vytváří krátký mluvený nebo
písemný projev s dodržením časové
posloupnosti

Komunikační a slohová výchova
 vzkaz, zpráva, oznámení,
vypravování

PÍSEMNÝ PROJEV



POZNÁMKY

reklama

Komunikační a slohová výchova
 popis, jednoduché tiskopisy
(přihláška, dotazník)
 vypravování, osnova

Možno zařadit i sepsání
oznámení do novin,
výpisy údajů ze slovníku,
sestavení poznámky
z textu, sepsání krátké
zprávy ze školních akcí
nebo zájmové činnosti

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK
TÉMA

ROČNÍK: 5.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ
POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ

Žák:
 vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je


Literární výchova
 výrazné čtení
 záznam hlavních myšlenek
přečteného textu

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM
TEXTEM

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

Literární výchova
 přednes vhodných literárních textů
 volná reprodukce přečteného nebo
slyšeného textu
 tvorba vlastního textu na dané
téma

POZNÁMKY

Průběžná návštěva
knihovny
Čtenářská dílna

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK
TÉMA
ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY

ROČNÍK: 5.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
 při jednoduchém rozboru
literárních textů používá
elementární literární pojmy

UČIVO
Literární výchova
 druhy a žánry dětské literatury
 lyrika, epika
 hlavní a vedlejší postavy, prostředí
děje
 divadlo – konflikt a jeho řešení
(komické, tragické)
 film – loutkový, hraný, animovaný
scénář
 kulturní život v regionu

POZNÁMKY
literatura umělecká a
věcná, v proměnách času
lidová slovesnost

Školní vzdělávací program „ Královská škola“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: DRAMATICKÁ VÝCHOVA
TÉMA
ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY
DRAMATICKÉHO JEDNÁNÍ

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 zvládá základy správného tvoření
dechu, hlasu, artikulace, správného
držení těla
 dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat
své emoce a rozpoznat je v chování
druhých

UČIVO



práce s dechem, správné tvoření
hlasu
držení těla



vstupuje do jednoduchých rolí a
přirozeně v nich jedná



herní dovednosti (vstup do role)



spolupracuje ve skupině na tvorbě
jevištní situace
přijímá pravidla hry



sociálně komunikační dovednosti



náměty a témata v dramatických
situacích





řazení situace v časové následnosti
práce s textem
příběh podle obrázkové osnovy



PROCES DRAMATICKÉ A INSCENAČNÍ
TVORBY

ROČNÍK: 1.,2.

Žák:
 rozpoznává témata a konflikty
v situacích a příbězích



rozlišuje herní a reálnou situaci
spolupracuje ve skupině na tvorbě
jevištní situace

POZNÁMKY

dramatické situace

spolupráce, komunikace
v běžných životních
situacích, v herních
situacích, reflexe a
hodnocení

Školní vzdělávací program „ Královská škola“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: DRAMATICKÁ VÝCHOVA
TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY


UČIVO

dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat
své emoce a rozpoznat je v chování
druhých
spolupracuje ve skupině při tvorbě
menšího jevištního tvaru
vstupuje do jednoduchých rolí a
přirozeně v nich jedná
využívá různé výrazové prostředky





improvizovaná situace
minipříběh
přednes




pohyb, hlas
maska, loutka

 reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek
z dramatického díla (divadelního,
filmového)
 sleduje prezentace ostatních




loutkové divadlo
pohybové divadlo





Reflexe dramatického umění

ROČNÍK: 1.,2.
POZNÁMKY
příprava a realizace
divadelního tvaru (pro
rodiče, spolužáky)

Školní vzdělávací program „ Královská škola“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

DRAMATICKÁ VÝCHOVA
A/ ČASOVÉ VYMEZENÍ:

výuka probíhá jako samostatný předmět: 1., 2. ročník – 1 hodina.

B/ ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ:

výuka probíhá ve třídě nebo ve školní družině, většinou mimo lavice na koberci

C/ OBSAHOVÉ VYMEZENÍ:
předmět je zaměřen na zvládání základů správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a
správného
držení těla; na vyjadřování základních emocí hlasem a pohybem
rozpoznávání
jich
v chování
druhých
na
rozlišování
herních
a
reálných
situací;
přijímání
pravidel
hry;
vstupování
do
jednotlivých
rolí
a
přirozeně
v nich
jednat
na
zkoumání
témat
a
konfliktů
na
základě
vlastního
jednání
na
spolupráci
ve
skupině
na
tvorbě
jevištní
situace;
prezentovat
ji
před
spolužáky;
sledovat
prezentaci
ostatních
na
reflektování
svého
zážitku
z dramatického
díla
(divadelního,
filmového,
televizního,
rozhlasového)
pomocí
učitele
na
propojování
somatických
dovedností
a
kombinování
za
účelem
vyjádření
vnitřních
stavů
a
emocí
vlastních
i
určité
postavy
na
práci
s pravidly
hry;
na
umění
a
cit
vstoupit
do
role
a
v herní
situaci
přirozeně
a
přesvědčivě
jednat
na
práci
ve
skupině
při
vytváření
menšího
inscenačního
tvaru
a
využívat
přitom
různých výrazových
prostředků
na
prezentaci
inscenačního tvaru před spolužáky a na základě sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele
na něm dále pracovat, sledovat a hodnotit prezentaci svých spolužáků
D/ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE:


kompetence k učení

žák zažívá úspěch a radost ze hry, je veden k reflexi i sebereflexi

 kompetence k řešení
problémů
tvůrčí skupinové práce

žák se učí správně pracovat v běžných životních situacích, v herních situacích i v situacích
skupinové inscenační tvorby, prezentace, reflexe a hodnocení, spolupráce, organizace

 kompetence
komunikativní
s ostatními, naslouchá jim)

žák rozvíjí své herní dovednosti – práci s dechem, správnou tvorbu hlasu, držení těla,
vstup do role, přirozené a přesvědčivé jednání (výstižně se vyjadřuje, komunikuje

 kompetence sociální
a personální

žák se podílí na skupinové spolupráci, utváření rolí (i své vlastní), přijímá herní pravidla a
tvořivě je rozvíjí

 kompetence občanská
cítění

žák se učí respektovat odlišnost a rozdíly kulturní, národnostní i osobní, rozvíjí empatické

 kompetence pracovní

žák se učí řazení situací v časové i příčinné následnosti, dramatizaci předlohy

E/ NAŠE SPECIFIKA:
dramatická výchova je zařazena v rámci disponabilní časové dotace pro část dětí ve třídě,
která jí dala přednost před výukou anglického jazyka
F/ MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY:
dále

prvky dramatické výuky je možno využít i v dalších předmětech, především v ČJ a PRV,
v TV, VV a PČ, v rámci předmětu se uplatňuje především průřezové téma OSV

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA
TÉMA
VOKÁLNÍ ČINNOSTI

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:




POSLECHOVÉ ČINNOSTI

ROČNÍK: 1.



POZNÁMKY

zpívá na základě svých dispozic, čistě a
rytmicky správně a s radostí
naučí se písně lidové i umělé (navázat
na MŠ)
vytváří si citový vztah k hudbě



správné dýchání, zřetelné vyslovování a
uvolněné zpívání, rytmizace říkadel

umí rozlišit vysoké a nízké tóny, mužské
a ženské hlasy
pozná určité hudební nástroje



rozlišování „zvuků“, vysokého a
hlubokého tónu, rozlišení mužského a
ženského hlasu
poslech některých hudebních nástrojů klavír, kytara, housle, flétna

Žák:


UČIVO

INSTRUMENTÁLNÍ A HUDEBNĚ POHYBOVÉ Žák:
 reaguje pohybem na znějící hudbu, umí
ČINNOSTI
používat některé Orffovy nástroje –
pojmenovává je a rytmizuje s nimi
písničky, jednoduché doprovody






doprovody na Orffovy nástroje, hra na
tleskání, dupání, luskání
tělo
apod.
jednoduché taneční hry a tanečky

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA
TÉMA
VOKÁLNÍ ČINNOSTI

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
zpívá v jednohlase
pozvolna se snaží rozšiřovat hlasový
rozsah (v rozsahu jedné oktávy)



rozpoznává stoupající a klesající
melodii, rozlišuje vyšší tón od nižšího
naučí se rozpoznávat další hudební
nástroje
umí poznat trampskou písničku



umí popsat a nakreslit notovou
osnovu, poznat houslový klíč a
nakreslit noty



Žák:




HUDEBNÍ NAUKA

UČIVO

POZNÁMKY

Žák:



POSLECHOVÉ ČINNOSTI

ROČNÍK: 2.

Žák:












opakování a doplnění dechových a
hlasových cvičení z 1. ročníku –
správné dýchání, výslovnost
dodržení rytmu
hlavový tón

poslech písniček zpívaných dětskými
sbory
pokračování
v poznávání
dalších
lidových i umělých písniček
rozpoznání dalších hudebních nástrojů trubka, buben, klarinet
seznámení s trampskou písničkou
seznámení
s drobnými
dětskými I. Hurník - Příběhy jedné
kapely
skladbami

seznámení s pojmem notová osnova,
houslový klíč, noty (celá, půlová,
čtvrťová, osminová)
rozlišení tempa

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA
TÉMA
INSTRUMENTÁLNÍ A HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

ROČNÍK: 2.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:



procvičuje osvojené pohybové činnosti
a tanečky z 1. třídy
provádí jednoduché doprovody

UČIVO


rytmizování a ztvárnění písniček



doprovody s Orffovými nástroji

POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA
TÉMA
VOKÁLNÍ ČINNOSTI

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:




POSLECHOVÉ ČINNOSTI

ROČNÍK: 3.

zdokonaluje čistý a rytmicky přesný
zpěv s dynamickými odstíny
zazpívá trojzvuk
pokusí se o kánon

Žák:
 naučí se naslouchat hudbě, pozná
ukázky
 rozpozná dechové nástroje
 pozná státní hymnu a ctí ji

UČIVO










HUDEBNÍ NAUKA

Žák:
 umí se orientovat v notové osnově,
naučí se stupnici C-dur
 zpívá podle dynamických znamének







POZNÁMKY

rozvoj hlasu dětí, hlavový tón, měkké
nasazení, uvolněný zpěv, dodržení
rytmu, správná výslovnost a pěvecký
postoj
Bratře Kubo
durový trojzvuk, kánon

opakovat poslechové skladby ze 2.
ročníku
nově přidat českou hudbu pro
slavnostní příležitosti
seznámení
s dalšími
hudebními
nástroji – dechovými a smyčcovými
poslech současné taneční hudby
poslech státní hymny

opakovat notovou osnovu
nově noty ve stupnici C-dur
pomlky
dvoučtvrteční a tříčtvrteční takt
znalost dynamických znamének (p, mf,
f)

A. Dvořák - Rusalka, B.
Smetana - Prodaná nevěsta
klarinet, fagot, lesní roh,
trubka, zobcová a příčná
flétna

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA
TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

INSTRUMENTÁLNÍ A HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

Žák:
 umí chodit-tančit na 2/4 takt
 diriguje 2/4 takt
 doprovází písničky na Orffovy nástroje
nebo na vlastní hudební nástroje
 snaží se pohybem vyjádřit hudbu

ROČNÍK: 3.
UČIVO




dvoudobý krok, přísunový krok, tanec –
polka
taktování 2/4 taktu
žáci se pohybem snaží vyjádřit hudbu a
doprovázet se na hudební nástroje

POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA
TÉMA
VOKÁLNÍ ČINNOSTI

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:



POSLECHOVÉ ČINNOSTI






nadále pokračovat ve správném
zpívání (dýchání, výslovnost, měkké
nasazení, uvolněný zpěv)
kánon, dvojhlas

rozpozná pěvecké sbory
umí vyjmenovat hudební nástroje
v orchestru
pozná základní díla některých
hudebních skladatelů






sbor dětský, ženský, mužský a smíšený
ukázky z děl českých i cizích skladatelů
opakování hudebních nástrojů
nově drnkací a bicí

umí zapsat v notách 2/4, 3/4 takt
taktuje známé písničky
umí rozlišit mollovou a durovou píseň
realizuje (zpěvem, hrou, tancem)
jednoduchou melodii










opakování 2/4 a 3/4 taktu
nově 4/4 takt
opakování not ve stupnici
určení délky noty
nota s tečkou
koruna
repetice
stupnice durová a mollová

Žák:





UČIVO

zdokonaluje zpěv s dodržováním
pomlk, dynamiky, přesným nasazením
a ukončením písně
zvládne kánon, pokusí se o dvojhlas

Žák:



HUDEBNÍ NAUKA

ROČNÍK: 4.
POZNÁMKY

B. Smetana - Prodaná
nevěsta, Luisina polka, A.
Dvořák - Rusalka, Slovanské
tance, L. Janáček - Lašské
tance, W. A. Mozart - Malá
noční hudba,
L.v.Beethoven - Pro Elišku,
J.J. Ryba - Česká mše
vánoční

celá-osminová

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: Hudební výchova

ROČNÍK: 4.

TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

INSTRUMENTÁLNÍ A HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

Žák:
 zvládne jednoduchý doprovodný krok
 umí předvést polku a krok valčíku
 při poslechu vyťuká nebo vytleská
rytmus
 diriguje
 zná stručně epizody ze života
některých hudebních skladatelů + dílo

UČIVO





POZNÁMKY

tance - polka a valčík
písňová forma ab, aba
doprovody na nástroje
vytleskávání
Smetana, Dvořák, Mozart,
Návštěva divadla - balet
nebo jiné dílo

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA
TÉMA
VOKÁLNÍ ČINNOSTI

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:




POSLECHOVÉ ČINNOSTI

HUDEBNÍ NAUKA

ROČNÍK: 5.

zpívá melodicky i rytmicky v jednohlase
v rozmezí c1-d2
nadanější děti mohou zkusit lidový
dvojhlas, kánon
zná slova i hudbu státní hymny, umí ji
zpívat

Žák:
 zná některé opery českých hudebních
skladatelů a některá díla světových
skladatelů
 rozpozná různé žánry populární hudby
a některé další hudební nástroje

Žák:
 rozpozná durovou a mollovou tóninu
z písniček
 zná historii vzniku státní hymny –
autory
 umí zápis 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
 zná nástroje symfonického orchestru

UČIVO



POZNÁMKY

upevňování naučených dovedností
(měkké nasazení, správné dýchání,
dodržování pomlk, dynamiky a rytmu)
sólové i skupinové zpívání








česká státní hymna
B. Smetana, A. Dvořák, L.
ukázky z děl hudebních skladatelů
Janáček, W.A. Mozart, J. S.
jazzová hudba, rock and roll
Bach
opera/muzikál
lidová kapela, zlidovělé písně
hudební nástroje v symfonickém
orchestru



opakování not-durová a mollová
tónina
koruna, nota šestnáctinová
opakování 4/4 taktu
vznik české hymny
rozdělení hud. nástrojů v orchestru
další epizody ze života hudebních
skladatelů







L. Janáček, J. J. Ryba, J. S.
Bach
jedenkrát návštěva
koncertu nebo opery

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA
TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

INSTRUMENTÁLNÍ A HUDEBNĚ POHYBOVÉ
ČINNOSTI

Žák:
 hudebně zdatní žáci předvádějí ukázky
hry na nástroje nebo tanec
 rytmické doprovody na Orffovy
nástroje či jiné nástroje
 taneční improvizace na hudbu
 umí základní kroky polky, valčíku či
jiného tance

ROČNÍK: 5.
UČIVO



POZNÁMKY

doprovod k písním na „tělo“ nebo
hudební nástroje (klavír, flétna, housle,
kytara, harmonika)
tance – polka, valčík, menuet, rock and menuet, mazurka, rock and
roll
roll

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

HUDEBNÍ VÝCHOVA
A/ ČASOVÉ VYMEZENÍ:

1. - 8. ročník 1 hod/týdně

B/ ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ:

Předmět se vyučuje v učebně s klavírem nebo jinými nástroji, příp. v učebně s další technikou

C/ 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
využití jako prostředku komunikace.
Tyto hudební činnosti rozvíjejí celkovou osobnost žáka, vedou ho k rozvíjení hudebnosti, která se
posléze projevuje v individuálních hudebních dovednostech jedince (konkrétně se jedná o dovednosti
rytmické, pěvecké, poslechové, intonační, instrumentálně pohybové apod.)
Prostřednictvím vyjmenovaných činností žák uplatňuje podle svých schopností svůj potenciál ve zpěvu
(sólo, skupina, sbor), v instrumentálním doprovodu a v pohybovém ztvárnění hudby, jež také závisí
na individuálním zájmu a zaměření každého žáka.






Vokální činnost je zaměřena na práci s hlasem, která zahrnuje kultivaci mluvního a pěveckého
projevu s důrazem na posilování správných pěveckých návyků.
Instrumentální činnost obsahuje výuku hry na hudební nástroj a využívání této hry při hudební
produkci.
Hudebně pohybová činnost zahrnuje podněcování žákovy schopnosti ztvárnit hudbu pohybem a
gesty.
Poslechová činnost je zaměřena na žákovo aktivní vnímání, analyzování a interpretování znějící
hudby. Žák má poznat hudbu v různých stylových, žánrových i funkčních podobách.

D/ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE:

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685



Kompetence k učení

Žák:
→ vyhledává a třídí informace
→ uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích
oblastí
→ poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení



Kompetence k řešení problémů

Žák:
→ vyhledává informace vhodné pro řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky



Kompetence komunikativní

Žák:
→ formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory
→ naslouchá promluvám jiných lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje
→ rozumí různým typům textů, záznamů, gest, zvuků a běžně používaným informačně
komunikačním prostředkům



Kompetence sociální a personální

Žák:
→ podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání
a druhými lidmi, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby
poskytne pomoc nebo o ni požádá



Kompetence občanská

Žák:
→ respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní
postoj k uměleckým dílům, aktivně se zapojuje do kulturního dění



Kompetence pracovní

Žák:
→ používá nástroje, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
→ používá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje

E/ NAŠE SPECIFIKA:

Účast na pěvecké soutěži Pražská snítka nebo hudební doprovod školních akcí

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

F/ MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: ČJ, ČS, TV

Osobnostní a sociální výchova
- Realizace písní a skladeb, instrumentální činnosti - vyjadřování myšlenek a představ pomocí
hudby (dramatizace)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
- Hudební dějiny, vnímání jiných kultur

Školní vzdělávací program „KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: INFORMATIKA
TÉMA
ZÁKLADY ALGORITMIZACE

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:









OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO
ZAŘÍZENÍ

ovládá postavu pomocí příkazů
sestaví postup, který postavu vede k
cíli
ověří správnost postupu
čte zápis postupu s porozuměním,
dokáže jej doplnit, opravit v něm
chybu
dokáže určit, jaký bude výsledek
vykonání postupu postavou
orientuje se v grafu cest
z mapy cest a zápisu postupu
rozpozná počáteční a cílový stav

Žák:










pojmenuje jednotlivá digitální
zařízení, se kterými pracuje,
vysvětlí, k čemu slouží
používá pro svou práci doporučené
prostředí
edituje digitální text, vytvoří obrázek
přehraje zvuk či video
uloží svoji práci do souboru, otevře
soubor
používá schránku, krok zpět, zoom
řeší úkol použitím schránky
dodržuje pravidla práce v počítačové
učebně nebo pokyny při práci s
digitálním zařízením

ROČNÍK: 4
UČIVO

POZNÁMKY

Nadpis:
 přímé ovládání postavy s volným
cílem a se zadaným cílem
 čtení hotového zápisu postupu s
určením cíle
 doplnění chybějícího příkazu v
postupu
 sestavení postupu k zadanému cíli
 doplňování postav do mapy na
základě daného zápisu postupu

(https://imysleni.cz/ucebnice/algoritm
izace)
Výukové metody a formy:
Práce ve skupinách, diskuse,
problémová výuka, experiment (5 h).

Nadpis:
 digitální zařízení
 zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace
 ovládání myši
 kreslení čar, vybarvování
 používání ovladačů
 ovládání aplikací (schránka, krok
zpět, zoom)
 kreslení bitmapových obrázků
 psaní slov na klávesnici
 editace textu
 ukládání práce do souboru
 otevírání souborů
 přehrávání zvuku

(https://imysleni.cz/ucebnice/zakladyinformatiky-pro-1-stupen-zs)
(https://www.albatrosmedia.cz/tituly/
12848534/informatika-pro-1-stupenzakladni-skoly/)
(http://home.pf.jcu.cz/jop/)
Výukové metody a formy:
Diskuse, práce ve skupinách,
samostatná práce, praktické činnosti,
objevování, experiment (12 h).

Školní vzdělávací program „KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: INFORMATIKA
TÉMA
PRÁCE VE SDÍLENÉM
PROSTŘEDÍ

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:










ÚVOD DO PRÁCE S DATY

uvede různé příklady využití
digitálních technologií v zaměstnání
rodičů
najde a spustí aplikaci, kterou
potřebuje k práci
rozpozná způsob propojení
digitálních zařízení, uvede možná
rizika, která s takovým propojením
souvisejí
propojí digitální zařízení
při práci s grafikou a textem
přistupuje k datům i na vzdálených
počítačích a spouští online aplikace
rozpozná zvláštní chování počítače a
případně přivolá pomoc dospělého

Žák:







pracuje s texty, obrázky a tabulkami
v učebních materiálech
doplní posloupnost prvků
umístí data správně do tabulky
doplní prvky v tabulce
řadí údaje v tabulce
v posloupnosti opakujících se prvků
nahradí chybný za správný

ROČNÍK: 4
UČIVO

POZNÁMKY

Nadpis:
 využití digitálních technologií v
různých oborech
 ergonomie, ochrana digitálního
zařízení a zdraví uživatele
 práce se soubory
 propojení technologií, internet
 sdílení dat, cloud
 technické problémy a přístupy k
jejich řešen

(https://imysleni.cz/ucebnice/zakladyinformatiky-pro-1-stupen-zs)
(https://www.albatrosmedia.cz/tituly/
12848534/informatika-pro-1-stupenzakladni-skoly/)
Výukové metody a formy:
Diskuse, práce ve skupinách,
samostatná práce, praktické činnosti,
objevování, experiment (6 h).

Nadpis:
 data, druhy dat
 doplňování tabulky a datových řad
 kritéria kontroly dat
 řazení dat v tabulce
 vizualizace dat v grafu

(https://imysleni.cz/ucebnice/prace-sdaty-pro-5-az-7-tridu-zakladni-skoly)
Výukové metody a formy:
Praktické činnosti, experiment,
samostatná práce, práce ve dvojici,
diskuse (5 h).

Školní vzdělávací program „KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: INFORMATIKA
TÉMA
ÚVOD DO KÓDOVÁNÍ A
ŠIFROVÁNÍ DAT A
INFORMACÍ

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:






sdělí informaci obrázkem
předá informaci zakódovanou
pomocí textu či čísel
zakóduje/zašifruje a
dekóduje/dešifruje text
zakóduje a dekóduje jednoduchý
obrázek pomocí mřížky
obrázek složí z daných
geometrických tvarů či navazujících
úseček

ROČNÍK: 4
UČIVO
Nadpis:
 piktogramy, emodži
 kód
 přenos na dálku, šifra
 pixel, rastr, rozlišení
 tvary, skládání obrazce

POZNÁMKY
(https://imysleni.cz/ucebnice/zakladyinformatiky-pro-1-stupen-zs)
Výukové metody a formy:
Diskuse, badatelské aktivity,
problémová výuka, samostatná práce
ve dvojicích či skupinách (5 h).

Školní vzdělávací program „KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
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PŘEDMĚT: INFORMATIKA
TÉMA
ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍPŘÍKAZY, OPAKUJÍCÍ SE
VZORY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:








ÚVOD DO INFORMAČNÍCH
SYSTÉMŮ

Žák:



ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ
– VLASTNÍ BLOKY, NÁHODA

v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví
program pro ovládání postavy
v programu najde a opraví chyby
rozpozná opakující se vzory,
používá opakování, stanoví, co se
bude opakovat a kolikrát
vytvoří a použije nový blok
upraví program pro obdobný
problém
nalezne ve svém okolí systém a určí
jeho prvky
určí, jak spolu prvky souvisí

Žák:







v blokově orientovaném
programovacím jazyce sestaví
program řídící chování postavy
v programu najde a opraví chyby
rozpozná opakující se vzory,
používá opakování, stanoví, co se
bude opakovat a kolikrát
rozpozná, jestli se příkaz umístí
dovnitř opakování, před nebo za něj

ROČNÍK: 5.
UČIVO

POZNÁMKY

Nadpis:
 příkazy a jejich spojování
 opakování příkazů
 pohyb a razítkování
 ke stejnému cíli vedou různé
algoritmy
 vlastní bloky a jejich vytváření
 kombinace procedur

(https://imysleni.cz/ucebnice/zakladyprogramovani-ve-scratchi-pro-5rocnik-zakladni-skoly)
Výukové metody a formy:
Samostatná práce ve dvojici, praktické
činnosti, diskuse, objevování,
experiment, problémová výuka (8 h).

Nadpis:
 systém, struktura, prvky, vztahy

(https://imysleni.cz/ucebnice/zakladyinformatiky-pro-1-stupen-zs)
Výukové metody a formy:
Diskuse, badatelské aktivity,
samostatná práce, heuristický
rozhovor (3 h).

Nadpis:
 kreslení čar
 pevný počet opakování
 ladění, hledání chyb
 vlastní bloky a jejich vytváření
 změna vlastností postavy pomocí
příkazu a náhodné hodnoty
 čtení programů
 programovací projekt

(https://imysleni.cz/ucebnice/zakladyprogramovani-ve-scratchi-pro-5rocnik-zakladni-skoly)
Výukové metody a formy:
Samostatná práce ve dvojici, praktické
činnosti, diskuse, objevování,
experiment, problémová výuka (7 h).

Školní vzdělávací program „KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: INFORMATIKA
TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY





ROČNÍK: 5.
UČIVO

POZNÁMKY

vytváří, používá a kombinuje vlastní
bloky
přečte zápis programu a vysvětlí
jeho jednotlivé kroky
rozhodne, jestli a jak lze zapsaný
program nebo postup zjednodušit
cíleně využívá náhodu při volbě
vstupních hodnot příkazů

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ
Žák:
POMOCÍ GRAFŮ A SCHÉMAT  pomocí grafu znázorní vztahy mezi
objekty
 pomocí obrázku znázorní jev
 pomocí obrázkových modelů řeší
zadané problémy
ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ
Žák:
 v blokově orientovaném
– POSTAVY A UDÁLOSTI
programovacím jazyce sestaví
program pro řízení pohybu a reakcí
postav
 v programu najde a opraví chyby
 používá události ke spuštění činnosti
postav
 přečte zápis programu a vysvětlí
jeho jednotlivé kroky
 upraví program pro obdobný
problém

Nadpis:
 graf, hledání cesty
 schémata, obrázkové modely
 model

(https://imysleni.cz/ucebnice/zakladyinformatiky-pro-1-stupen-zs)
Výukové metody a formy:
Diskuse, badatelské aktivity,
problémová výuka, práce ve dvojicích
či skupinách (8 h).

