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2. Charakteristika školy
2.1. Historie a poslání školy
Základní škola Five Star Montessori prozatím nemá historii, je nová, soukromá, za vzdělávání budou
rodiče platit školné. Svou činnost zahájí 1.9.2016.
Škola nabízí nový model výuky, jedná se o metodu přirozeného vzdělávání podle pedagogiky Marie
Montessori.
Cíl a hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce Montessori pedagogiky se řídí mottem: „Pomoz mi,
abych to dokázal sám". Cílem je příprava na život, vytvoření vnitřní motivace k učení, harmonický
rozvoj osobnosti, kladný a zodpovědný postoj k celoživotnímu vzdělávání.

2.2. Velikost a úplnost školy
Škola se nachází v městské části Brno – Bohunice. Provoz zahájí dne 1.9. 2016. Bude postupně
úplnou školou s 1.stupněm ZŠ (1. - 5. ročníkem). Do 1.M nastupuje 15 žáků (1. roč.- 13 žáků, 2.ročník
- 2 žáci). Součástí školy je školní družina a školní jídelna.
Budova školy stojí v prostředí krásného okrasného parku s velkým hřištěm v městské části Brno Bohunice. Toto prostředí splňuje vysoký standard pro každodenní pohyb dětí v přírodě, na čerstvém
vzduchu a pro realizaci širokého spektra aktivit pro enviromentální výuku. Při nepříznivém počasí a v
zimním období budou žáci využívat pro tělesnou výchovu pronajatou tělocvičnu spolku Sokol. S
přibývajícími třídami se škola bude postupně rozšiřovat do dalších místností prvního a postupně
i druhého patra budovy.

2.3. Vybavení školy
Pro školní rok 2016/17 jsou připraveny následující prostory školy:
Třída - prostorná a dostatečně světelně zajištěná třída, v části pro společné setkávání ve třídě mají
žáci k dispozici koberec a sedací „bobky“. Třída je vybavena výškově nastavitelnými lavicemi a
nábytkem, podle zásad pedagogiky Montessori je uspořádán tak, aby vyhovoval výukovým sekcím
s pomůckami, skupinovým i individuálním činnostem dětí. Třída je rovněž vybavena klasickou i
magnetickou tabulí a výukovými pomůckami pro 1. a 2.ročník.
Komunitní místnost – prostor pro setkávání je vybaven stoly, židlemi, sedací soupravou,
konferenčním stolkem a velkou knihovnou. Tato místnost je využívána rodiči, dětmi, návštěvami.
Dvě místnosti pro školní družinu – hrací místnost s kobercem, tvořivá místnost s pracovními stolky,
židlemi, pracovním ponkem.
Jídelna - výdejna jídla - jídlo bude do ZŠ Five Star Montessori dováženo z firmy Školní jídelna DJ,
s.r.o. Výdejna i jídelna splňují všechny zákonem předepsané požadavky a normy.
Šatna - zde mají děti vzhledem k četnějšímu pobytu venku a na zahradě školy také dost místa na
náhradní oblečení a obuv.
Okrasná zahrada – obklopuje budovu školy ze všech stran. Je využívána k relaxaci, pobytu na
čerstvém vzduchu, slouží k praktické výuce, tj. práci se zahradním nářadím a celkové péči o zahradu.
Součástí zahrady je velké hřiště. Zahrada je oplocena. V zimním období a při nepříznivém počasí
využívají žáci pronajatou tělocvičnu spolku Sokol (cca 10 minut chůze od školy).
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2.4 Charakteristika pedagogického sboru
Nový pedagogický kolektiv splňuje uznaný minimální standard v ČR. Učitelky mají mají odborné
vzdělání pro výuku na 1.stupni ZŠ, diplom Montessori o absolvování akreditovaného kurzu o výchově
a vzdělávání metodou Montessori a učitelka v 1.M dlouhodobou praxi. Pedagogové se budou aktivně
zapojovat do šíření principů filosofie Montessori mezi pedagogickou a rodičovskou veřejnost.
V prvním školním roce zde budou pracovat 3 učitelky (1 třídní učitelka, 1 učitelka – Hv, 1 učitelka – Aj)
a 1 plně kvalifikovaná vychovatelka školní družiny. Další pedagogové budou postupně přijímáni
s otevíráním dalších ročníků. V případě potřeby budou pracovat ve škole asistenti pro integrované
žáky.

2.5 Charakteristika žáků
Školu navštěvují především děti z brněnských Montessori mateřských škol ze všech městských částí
a dojíždějí i děti z okolí Brna. Škola velmi úzce spolupracuje se zákonnými zástupci dětí, kteří mají
jednoznačný zájem o vzdělávání dětí Montessori metodou, chtějí uplatňovat zásady této metody také
v rodinném prostředí a aktivně se zapojovat do všech školních aktivit – školních i mimoškolních akcí.

2.6. Spolupráce s rodiči
V tomto směru budeme komunitní školou, s partnerským přístupem při spolupráci s rodiči. Základ tvoří
společná filozofie vzdělávání, týmová spolupráce. Rodiče si uvědomují, že škola není jen místem, kde
se vzdělává jejich dítě, ale také místem, kde se mohou sami vzdělávat, kde mohou diskutovat a podílet
se na tom, jakou školu chtějí mít, počítá se se zapojením do činností organizovaných školou, ale také
do akcí organizovaných rodiči. Budeme realizovat společné slavnosti a akce, které se stanou pro další
školní roky tradicemi. Uplatníme následující formy spolupráce:
školská rada
individuální schůzky
dny otevřených dveří
individuální návštěvy ve výuce
neformální setkávání v komunitní místnosti
společné slavnosti
pomoc při výrobě výukových pomůcek
dobrovolná pomoc při údržbě zahrady
účast na vzdělávacích kurzech pro rodiče
vzájemné předávání informací (osobním kontakt, webové stránky, e-maily, školní
Facebook,
informačním systémem EDOOKIT)
třídní setkávání (besedy)

