Č.j. 1852016
Příloha č. 3
Změny v ŠVP podle RVP ZV k 1. 9. 2016
Příloha č. 3 upravuje vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků
nadaných, zavádí minimální úroveň znalostí a dovedností v jednotlivých
předmětech, dochází k drobným opravám v charakteristice školy, do hudební
výchovy je zařazena výuka na nástroj, do pracovních činností práce na
školním pozemku. Zavádí 16 disponibilních hodin. V rámci kulturní výchovy
zavádíme do 2. třídy předmět dramatická výchova.
Změny textu:
Charakteristika školy
původní text: Žáci pěti ročníků jsou rozděleni do tří tříd.
nový text: Žáci pěti ročníků jsou rozděleni do čtyř tříd
Charakteristika pedagogického sboru
původní text: Pedagogický sbor v ZŠ tvoří 5 pedagogických pracovnic - 3
učitelky (včetně ředitelky školy) a 2 vychovatelky.
nový text: Pedagogický sbor v ZŠ tvoří 7 pedagogických pracovnic - 5 učitelek
(včetně ředitelky školy) a 2 vychovatelky.

Charakteristika ŠVP
původní text: Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných – celý text vypuštěn
nový text:

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění
svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na
rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.
Podpůrná opatření prvního stupně uplatňujeme na základě plánu pedagogické

podpory (PLPP), podpůrná opatření druhého až pátého stupně pouze
s doporučením školského poradenského zařízení. Spolupracujeme zejména
s PPP Středočeského kraje, pracoviště Praha – východ, Praha 9, Mochovská
570.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího
předmětu za pomoci výchovného poradce, po konzultaci s rodiči, ostatními
pedagogy, vedením školy i s žákem. PLPP má písemnou podobu a je
vyhodnocován vždy po 3 měsících. Při tvorbě PLPP postupujeme podle vyhlášky
č. 27/2016 Sb.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP
V případě podpůrného opatření spočívajícího v úpravě výstupů (pro žáky
s LMP) od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální
doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Minimální doporučená
úroveň bude rozpracována pro konkrétní ročník na základě doporučení ŠPZ.
IVP bude vyhodnocován vždy 1x za půl roku v době uzavírání klasifikace. IVP
vytváří výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem, ŠPZ a rodiči žáka.
Při sestavování IVP postupujeme podle vyhlášky č. 73/2005 Sb.

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje
ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových
schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních
dovednostech.
Nadaným žákům škola zajistí zejména obohacování vzdělávacího obsahu,
zadávání specifických úkolů a projektů, přípravu a účast na soutěže, nabídne
zájmové aktivity, nabídne výuku ve vyšším ročníku, umožní poznat vzdělávání
v jiných školách.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP
Postupujeme stejně jako u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP

Při tvorbě IVP pro nadaného žáka postupujeme podle §28 vyhlášky č.
27/2016 Sb., vždy ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a
jeho rodiči, a podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., která stanoví náležitosti IVP.

Rámcový učební plán – nový text
Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

1. stupeň
1. - 5. ročník
Minimální časová dotace

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk
Cizí jazyk

33
9

Matematika a její aplikace

20

Informační a komunikační
technologie

1

Člověk a jeho svět

12

Umění a kultura

12

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

10

Člověk a svět práce

5

Průřezová témata

P

Disponibilní časová dotace

16

Celková povinná časová dotace

118

P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni

Učební plán – nový text
Učební plán pro 1. stupeň
Vyučovací předměty

Ročník
1.

2.

Dotace
3.

4.

Z toho
DČD

5.

Český jazyk

7+1 8+1 6+2 6+2

6+2

41

8

Anglický jazyk

0

0

3

9

0

Matematika

4

4+1 4+1 4+1

4+1

24

4

Informatika

0

0

0

0+1

2

1

Prvouka

2

2

2+1 0

0

7

1

Přírodověda

0

0

0

2

1+1

4

1

Vlastivěda

0

0

0

2

1+1

4

1

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

0

Dramatická výchova

0

1

0

0

0

1

0

Výtvarná výchova

2

1

1

1

1

6

0

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

0

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

0

22

24

26

26

118

Celková povinná časová dotace 20

3

3

1

Z toho disponibilní časová
dotace

1

2

4

3

6

16

Poznámky:
Z 16 disponibilních hodin určených pro 1. stupeň využíváme pro posílení výuky
českého jazyka. Hlavní pozornost bude zaměřena na čtenářské dovednosti žáků,
čtení s porozuměním, čtenářskou gramotnost, dramatickou výchovu a zlepšování
komunikačních dovedností žáků, jejichž zvládnutí dává předpoklad pro úspěšnou
práci s informacemi. Zároveň vychází ze strategie školy, zejména při rozvíjení
kompetence k učení a kompetence komunikativní.