Nadpis:
 ovládání pohybu postav
 násobné postavy a souběžné reakce
 modifikace programu
 animace střídáním obrázků
 spouštění pomocí událostí,
podmínky a jejich splnění
 vysílání zpráv mezi postavami
 čtení programů a programovací
projekt

(https://imysleni.cz/ucebnice/zakladyprogramovani-ve-scratchi-pro-5rocnik-zakladni-skoly)
Výukové metody a formy:
Samostatná práce ve dvojici, praktické
činnosti, diskuse, objevování,
experiment, problémová výuka (7 h).

Školní vzdělávací program „KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
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PŘEDMĚT: INFORMATIKA
TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY




používá podmínku k ukončení
opakování, rozpozná, kdy je
podmínka splněna
ovládá více postav pomocí zpráv

ROČNÍK: 5.
UČIVO

POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PREDMĚT INFORMATIKA I
A/ ČASOVÉ VYMEZENÍ:

Informatika je povinný předmět s hodinovou dotací 1 hodina týdně ve 4. a 5. ročníku.

B/ ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ:

Výuka probíhá v budově školy v odborné počítačové učebně vybavené stolními počítači a
dataprojektorem Třídy se dělí na skupiny tak, aby byla uplatňována zásada „1 počítač na jednoho
žáka“. Některá témata probíhají bez počítače. V řadě činností se preferuje práce žáků ve dvojicích u
jednoho počítače, aby docházelo k diskusi a spolupráci. Žák nebo dvojice pracuje individuálním
tempem.

C/ OBSAHOVÉ VYMEZENÍ:

Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své
hypotézy, diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání.
Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci. Žáci získávají základní znalosti
a dovednosti k bezpečnému ovládání výpočetní techniky, pro práci se základními kancelářskými
aplikacemi, seznamují se s různými způsoby přenosu a uchování informací, s problematikou
počítačových virů, s různými způsoby elektronické komunikace a učí se využívat nejrůznější informační
zdroje. Žáci se orientují v základní terminologii, osvojují si zacházení s počítačem a jeho přídavnými
zařízení. Využívají výukové počítačové programy a seznámí se se základy programování.

D/ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE:


Kompetence k učení

Učitel seznamuje žáky se základními pojmy, vede žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací,
jejich propojování a syntetizaci. Rozvíjí schopnost využívat informace v procesu učení a vede žáky ke
kritickému zhodnocení výsledků své práce.



Kompetence k řešení
problémů

Učitel seznamuje žáky s různými zdroji informací, které vedou k řešení problémů. Vede žáky k
ověřování a srovnávání informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných
informací. Učí žáky obhajovat svá řešení problémů a vede žáky k vlastnímu úsudku a zkušenostem.
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Kompetence
komunikativní

Učitel seznamuje žáky s různými možnostmi komunikace s okolním světem. Učí je dodržovat základních
pravidla slušné komunikace, využívat široké možnosti informačních a komunikačních prostředků.



Kompetence sociální a
personální

Učí je rozvíjet schopnosti pracovat nejen individuálně, ale i ve dvojici, či skupině. Učí je respektovat
dohodnutá pravidla práce ve skupině a umožňujeme obhájit svůj názor. Buduje u nich sebedůvěru v
samostatný rozvoj.



Kompetence občanská

Učí je znalostem svých práv a respektování práv ostatních, vede je k plnění svých povinností a učí
aktivně ochraňovat zdraví.



Kompetence pracovní

Učí je šetrné práci s výpočetní technikou, rozvíjí smysl pro zodpovědnost. Učitel trvá na dodržování
stanovených pravidel a umožňujeme rozvoj zájmů a schopností.



Kompetence digitální

Ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Využívá je při učení i při zapojení do
života školy a do společnosti. Samostatně rozhoduje, které technologie, pro jakou činnost či řešený
problém použít. Získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah,
k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu. Vytváří a upravuje
digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků. Využívá
digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své
pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce. Chápe význam digitálních technologií pro lidskou
společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich
využívání a předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem
na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních. Při spolupráci, komunikaci a sdílení informací
v digitálním prostředí jedná eticky.

E/ NAŠE SPECIFIKA:

Klademe důraz na dobré porozumění pojmům a souvislostem, na rozvoj tvořivosti, abstrakce, logických
schopností a samostatnou práci.

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
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F/ MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY:

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

V rámci předmětu Informatika jsou realizovány některé tematické okruhy průřezových témat občanská
nauka, výtvarná výchova, výchova ke zdraví a pracovní činnosti.
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PŘEDMĚT: MATEMATIKA

ROČNÍK: 1.

TÉMA
ČÍSELNÝ OBOR 0-20

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 orientuje se v číselné řadě 0-20
 doplňuje chybějící čísla v řadě 0-20











spočítá prvky daného souboru do
20
názorně vytváří daný soubor o
určitém počtu prvků
zapíše a přečte čísla od 0 do 20
zapisuje, čte a porovnává daná čísla,
užívá znaménka <, >, =
řeší slovní úlohy na porovnávání
čísel
zpaměti sčítá a odčítá do 20 bez
přechodu desítky
používá sčítání a odčítání při řešení
praktických situací
řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání a
odčítání
řeší slovní úlohy se vztahy o nvíce(méně) v probíraném oboru
orientuje se v prostoru - rozlišuje
vpravo, vlevo, nad, pod, před, za,
hned před, hned za

UČIVO




číselná řada 0-20
názorné počítání předmětů (prvků)
v daném oboru
vytváření konkrétních souborů s
daným počtem prvků





čtení a psaní čísel
porovnávání čísel
znaménka nerovnosti,+,-,=



sčítání a odčítání do 20 bez
přechodu desítky



slovní úlohy na porovnávání čísel a
na sčítání a odčítání
řešení slovních úloh s využitím
vztahů a n-více, o n-méně
názorná orientace v prostoru





pojmy vpravo, vlevo, nad, pod,
před, za, hned před, hned za

POZNÁMKY
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PŘEDMĚT: MATEMATIKA
TÉMA
GEOMETRIE

ROČNÍK: 1.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák :
 rozezná čtverec, obdélník, kruh,
trojúhelník
 orientuje se v prostoru - rozlišuje
vpravo, vlevo, nad, pod, před, za,
hned před, hned za
 rozezná čtverec, obdélník, kruh,
trojúhelník
 rozliší rovnou a křivou čáru a
nakreslí je

UČIVO






rovinné obrazce-čtverec, obdélník,
kruh, trojúhelník
názorná orientace v prostoru
pojmy vpravo, vlevo, nad, pod,
před, za, hned před, hned za
rovinné obrazce-čtverec, obdélník,
kruh, trojúhelník
rovné a křivé čáry

POZNÁMKY
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PŘEDMĚT: MATEMATIKA
TÉMA
ČÍSELNÝ OBOR 0-100

ROČNÍK: 2.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 zpaměti sčítá a odčítá do 20
s přechodem desítky
 používá sčítání a odčítání při řešení
praktických situací
 spočítá prvky daného konkrétního
souboru do 100 po jedné, po
desítkách
 orientuje se na číselné ose a zobrazí
na ní dané číslo
 dosazuje číslo na libovolné místo
v číselné řadě
 čte, zapisuje a porovnává čísla
s použitím znamének
 řeší a vytváří slovní úlohy na
porovnávání
 určuje řády-jednotky, desítky,
stovky
 rozkládá čísla na jednotky a desítky
 provádí pamětné a písemné
operace-sčítání, odčítání, do 100
bez i s přechodem desítky
 řeší a vytváří slovní úlohy na +,z běžné praxe (pomáhá si názorem)
 odhaduje výsledky a zaokrouhluje
daná čísla na desítky

UČIVO




sčítání a odčítání v oboru do 20
s přechodem desítky
počítání po jedné, po desítkách
v oboru do 100
číselná osa



číselná řada 0-100



čtení a zápis čísel do 100



porovnávání čísel



řešení a vytváření slovních úloh na
porovnávání
určení řádů (jednotky, desítky,
stovky), rozklad čísel









pamětné i písemné sčítání a
odčítání a odčítání do 100 bez i
s přechodem desítky
řešení a vytváření slovních úloh na
sčítání a odčítání
zaokrouhlování čísel

POZNÁMKY
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PŘEDMĚT: MATEMATIKA

ROČNÍK: 2.

TÉMA
ČÍSELNÝ OBOR 0-100

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 orientuje se na číselné ose, kde
určuje násobky 2,3,4,5,10
 užívá
násobení
a
dělení
v praktických situacích




GEOMETRIE

řeší slovní úlohy na násobení a
dělení pomocí názoru
řeší praktické slovní úlohy na vztahy
n-krát více, n-krát méně
užívá závorky

Žák :
 rozezná, pojmenuje a vymodeluje
geometrická tělesa v praxi (krychle,
kvádr, koule, válec)
 nachází jejich reprezentaci v praxi
 odhaduje délku úsečky, najde krajní
body
 narýsuje úsečku dané délky a změří
ji
 rozlišuje a používá jednotky délky
(mm, cm, dm, m)
 označí úsečku a její krajní body

UČIVO




názorné zavedení násobení a
dělení na souborech různých
předmětů
násobky a násobilka 2,3,4,5,
činitelé a jejich záměna a dělení
v oboru těchto násobilek
slovní úlohy na násobení a dělení a
vztahy n-krát více (méně)
závorky



prostorová tělesa



úsečka, délka úsečky



rýsování a měření úseček



jednotky délky



označení úseček a bodů
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PŘEDMĚT: MATEMATIKA
TÉMA
ORIENTACE V ČASE

ROČNÍK: 2.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák :
 orientuje se v čase
 rozlišuje jednotky času-den, hodina,
minuta, sekunda a převádí je
 čte časové údaje na různých typech
hodin

UČIVO




den=24 hodin
hodina=60 minut
minuta=60 sekund



čtení údajů na různých hodinách
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PŘEDMĚT: MATEMATIKA

ROČNÍK: 3.

TÉMA
ČÍSELNÝ OBOR 0-1000

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:












automaticky užívá spoje všech
násobilek
užívá násobení a dělení při řešení
praktických úloh
orientuje se v číselné řadě 01000
dosazuje správná čísla na číselné
ose
zapisuje a přečte všechna
trojciferná čísla
používá sčítání a odčítání
v daném oboru při řešení
praktických úloh, používá
závorky
písemně sečte i odečte
trojciferná čísla
porovná čísla, určí přibližný rozdíl
odhaduje výsledek a
zaokrouhluje čísla na stovky a
desítky
vymýšlí a řeší slovní úlohy
z běžného života i s vyžitím více
početních úkonů

UČIVO




násobilka 6, 7, 8, 9
automatizace násobilek 2 až 10
dělení a jeho plná automatizace




číselná řada do 1000
znázorňování čísel na číselné ose



počítání po stovkách, desítkách a
jednotkách
zápisy a čtení trojciferných čísel
spočítání předmětů v daném
souboru
rozklad čísla v desítkové soustavě
porovnávání čísel
zaokrouhlování na stovky, desítky
pamětné i písemné sčítání i
odčítání do 1000
vytváření a řešení slovních úloh
odhad a kontrola výsledku











užití závorek, řešení slovních úloh
se dvěma různými početními
úkony
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PŘEDMĚT: MATEMATIKA

ROČNÍK: 3.

TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY




GEOMETRIE

Žák:










UČIVO

využívá asociativnost a
komutativnost při početních
operacích
určuje neúplný podíl a zbytek
v jednoduchých případech



dělení se zbytkem

bezpečně rozezná a vymodeluje
rovinné i prostorové geometrické
útvary
narýsuje přímku nebo několik
přímek a označí je
určí vzájemnou polohu dvou
přímek a označí průsečík přímek
rozlišuje úsečku a přímku
narýsuje polopřímky včetně
opačných a označí je
ve čtvercové síti vyznačí
rovnoběžky
ve čtvercové síti narýsuje čtverec
a obdélník
měří délky s přesností na
milimetry
určí obvod jednoduchých
obrazců (čtverec, obdélník,



rozeznání geometrických útvarů
v rovině i prostoru



rýsování přímek



vzájemná poloha dvou přímek,
označování průsečíků různoběžek



rýsování a označení polopřímek
včetně opačných
rovnoběžky ve čtvercové síti






kreslení a rýsování rovinných
obrazců ve čtvercové síti
strana rovinného obrazce, měření
obvod a jeho výpočet sečtením
délek stran (čtverec, obdélník,
trojúhelník)
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PŘEDMĚT: MATEMATIKA

ROČNÍK: 3.

TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY


trojúhelník) sečtením délek jejich
stran
narýsuje kružnici s daným
středem a poloměrem

UČIVO



délkové jednotky (včetně km)
kruh, kružnice – rýsování, vzájemná
poloha kružnice a přímky
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PŘEDMĚT: MATEMATIKA

ROČNÍK: 4.

TÉMA
ČÍSELNÝ OBOR 0 - 1000 000

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 ovládá násobení a dělení
dvojciferného čísla číslem
jednociferným
 určuje neúplný podíl a zbytek
v jednoduchých případech
 řeší slovní úlohy se dvěma různými
početními výkony, používá v případě
potřeby závorky
 orientuje se v číselné řadě 0 -1 000
000
 zapíše a přečte čísla na číselné ose a
zařadí je v číselné řadě
 počítá po tisících, desetitisících a
statisících
 určí řády a zaokrouhlí na ně daná čísla
 porovnává čísla a řeší slovní úlohy na
porovnávání
 ovládá rozklad čísel v desítkové
soustavě
 pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají
nejvýše dvě číslice různé od nuly
 pís. sčítá a odčítá čísla do 1000 000



seznamuje se se zlomky, rozlišuje
celek a jeho části, využívá názoru

UČIVO



násobení a dělení mimo obor
násobilky do 100, tj. dvojciferného
čísla jednociferným
dělení se zbytkem



složené slovní úlohy, závorky



posloupnost přirozených čísel
do 1 000 000
zápis čísel v desítkové soustavě
číselná osa, čís. řada, čtení čísel
určení řádů čísel do 1000 000







zaokrouhlování čísel na jednotlivé
řády
porovnávání čísel



rozklad čísel v desítkové soustavě



pamětné i písemné sčítání a odčítání
v daném oboru
zlomky
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ROČNÍK: 4.