2.7 Dlouhodobé projekty
Škola plánuje aktivní zapojení do projektů a grantů, které budou korespondovat s filozofií Montessori
pedagogiky, všechny aktivity a snahy povedou ke zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy.
Na plánování a realizaci projektů se budou spolupodílet pedagogičtí pracovníci školy společně se žáky
a rodiči. Témata projektů budou odpovídat jednotlivým obsahům učiva, ale i zájmům pedagogů a žáků.
Učitelé uplatní u všech projektů vzájemnou spolupráci. Plánujeme pořádat kulturně – vzdělávací,
ozdravné a sportovně zaměřené pobyty.
Třídní kolektiv vyjede na řadu exkurzí, výukových programů, školu v přírodě do hor, na letní relaxační
pobyt, budou připraveny aktivity zaměřené na tvorbu kolektivu, týmu a budování vzájemného respektu.
Pro budoucí prvňáčky je určen celoroční projekt Klub Montessori. Jedenkrát týdně se budoucí prvňáčci
i mladší děti se zákonnými zástupci zúčastní aktivit v Klubu, kde si společnými i individuálními
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aktivitami budou rozvíjet potřebné dovednosti a kompetence, seznamovat se s učiteli, prostředím
školy.
V prvním školním roce 2016 – 2017 se budeme snažit zrealizovat následující dlouhodobé projekty.
Cílem bude snaha vytvořit podmínky pro každoroční zahrnutí do plánu aktivit školy, aby se staly
žádanou školní tradicí.
Spolupráce s domovem pro seniory Dům Naděje Brno-Bohunice
Halloweenská (dýňová) slavnost
Vánoční tvoření
Mezigenerační setkávání (prarodiče, rodiče a děti) – vánoční zvyky a tradice dříve a nyní
Velikonoční slavnost
Tvoření ve výtvarné a keramické dílně - ateliér Artissimo
Spolupráce s Knihovnou Jiřího Mahena
Klub Montessori pro předškolní děti
Akce zaměřené na zlepšení životního prostředí naší školy
Kulturní a vzdělávací akce
Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem
Noc ve škole
Třídění odpadu
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3. Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Naším hlavním cílem je poskytnout žákům vzdělání metodou Montessori pedagogiky, jejíž principy
považujeme za základ přirozeného zájmu, vybudování vnitřní motivace a postoje žáků k celoživotnímu
vzdělávání na základech vzájemného respektu.
Základní pilíře a směr cesty naší školy:
3.1.1 Vnitřní motivace a radost
Podporujeme přirozenou touhu dítěte po vzdělávání a vnitřní motivaci učit se po celý život.
Věříme, že se dítě se touží učit smysluplné věci pro život. Žák u nás najde bezpečné prostředí a
rodinnou atmosféru. Budeme vychovávat svobodného a zodpovědného člověka, který dohlédne
důsledky svého chování a rozhodování. Nemusí se bát udělat chybu, ta je součástí učení. Společně s
žáky budeme vytvářet pravidla třídy, která jsou žáky akceptovatelnější, než pravidla daná pouze
učitelem.
3.1.2 Výuka cizích jazyků
Pilířem snahy naší školy bude výuka anglického jazyka v největší možné míře. Výuka anglického
jazyka od 1.třídy bude doplněna zájmovými kroužky anglického jazyka mimo vyučování a ve školní
družině.
3.1.3 Kooperace dětí v rámci jedné třídy i v rámci různých ročníků
Budeme respektovat věkovou heterogenitu a kooperativní výuku.
Žáci ve třídách budou tedy věkově smíšení. Zaměříme se na vývojové potřeby dětí podle teorie
Montessori pedagogiky. Smyslem věkově heterogenních tříd je vytvořit dětem ve třídě větší prostor
pro spolupráci. Na základní škole je ideálním stavem tzv. trojročí, tedy spojení tří ročníků, aby dítě
zažilo pozici nejmladšího, prostředního i nejstaršího.
3.1.4 Důraz na zdravý životní styl
Škola zajistí kvalitní a pestrou strukturu stravy ve školní jídelně. Svačiny budou prozatím zajišťovat
rodiče. Zajistíme pestrou nabídku volnočasových aktivit v odpoledních hodinách (Lužánky – středisko
volného času, pracoviště Lány 3, Brno-Bohunice). Připravíme pro žáky zajímavé výlety, školu v přírodě
- pobyt na horách, letní výlet do přírody, relaxační programy.
3.1.5 Inkluzivní vzdělávání
Škola se zaměří na vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení.
V prvním roce působení školy nemáme integrované žáky, jsme však pro budoucnost otevřeni integraci
žáků s postižením. Zajistíme podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a
zapojení těchto žáků v rámci výuky. Vytvoříme podmínky pro práci s nadanými žáky, pro jejich
individuální výukové tempo a rozvoj.
3.1.6 Individuální přístup a podpora tvořivosti
Budeme podporovat dětskou tvořivost a aktivitu, vytvářet prostor pro jejich seberealizaci, vychovávat
svobodného a zodpovědného člověka, který dohlédne důsledky svého chování a rozhodování,
individuálně přistupovat vnitřní diferenciaci a zohledňování možnosti každého z žáků. Výuku
přizpůsobíme jedinečným talentům a zájmům dětí, umožníme prožitkové vyučování a učení se v
souvislostech. Velký důraz budeme klást na podporu radosti z poznávání, tvořivosti a schopnosti
samostatně řešit problémy.
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3.1.7 Podpora výuky moderními technologiemi
Výuku podpoříme možností využívání školních iPADů pro každého žáka. Zajistíme také vytváření
vlastních pracovních listů a výukových aktivit pro využití iPADů při procvičování učiva. Výuka bude
probíhat formou projektového vyučování. Důraz budeme klást na rozvoj kompetencí žáků potřebných
pro život, výchově k vlastní odpovědnosti.
3.1.8 Rodinná atmosféra a vytváření příjemného prostředí ve škole
Umožníme žákům vzdělávat se v bezpečném prostředí, by mohli zažívat úspěch a radost z
poznávaného. Zaměříme se na fungující vztahy mezi učiteli, žáky i rodiči v přátelských vztazích
otevřené komunikace. Rodiče budou moci v případě zájmu asistovat učitelům při projektových dnech
či školních výjezdech. Po dohodě s učitelem mají možnost účastnit se výuky a obracet se na ně
s dotazy, připomínkami, návrhy, náměty.
Vzájemnou spoluprací, pomocí a vnímáním druhých se vytváří pozitivní klima třídy i celé školy. Za
důležité považujeme budování sebeúcty, vzájemné úcty a důvěry. Preferujeme principy
demokratického přístupu na všech úrovních. Vedeme žáky k odpovědnosti za své chování a učení,
k sebereflexi, k využívání velkého prostour pro vyjádření svých názorů a pocitů. Zařadíme do výuky
osobnostní a etickou výchovu, úzkou spolupráci se zákonnými zástupci (mimo jiné i pomocí
informačního systému EDOOKIT, individuálními pohovory, organizováním dnů otevřených dveří).
3.1.9 Propojení mateřské a základní školy
Do naší školy budou přicházet především děti z Montessori mateřských škol, budeme proto s těmito
školami spolupracovat (společné akce). Celoročním projektem Klub dětí Montessori pro předškoláky
chceme zajistit plynulý a bezproblémový přestup z mateřské školy do základní školy.