Nový předmět – dramatická výchova
Učivo: nácvik recitace a hlasitého čtení, příprava divadelních vystoupení,
různé způsoby a metody divadelní práce, využití dramatické výchovy
k upevnění kolektivu, živé obrazy, pohybová průprava
ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY DRAMATICKÉHO JEDNÁNÍ:
psychosomatické dovednosti: práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení
těla, verbální a neverbální komunikace
herní dovednosti: vstup do role, jevištní postava
sociálně komunikační dovednosti: spolupráce, komunikace v běžných životních
situacích, v herních situacích a v situacích skupinové inscenační tvorby,
prezentace, reflexe a hodnocení
PROCES DRAMATICKÉ A INSCENAČNÍ TVORBY:
náměty a témata v dramatických situacích – jejich nalézání a vyjadřování
typová postava – směřování k její hlubší charakteristice; činoherní i loutkářské
prostředky
dramatická situace, příběh – řazení situací v časové následnosti

inscenační prostředky a postupy – jevištní tvar na základě improvizované
situace a minipříběhu; přednes
komunikace s divákem – prezentace, sebereflexe
RECEPCE A REFLEXE DRAMATICKÉHO UMĚNÍ
základní stavební prvky dramatu – situace, postava, konflikt
současná dramatická umění a média – divadelní, filmová, televizní, rozhlasová a
multimediální tvorba
základní divadelní druhy – činohra, zpěvohra, loutkové divadlo, pohybové a
taneční divadlo

Minimální doporučené úrovně očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření v jednotlivých předmětech
Český jazyk
3. ročník
žák
ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty
ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, tempo
řeči a pravidelné dýchání
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve
slově, velikost, sklon a správné tvary písmen
ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky
ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby
ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost
ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty

ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy
ČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky
ČJL-3-2-01p tvoří slabiky ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech
ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně
ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací - při poslechu
pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost

5. ročník
ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle
přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích
ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování
ČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo řeči
ČJL-5-1-09p popíše jednoduché předměty, činnosti a děje
ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje jednoduché texty
ČJL-5-1-09p píše správně a přehledně jednoduchá sdělení
ČJL-5-1-09p píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy
ČJL-5-1-09p ovládá hůlkové písmo - tvoří otázky a odpovídá na ně
ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa
ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle
postoje mluvčího
ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis
měkkých a tvrdých slabik - určuje samohlásky a souhlásky - seřadí slova podle
abecedy - správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-věmě - správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky
ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý příběh

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního
představení podle daných otázek
ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché
osnovy
ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti
ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše - rozlišuje pohádkové prostředí od reálného
- ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu

Anglický jazyk
3. ročník
žák
CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka

5. ročník
CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovností
CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů
opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) - rozumí výrazům
pro pozdrav a poděkování
CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje
CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk
CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky
(zejména pokud má k dispozici vizuální oporu)
CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně
setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka

Matematika
3. ročník
žák
M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v
oboru do 20
M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100
M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , = , < , > a umí je zapsat
M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20
M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 umí
rozklad čísel v oboru do 20
M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru
do 20 - zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad,
před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu - uplatňuje matematické znalosti při
manipulaci s drobnými mincemi
M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky
znázornit
M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují
M-3-3-02p používá pravítko
5. ročník
M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose,
numerace do 1000
M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla
M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100
M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních
úlohách
M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100

M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy
M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla - používá kalkulátor
M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle
návodu
M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce - určí čas s přesností na
čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích - provádí jednoduché
převody jednotek délky, hmotnosti a času - uplatňuje matematické znalosti při
manipulaci s penězi
M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary
M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky
M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním papíru - pozná základní tělesa
M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být
závislé na matematických postupech

Informační a komunikační technologie
5. ročník
Žák:
ICT-5-1-01p ovládá základní obsluhu počítače
ICT-5-1-02p dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s
výpočetní technikou
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních
zařízení
ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu

Člověk a jeho svět

3. ročník
Žák:
ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy
ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy
ČJS-3-1-03p uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy
ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje
blízké příbuzenské vztahy
ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského chování
ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně
ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti
ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase
ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností
ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti
ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v
přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat
ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi
dřevinami a bylinami
ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle návodu
ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své
zdravotní potíže a pocity; zvládá ošetření drobných poranění
ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla
ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování;
neohrožuje své zdraví a zdraví jiných

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka
silničního provozu
ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech
5. ročník
ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město)
do příslušného kraje
ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České republiky, určí světové
strany
ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v
Evropě
ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém
bydlí
ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest
ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky
ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých
ČJS-5-2-03p uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy
ČJS-5-2-04p používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu
jednoduchého nákupu a vrácené peníze
ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede
příklady rizik půjčování peněz
ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady
základních příjmů a výdajů

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v
dávných dobách
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p uvede významné události, které se vztahují k regionu
a kraji
ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a
přírodní památky v okolí svého bydliště
ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé
přírody
ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období
ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a
pozoruje přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí
zvířata
ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí
ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti,
které přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují
ČJS-5-4-06p reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných
událostech
ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými látkami
ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s
preventivní ochranou zdraví a zdravého životního stylu
ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života
ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a
v modelových situacích simulujících mimořádné události
ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty;
správně vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci na hřišti
ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky

ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou
pomoc
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v
bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

Hudební výchova
3. ročník
Žák:
HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci
říkadel i při zpěvu
HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické změny
HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku - pozorně vnímá jednoduché skladby
5. ročník
Žák:
HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem
HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou
HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje
HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy - pozorně vnímá znějící hudbu
různých skladeb - správně hospodaří s dechem při interpretaci písní  frázování

Výtvarná výchova
3. ročník
Žák:
VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu

VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty
ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s
dopomocí učitele)
VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při
tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům
5. ročník
Žák:
VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu,
realizuje svůj tvůrčí záměr
VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy,
tvary, objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty –
velikost, barevný kontrast), uplatňuje je podle svých schopností při vlastní
tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i umělecké produkce i na příkladech z
běžného života (s dopomocí učitele)
VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i
sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie
VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí
činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla

Člověk a svět práce
3. ročník
Žák:
ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými
materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a
popíše jeho výsledky

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

5. ročník
Žák:
ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného
materiálu
ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní
fantazii
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k
použitému materiálu
ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při drobném poranění
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu - užívá
jednoduché pracovní nástroje a pomůcky
ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování
vybraných rostlin
ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a
provádí pěstitelská pozorování
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a
náčiní
ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu na zahradě

Tělesná výchova
3. ročník

Žák:
TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a
má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách
TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám - zvládá
základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních
předpokladů

5. ročník
Žák:
TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do
denního režimu
TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s
vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových
možností a schopností
TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění
zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti
TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti
TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play - zlepšuje svou
tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla - zvládá podle pokynu
základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po
ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy

Dramatická výchova
3. ročník
Žák:

DV-3-1-01 zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a
správného držení těla; dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a
rozpoznávat je v chování druhých
DV-3-1-02 rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do
jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná
DV-3-1-03 zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání
DV-3-1-04 spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace; prezentuje ji před
spolužáky; sleduje prezentace ostatních
DV-3-1-05 reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z dramatického díla
(divadelního, filmového, televizního, rozhlasového)
5. třída
Žák:
DV-5-1-01 propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření
vnitřních stavů a emocí vlastních i určité postavy
DV-5-1-02 pracuje s pravidly hry a jejich variacemi; dokáže vstoupit do role a v
herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat
DV-5-1-03 rozpoznává témata a konflikty v situacích a příbězích; nahlíží na ně z
pozic různých postav; zabývá se důsledky jednání postav
DV-5-1-04 pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a
využívá přitom různých výrazových prostředků
DV-5-1-05 prezentuje inscenační tvar před spolužáky a na základě sebereflexe a
reflexe spolužáků a učitele na něm dále pracuje, sleduje a hodnotí prezentace
svých spolužáků
DV-5-1-06 reflektuje svůj zážitek z dramatického díla; rozlišuje na základě
vlastních zkušeností základní divadelní druhy

Doplnění vyučovacího obsahu
Obor: Hudební výchova
doplněný text:

V 1. – 3. ročníku se žáci učí hrát na zobcovou flétnu, ve 4. a 5. ročníku jsou
seznamovány se základy hry na klavír nebo kytaru.

Obor: Pracovní činnosti
doplněný text:
Žáci všech ročníků pracují na školním pozemku, pečují o květiny na školní
zahradě i v budově školy.