PŘEDMĚT: MATEMATIKA

TÉMA
ČÍSELNÝ OBOR 0 - 1000 000

GEOMETRIE

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 pamětně násobí a dělí čísla do 1000
000 (nejvýše se 2 různými číslicemi)
jednociferným číslem
 písemně násobí až trojciferným
činitelem
 písemně dělí jednociferným dělitelem
 provádí odhady výsledků
 řeší slovní úlohy na 2 až 3 početní
výkony
 pozná a zapíše základní římské číslice

Žák :
 určí vzájemnou polohu 2 přímek
 načrtne a rýsuje různoběžky,
rovnoběžky
 vyznačuje průsečík, narýsuje kolmice
pomocí trojúhelníku s ryskou
 narýsuje čtverec, obdélník
 narýsuje kružnici s daným středem a
poloměrem
 určuje obvod a obsah rovinných
obrazců pomocí čtvercové sítě

UČIVO


písemné a pamětné násobení



písemné dělení jednociferným
dělitelem




slovní úlohy na různé početní operace
římské číslice




vzájemná poloha 2 přímek v rovině
rovnoběžky, různoběžky, průsečík



kolmost- kolmice




čtverec, obdélník
kruh, kružnice, střed a poloměr
kružnice
konstrukce útvarů ve čtvercové síti
obsah a obvod rovinných obrazců ve
čtvercové síti (čtverec, obdélník)
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PŘEDMĚT: MATEMATIKA
TÉMA
GEOMETRIE

ROČNÍK: 4.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 užívá základních jednotek obsahu
ve čtverečných jednotkách
 seznámí se prakticky se sítí kvádru
a krychle rozkládáním krabiček
 určuje osu souměrnosti
překládáním a modelováním na
názorných obrázcích a předmětech
 nakreslí souměrný útvar
 narýsuje rovnoramenný a
rovnostranný trojúhelník

UČIVO


jednotky obsahu



síť kvádru a krychle



osa souměrnosti, osa úsečky




souměrné útvary
rovnoramenný a rovnostranný
trojúhelník
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PŘEDMĚT: MATEMATIKA

ROČNÍK: 5.

TÉMA
ČÍSELNÝ OBOR DO 1000 000 A PŘES
1000 000

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 orientuje se v číselné řadě a na
číselné ose, dosadí chybějící čísla
 přečte a zapíše čísla i přes
1000 000
 určí větší a menší číslo, porovná je










zaokrouhluje přirozená čísla na
řády až do 1000 000
sečte a odečte jednoduchá čísla
písemně sečte i více čísel

písemně odečte 2 přirozená čísla
písemně násobí až čtyřciferným
činitelem
písemně dělí dvojciferným
dělitelem
řeší praktické slovní úlohy
jednoduché i složené
seznamuje se se zlomky, rozlišuje
celek a jeho části, využívá názoru
názorně modeluje a určí část celku,
užívá zápis zlomku

UČIVO






posloupnost přirozených čísel
číselná osa, číselná řada
čtení a zápis čísel větších
než 1 000 000
zápis přirozeného čísla v desítkové
soustavě, porovnání čísel
zaokrouhlování čísel na řády
do 1 000 000
početní výkony s přirozenými čísly
písemné algoritmy početních
výkonů
písemné násobení čtyřciferným
činitelem
písemné dělení dvojciferným
dělitelem
vytváření a řešení slovních úloh






zlomky, celek, část
výpočet části zlomku
sčítání, odčítání zlomku
zlomky – slovní úlohy
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PŘEDMĚT: MATEMATIKA
TÉMA
ČÍSELNÝ OBOR DO 1000 000 A PŘES
1000 000

ROČNÍK: 5.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 řeší jednoduché slovní úlohy na
určení částí celku
 sečte a odečte zlomky se stejným
základem, porovná je
 přečte zápis desetinného čísla a
vyznačí ho na číselné ose (ukáže a
přečte na teploměru, modelu)
 porozumí významu „znaku – „pro
zápis celého záporného čísla a
vyznačí toto číslo na číselné ose

UČIVO



desetinná čísla



celá čísla

POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: MATEMATIKA

ROČNÍK: 5.

TÉMA
GEOMETRIE

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 bezpečně ovládá rýsování
rovnoběžek a kolmic daným
bodem
 narýsuje čtverec, obdélník,
pravoúhlý, rovnoramenný a
rovnostranný trojúhelník





ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

UČIVO
rýsování kolmic a rovnoběžek
daným bodem



konstrukce obdélníku a čtverce
rýsování pravoúhlého,
rovnoramenného a
rovnostranného trojúhelníku
výpočty obvodu a obsahu čtverce,
obdélníku a jejich odhady



vypočítá obvod a obsah obdélníku
a čtverce a také ho dokáže
odhadnout
převádí jednotky obsahu
řeší praktické úlohy na výpočty
obsahů obdélníku a čtverce z
běžného života
vymodeluje a sestaví tělesa
(krychle, kvádr, válec)

Žák :
 doplňuje řady čísel, tabulky, sestrojí
sloupkový diagram
 sestrojí jednoduché grafy v soustavě
souřadnic
 převádí jednotky času
 vyhledává potřebné údaje v jízdním
řádu






jednotky obsahu
jednoduché slovní úlohy z praxe



tělesa



grafy, tabulky, diagramy



soustava souřadnic




orientace v čase
jízdní řády
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Matematika a její aplikace
A/ ČASOVÉ VYMEZENÍ:

1., 2. ročník 4h/týdně, 3. – 5. ročník 5h/týdně

B/ ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ:

Výuka je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut týdně), probíhá převážně v kmenové třídě.

C/ OBSAHOVÉ VYMEZENÍ:

Obsahem vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace jsou čtyři tematické okruhy:






Čísla a početní operace : Žák si osvojuje aritmetické operace v jejích třech složkách: dovednost
provádět operaci, pochopit předložený postup operace a umět operaci propojit s reálnou situací. Učí
se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním
Závislosti, vztahy a práce s daty: Žák využívá běžných situací ze života a následně k využití
získaného řešení v praxi, k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět
různými způsoby.
Geometrie v rovině a v prostoru : Žák určuje a znázorňuje geometrické útvary a geometricky
modeluje reálné situace, hledá podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás.
Nestandartní aplikační úlohy a problémy : Žák se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného
života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty. Uplatňuje
logické myšlení a uvažování.

D/ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE:


Kompetence k učení

Žák:
→ pracuje podle individuálních schopností
→ dle možností se pracuje s výukovými programy na PC
→ získané základní vědomosti využívá k nabytí nové vědomosti v jiné oblasti
→ učí se samostatnosti i týmové spolupráci
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Kompetence k řešení
problémů

Žák:
→ hledá různá řešení problémů – umí si řešení i své názory obhájit
→ snaží se postupně začleňovat do výuky úkoly z praxe



Kompetence
komunikativní

Žák:
→ vhodně komunikuje se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu
→ pracuje ve dvojicích párově, ve skupinách, účastní se společných akcí, hraje hry, řeší kvízy, účastní
se soutěží
→ slovní úlohy samostatně vypracuje a následně prezentuje pro spolužáky



Kompetence sociální a
personální

Žák:
→ učí se spolupracovat s ostatními, pomáhat si při učení
→ při práci ve skupině se učí měnit role, podřídit se ostatním či naopak vést je a respektovat společně
dohodnutá pravidla



Kompetence občanská

Žák:
→ zapojuje se do stanovení třídních pravidel, respektuje individuální rozdíly
→ reprezentuje školu při matem. soutěžích



Kompetence pracovní

Žák:
→ v rámci výuky se seznamuje se základy bezpečnosti
→ učí se kritickému hodnocení své práce

E/ NAŠE SPECIFIKA:
F/ MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY:

Předmět Matematika a její aplikace je dle potřeby průběžně propojována s dalšími vyučovacími
předměty – český jazyk, člověk a jeho svět, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické činnosti.
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PŘEDMĚT: PRAKTICKÉ ČINNOSTI
TÉMA
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 vytváří jednoduchými postupy různé





zvládá elementární dovednosti a
činnosti při práci se stavebnicemi





sestavování modelů
montáž a demontáž
jednoduchý pokus

připraví tabuli pro jednoduché
stolování
chová se vhodně při stolování



příprava jednoduché tabule

pracuje podle slovního návodu a
předlohy

Žák:



PĚSTITELSKÉ PRÁCE




Žák:


PŘÍPRAVA POKRMŮ

UČIVO
práce s různými materiály
vlastnosti materiálů, jejich využití
v praxi (přírodniny, modelovací
hmota, papír)
jednoduché pracovní postupy
organizace práce

předměty z tradičních i netradičních
materiálů

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

ROČNÍK: 1.

Žák:



pozoruje přírodu

pěstování rostlin ze semen
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PŘEDMĚT: PRAKTICKÉ ČINNOSTI
TÉMA
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů


KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

PŘÍPRAVA POKRMŮ

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

ROČNÍK: 2.

pracuje podle slovního návodu a
předlohy

Žák:
 zvládá elementární dovednosti a
činnosti při práci se stavebnicemi

Žák:
 připraví tabuli pro jednoduché
stolování
 chová se vhodně při stolování
Žák:
 pečuje o nenáročné rostliny

UČIVO





práce s různými materiály
vlastnosti materiálů, jejich využití
v praxi (přírodniny, modelovací
hmota, papír)
jednoduché pracovní postupy
organizace práce





sestavování modelů
montáž a demontáž
jednoduchý pokus





základní vybavení kuchyně
jednoduchá úprava stolu
pravidla správného stolování



základní podmínky pro pěstování
rostlin
pěstování rostlin ze semen v
místnosti
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PŘEDMĚT: PRAKTICKÉ ČINNOSTI
TÉMA
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

PŘÍPRAVA POKRMŮ

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

ROČNÍK: 3.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
 pracuje podle slovního návodu a
předlohy

Žák:
 zvládá elementární dovednosti a
činnosti při práci se stavebnicemi

Žák:
 připraví tabuli pro jednoduché
stolování
 chová se vhodně při stolování
Žák:
 pečuje o nenáročné rostliny
 provádí pozorování přírody,
zaznamenává a zhodnotí výsledky
pozorování

UČIVO





práce s různými materiály
vlastnosti materiálů, jejich využití
v praxi (přírodniny, modelovací
hmota, papír)
jednoduché pracovní postupy
organizace práce





sestavování modelů - stavebnice
montáž a demontáž
práce s návodem, předlohou





základní vybavení kuchyně
jednoduchá úprava stolu
pravidla správného stolování



základní podmínky pro pěstování
rostlin
pěstování rostlin ze semen
v místnosti
pěstování pokojových rostlin
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PŘEDMĚT: PRAKTICKÉ ČINNOSTI
TÉMA
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

ROČNÍK: 4.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě
své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
 využívá při tvořivých činnostech
s různým materiálem
prvky lidových tradic
 volí vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem
k použitému materiálu
 udržuje pořádek na pracovním
místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazu
Žák:
 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
 pracuje podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu
 dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc

UČIVO








vlastnosti materiálů, jejich využití
v praxi (přírodniny, modelovací
hmota, papír)
pracovní pomůcky a nástroje –
funkce a využití
jednoduché pracovní operace a
postupy, organizace práce
lidové zvyky, tradice, řemesla

sestavování modelů - stavebnice
práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem
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PŘEDMĚT: PRAKTICKÉ ČINNOSTI
TÉMA
PŘÍPRAVA POKRMŮ

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

ROČNÍK: 4.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 orientuje se v základním vybavení
kuchyně
 připraví samostatně jednoduchý
pokrm
 dodržuje pravidla správného
stolování a společenského chování
 udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch
 dodržuje základy hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc i při úrazu v kuchyni
Žák:
 provádí jednoduché pěstitelské
činnosti, samostatně vede
pěstitelské pokusy a pozorování
 ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové a jiné rostliny
 volí podle druhů pěstitelských
činností správné pomůcky, nástroje
a načiní

UČIVO











základní vybavení kuchyně
výběr, nákup a skladování potravin
jednoduchá úprava stolu
příprava jednoduchého pokrmu
pravidla správného stolování

základní podmínky pro pěstování
rostlin
pěstování rostlin ze semen
v místnosti
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako
drogy, alergie

POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: PRAKTICKÉ ČINNOSTI
TÉMA
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

ROČNÍK: 5.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky
z daného materiálu
 využívá při tvořivých činnostech
s různým materiálem prvky lidových
tradic
 volí vhodné pracovní pomůcky,
nástroje a náčiní vzhledem
k použitému materiálu
 udržuje pořádek na pracovním
místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazu
Žák:
 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
 pracuje podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu
 dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc

UČIVO








vlastnosti materiálů, jejich využití
v praxi (přírodniny, modelovací
hmota, papír)
pracovní pomůcky a nástroje –
funkce a využití
jednoduché pracovní operace a
postupy, organizace práce
lidové zvyky, tradice, řemesla

sestavování modelů - stavebnice
práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem
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PŘEDMĚT: PRAKTICKÉ ČINNOSTI
TÉMA
PŘÍPRAVA POKRMŮ

ROČNÍK: 5.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 orientuje se v základním vybavení
kuchyně
 připraví samostatně jednoduchý
pokrm
 dodržuje pravidla správného
stolování a společenského chování
 udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch
 dodržuje základy hygieny a