3.1.10 Systém hodnocení a sebehodnocení žáků, práce s chybou
Hodnocení žáků bude pouze slovní s výstižným vyjádřením toho, kam se žák posunul, co už dokázal
a na co se má dále ještě zaměřit s respektováním vnitřní motivace k učení, oceněn bude posun
každého žáka vzhledem k jeho schopnostem a možnostem. Výše než dosahování cílů vzdělávacích,
klademe dosahování cílů výchovných, budování postojů a hodnot žáků. Případnou chybu nechápeme
jako jev nežádoucí, ale jako nástroj dalšího učení. Podporujeme sebepoznávání žáků, rozvoj
sociálních a komunikačních dovedností žáků, schopnost diskutovat a řešit konflikty, žáky povedeme k
vlastnímu sebehodnocení a podpoříme spolupráci nestejnorodých skupin dětí v rámci celoškolních
projektů, kdy spolupracují děti napříč jednotlivými ročníky.
3.1.11 Tvorba vlastních učebních materiálů a pomůcek
Pro projektovou výuku budeme využívat dostupné výukové materiály a pracovní sešity schválené pro
výuku na prvním stupni základní školy a budeme vytvářet vlastní materiály a pomůcky.
3.1.12 Přestup žáků z jiné základní školy
Požádá-li zákonný zástupce o přestup žáka na naši školu, rozhovorem se zákonnými zástupci zjistíme
dosavadní prospěch, případné speciální vzdělávací potřeby, užívané učebnice, vzdělávací program,
školu, ze které přichází. Vyžádáme si dokumenty a dotazník pro školu. První měsíc proběhne
pedagogická diagnostika, tedy sledování v konkrétních předmětech, kontakt se spolužáky (chování),
projevy, zájem o výuku apod. Třídní učitel navrhne v případě potřeby další postup. V prvním měsíci si
žák doplňuje učivo, využívá konzultačních hodin učitelů. Pokud nastane jakýkoliv problém, třídní učitel
pozve zákonné zástupce na schůzku do školy. Při závažných mezerách v některých výstupech
souvisejících s jiným školním vzdělávacím programem třídní učitel navrhne vypracování individuálního
vzdělávacího plánu na dobu doplnění chybějícího učiva ( pro určený předmět nebo více předmětů).
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3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Dílčí kompetence
Cesta dosažení rozvoje kompetence u žáka
Žáci jsou vedeni k vyhledávání a třídění Tvorbou projektů a využíváním skupinové i
potřebných informací. Na základě jejich samostatné práce vedeme žáky ke schopnosti
pochopení dokáží zvážit jejich důležitost.
vyhledat potřebné informace a na základě jejich
třídění a zpracování odlišit podstatné od méně
podstatného.
Žáci
srovnáním
dokáží
posoudit Žáci se na základě práce na tematických projektech
důvěryhodnost
informačních
zdrojů. učí efektivně vyhledávat informace na internetu a
Využívají je v procesu učení.
posuzovat důvěryhodnost zdrojů informací.
Při vyhledávání a třídění nezbytných teoretických
informací vedeme žáky k samostatnosti.
Žáci jsou schopni využívat vhodné metody Výkladem, diskuzí, formou cvičení a skupinovou prací
učení.
seznamujeme žáky s různými metodami učení a jejich
Učí se pracovat s odbornou literaturou.
srovnáním jim pomáháme vybrat si metodu adekvátní
jejich věku, nadání a schopnostem. Provádíme jejich
praktický nácvik.
Pracujeme s krásnou i odbornou literaturou, s českou
i cizojazyčnou.
Odborná literatura je žákům dostupná v komunitní
místnosti s knihovnou, kterou mohou volně
navštěvovat.
Žáci jsou schopni k učení využívat výpočetní V hodinách často se žáky využíváme výukové
techniku.
programy a tvorbou projektů je učíme při
zpracovávání informací využívat výpočetní techniku.
Procvičováním gramatických jevů, tematických
okruhů, slovní zásoby, porozumění textu, poslechu na
PC vytváříme u žáků schopnost pracovat s výpočetní
technikou i v cizím jazyce.
Žáci uplatňují logické myšlení a umí použít Uplatněním deduktivních metod, prací ve skupinách,
nabyté znalosti a dovednosti v praxi, jsou řešením problémových úloh rozvíjíme logické myšlení
schopni používat metodu pozorování a žáků, jejich schopnost použít nabyté znalosti a
experimentu a z experimentů vyvodit závěry. dovednosti.
V přírodovědných předmětech vycházíme často z
experimentů a metodou aktivní konstrukce poznatku
vedeme žáky k poznání obecného.
Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k Seznamováním s životopisy významných osobností,
celoživotnímu učení.
vlastním příkladem, sledováním dokumentárních
filmů, motivačními metodami probouzíme v žácích
snahu o další vzdělávání.
Žáci jsou vedeni k užívání vhodných Při práci s informacemi, při prezentaci prací vedeme
termínů, znaků a symbolů.
žáky ke správnému užívání odborných termínů, znaků
a symbolů. Ve spojení s praktickou činností
upevňujeme u žáků jejich znalost. Vhodným výběrem
činností rozvíjíme exaktní a abstraktní myšlení žáků.
Žáci jsou vedeni k tvůrčí činnosti.
V hodinách vedeme žáky k učení prostřednictvím
vlastní tvorby, práce na projektech, při krátkodobé
tematické výuce k rozvoji tvůrčího myšlení.
Žák poznává nové oblasti života, novou Navazují na známá fakta, učí se porozumět
problematiku.
neznámým oblastem.
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Kompetence k řešení problémů
Dílčí kompetence
Cesta dosažení rozvoje kompetence u žáka
Žáci se umějí samostatně rozhodovat a Se žáky pracujeme skupinově i samostatně na
využívat vlastního úsudku a zkušeností.
krátkodobých nebo dlouhodobých tematických
projektech
Vedeme žáky ke správné prezentaci projektů.
S žáky konzultujeme možnost volby jak při výběru
tématu, tak při výběru vlastního kreativního způsobu
zpracování výsledných prací.
Žáci si poradí se zátěžovou situací a mají Diskutujeme nad nezdarem při řešení problémů.
schopnost vyrovnat se s případným Vedeme žáky k práci s chybou a k rozvíjení jejich
neúspěchem.
sebekontroly.
Aktivně řešíme konflikty mezi žáky pomocí škol v
přírodě a výletů, vytvářením modelových situací a
simulováním reálných situací.
Žáci se učí najít příčinu a způsob řešení Učíme žáky správně nacházet a formulovat problém.
problémových situací.
Při řešení problémů využíváme metody skupinové
práce.
Připravujeme žáky na řešení běžných životních
problémů a k hledání různých variant řešení.
Pracujeme se žáky metodami moderované diskuze,
metodou aktivní konstrukce poznatku, dedukce.
Vedeme žáky k vyhledávání informací z různých
zdrojů (internet, odborná literatura apod.).
Při řešení problémů pracují s chybou a Vedeme žáky k sebekontrole a zdokonalování
sledují vlastní pokrok při jejich zdolávání.
výsledků jejich práce.
Učíme žáky sebehodnocení.
Žáci umí kriticky zhodnotit a obhájit způsoby Učíme žáky prezentovat výsledky jejich práce
řešení.
písemnou, ústní i multimediální formou.
Upevňujeme v žácích schopnost kriticky hodnotit
výsledky jejich práce.