UČIVO







základní vybavení kuchyně
výběr, nákup a skladování potravin
jednoduchá úprava stolu
příprava jednoduchého pokrmu
pravidla správného stolování
technika v kuchyni – historie a
význam



základní podmínky pro pěstování
rostlin
pěstování rostlin ze semen
v místnosti
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako
drogy, alergie

bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc i při úrazu v kuchyni

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

Žák:

provádí jednoduché pěstitelské
činnosti, samostatně vede
pěstitelské pokusy a pozorování

ošetřuje a pěstuje podle daných
zásad pokojové a jiné rostliny

volí podle druhů pěstitelských
činností správné pomůcky, nástroje
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PRACOVNÍ ČINNOSTI
A/ ČASOVÉ VYMEZENÍ:

1. stupeň: 1 hod. týdně.; 2. stupeň 6. ročník: 1 hod. týdně a 9. ročník: 2 hod. týdně

B/ ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ:

1. stupeň: kmenové třídy, kuchyňka; 2. stupeň: kuchyňka, učebny Ch, Př, F, M + další vhodné pracovny

C/ OBSAHOVÉ VYMEZENÍ:

1. stupeň: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů
2. stupeň: Svět práce (9. roč.), Příprava pokrmů (6. roč.), Práce s laboratorní technikou a stavebnicemi
(6. a 9. roč.), Práce s technickými materiály (Ptm) (6. roč.), Pěstitelské práce (6. roč.), Trh práce a
uplatnění na něm (9. roč.), Finanční gramotnost (9. roč.), Základní práce v domácnosti (9. roč.)
Žáci se seznámí s druhy pracovních nářadí a nástrojů, naučí se provádět jednoduché práce se dřevem
a kovem. Naučí se rýsovat technické výkresy podle návodů a používat je při práci. Rozeznají nárys,
půdorys a bokorys. Naučí se zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím. Naučí se práce
s laboratorní technikou a náročnějšími stavebnicemi, které doplňují základní vzdělávání o základní
praktické, laboratorní a technické dovednosti a návyky a učí žáky dodržovat zásady bezpečnosti při
práci. Žáci získají orientaci a poznatky o světě práce, seznámí se s charakteristickými znaky
jednotlivých povolání, s reálnými možnostmi dosažení stanovených cílů v této oblasti a uplatnění na
trhu práce. Získají praktické pracovní dovednosti a návyky v různých praktických oblastech, jak v
pracovní a pěstitelské činnosti, tak v základních pracích v domácnosti. Seznámí se s finanční
gramotností, provozem domácnosti a finančními produkty (spoření a investice ).

D/ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE:


Kompetence k učení

Žák:
→ vyhledá a aplikuje informace pro provedení dané experimentální práci (Práce s technickými
stavebnicemi)
→ samostatně pozoruje a experimentuje, do protokolu zaznamenává výsledky a závěry (Práce s
technickými stavebnicemi)
→ v kuchařských knihách vyhledává informace a návody pro použití správných surovin (Příprava
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pokrmů)
→ zhodnotí svůj výkon, zná jeho smysl a cíl


Kompetence k řešení
problémů

Žák:
→ zodpovědně přistupuje k rozhodování o vlastní profesní orientaci (Volba k povolání)
→ rozumí pojmům souvisejících s volbou k povolání
→ seznamuje se s možností studijního a profesního poradenství (Volba k povolání)
→ orientuje se v oblasti finanční gramotnosti
→ vyhledá informace vhodné k řešení problému (technický výkres), ověřuje prakticky správnost řešení
(práce s technickými materiály a stavebnicemi)
→ prakticky si ověří, že používá vhodné suroviny přípravě pokrmů (Příprava pokrmů)
→ z různých publikací získává potřebné informace o správné péči o květiny (Pěstitelské práce)



Kompetence
komunikativní

Žák:
→ zná hlavní aspekty při vedení přijímacího pohovoru (Volba k povolání)
→ umí napsat strukturovaný životopis + motivační (průvodní) dopis (Volba k povolání)
→ naslouchá promluvám učitele, porozumí jim a vhodně na ně reaguje.
→ rozumí různým typům obrazových materiálů. (Práce s technickými materiály a stavebnicemi)
→ při přípravě pokrmů se seznamuje s různými technologiemi (Příprava pokrmů)
→ vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně k dané pracovní činnosti
→ diskutuje a vhodně obhajuje svůj názor



Kompetence sociální a
personální

Žák:
→ efektivně spolupracuje ve skupině, přispívá do diskuze celého kolektivu
→ účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na vytváření pravidel práce v týmu (Práce s technickými
materiály a stavebnicemi)
→ pracuje v týmu, svými podněty a nápady přispívá k příjemné atmosféře v žákovské kuchyňce
(Příprava pokrmů)
→ podporuje pocit sebedůvěry a uspokojení ze své práce
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Kompetence občanská

Žák:
→ poskytne první pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích (Příprava pokrmů)
→ rozhoduje se v zájmu ochrany zdraví (Práce s technickými materiály)
→ ve škole využívá poznatky o rostlinách a péči o ně, které získal mimo školní prostředí (Pěstitelské
práce)
→ je si vědom svých práv a povinností v pracovním procesu



Kompetence pracovní

Žák:
→ používá bezpečně vybavení a dodržuje pravidla bezpečné práce při experimentální práci (Práce
s laboratorní technikou a stavebnicemi)
→ používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a nářadí, dodržuje vymezená pravidla při práci
→ přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti a z hlediska ochrany svého
zdraví i zdraví druhých. (Práce s technickými materiály)
→ zná řád žákovské kuchyňky a bezpečně ho dodržuje (Příprava pokrmů)
→ pečuje o květiny v prostorách školy, aby zkrášlil prostředí, ve kterém se pohybuje (Pěstitelské
práce)
→ využívá znalosti, zkušenosti a dovednosti získané při práci a dovede jich využít při další
navazující práci

E/ NAŠE SPECIFIKA:

Výuka probíhá ve všech ročnících 1. stupně a dále pak v 6. a 9. ročníku 2. stupně

F/ MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY:

Přírodověda/přírodopis, matematika, výtvarná výchova, fyzika, chemie, český jazyk, informatika,
výchova ke zdraví
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PŘEDMĚT: PRVOUKA
TÉMA
MÍSTO, KDE ŽIJEME

ROČNÍK: 1.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 uvede svou adresu
 vyznačí na jednoduchém plánu
místo školy
 pojmenuje významné budovy
v okolí školy
 porovná a najde rozdíly v bydlení
 orientuje se v budově školy
 vysvětlí funkci vybraných školních
místností
 uvede některé profese potřebné
pro chod školy
 vysvětlí rozdíl chování v hodině a o
přestávce
 popíše pozici v prostoru třídy P-L,
před-za
 popíše a předvede správné chování
chodce na chodníku a na krajnici,
při přecházení vozovky na
přechodu i mimo něj
 vysvětlí význam světelných signálů
 označí riziková místa na své cestě
do školy, popíše jejich zvládnutí

UČIVO






prostředí školy
činnosti ve škole
okolí školy
bezpečná cesta do školy
riziková místa a situace

POZNÁMKY
Okolí školy:
Přemyslovská,
Lucemburská atd.
(možnost vycházky)
Postava Jiříka z Poděbrad
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PŘEDMĚT: PRVOUKA

ROČNÍK: 1.

TÉMA
LIDÉ KOLEM NÁS

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Žák:

 vyvodí a dodržuje pravidla pro
soužití ve škole
 dokáže zhodnotit konfliktní situace
a navrhne způsob řešení
 pozorně naslouchá druhým
 rozlišuje příbuzenské vztahy
v rodině
 vysvětlí význam rodiny pro její
členy
 odvodí význam a potřebu povolání
a pracovních činností






mezilidské vztahy
rodina
práce a činnosti lidí v okolí dětí,
zaměstnání
soužití a chování lidí, pravidla
slušného chování

POZNÁMKY
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PŘEDMĚT: PRVOUKA
TÉMA
LIDÉ A ČAS

ROČNÍK: 1.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 čte hodiny a určuje na ciferníku
celou hodinu
 přiřazuje k časovým údajům běžné
denní činnosti
 jmenuje a řadí jednotlivé části dne a
k nim typické činnosti
 jmenuje dny v týdnu
 jmenuje roční období
 přiřadí charakteristické události
k jednotlivým obdobím v roce
 rozlišuje děj v minulosti,
 přítomnosti a budoucnosti

UČIVO




orientace v čase a následnost
událostí
čtení hodin
dny, roční období

POZNÁMKY
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PŘEDMĚT: PRVOUKA
TÉMA
ROZMANITOST PŘÍRODY

ROČNÍK: 1.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 pozoruje, popíše a porovná
viditelné
proměny
v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích
 roztřídí některé přírodniny a uvede
příklady výskytu ve známé lokalitě
 pojmenuje části stromu
 přiřadí listy a plody k některým
listnatým stromům
 vysvětlí fáze ročního cyklu v životě
stromů
 u vybraných druhů zeleniny označí
části rostlin, jež jíme
 rozpozná jarní květiny
 rozpozná a pojmenuje domácí
 volně žijící a užitková zvířata
 popíše, jak se zvířata chovají a jejich
význam
 popíše péči o známé živočichy

UČIVO









rostliny a živočichové – znaky
života
stavba těla rostlin
životní podmínky některých rostlin
a zvířat
ohleduplné chování k přírodě
rozlišení ovoce x zelenina
zvířata a jejich užitek
hospodářská zvířata
příroda na podzim, v zimě, létě

POZNÁMKY

(Toulcův dvůr)
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PŘEDMĚT: PRVOUKA
TÉMA
ROZMANITOST PŘÍRODY

ROČNÍK: 1.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 provádí jednoduché pokusy u
skupiny známých látek a určuje
jejich společné a rozdílné vlastnosti
 určí materiál, z kterého jsou
vyrobeny předměty denní potřeby
 vysvětlí význam třídění – recyklace
odpadů
 na příkladech dokáže rozlišit
odpady vhodné ke třídění a určí, do
které skupiny odpadu patří

UČIVO
 jednoduché pokusy
 látky a jejich vlastnosti
 třídění odpadu

POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT
TÉMA
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

ROČNÍK: 1.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 jmenuje části lidského těla
 popíše části těla podílející se na
smyslovém vnímání
 popíše rozdíl chrupu dítěte a
dospělého
 popíše rizika pro zdraví zubů a
uvede zásady péče o chrup
 rozliší nemoc a úraz
 vyjmenuje pravidla zdravé výživy
 rozliší potraviny potřebné pro
zdravý vývoj dítěte
 rozliší v režimu dne zdravé a
škodlivé návyky a ví, jak denní režim
ovlivňuje zdraví
 dodržuje
zásady
bezpečného
chování a chová se obezřetně při
setkání s neznámými jedinci
 dokáže rozeznat situaci, kdy je
potřeba požádat o pomoc dospělé

UČIVO







lidské tělo
chrup a péče o něj
péče o zdraví – zdravá výživa a
režim dne
nemoc x úraz
prevence úrazů
bezpečné chování v rizikovém
prostředí

POZNÁMKY
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PŘEDMĚT: PRVOUKA
TÉMA
MÍSTO, KDE ŽIJEME

ROČNÍK: 2.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 označí Prahu za hl. město a uvede
příklady jejího rozčlenění
 popíše ve svém bydlišti (části
Prahy) zajímavé místo, budovu či
památku a najde svoji čtvrť na
plánu Prahy
 při procházce Prahy 2, 3 pojmenuje
TV vysílač, kostel na nám. Jiřího
z Pod., Riegrovy sady, radnici, aj.

UČIVO




naše vlast, domov, krajina
místo, kde žiju a jeho významný
bod
Praha 2 a 3 a některé její významné
budovy a místa poblíž školy

POZNÁMKY
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PŘEDMĚT: PRVOUKA
TÉMA
LIDÉ KOLEM NÁS

ROČNÍK: 2.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 rozlišuje členy rodiny a orientuje se
v nejbližších příbuzenských vztazích
 vypráví o rodinných zvycích a o
tom, jak se podílí na chodu
domácnosti, co dělá ve volném
čase, jaké má koníčky
 uvědomuje si svá práva a
povinnosti, dodržuje dohodnutá
pravidla
 začíná se orientovat v hodnotě
peněz při nákupu
 toleruje lidi různého původu a
respektuje jejich odlišnosti
 dokáže odmítnout lákavé nabídky
od cizích lidí a zachová si patřičný
odstup, vyhledá pomoc, je-li
ohrožen

UČIVO









rodina, rodinné zvyky, oslavy a
události
domácí práce, volný čas
členění povinností v rodině, práva
dítěte, dodržování pravidel
peníze a jejich úloha
lidé odlišných ras, národností,
barvy pleti
nebezpečí hrozící od jiných lidí,
nácvik chování v různě
nebezpečných situacích
chování ve škole

POZNÁMKY
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PŘEDMĚT: PRVOUKA
TÉMA
LIDÉ A ČAS

ROČNÍK: 2.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 vnímá proměny v přírodě v čase
 čte hodiny a určuje na ciferníku
čtvrt, půl a třičtvrtě
 jmenuje měsíce v roce a přiřazuje
je k ročním obdobím
 dokáže popsat a rozlišit změny
jednotlivých roč. období, rozlišuje
časový sled dne i událostí během
dne
 rozlišuje věkovou hranici dítě,
mladí, dospělí, staří, vrstevník
 seznamuje se s postavami
z minulosti

UČIVO





rozlišení děje minulého, budoucího
a současného
orientace v čase podle hodin
týdny, měsíce, roky
generace a časové vztahy



pověsti

POZNÁMKY

možnost navštívit
muzeum, skanzen,
Toulcův dvůr apod.
pověsti (např. Cibulka)
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PŘEDMĚT: PRVOUKA
TÉMA
ROZMANITOST PŘÍRODY

ROČNÍK: 2.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 pozoruje, popíše a porovnává
viditelné proměny v jednotlivých
ročních obdobích, rozlišuje měsíce
 rozlišuje druhy zeleniny různými
smysly, rozpozná různé ovocné
stromy a přiřadí k nim ovoce
 rozpozná savce od ptáka a zástupce
hmyzu a popíše stavbu těla
čtyřnohého zvířete a ptáka
 rozpozná některé jarní rostliny,
popíše stavbu těla rostlin
 vysvětlí potřebu základních
podmínek pro růst rostlin
 vysvětlí, jak vypadá les a popíše
jeho význam pro lidi, živočichy a
rostliny
 určuje jehličnaté stromy a jejich
plody
 vysvětlí, jak vypadá rybník, popíše
živočichy a rostliny
 provádí jednoduché pokusy u
skupiny známých látek, určuje
 společné a rozdílné vlastnosti

UČIVO









proměny přírody v jednotlivých
ročních obdobích
zelenina a její druhy, ovocné
stromy a ovoce
volně žijící zvířata
domácí zvířata
savci, ptáci, hmyz
stavba těla
rostliny
sázení květin a bylinek







les a jeho návštěva
byliny a dřeviny
voda v přírodě
vodní živočichové a rostliny
voda – vlastnosti, pokusy s vodou



POZNÁMKY

(OVK nebo „Týden
s lesníkem“, akce
pořádaná Lesy ČR)
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PŘEDMĚT: PRVOUKA

ROČNÍK: 2.

TÉMA
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:












popíše jednotlivé části těla,
rozpozná lidské smysly a určí
jejich význam
rozlišuje hygienické pomůcky a
vysvětlí, jak se může starat o
čistotu těla a své zdraví
rozlišuje nemoc od úrazu a snaží
se o ošetření drobného poranění
chápe, že léky si neordinuje sám,
ale lékař či rodiče
uvede příklady výbavy lékárničky
řeší modelové situace simulující
úraz, zranění, nemoc
dokáže použít telef. čísla, linka
bezpečí
chová se obezřetně při setkání
s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu
nepříjemná, v případě potřeby
požádá o pomoc pro sebe a jiné
rozlišuje zákl. dopravní značky,
orientuje se dle semaforu a na
přechodu pro chodce
vyjmenuje pravidla, která
upravují chování cyklisty

UČIVO











lidské tělo, smysly
hygiena, čistota, zdraví
nemoc a úraz
první pomoc, léky, obsah
lékárničky
nácvik ohlášení dopravní nehody,
požárů a dalších život
ohrožujících situací
krizové situace (šikana, týrání,
sexuální zneužívání), zdroje
pomoci
doprava a její význam, dopravní
značky
bezpečné cestování v autě,
hromadné dopravě
telefony tísňových linek

POZNÁMKY
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(bruslaře na kolečkových
bruslích…
uvede příklady MHD v Praze a
rozlišuje, k čemu slouží,
pojmenuje stanice metra u školy
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PŘEDMĚT: Prvouka
TÉMA
MÍSTO, KDE ŽIJEME

ROČNÍK: 3.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 orientuje se na mapě ČR a najde
svoji rodnou obec
 dokáže vyjmenovat a určit
významné budovy, místa a
památky Prahy 2 a 3
 uvede příklady MHD a vyhledá
značení na mapě Prahy
 porovná život na vesnici a ve městě
 rozliší přírodní a umělé prvky
v okolní krajině
 popíše typ krajiny v Praze, pozná
potoky a řeky v Praze

UČIVO






Orientace v krajině
Město a vesnice
Naše vlast – ČR
Obec, ve které žiji
Praha

POZNÁMKY

Vlastivědná procházka
(Vítkov, Vyšehrad)
Projekt – památky Prahy
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PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT
TÉMA
LIDÉ KOLEM NÁS

ROČNÍK: 3.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 vyvozuje a dodržuje pravidla pro
soužití ve škole, mezi chlapci a
dívkami i mimo školu
 dokáže rozpoznat nevhodné
chování a jednání
 orientuje se ve školním řádu a
dodržuje ho
 respektuje odlišnost lidí, dokáže
naslouchat druhým
 dokáže obhajovat svůj názor i
ustoupit, dohodne se na
společném postupu a řešení
 dokáže vysvětlit svoji úlohu
v rodině, pomoc ostatním členům
rodiny
 rozlišuje typ práce fyzické a duševní
a rozezná a třídí různé druhy
výrobků
 rozlišuje obchody, kde lze dané
výrobky koupit
 uvede příklady zaměstnání
 používá peníze v běžných situacích

UČIVO








chování lidí, mezilidské vztahy
ve škole
sebepojetí, soužití
rodina, život a funkce rodiny
zaměstnání, práce fyzická a duševní
lidé a výrobky
hra na obchod

POZNÁMKY
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PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT
TÉMA
LIDÉ A ČAS

ROČNÍK: 3.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 pojmenuje některé rodáky a uvede
jejich přínos pro obec
 hovoří o některých významných
událostech – vinobraní, masopust,
oslavy významných dnů a svátků
 srovnává práci lidí v minulosti a
současnosti
 popíše dodržování zvyků a tradic –
Vánoce, Velikonoce, jarmark, pouť
aj.

UČIVO





významní lidé (rodáci) Prahy
významné události regionu
lidská společnost – soužití, zvyky,
práce lidí
minulost, současnost, budoucnost

POZNÁMKY
(vhodný projekt)

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021
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PŘEDMĚT: PRVOUKA
TÉMA
ROZMANITOST PŘÍRODY

ROČNÍK: 3.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 třídí rostliny do správné skupiny dle
znaků a uvede příklad výskytu ve
známé lokalitě
 zkoumá a popisuje jednotlivé části
těla rostlin
 přiřazuje různé typy zeleniny a
ovoce ke správnému druhu
 pojmenuje zemědělské a užitkové
plodiny a vysvětlí jejich význam
 popisuje stavbu těla hub
 třídí houby do jednotlivých druhů
 roztřídí živočichy a popíše jejich
charakteristiku, uvede příklady
 popíše složení vzduchu, vody vč.
významu pro život

UČIVO











rostliny
stromy a keře
druhy zeleniny
ovoce
zemědělské a užitkové plodiny
houby a jejich stavba, třídění hub
živočichové (savci, ptáci, ryby,
plazi, obojživelníci)
vzduch, voda, teplo
Rozmanitost přírody a její ochrana
Přírodní společenství

POZNÁMKY
Rostliny kvetoucí,
nekvetoucí, chráněné,
léčivé, jedovaté
(vytvoření herbáře)

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: PRVOUKA
TÉMA
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

ROČNÍK: 3.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 vysvětlí, čím se člověk liší od
ostatních živočichů a co má
společného
 popíše jednotlivé vývojové etapy
od novorozence po starého člověka
 odliší osoby různého pohlaví dle
primárních i druhotných znaků,
zdůvodní důležitost rozmnožování
 popíše vnitřní ústrojí člověka
včetně uvedení jeho významu
 uvede příklady zdravých potravin a
důležitost pitného režimu
 dokáže se správně chovat
v silničním provozu jako chodec
 rozliší zvukové signály upozorňující
na konkrétní nebezpečí a řídí se
pokyny dospělých
 ovládá způsoby komunikace
s operátory tísňových linek

UČIVO











lidské tělo – společné znaky,
potřeby a projevy člověka
růst a vývoj (dětství, dospívání,
dospělost, stáří)
pohlaví a rozmnožování (základní
informace)
lidské tělo a jeho vnitřní ústrojí
potrava, pitný režim
chování za mimořádných situací
(nácvik evakuace školy, zkouška
sirén)
požáry (příčiny a prevence vzniku,
ochrana a evakuace)
integrovaný záchranný systém
smysly

POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (prvouka, vlastivěda, přírodověda)
A/ ČASOVÉ VYMEZENÍ:

PRVOUKA 1.-3. ročník (2 hodiny),
VLASTIVĚDA 4. – 5. ročník (2 hodiny),
PŘÍRODOVĚDA 4. – 5. ročník (1 hodina)

B/ ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ:

předmět se vyučuje v kmenových třídách, možnost návštěvy učebny informatiky a chemie, zařazeny
mohou být rovněž činnosti v areálu školy, při výuce mohou být využívány výukové počítačové programy

C/ OBSAHOVÉ VYMEZENÍ:

vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů:
Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví
vzdělávání v předmětech prvouka, vlastivěda a přírodověda směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:
- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
- orientaci ve světě informací, k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a
kulturních informací
- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a
k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě
společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a
společných úkolů
- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní
komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti
- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možnosti aktivního
uplatnění při jejich ochraně
- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
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-

poznávání podstaty zdraví i příčin nemoci, k upevňování preventivního chování, účelného
rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a
bezpečnosti druhých

D/ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE:


Kompetence k učení

Žák:
→ vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie
→ vyhledává a třídí informace, efektivně je využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém
životě
→ operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly
→ uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí
→ využívá knih ze školní knihovny
→ navštěvuje ekologické programy, planetárium, vlastivědné vycházky
→ pracuje samostatně, ale umí být i platným členem skupiny
→ pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává



Kompetence k řešení
problémů

Žák:
→ vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni
→ rozpozná a pochopí problém
→ promyslí a naplánuje způsob řešení
→ využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů
→ samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení
→ je veden ke kritickému myšlení



Kompetence
komunikativní

Žák:
→ formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu
→ vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
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→
→
→
→

naslouchá promluvám druhých lidí
účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů
využívá získané komunikativní dovednosti k soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi



Kompetence sociální a
personální

Žák:
→ účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel práce v týmu
→ podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů
→ přispívá k diskusi v malé skupině i debatě celé tříd, respektuje různá hlediska
→ chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkol, oceňuje zkušenosti
druhých lidí



Kompetence občanská

Žák:
→ respektuje přesvědčení druhých lidí
→ odmítá útlak a hrubé zacházení
→ chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a
povinností ve škole i mimo školu
→ poskytne dle svých možností účinnou pomoc
→ chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka,
rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví
→ respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví
→ projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu, aktivně se zapojuje do kulturního
dění
→ chápe základní ekologické a environmentální problém, respektuje požadavky na kvalitní životní
prostředí



Kompetence pracovní

Žák:
→ používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení
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→ dodržuje vymezená pravidla
→ přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a
společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
E/ NAŠE SPECIFIKA:

tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé a čas a Rozmanitost přírody se hlouběji zaměřují na
Středočeský kraj a kraj Praha, žáci poznávají Českou republiku v rámci OVK (každý rok poznávají jinou
oblast, na OVK je uplatňováno projektové učení, spolupráce a budování vztahů i napříč ročníky), žáci se
účastní každoročního nácviku evakuace školy, aktivně se zapojují do charitativního vánočního trhu

F/ MEZIPŘEDMĚTOVÉ
VZTAHY:

vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je propojována ve všech předmětech na 1. stupni, nejvíce však
v rámci českého jazyka a výtvarné výchovy
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PŘEDMĚT: PŘÍRODOVĚDA
TÉMA
ROZMANITOST PŘÍRODY

ROČNÍK: 4.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák:
 roztřídí známé horniny a nerosty
 popíše podmínky života na Zemi
 provádí jednoduché pokusy u
skupin známých látek a
skupenství a porovnává je
 uvede příklady zástupců živé a
neživé přírody vč. těch, které
viděl a rozpozná v místě bydliště,
okolí školy, v Praze
 rozliší živočichy
 popíše různé ekosystémy
v přírodě, zařadí k jednotlivým
ekosystémům konkrétní rostliny a
živočichy

UČIVO
 rozmanitost přírody
 podmínky života na Zemi
 rozdělení živé a neživé přírody
 byliny
 Rostliny a dřeviny
 houby
 živočichové
 nerosty a horniny
 vlastnosti látek
 Ekosystém (lesa, pole, louky,
okolí lidských obydlí, řek) –
rostliny a živočichové

POZNÁMKY
možnost návštěvy čističky
nebo vodárny
Toulcův dvůr
Den Země - projekt

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: PŘÍRODOVĚDA
TÉMA
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

ROČNÍK: 4.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák:
 dokáže sestavit zdravý jídelníček
 dokáže se bezpečně pohybovat na
přechodu pro chodce a získává
zkušenosti v roli cyklisty na DDH
 dokáže účelně plánovat čas na
učení, práci, zábavu a odpočinek

UČIVO




zdravá výživa
bezpečné chování v roli chodce,
cyklisty (DDH)
režim dne

POZNÁMKY
Pravidelná návštěva DDH
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PŘEDMĚT: PŘÍRODOVĚDA

ROČNÍK: 5.