Kompetence komunikativní
Dílčí kompetence
Žáci spolupracují v týmu.

Žáci dokáží respektovat názory jiných.

Žáci vhodným způsobem prezentují svůj
názor.

Cesta dosažení rozvoje kompetence u žáka
Spolupráci mezi žáky uskutečňujeme diskuzí nad
řešením problémových úloh, skupinovou prací na
projektech
a umožňujeme tak žákům věnovat zvýšenou
pozornost vzájemné komunikaci a kooperaci.
Respekt k názorům druhých upevňujeme při
každodenní komunikaci mezi sebou i mezi žáky a
vyučujícími. Simulačními hrami, častými diskuzemi a
besedami k výukovým tématům vedeme žáky ke
schopnosti respektovat názory druhých.
Simulačními hrami, častými diskuzemi a besedami k
výukovým tématům vedeme žáky ke schopnosti
otevřeně a vhodným způsobem sdělit vlastní názor,
obhajovat jej a vhodně argumentovat.
Přípravou písemného projevu vedeme žáky k
formulaci svých myšlenek a názorů v logickém sledu.
Hodnocením průběhu práce podporujeme diskuzi, ve
které mohou žáci vyjádřit vhodným způsobem svůj
názor.
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Žáci prezentují výsledky své práce.

Ústním i písemným vyjadřováním vedeme žáky k
prezentaci a hodnocení své práce. Využíváme k tomu
referáty i písemné zápisy, projekty. Žáky vedeme k
využívání grafických a prezentačních programů.
Žáci ovládají základy společenského Hrou v roli a řešením různých životních situací
chování.
vedeme žáky k ovládání základního společenského
chování, které u nich pěstujeme také při návštěvách
rozličných kulturních zařízení a při besedách k
jednotlivým výukovým tématům.
Základy společenského chování u žáků upevňujeme
při každodenní komunikaci mezi sebou i mezi žáky a
vyučujícími (konzultace pracovních postupů).
Žáci se orientují v mediálních sděleních.
Formou hraní rolí napomáháme žákům vhodným
způsobem zaujímat názor k informacím v médiích.
Při práci na projektech žáky vedeme k využívání
nejrůznějších médií.
Prací s odbornou literaturou a na PC učíme žáky
schopnosti vyhledávat, zpracovávat informace a
následně je aplikovat při řešení konkrétních problémů.
Žáci komunikují alespoň v jednom cizím Nácvikem dialogů, didaktickými hrami, psaním dopisů
jazyce.
a e-mailů.
Využitím základní odborné slovní zásoby v cizím
jazyce se prohlubuje jeho znalost a využití v
praktickém životě.
Žáci využívají cizí jazyk při vyhledávání informací na
internetu.

Kompetence sociální a personální
Dílčí kompetence
Účinně spolupracují ve skupinách.

Cesta dosažení rozvoje kompetence u žáka
Používáme skupinovou práci žáků a pod vedením
vyučujícího učíme žáky spolupráci v kolektivu a
týmové práci.
Podílí se na vytváření pravidel práce v týmu Žáky vedeme k získávání základů kooperace a
a pozitivně ovlivňují kvalitu společné práce. týmové práce, při které se společně s pedagogy
podílejí na vytváření pravidel práce v týmu.
Rozvíjíme u žáků systematičnost, vytrvalost a
přesnost.
Aktivně se podílí na vytváření příjemné Aktivizačními metodami, relaxačními chvilkami a
atmosféry a přispívá k upevňování dobrých osobním pozitivním přístupem vedeme žáky k
mezilidských vztahů.
vytváření duševní, tělesné a sociální pohody.
Učíme žáky vystihnout své pocity, nálady a podělit se
o ně s ostatními, tím si dokázat vytvořit žebříček
hodnot.
U žáků pěstujeme schopnost vytvářet příjemnou
atmosféru v týmu, upevňujeme dobré mezilidské
vztahy, učíme je v případě potřeby poskytnout pomoc
nebo dokázat sami o ni požádat. Žáci jsou stejně
vedeni i v oblasti silničního provozu.
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Realisticky hodnotí své schopnosti, mají Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat
zdravé sebevědomí, ale nepřeceňují své role ve skupině.
schopnosti.
Pěstujeme u všech žáků zdravé sebevědomí a
dovednost realisticky zhodnotit své schopnosti.
U žáků vytváříme pozitivní představu o sobě samém,
která podporuje jejich sebedůvěru.
Učíme je ovládat svoje jednání a chování tak, aby
dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.
Vedeme žáky k realistickému hodnocení svých
schopnosti pomocí srovnávání své práce i prací
ostatních.
Vytváříme u žáků schopnost vyslovit hypotézu na
základě jejich myšlení a vedeme je k jejímu ověřování
či vyvrácení pomocí protipříkladu.
Uvědomují si zodpovědnost za své chování Řešením úkolů v menších skupinách vedeme žáky k
a jednání, zdraví a život.
odpovědnosti vůči kolektivu a vzájemné pomoci.
Formujeme odpovědnost žáků za vlastní zdraví a
bezpečnost, za své chování, jednání a rozhodování.
Dbáme o dodržování zásad bezpečnosti práce a
učíme je k poskytnutí první pomoci.
Vedeme žáky k vhodnému uplatňování svých práv,
uvědomování si svých povinností a jejich plnění.
U žáků podporujeme dovednosti týkající se duševní a
tělesné hygieny, pěstujeme zodpovědnost za jejich
zdravý život.
Jsou schopni diskutovat v malých skupinách Učíme žáky k vzájemné spolupráci, rozvoji
i v třídním kolektivu.
komunikace, diskuse a asertivnímu chování.
Žáci jsou vedeni k respektování a úctě k Posilujeme kladný vztah a úctu k rodičům, rodině, a
rodinnému prostředí.
tím upevňujeme vzájemné rodinné vztahy.
Kompetence občanské
Dílčí kompetence
Cesta dosažení rozvoje kompetence u žáka
Žáci respektují příslušníky jiných ras a Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme
vyznání, jsou proti útlaku a násilí.
vyhledávat informace.
Navštěvujeme divadelní, filmová představení a
kulturní akce.
Diskutujeme o člověku, jeho potřebách a odlišnostech
a vedeme tím žáky k respektování příslušníků jiných
ras.
Využíváme metody dramatické výchovy.
Organizujeme pobytové programy.
Využíváme skupinové práce.
Žáci si jsou vědomi svých práv a povinností Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme
ve škole i mimo školu, chápou význam řádu, vyhledávat informace.
pravidel a zákonů pro fungování společnosti. Dbáme na dodržování pravidel.
Diskutujeme s žáky o jejich právech a povinnostech.
Vedeme žáky ke sledování a dodržování právních
norem.
Využíváme skupinové práce.
Žáci jsou v různých situacích zodpovědní, Využíváme metody dramatické výchovy.
ohleduplní, ochotní pomáhat.
Využíváme skupinové práce.
Žáci mají pozitivní vztah ke kultuře a Navštěvujeme divadelní, filmová představení a
historickému dědictví, aktivně se zapojují do kulturní akce.
kulturního a sportovního dění.
Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme
vyhledávat informace.
Organizujeme soutěže a olympiády.
Využíváme skupinové práce.
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Žáci přistupují zodpovědně ke svému okolí, Využíváme mezipředmětových vztahů a umožňujeme
jednají v zájmu podpory a ochrany prostředí tvorbu prezentací k ekologickým globálním a lokálním
a zdraví.
problémům.
Využíváme statistických údajů ve vztahu k životnímu
prostředí.
Diskutujeme o problémech prostředí.
Vedeme žáky ke sledování aktuálního dění.
Využíváme skupinové práce.

Kompetence pracovní
Dílčí kompetence
Žáci používají bezpečně a účinně veškeré
materiály a nástroje, dodržují stanovené
pracovní postupy, dovedou se přizpůsobit
pracovním podmínkám.
Výchova k šetrnosti – hospodaření s
přírodními zdroji a majetkem, přistupuje k
výsledkům pracovní činnosti z hlediska
kvality, funkčnosti a společenského
významu, pracuje s přihlédnutím k ochraně
svého zdraví i zdraví ostatních.
Umí plánovat budoucnost, má představu o
způsobu dosažení svého cíle, chápe
základní zásady podnikání a zná jeho
rizika.

Při práci využívají získané poznatky z
jiných předmětů a dovede je vhodně využít
k vlastnímu rozvoji a přípravě na
budoucnost, dovedou je využít při volbě
svého budoucího povolání.

Cesta dosažení rozvoje kompetence u žáka
Vytváříme a upevňujeme pracovní návyky pomocí
používání základních pomůcek a nástrojů, vedeme je k
účelnému využití pracovního místa.
Používáním různých pomůcek a materiálů vedeme
žáky k hospodaření s přírodními zdroji a majetkem.
Vedeme žáky k zapojování se do aktivit směřujících k
šetrnému chování k přírodním zdrojům účastí na sběru
odpadových surovin k šetření energiemi k péči o čistotu
a pořádek okolí školy, domova, apod. Třídíme odpad.
V tematickém celku o povoláních vedeme žáky
prostřednictvím besedy a diskuse k poznání svých
schopností a možností, které jim pomohou se
rozhodnout o svém budoucím povolání. Praktická
práce nad konkrétními úkoly vede žáky k upevňování
dovedností v oblasti plánování a způsobů dosažení
cílů.
Srovnávací metodou učíme žáky chápat minulost jako
základ a východisko jejich budoucnosti.
Pravidelným tréninkem tělesných zdatností a
rozvíjením dovedností, vedeme žáky k chápání
zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody
jako významného předpokladu pro výběr partnera i
profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti.
Dodržováním bezpečnostních zásad žákům vštěpován
návyk ochrany svého zdraví i zdraví druhých.

Dodržují pracovní morálku a kázeň, pracují
s přihlédnutím k ochraně svého zdraví i
zdraví ostatních.
Umí požádat o pomoc a radu a dovede je Nácvikem reálných dialogů učíme žáky schopnosti
poskytnout ostatním.
dorozumět se v cizím prostředí, požádat o pomoc nebo
pomoc poskytnout. Skupinovou prací vedeme žáky k
vzájemné pomoci a k tomu, aby sami dokázali v
případě potřeby o pomoc požádat. Praktickým
seznamováním žáků se zásadami první pomoci je
vedeme k bezprostřednímu poskytnutí pomoci
zraněnému a znalosti požádat o odbornou pomoc.
Kompetence k práci s digitálními
technologiemi
Cesta dosažení rozvoje kompetence u žáka
Dílčí kompetence
Žáci zpracovávají úlohy či zadání na Především žáci vyšších ročníků budou pracovat i se
počítači.
záznamovou technikou, žáci zpracovávají materiál
digitálně (např. fotografie či kresby v grafických
programech).
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Kompetence
kulturního
povědomí
a vyjádření
Cesta dosažení rozvoje kompetence u žáka
Dílčí kompetence
Žáci jsou vedeni k etické výchově.
Výchova k bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním
provozu, vybudování základů etických norem, etické
chování.
Smyslem základního vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence na
takové úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve
společnosti.

K dosažení cílů bude škola využívat následujících nástrojů:
Projektové vyučování
Vyučování je založeno na propojení teorie a praxe a vede žáky k vlastní činnosti, experimentování,
kreativitě a učení v souvislostech. Při projektovém vyučování zapojujeme většinu výukových předmětů.
Téma projektu je zpracováváno z různých pohledů, toto vede k ucelenějšímu pohledu na daný problém
a usnadňuje jeho porozumění. Vyučování v projektech rozvíjí kompetence k učení, komunikativní,
sociální a personální, kompetence k řešení problému a kompetence pracovní.
Problémové vyučování a konstruktivistický přístup
Pokud to charakter učiva dovoluje, nepředkládáme žákům hotové informace, ale na základě toho, co
děti již znají, popřípadě na základě poskytnutých informací, dostanou zformulovaný problém, který
mají řešit (individuálně, ve dvojici nebo ve skupině). Tímto způsobem žáci konstruují nové poznatky
sami, experimentují, zobecňují. Konstruktivistickým přístupem žáci rozvíjejí kompetenci k řešení
problémů.
Skupinová práce žáků
Děti si kromě informací o učivu osvojují také dovednost spolupracovat, rozhodovat, respektovat
vedoucího týmu i celý tým, rozdělovat práci a plánovat ji. Kooperativní výukou žáci rozvíjejí pracovní,
komunikativní, sociální a personální kompetence.
Učení v souvislostech
Děti se učí své znalosti propojovat, hledat mezi nimi souvislosti, spojovat je ve větší celek. Souvislosti
žáci objevují vlastní činností, uvědomují si je při realizování mezipředmětových vztahů. Toto učení
rozvíjí většinu kompetencí uvedených v RVP ZV.
Komunitní kruh
V komunitním kruhu se realizují pravidelné ranní setkávání žáků, kdy mohou děti prožívat sounáležitost
i svoji jedinečnost ve společenství třídy. V kruhu lze řešit různé problémy týkající se života třídy, ale i
problémy týkající se probírané látky. Může to být i jedna z forem, jak děti mohou prezentovat svoji
práci. Komunitní kruh je bezpečný prostor, kde děti mají příležitost vyjádřit své postoje a názory ke
skutečnostem, které se jich týkají, kde mají prostor o problémech diskutovat, kde lze i případně
jednotlivé názory korigovat. Tato organizační forma rozvíjí kompetence komunikační, sociální a
personální, občanské a kompetence k řešení problémů.

13

Vzájemné učení
V některých případech lépe pochopí problematiku od svého spolužáka. Této metody využijeme v
případech, kdy děti, které již probranou látku pochopily, pomáhají v pochopení ostatním. K tomuto
učení dochází i v případě, kdy žák, popřípadě žáci prezentují svým spolužákům téma, které si předem
připravili, ročníkovou práci apod. Vrstevnické učení rozvíjí kompetence k učení, komunikativní a
pracovní kompetence.
Práce s textem
Dovednost číst s porozuměním, orientovat se v textu, vyhledávat důležité údaje a mít schopnost
vyjádřit text vlastními slovy je potřebná nejen při vzdělávání žáků, ale především pro praktický život.
Čtenářskou gramotnost rozvíjíme ve většině vyučovacích předmětech. Při práci s textem využíváme
například metodu kritického čtení a psaní. Práce s textem rozvíjí kompetence k učení a k řešení
problémů a pracovní kompetence.
Okamžitá zpětná vazba
Prostřednictvím vybraných Montessori pomůcek mají děti možnost okamžité zpětné vazby.
Samostatně vyhodnocují a opravují svoji práci pomocí kontrolních listů a kontrol, které jsou součástí
Montessori pomůcek. Žák si tímto způsobem může ihned samostatně ověřit správnost výsledku své
práce. Může také požádat učitele o kontrolu i pomoc s hodnocením, případně ihned využije možnost
doplnění učiva a společné procvičení.
Návaznost učiva na životní zkušenosti žáků
Při práci se žáky využijeme a navazujeme na to, co již o daném problému vědí. Děti jsou motivovány
k tomu, aby si dosavadní poznatky doplnily, popřípadě upravily.
Tyto uvedené vzdělávací strategie nejsou plným výčtem používaných vyučovacích metod. Jedná se
však o ty nejčastější, které lze používat napříč všemi ročníky.