TÉMA
ROZMANITOST PŘÍRODY

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:


rozlišuje a porovnává podnebné
pásy Evropy
 rozlišuje rozdíl mezi podnebím a
počasím
 seznámí se se životem v různých
oblastech světa
 popíše vliv Slunce na podmínky
života na Zemi
 uvede příklady, které mohou
ohrozit planetu Zemi - najde o
tom články
 uvede příklad, jak může chránit
životní prostředí a co ho
poškozuje
 zprostředkuje ostatním, zážitky
z vlastních cest a porovná způsob
života, přírodu v naší zemi a
cizích zemích
 roztřídí živočichy dle vnitřní stavby
těla
 pozná a popíše živočicha dle vnější
stavby těla
 hovoří o některých živočiších
z moří a oceánů, z různých
podnebných pásů

UČIVO
 podnebné pásy Evropy
 Podnebné pásy – život
v oceánech a mořích, na poušti,
tropické deštné lesy
 Vesmír
 Sluneční soustava
 planeta Země
 zkoumání Vesmíru
 Měsíc a hvězdy
 Rozmanitost a ochrana životního
prostředí
 Třídění živých organizmů
 rozmanitost živočichů
 Horniny a nerosty
 Půda

POZNÁMKY

Toulcův dvůr

Návštěva planetária
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popíše aspoň jednoho živočicha
ze zoo
popíše sluneční soustavu, princip
otáčení Země kolem své osy a
kolem Slunce vč. střídání roč.
období, dne a noci
vysvětlí zemskou přitažlivost,
provádí pokusy na magnetickou
a gravitační sílu
popíše vliv Slunce na podmínky
života na Zemi
vysvětlí, co je Měsíc a popíše
jeho podoby, uvede příklad
názvů některých hvězd a
souhvězdí
rozezná základní nerosty a
horniny
vysvětlí na pokusech složení
půdy, její význam
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PŘEDMĚT: PŘÍRODOVĚDA
TÉMA
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

ROČNÍK: 5.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák:
 popíše kostru a její význam, význam
svalů a co jim prospívá, vysvětlí
funkci kůže
 popíše složení krve a význam jejich
součástí
 rozlišuje tepny a žíly
 vyjmenuje části dýchací a trávicí
soustavy a jejich význam
 orientuje se v popisu částí močové
a rozmnožovací soustavy, hovoří o
jejich významu pro člověka
 vyjmenuje části nervové soustavy a
uvede příklady, jak nás řídí, popíše,
co vnímáme jednotlivými smysly

UČIVO







kosterní soustava (svaly, kůže)
oběhová soustava
dýchací soustava
trávicí soustava
vylučovací soustava
nervová soustava, smyslová ústrojí

POZNÁMKY
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PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT
TÉMA
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

ROČNÍK: 5.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 dokáže ošetřit drobné poranění a
přivolat pomoc, je-li to nutné
 uvede př., jak správně pečovat o
intim. části těla a co přispívá ke
zdravému dušev. vývoji jedince
 orientuje se, co je pro zdraví
prospěšné a snaží se to uplatňovat
ve svém životě
 seznámí se se specifiky těles. a
psych. změn v období staršího
školního věku
 uplatňuje účelné způsoby chování
v situacích ohrožujících zdraví a při
mimořádných událostech
 seznámí se s rizikovým chováním

UČIVO








POZNÁMKY
Pravidelná návštěva DDH

první pomoc
intimní a duševní hygiena
životní styl
biologické a psychické změny
v dospívání
chování při živelných pohromách
(mimořádné události)
zdraví a závislosti
rizikové chování na internetu
Preventivní program
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PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA
TÉMA
POZNATKY Z TV A SPORTU,
KOMUNIKACE V TV

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 využívá každodenní pohybové
činnosti
 zvládá jednoduché pohybové
činnosti
 uplatňuje základy hygieny
 učí se zařazovat korektivní cvičení
 učí se sportovnímu chování a
správným mezilidským vztahům


ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ A PODPORUJÍCÍ
POHYBOVÉ UČENÍ

ROČNÍK: 1. – 3.

spolupracuje při jednoduchých
týmových pohybových činnostech a
soutěžích

Žák:
 hodnotí kvalitu provedeného
pohybu
 rozumí používanému názvosloví
 uplatňuje vhodné a bezpečné
chování

UČIVO



















organizace vyučovací jednotky
povelová technika
reakce na pokyny
příprava organismu
dodržování režimu
bezpečnost při činnosti
příprava pro pohybovou činnost
základní pravidla chování při TV a
sportu
pravidla her a soutěžení a jejich
respektování

komunikace v TV
organizace při TV
zásady jednání a chování – fair
play, olympijské ideály a symboly
pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
činností (her, závodů, soutěží)
měření a posuzování pohybových
dovedností – měření výkonů,
základní pohybové testy
zdroje informací o pohybových
činnostech

POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA
TÉMA
GYMNASTIKA

PRŮPRAVNÉ ÚPOLY

ATLETIKA

POHYBOVÉ HRY

ROČNÍK: 1. – 3.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 rozvíjí pohybové schopnosti a
dovednosti
 dbá na správné držení těla,
stabilitu a rovnováhu

Žák:
 dbá na správné zpevnění těla

Žák:
 zvládá jednoduché pohybové
činnosti
 usiluje o zlepšení své zdatnosti
 zvládá osvojené pohybové
dovednosti
Žák:
 ovládá pravolevou orientaci
 orientuje se v prostoru
 orientuje se a respektuje pravidla
 respektuje a reaguje na pokyny

UČIVO








cvičení s lavičkou
rytmická gymnastika
aerobik
akrobacie (kotouly vpřed, nácvik
kotoulu vzad)
přeskok (nácvik odrazu)
hrazda (ručkování)
nácvik šplhu na tyči




přetlaky
přetahy






zjednodušené sportovní povely
běh na 20 – 60 m
skok do dálky (z místa)
hod míčkem (z místa)





trénink pravolevé orientace
trénink orientace v prostoru
chování ke spolužákům v rámci
pravidel fair play
reakce na pokyny
respektování pravidel soutěžení




POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA
TÉMA
PLAVÁNÍ (2. pololetí 2. r.)

ROČNÍK: 1. – 3.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 komunikace v bazénu
 zvládá základní techniku
 motivace a soutěživost

UČIVO






PLAVÁNÍ (1. pololetí 3. r.)

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ

Žák:
 zvládá bezpečný pobyt a chování
v méně známých prostorech
 uvědomuje si význam plavání pro
zdraví

Žák:








chování v přírodě
oblečení pro turistiku
zásady bezpečnosti a hygieny
chůze v terénu
uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí
adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka











POZNÁMKY

zásady chování v bazénu
hygiena plavání
adaptace na vodní prostředí
zvládání jednoho plaveckého stylu
(prsa, znak, kraul) dle výběru
plavání na 100 m

splývání
ovládnutí jednoho plaveckého stylu
(prsa, znak, kraul)
plavání na 100 – 200 m
prvky sebezáchrany a bezpečnosti

na OVK zvládnutí pochodové trasy
přesun do terénu a chování
v dopravních prostředcích při
přesunu
chůze v terénu, táboření, ochrana
přírody
organizace a zásady správného
oblékání a obouvání

OVK, vlastivědné
vycházky

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA
TÉMA

LYŽOVÁNÍ

ROČNÍK: 1. – 3.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Žák:
 zvládá dle metodiky základy
lyžování

UČIVO











MÍČOVÉ HRY

Žák:





ovládá herní činnosti jednotlivce
řídí se pravidly fair play
zvládá základní techniku přihrávek
uplatňuje soustředění






základy lyžování
stoj na lyžích
základní oblouk
jízda na vleku
obraty
sundání a nandání lyží na rovině i
ve svahu
pravidla a zásady bezpečné jízdy
pravidla bezpečného chování na
horách
správná reakce v situaci úrazu
spolužáka
míč (držení jednoruč, obouruč)
základní technika hodu
základní přihrávky rukou a nohou
vybíjená

POZNÁMKY

při finanční spoluúčasti
rodičů

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA
TÉMA
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ

PRŮPRAVNÁ KONDIČNÍ CVIČENÍ

ROČNÍK: 4. – 5.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 význam pohybu pro zdraví
 příprava organismu
 hygiena při TV
Žák:
 bezpečnost při TV
 rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti

UČIVO



organizace vyučovací jednotky
pravidla chování v tělocvičně



kondiční formy cvičení (využití
v sestavě)
správné a přesné provedení cviku
(zrcadlo)
aerobik (základní pojmy spojené
s hudbou, rytmus, estetika pohybu)




ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ
POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

ATLETIKA

Žák:
 usiluje o zlepšení své tělesné
zdatnosti
 spolupracuje při jednoduchých
činnostech
 chrání své zdraví
 dodržuje hygienické zásady
Žák:
 ovládá jednoduché pohybové
činnosti
 spolupracuje při týmových
činnostech






reakce na pokyny
pořadová cvičení
správné dýchání
rozvoj pružnosti







běh (běžecká abeceda)
běh na 60 m
vytrvalostní běh do 1000m
nízký (vysoký) start
skok do dálky s rozběhem

POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA
TÉMA
POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ HRY

PRŮPRAVNÉ ÚPOLY

ROČNÍK: 4. – 5.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 spolupracuje s týmem
 reaguje na základní pokyny a
povely
 vytváří varianty osvojených
pohybových her
 ovládá základní herní činnosti
 jedná v duchu fair play
 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované
pohybové dovednosti¨
 vytváří varianty osvojených
pohybových her
Žák:
 bezpečné chování při pohybových
činnostech
 uplatňuje asertivní chování

UČIVO





vybíjená
přehazovaná
minibasketbal
minifotbal




přetahy
přetlaky
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Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA
TÉMA
TURISTIKA

ROČNÍK: 4. – 5.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 chování v přírodě
 zásady bezpečnosti
 zvládání organizace správného
oblékání a obouvání

UČIVO





ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ
UČENÍ

Žák:
 hodnotí kvalitu provedeného
pohybu
 užívá osvojené názvosloví
 zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti a soutěže na úrovni třídy
 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu
 uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti
 projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení
úrovně své zdatnosti
 zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především
v souvislosti s jednostrannou
zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením






na OVK zvládnutí pochodové trasy
orientace dle mapy (s pomocí
učitele)
orientace dle turistických značek
správná reakce v situaci úrazu
spolužáka
komunikace a organizace v TV
zásady chování a pravidla
posuzování pohybových
dovedností
orientace ve zdrojích informací o
pohybových činnostech a aktivitách
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Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA
TÉMA
LYŽOVÁNÍ

ROČNÍK: 4. – 5.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 zvládá dle metodiky základy
lyžování

UČIVO










základy lyžování
stoj na lyžích
základní oblouk
jízda na vleku
obraty
sundání a nandání lyží na rovině i
ve svahu
pravidla a zásady bezpečné jízdy
pravidla bezpečného chování na
horách
správná reakce v situaci úrazu
spolužáka

POZNÁMKY
při finanční spoluúčasti
rodičů

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

TĚLESNÁ VÝCHOVA
A/ ČASOVÉ VYMEZENÍ:

v 1.- 9. ročníku 2 h/týdně

B/ ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ:

k výuce TV se využívá tělocvična nebo venkovní sportovní (atletický stadion Sokola Vinohrady)
či dětské hřiště eventuálně plavecký bazén. Některé aktivity se mohou přiměřeně používat v prostoru
třídy družiny nebo budově školy.

C/ OBSAHOVÉ VYMEZENÍ:

Složky předmětu: tělesná výchova, teorie tělesné kultury a výchova ke zdraví, gymnastika, atletika,
sportovní hry, úpoly, komunikace v TV, zdravý způsob života.
Tělesná výchova je založena na optimálním zvládnutí učiva, na zlepšení tělesné a fyzické zdatnosti
žáků, na upevnění zdraví a k formování kladných osobních vlastností člověka. Tělesná výchova přispívá
k harmonickému rozvoji osobnosti žáka a směřuje k dosažení optimální tělesné zdatnosti. Směřuje
k osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků v oblasti pohybové aktivity. V tělesné výchově je
velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na
posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování. Důležité je rozpoznávání a
rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení žáků.
Žák by měl znát základní pravidla probíraných sportovních disciplín i pravidla bezpečnosti při hře. Měl by
pochopit nutnost pohybové aktivity v souvislosti s preventivní ochranou zdraví. Učí se aktivně rozvíjet a
chránit zdraví a být za ně zodpovědný. Rozvíjí dovednosti odmítat škodlivé návykové látky, předcházet
úrazům a čelit vlastnímu ohrožení.

D/ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE:


Kompetence k učení

Žák:
→ vybírá vhodné způsoby a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení; získané výsledky
porovnává a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
→ posoudí vlastní pokrok

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685



Kompetence k řešení
problémů

Žák:
→ sleduje vlastní pokrok ve fyzické zdatnosti i při sportovních dovednostech



Kompetence
komunikativní

Žák:
→ využívá získané dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi



Kompetence sociální a
personální

Žák:
→ účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
→ podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu
→ vytváří si pozitivní představu o sobě samém



Kompetence občanská

Žák:
→ rozhoduje se zodpovědně, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně
v krizových situacích i v situacích ohrožujících zdraví člověka.
→ respektuje a oceňuje naše tradice, projevuje pozitivní postoj k tělesné výchově a zapojuje se do
sportovních aktivit



Kompetence pracovní

----------------------------

E/ NAŠE SPECIFIKA:

Plavecká výuka probíhá zpravidla ve 2. pololetí 2. ročníku, 1. pololetí 3. ročníku
hodně sportovní a turistické činnost je zařazováno i na OVK
LVK je pořádán i pro žáky 1. stupně

F/ MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: matematika, přírodopis, výchova ke zdraví, zeměpis, dějepis

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: VLASTIVĚDA
TÉMA
MÍSTO, KDE ŽIJEME (ČESKÁ
REPUBLIKA)

ROČNÍK: 4.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 určí a vymezí polohu bydliště
vzhledem ke krajině a státu
 rozlišuje rozdělení ČR na kraje a
vyjmenuje krajská města
 dokáže určit základní i vedlejší sv.
strany a zorientovat se dle nich
v terénu
 rozezná různorodý povrch země –
nížina, vysočina, pohoří a dovede
ho barevně vyznačit na mapce ČR
 vyjmenuje pohoří, nížiny a
vrchoviny ČR a ukáže je na mapě
 vyhledá a popíše rozdíl mezi
potokem, řekou, rybníkem,
přehradní nádrží, jezerem
 vysvětlí pojmy pramen, soutok,
ústí, levý a pravý přítok a břeh

UČIVO











Naše vlast - ČR
poloha bydliště na mapě
územní rozdělení ČR
určování sv. stran v přírodě a dle
mapy
zemský povrch ČR a jeho tvary
vodstvo
počasí a podnebí
zemědělství
obyvatelstvo ČR
práce s mapou ČR, druhy map

POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: VLASTIVĚDA
TÉMA
LIDÉ KOLEM NÁS

ROČNÍK: 4.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 rozlišuje základní rozdíly mezi
jednotlivci, vlastnosti lidí
 dokáže připustit svůj omyl a
obhajovat svůj názor
 dohodne se spolužáky na řešení
problému či plnění úkolů
 rozpozná porušování zákl. lidských
práv a ví, na koho se obrátit
 orientuje se v rozlišování
vlastnictví soukromého, osobního,
veřejného, společného
 dokáže používat peníze v běžných
situacích
 umí odhadnout a zkontrolovat
cenu nákupu a vrácení peněz
 vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy

UČIVO







chování lidí a vzájemné vztahy
právo a spravedlnost – základní
lidská práva, demokracie
právní ochrana jedince i majetku
vlastnictví a jeho základní formy,
rozpočet a příjmy v domácnosti,
úspory půjčky, finanční
gramotnost
peníze (modelové situace,
kapesné)
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Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: VLASTIVĚDA
TÉMA
LIDÉ A ČAS

ROČNÍK: 4.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 seznámí se se zákl. informacemi o
osídlení našeho území
 rozeznává současné a minulé a
orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti
 uvede příklady některých
českých knížat
 seznámí se s počátkem vzniku
Velkomoravské říše, postavou
Václava a vznikem českého
království
 poznává význam největšího
českého panovníka a uvede
příklady jeho památek
 vnímá různost křesťanských
náboženství a konflikty moci
 seznámí se se změnami
v novověku
 objasní historické důvody pro
zařazování některých státních
svátků a významných dnů

UČIVO
 časová dějová osa, časový řád
 nejstarší osídlení naší vlasti –
pravěk
 Slované
 Naše minulost v pověstech
 Velká Morava
 Přemyslovci
 vláda Karla IV.
 Mistr Jan Hus a jeho učení
 Jiří z Poděbrad
 Jagellonci
 změny v novověku, Habsburkové
 Rudolf II., renesance
 státní svátky a významné dny
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Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: VLASTIVĚDA
TÉMA
MÍSTO, KDE ŽIJEME (EVROPA)

ROČNÍK: 5.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 určí polohu ČR na mapě Evropy a
dokáže zakreslit sousední státy
včetně jejich hlavních měst
 uvede příklady významných měst
(Krakov, Štětín, Gdaňsk, Varšava) a
porovná podobnost přírody s ČR
 vyhledá velké polské řeky a určí,
kam ústí
 vysvětlí historickou vazbu mezi SR a
ČR a popíše zajímavosti přírody
(pohoří, Slovenský kras, lázně)
apod.
 vysvětlí historické a kulturní vztahy
mezi R a ČR
 na mapě určí velké rakouské řeky a
hovoří o pohoří Alpy
 popíše zajímavosti některých měst
(Linec, Vídeň, Salcburk)
 určí polohu Německa a najde na
mapě jeho velká významná města

UČIVO








ČR – opakování
Kraje ČR
poloha ČR v Evropě, sousední státy
Polsko a jeho zajímavosti
Slovensko a jeho zajímavosti
Rakousko a jeho řeky, hory,
zajímavosti
Německo a jeho význam
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Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: VLASTIVĚDA
TÉMA
MÍSTO, KDE ŽIJEME (EVROPA)

ROČNÍK: 5.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 objasní vznik EU a vyhledá na mapě
státy, které do unie patří
 orientuje se v měně států EU,
označí Brusel za sídlo EU
 určí na mapě polohu zemí EU a u
každé uvede příklad nějaké
zajímavosti (VB-ostrovní stát,
království)
 zprostředkuje ostatním své
zkušenosti a zážitky z vlastních cest
a porovná způsob života a přírodu
v naší vlasti a jiných zemích

UČIVO





Evropa – poloha, povrch
Evropská unie
Státy EU a některé zajímavosti o
nich
cestování po Evropě

POZNÁMKY
Projektový den

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: VLASTIVĚDA
TÉMA
LIDÉ KOLEM NÁS

ROČNÍK: 5.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 porovná na základě zkušeností
chování cizinců u nás
 uvědomuje si neslučitelnost rasové
(náboženské či jiné) intolerance
s principy života v demokratické
společnosti
 respektuje kulturní, etnické a jiné
odlišnosti
 upevňuje si osvojování vzorců
chování evrop. občana a smysl pro
zodpovědnost
 uvede příklady pomoci nemocným,
sociálně slabým a lidem na okraji
společnosti
 rozpoznává příklady porušování
demokratických principů a vysvětlí,
na koho se může člověk obrátit
 orientuje se v modelových
situacích, co je a není správné
 buduje svoji otevřenost, sebeúctu
a sebedůvěru vlivem okolí
posilujícím jeho pozitivní chování a
postoje

UČIVO







chování lidí v cizích zemích
soužití lidí
právní ochrana, protiprávní jednání
a korupce, nárok na reklamaci
policie, soudy-význam
utváření dobrých vztahů
podpora žáka jako svébytné
charakterní osobnosti

POZNÁMKY
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PŘEDMĚT: VLASTIVĚDA
TÉMA
LIDÉ A ČAS

ROČNÍK: 5.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 dokáže vysvětlit význam
osvícenských reforem (školní
docházka, …)
 seznámí se s významnými českými
osobnostmi 19. století
 dokáže vysvětlit význam Národního
divadlo pro český národ
 orientuje se v základních
událostech první a druhé světové
války s ohledem na život v českých
zemích
 seznámí se s osobnostmi první
republiky
 dokáže vysvětlit rozdíl v životě lidé
v socialistickém a demokratickém
státě
 orientuje se v důležitých
událostech současnosti

UČIVO











Marie Terezie a Josef II.
Změny v 19. století (Národní
divadlo, osobnosti národního
obrození)
1. světová válka
Vznik samostatného
československého státu
První republika
Život v protektorátu a 2. světová
válka
Socialistická republika
Obnovení demokracie
ČR a současnost
Významné ženy v českých
dějinách

POZNÁMKY
Projektový den (ženy
v českých dějinách)
Exkurze – Národní
divadlo, památníky

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
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PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
TÉMA
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

ROČNÍK: 1.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 rozpoznává prvky vizuálně
obrazného vyjádření

Žák:
 projevuje v tvorbě své vlastní
zkušenosti - plošné i prostorové
uspořádání linie, tvary, objemy,
barvy a objekty a další prvky a jejich
kombinace

UČIVO






bod
linie
plocha
malba – míchání barev
modelování




kresba
akční malba

POZNÁMKY
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PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
TÉMA
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

ROČNÍK: 2.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 porovnává a třídí prvky vizuálně
obrazných vyjádření na základě
vlastních zkušeností, vjemů, zážitků
a představ
 vyjadřuje rozdíly při vnímání
události různými smysly a volí
vhodné prostředky pro jejich
vizuálně obrazná vyjádření
Žák:
 na základě vlastní zkušenosti nalézá
a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral, či
upravil

UČIVO








kresba
malba
linie
tvar a objem
světlostní a barevné kvality
kombinovaná technika
práce s papírem





akční malba
modelování
trojrozměrná tvorba – uspořádání
prostoru

POZNÁMKY
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PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
TÉMA
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVTY

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

ROČNÍK: 3.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UČIVO

Žák:
 vyjadřuje rozdíly při vnímání
události různými smysly a pro jejich
vizuálně obrazné vyjádření volí
vhodné prostředky





malba
kresba
modelování

Žák:
 v tvorbě projevuje své vlastní
životní zkušenosti, uplatňuje při
tom v plošném i prostorovém
uspořádání linie, tvary, objemy,
barvy, objekty a další prvky a jejich
kombinace







trojrozměrná tvorba
ilustrace textů
akční kresba a malba
kombinovaná technika
práce s papírem



vysvětlení a obhajoba výsledků
tvorby

Žák:
 interpretuje podle svých schopností
různá vizuálně obrazná vyjádření
 porovnává odlišné interpretace

POZNÁMKY

Školní vzdělávací program „ KRÁLOVSKÁ ŠKOLA“
VERZE 1/2021

Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

Žák:
 při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně
obrazného vyjádření; porovnává je
na základě vztahů (světlost,
barevný kontrast, proporce)

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

Žák:
 při tvorbě vizuálně obrazných
vyjádření se vědomě zaměřuje na
projevení vlastních zkušeností
 nalézá vhodné prostředky pro
vizuálně obrazná vyjádření vzniklá
na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly;
uplatňuje je v plošné a objemové
tvorbě

ROČNÍK: 4.
UČIVO










kresba
grafika
prostorové vyjádření
proporční vztahy
portrét
figura
tvar a objem
plocha
textura









volná malba
vyjádření pohybu
fotografie
ilustrace
trojrozměrná tvorba
práce s papírem
kombinovaná technika

POZNÁMKY
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PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
TÉMA

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

Žák:
 osobitost svého vnímání uplatňuje
v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

Žák:
 porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
 nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil

ROČNÍK: 4.
UČIVO



obhajoba tvorby

POZNÁMKY
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PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
TÉMA
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

ROČNÍK: 5.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák:
 při vlastních tvůrčích činnostech
užívá prvky vizuálně obrazného
vyjádření

Žák:
 při tvorbě vizuálně obrazných
vyjádření se zaměřuje na projevení
vlastních zkušeností
 nalézá vhodné prostředky pro
vizuálně obrazná vyjádření vzniklá
na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly;
uplatňuje v plošné a objemové
tvorbě

UČIVO










volná malba
kresba
grafika
tvar a objem
kontrast a podobnost
světlostní a barevné kvality
umělecká výtvarná tvorba
televize, film, reklama, tiskoviny
fotografie








akční malba a kresba
trojrozměrná tvorba - plastika
komiks
animovaný film
elektronický obraz
práce s papírem (koláž, frotáž,
asambláž)
kombinovaná technika
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PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA
TÉMA

ROČNÍK: 5.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

Žák:
 osobitost svého vnímání uplatňuje
v přístupu k realitě, k tvorbě a
interpretaci; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků
svobodně volí a kombinuje
prostředky

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

Žák:
 porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
 nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či vyrobil

UČIVO



interpretace vizuálně obrazných
vyjádření
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA
A/ ČASOVÉ VYMEZENÍ:

1. roč. 1h, 2. roč. 2h, 3. roč. 2h, 4. roč. 1h, 5. roč. 1h, 6. roč. 2h, 7. roč. 2h, 8. roč. 1h, 9. roč. 1h

B/ ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ:

učebna výtvarné výchovy a kmenové třídy 1. stupně, příležitostné návštěvy NG, výtvarných dílen, výstav

C/ OBSAHOVÉ VYMEZENÍ:

Výtvarná výchova umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží svět umění a
kultury. Dochází k rozvíjení estetického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho
prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti
nonverbálního charakteru prostřednictvím barvy, linie, bodu, tvaru apod.. Na 1. stupni se žáci seznamují
s výrazovými prostředky výtvarného umění. Učí se s nimi tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro
sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, snaží se je
rozpoznávat a interpretovat.
S přechodem na 2. stupeň se otevírá cesta širšímu nazírání. Připomínají se historické souvislosti
a společenské kontexty ovlivňující umění a kulturu. Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a
uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení umožňují projekty, které
přispívají k osobitějšímu vyjádření i porozumění uměleckému dílu.
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými systémy jako prostředkem, který se podílí na
způsobu přijímání reality a zapojování do procesu komunikace. Je postavena na tvůrčích činnostech –
tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet vlastní vnímání, cítění, myšlení,
představivost i invenci. K jejich realizaci nabízí vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale
i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi založených
na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a zapojit se na své
odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
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D/ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE:


Kompetence k učení

Žák:
→ operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších
celků poznatky výtvarných technik a znalostí z oboru a na základě toho si vytváří komplexnější
pohled na přírodní, společenské a kulturní jevy
→ samostatně pozoruje a experimentuje v rámci probíraných výtvarných postupů, získané výsledky
porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
→ v závěru každé hodiny posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící očekávanému
výsledku, naplánuje si, jakým způsobem dosáhnout zdokonalení, kriticky zhodnotí výsledky svého
učení a diskutuje o nich



Kompetence k řešení
problémů

Žák:
→ v návaznosti na aktuální témata soutěží a projektů (Jeden Svět) vnímá nejrůznější problémové
situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich
příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku
a zkušeností
→ využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit
případným nezdarem a vytrvale hledá lepší řešení (cíl vedení celé výuky)
→ osvědčené výtvarné postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací,
sleduje vlastní pokrok při zdolávání hranic svého výtvarného vyjádření
→ je schopen obhájit a objasnit svůj výtvarný záměr a styl projevu, uvědomuje si zodpovědnost za svá
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí



Kompetence
komunikativní

Žák:
→ formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle
a kultivovaně
→ naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje (v motivační fázi hodiny a při závěrečných
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hodnoceních)
→ využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití
a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi (odráží se hlavně ve společných výtvarných projektech)


Kompetence sociální a
personální

Žák:
→ podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů
→ přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat
s druhými při společných výtvarných projektech , respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho,
co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
→ vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru, samostatný rozvoj
a sebeuspokojení



Kompetence občanská

Žák:
→ v průběhu celé výuky respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen
vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se
proti fyzickému i psychickému násilí
→ respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj
k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění



Kompetence pracovní

Žák:
→ používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní
povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
→ přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a
společenských hodnot (nakládání s odpadem, chování na akcích)

E/ NAŠE SPECIFIKA:
F/ MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY: Čj, PR, VL, D, OV, F, Hv, Z, PŘÍ, M,