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
V případě, že učitel vysleduje u žáka projevy, které by mohly být způsobeny specifickou poruchou
učení nebo jiným handicapem, který narušuje proces edukace, informuje o svém zjištění zákonné
zástupce žáka. Jestliže zákonní zástupci žáka požádají o vyšetření žáka pedagogicko-psychologickou
poradnu (dále jen PPP), popřípadě speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC), a toto
akreditované pracoviště potvrdí, že se jedná o žáka speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP)
je žák dále vzděláván a hodnocen na základě doporučení odborného pracoviště a individuálního
vzdělávacího plánu vytvořeného na podkladě diagnostických závěrů z vyšetření. O vyšetření žáka
odborníkem PPP nebo SPC může rodič požádat i bez doporučení vyučujícím. Pokud dojde odborné
zařízení k závěru, že je třeba dítěti věnovat speciální péči, je nutné, aby o této skutečnosti rodič
informoval třídního učitele. S poskytnutými údaji je zacházeno jako s důvěrnými. V rámci individuálního
vzdělávacího plánu jsou závěry a doporučení odborného pracoviště rozpracovány do podoby
očekávaných výstupů týkajících se obsahu učiva v jednotlivých předmětech, kterých se SVP týkají,
včetně volby vzdělávacích strategií pro období daného školního roku, případně jeho zbývající části.
Individuální vzdělávací plán sestavuje třídní učitel, popřípadě ve spolupráci s učiteli ostatních
předmětů. Vzdělávání dětí se SVP probíhá dále v souladu s individuálním vzdělávacím plánem.
V případě handicapu zvlášť závažného charakteru se na edukačním procesu podílí rovněž asistent
pedagoga, jehož úkolem je poskytovat žákovi potřebnou podporu při účasti na běžné výuce. Tuto
funkci může zřídit ředitel školy na základě doporučení odborného pracoviště. Odpovědnost za
plánování obsahu vzdělávání, samotný průběh vzdělávání i hodnocení výsledků žáka nese vyučující
daného předmětu, kterého se individuální vzdělávací program týká. Důraz je kladen na spolupráci
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všech zúčastněných subjektů ve výchovně vzdělávacím procesu tedy žáka, rodičů a pedagogů, což
je základním předpokladem úspěšného vzdělávání žáků se SVP.
Spolupráce s PPP
Škola doporučí zákonným zástupcům žáků pedagogicko-psychologickou poradnu, s níž mohou
v budoucnu spolupracovat.

3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Postup při zajišťování výuky bude obdobný jako u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato
skutečnost vychází z toho, že také žák mimořádně nadaný má speciální vzdělávací potřeby. V případě,
že učitel vysleduje u žáka projevy mimořádného nadání, informuje o svém zjištění zákonné zástupce
žáka. Jestliže zákonní zástupci žáka požádají o vyšetření žáka v PPP nebo v SPC a toto akreditované
pracoviště potvrdí, že se jedná o žáka mimořádně nadaného, je žák dále vzděláván i hodnocen na
základě doporučení odborného pracoviště.
Výuka bude probíhat podle individuálních vzdělávacích plánů, které na začátku školního roku sestavují
učitelé jednotlivých vyučovacích předmětů. V individuálním vzdělávacím plánu budou rozpracovány
závěry a doporučení PPP nebo SPC do podoby očekávaných výstupů, učiva a vhodných vzdělávacích
strategií pro období školního roku, případně jeho zbývající části. Součástí individuálního vzdělávacího
plánu mimořádně nadaného žáka může být i jeho účast ve výuce některých vyučovacích předmětů ve
vyšším ročníku, než který navštěvuje.
Výuka žáků mimořádně nadaných se v předmětech, ve kterých je integrace stanovena, zaměřuje na
jejich individuální rozvoj. Vyučující budou sledovat mimořádně nadané žáky zejména po stránce
osobnostního a sociálního rozvoje, který nebývá vždy v souladu s rozvojem žáka v oblasti intelektové.
Práce na sestavení IVP budou zahájeny ihned po obdržení výsledků školského poradenského
zařízení. Individuální vzdělávací plán bude vypracován v časovém horizontu do jednoho měsíce od
obdržení. Součástí individuálního vzdělávacího plánu budou také termíny jeho plnění, vyhodnocování.
Podle individuální potřeby může být doplňován a upravován (i během školního roku). Škola si vyžádá
písemný souhlas zákonného zástupce žáka k vypracování individuálního vzdělávacího plánu.
Těmto žákům bude doporučeno a umožněno zúčastňovat se různých olympiád a soutěží, budou
pověřováni náročnějšími úkoly, vedením skupin apod. Třídní učitel navrhne vypracování individuálního
plánu pro určený předmět nebo i více předmětů.
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3.5. Začlenění průřezových témat
Všechny tematické okruhy všech průřezových témat budou integrovány do učebních osnov některého
vyučovacího předmětu. Realizovány budou vzdělávacími strategiemi, které budou použity pro
naplnění očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oborů, ke kterým jsou přiřazeny.
V následujícím přehledu jsou tematické okruhy jednotlivých průřezových témat pro trojročí a vyučovací
předměty, ve kterých budou realizovány. Pedagogové budou k jejich realizaci využívat přirozeného
zájmu žáků a všech vhodných situací, které nelze dlouhodobě plánovat.
Enviromentální výchova
Tematické okruhy
Ekosystémy

Základní podmínky života

1.trojročí
1., 2. a 3.ročník
Člověk a jeho svět
Matematika
Svět práce
Projekty – školy v přírodě
Člověk a jeho svět
Svět práce
Projekty
- akce zaměřené na zlepšení
životního prostředí naší školy
- sportovní akce

Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

Člověk a jeho svět
Projekty
- akce zaměřené na zlepšení
životního prostředí naší školy
- třídění odpadu

Vztah člověka k prostředí

Tělesná výchova
Člověk a jeho svět
Svět práce
Projekty
- péče o školní zahradu
- zahradní slavnost
- třídění odpadu

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Tematické okruhy
1.trojročí
1., 2. a 3.ročník
Evropa a svět nás zajímají
Člověk a jeho svět
Anglický jazyk
Projekty
- kulturní a vzdělávací akce
Objevujeme Evropu a svět
Člověk a jeho svět
Anglický jazyk
Projekty
- kulturní a vzdělávací akce
Jsme Evropané
Člověk a jeho svět
Anglický jazyk
Projekty
- kulturní a vzdělávací akce
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2.trojročí
4. a 5.ročník
Člověk a jeho svět
Matematika
Svět práce
Projekty – školy v přírodě
Člověk a jeho svět
Svět práce
Projekty
- akce zaměřené na
zlepšení životního
prostředí naší školy
- sportovní akce
Člověk a jeho svět
Projekty
- akce zaměřené na zlepšení
životního prostředí naší
školy
- třídění odpadu
Tělesná výchova
Člověk a jeho svět
Svět práce
Projekty
- péče o školní zahradu
- zahradní slavnost
- třídění odpadu

2.trojročí
4. a 5.ročník
Člověk a jeho svět
Anglický jazyk
Projekty
- kulturní a vzdělávací akce
Člověk a jeho svět
Anglický jazyk
Projekty
- kulturní a vzdělávací akce
Člověk a jeho svět
Anglický jazyk
Projekty
- kulturní a vzdělávací akce

Výchova demokratického občana
Tematické okruhy
1.trojročí
1., 2. a 3.ročník
Občanská společnost a škola
Matematika a její aplikace
Umění a kultura
Člověk a jeho svět
Projekty
- aktivity s Knihovnou
J.Mahena
Občan, občanská společnost
Člověk a jeho svět
a stát
Formy participace občanů
v politickém životě
Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování

Osobnostní a sociální výchova
Tematické okruhy
1.trojročí
Osobnostní rozvoj
1., 2. a 3.ročník
Tělesná výchova
Český jazyk
Člověk a jeho svět
Projekty
- spolupráce s domovem pro
seniory Dům Naděje BrnoBohunice
- kulturní a vzdělávací aktivity
Sociální rozvoj

Tělesná výchova
Český jazyk a literatura
Člověk a jeho svět
Projekty
-spolupráce s domovem pro
seniory Dům Naděje BrnoBohunice
- vánoční tvoření
- mezigenerační setkávání
(vánoční zvyky a tradice
dříve a nyní)

Morální rozvoj

Umění a kultura
Tělesná výchova
Člověk a jeho svět
Projekty
- spolupráce s domovem pro
seniory Dům Naděje BrnoBohunice
- vánoční tvoření
- mezigenerační setkávání
(vánoční zvyky a tradice
dříve a nyní)
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2.trojročí
4. a 5.ročník
Matematika a její aplikace
Umění a kultura
Člověk a jeho svět
Projekty
- aktivity s Knihovnou
J.Mahena
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět

2.trojročí
4. a 5.ročník
Tělesná výchova
Český jazyk
Člověk a jeho svět
Projekty
- kulturní a vzdělávací aktivity
- spolupráce s domovem pro
seniory Dům Naděje BrnoBohunice
- ročníkové práce
Tělesná výchova
Český jazyk a literatura
Člověk a jeho svět
Projekty
- spolupráce s domovem pro
seniory Dům Naděje BrnoBohunice
- ročníkové práce
-vánoční tvoření
- mezigenerační setkávání
(vánoční zvyky a tradice
dříve a nyní)
Umění a kultura
Tělesná výchova
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Projekty
- spolupráce s domovem pro
seniory Dům Naděje BrnoBohunice
- ročníkové práce
- vánoční tvoření
- mezigenerační setkávání
(vánoční zvyky a tradice
dříve a nyní)

Multikulturní výchova
Tematické okruhy
Kulturní diference

Lidské vztahy

Etnický původ
Podpora multikulturality

Princip sociálního smíru a
solidarity
Mediální výchova
Tematické okruhy
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

1. trojročí
1., 2. a 3. ročník
Anglický jazyk
Český jazyk a literatura
Výtvarná výchova
Člověk a jeho svět
Projekt
- halloweenská slavnost
Člověk a jeho svět
Český jazyk a literatura
Projekt
- školy v přírodě
Člověka jeho svět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Člověk a jeho svět
Projekty
- kulturní a výukové akce
Člověk a jeho svět
Český jazyk a literatura

1. trojročí
1., 2. a 3. ročník
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Člověk a jeho svět
Umění a kultura

Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Projekt
- kulturní aktivity

Stavba mediálních sdělení

Český jazyk a literatura
Člověk a jeho svět
Umění a kultura

Vnímání autora mediálních
sdělení

Český jazyk a literatura
Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Projekty
- vánoční slavnost
- velikonoční slavnost

Fungování a vliv médií ve
společnosti

Český jazyk a literatura
Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Projekty
- vánoční slavnost
- velikonoční slavnost

Tvorba mediálního sdělení

Český jazyk a literatura
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2. trojročí
4. a 5. ročník
Anglický jazyk
Český jazyk a literatura
Výtvarná výchova
Člověk a jeho svět
Informatika
Projekt
- halloweenská slavnost
Člověk a jeho svět
Český jazyk a literatura
Projekt
- školy v přírodě
Člověka jeho svět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Člověk a jeho svět
Projekty
- kulturní a výukové akce
Člověk a jeho svět
Český jazyk a literatura

2. trojročí
4. a 5. ročník
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Informatika
Projekt
- ročníkové práce
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Člověk a jeho svět
Informatika
Umění a kultura
Projekt
- ročníkové práce
Český jazyk a literatura
Člověk a jeho svět
Informatika
Umění a kultura
Český jazyk a literatura
Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Informatika
Projekty
- vánoční slavnost
- velikonoční slavnost
Český jazyk a literatura
Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Informatika
Projekty
- vánoční slavnost
- velikonoční slavnost
Český jazyk a literatura
Informatika
Projekty
- ročníkové práce

Práce v realizačním týmu

Člověk a jeho svět
projektová práce
- tvoření ve výtvarné
keramické dílně

–
a

Projekty
- ročníkové práce
- tvoření ve výtvarné
keramické dílně

a

Zařazení zážitkových a vzdělávacích akcí do výuky v jednotlivých ročnících
V jednotlivých ročnících se žáci účastní během školního roku aktuálních a vhodných zážitkových akcí,
v nichž poznávají regionální zajímavosti a rozvíjejí své osobnostně sociální dovednosti.
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4. Učební plán 1. stupně
4.1 Tabulace učebního plánu
Vzdělávací
oblasti

Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie
Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Člověk a zdraví

Vzdělávací obory
Minimální
časová
dotace
33

Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví

Člověk a svět práce
Celkem

1.stupeň
1. a 2. trojročí
(1. – 5.roč.)
Disponibilní
hodiny
6

39

9
20

4
3

13
23

1

0

1

12

2

14

12
10
0
5
102

0
1
0
0
16

12
11
0
5
118

První stupeň
1. trojročí
Vyučované předměty
Český jazyk a
literatura
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Tělesná výchova
Svět práce
Celkový počet hodin

Celkem

2. trojročí

1.roč.
8

2.roč.
8

3.roč.
8

4.roč.
8

5.roč.
7

2
4
0
2
2
2
1
21

2
4,5
0
2
2
2,5
1
22

3
4,5
0
2
2
2,5
1
23

3
5
0
4
3
2
1
26

3
5
1
4
3
2
1
26

4.2 Poznámky k učebnímu plánu
I. stupeň (1. trojročí, 2. trojročí )
Český jazyk a literatura – celková dotace tohoto předmětu na prvním stupni je posílena o 6
disponibilních hodin.
Anglický jazyk – celková dotace tohoto předmětu je posílenu o 4 disponibilní hodiny.
Matematika – je posílena o 3 hodiny z disponibilní dotace. Ve druhém a třetím ročníku byla použita
0,5 hodina z disponibilní dotace (jedno pololetí 4,5 hodiny a pololetí, ve kterém budou mít žáci plavání,
bude rozsah matematiky pouze 4 hodiny týdně).
Informatika – bude vyučována v rozsahu jedna hodina týdně v 5. ročníku.
Člověk a jeho svět – zasahuje svým obsahem do stejnojmenné vzdělávací oblasti a spojuje v sobě
dřívější předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Časová dotace byla posílena o 2 hodiny z
disponibilní časové dotace.
Umění a kultura – zasahuje do stejnojmenné vzdělávací oblasti a integruje v sobě dřívější předměty
hudební výchova a výtvarná výchova. Bude vyučováno 12 hodin týdně.
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Tělesná výchova – z disponibilní dotace byla použita jedna hodina a to po 0,5 hodinách ve 2. a 3.
ročníku z důvodu plavání (jedno poletí budou mít žáci 3 hodiny a opačné pololetí pouze 2 hodiny
týdně).
Svět práce – vyučován v každém ročníku po jedné vyučovací hodině týdně.
Tělesná výchova
Bude preferován v co největší míře pobyt venku, na školní zahradě, na venkovním hřišti v zahradě
školy. Škola má v zimních měsících pronajatou tělocvičnu, kde může využívat základní tělovýchovná
nářadí.
Výtvarná výchova, Svět práce
Žáci budou mít možnost pracovat s různými materiály (např. keramická hlína). Za tímto účelem
budou několikrát ročně navštěvovat ateliér Artissimo na ul.Husova v Brně. Cílem činností v ateliéru
bude poznání různých materiálů a netradičních výtvarných a pracovních technik ve spolupráci
s výtvarnými odborníky. Výsledkem těchto dětských činností budou výrobky k Vánocům,
Velikonocům, ke Dni matek apod.
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5. Učební osnovy
5.1 Charakteristika hlavních učebních předmětů
Český jazyk a literatura
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím
procesu. Jazykové i literární dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, využívají při čerpání
poznatků ve všech dalších oblastech vzdělávání. Naším prvořadým cílem bude vytvořit žákům
vzdělávací nástroje - čtení a psaní. Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním, rozvoj
vyjadřovacích schopností, komunikační výchovu, která obsahuje činnosti receptivní i produktivní.
1. trojročí – 1.-3.ročník
V komunikační výchově se snažíme naučit žáky vnímat a chápat mluvená i psaná jazyková sdělení,
vyjadřovat se a rozhodovat se na základě pokynů a čteného textu. Učíme je výstižně formulovat a
sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším
situacím ve škole i mimo ni.
Komunikační dovednosti žáků vytváříme nejen ve všech složkách českého jazyka, ale ve všech
vyučovacích předmětech. Jednotlivé vyučovací předměty musí poskytovat dostatek prostoru k
vyjadřování myšlenek a postřehů žáků k tomu, co se učí a co pozorují. Slovní zásobu rozšiřujeme
zejména využitím učiva z oblasti Člověk a jeho svět, četby a vlastních zážitků. V tomto období klademe
důraz zejména na ústní vyjadřování, podporujeme samostatnou písemnou formu vyjadřování. Při
prvním písemném vyjadřování vedeme žáky k písemné formulaci jednoduchých vět o vlastních
prožitcích.
Pro rozvoj vyjadřovacích schopností v prvním vzdělávacím období využíváme
vyprávění - podle obrázkové osnovy, vlastních zážitcích, o obrázku, přečteném textu
besed a rozhovorů žáků k určitému tématu
formulace otázek a odpovědí k danému tématu
možnosti svobodného výběru způsobu vyjádření myšlenek
jednoduchých popisů z předkládaných pracovních listů, především z textů k projektům

Komunikační výchova tedy obsahuje činnosti
čtení a naslouchání
tvořivé činnosti - mluvený a písemný projev
Při výuce čtení v tomto období se snažíme naučit všechny žáky (i průměrně nadané) číst přiměřeně
náročné, umělecké i naučné texty jasně, zřetelně a s porozuměním. Při čtení textů obohacujeme slovní
zásobu žáků a rozvíjíme i jejich slovní vyjadřování. Při práci s texty spojujeme výcvik čtení s rozvojem
vyjadřování, se vzděláváním v různých oborech i s výchovou žáků. Čtení využíváme v dalších
předmětech, při poznávání přírody i života lidí a světa. Při prožívání literárních ukázek a čtení prvních
knížek učíme žáky poznávat život dětí i dospělých, chápat a hodnotit jejich životní příběhy, činy,
charaktery a lidské vztahy. Tím rozšiřujeme jejich životní zkušenost, obohacujeme jejich citový život.
Dobrou četbou zušlechťujeme city, ovlivňujeme duševní život dětí a povzbuzujeme jejich vůli.
Žáky při vyučování čtení učíme esteticky prožívat a chápat přiměřeně náročné texty, později je výrazně
číst, předčítat, přednášet, vyprávět, někdy i ilustrovat, něco podle popisu vyrobit, jindy text
dramatizovat. Při čtení, poslechu a recitaci zjemňujeme smyslové vnímání žáků, např. cit pro zvukovou
stránku jazyka, bystříme je v pozorování, rozvíjíme jejich představivost a fantazii, cvičíme jejich paměť,
rozvíjíme pojmové i obrazné myšlení a ústní vyjadřování.
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Je věnována dostatečná pozornost volbě příjemných, délkou i obsahem přiměřených textů. Také
klademe důraz na mezipředmětové vztahy a na volbu témat pro samostatnou práci žáků.
V literární výchově seznamujeme žáky s literární tvorbou vhodnou pro mladší školní věk, a to včetně
ilustrací.
Při výuce psaní v tomto období získávají žáci správné psací dovednosti, základy čitelného, přiměřeně
hbitého a úhledného rukopisu. Píší slova a texty vhodného a žákům přiměřeného obsahu, který
vyjadřuje zkušenosti žáků nebo poznatky získané v jiných vyučovacích předmětech. Písanky
připravené pro toto období se zaměřují na psaní s porozuměním.
V jazykové výchově v 1. období základního vzdělávání učíme žáky prostě a jasně se vyjadřovat
spisovným jazykem, s využitím slovní zásoby odpovídající věku žáků a zároveň poznávat elementární
základy mluvnické stavby jazyka a osvojovat si základní pravopisné jevy. Dbáme na rozvoj slovní
zásoby žáků a postupně vytváříme návyky správné spisovné výslovnosti.
Jazykové vyučování má velký význam pro rozvoj myšlení žáků, neboť se při něm žáci učí jazykové a
pravopisné jevy pozorovat, srovnávat, třídit i zobecňovat. Nejprve je seznamujeme s konkrétními
jazykovými jevy, pozorujeme je, hovoříme o nich. Tak dochází k mnoha elementárním zobecněním a
k procvičování poznaných jazykových a pravopisných jevů. Pozornost věnujeme výcviku v pravopise
lexikálním.
Ústní i písemné vyjadřování při činnostní výuce rozvíjíme pokud možno v souvislosti s poznáváním
skutečností, které děti obklopují. Žáci zpočátku při samostatném vyjadřování reagují na otázky a
pokyny učitele, později je učíme vytvářet krátké souvislé projevy na témata blízká jejich zájmům a
zkušenostem.
Žáci, kteří nastupují do školy, se již dokážou česky dorozumět. Tuto jejich dovednost budeme dále
rozvíjet, obohacovat jejich slovní zásobu a seznamovat je se spisovnou podobou jazyka. Výuku
gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet
komunikační dovednosti. Na rozvoj komunikačních dovedností klademe velký důraz. Žáci se naučí
interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích
a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.
2. trojročí - 4. – 5. ročník
V Komunikační a slohové výchově učíme žáky vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s
porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu
různého typu.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učíme je vnímat jejich
specifické znaky, formulovat vlastní názory o přečteném díle. Postupně rozvíjíme u nich základní
čtenářské návyky i schopnosti interpretace literárního textu formou vlasních prezentací o přečtené
knize.
Při výuce psaní získávají žáci správné psací dovednosti, rozvíjí čitelný, hbitý a úhledný rukopis.
V jazykové výchově vedeme žáky k získávání vědomostí a dovedností potřebných k osvojování
spisovné podoby českého jazyka. Učíme je poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova
vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem srozumitelného
vyjadřování.
Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem k získávání většiny informací, ale i
předmětem poznávání.
Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů. Dalším
způsobem naplňování cílů předmětu jsou například návštěvy knihoven a muzeí, práce s texty na
internetu, práce s počítačovými výukovými programy atd.
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Vyučovaný předmět český jazyk a literatura je tvořen následujícími celky:
Komunikační a slohovou výchovou
Čtením a literární výchovou
Psaním
Jazykovou výchovou
Předmět Český jazyk a literatura bude vyučován na 1.stupni v 1. trojročí (1. – 3.roč.) po 8 hodinách
týdně. Ve 2. trojročí bude vyučován ve 4.roč.po 8 hodinách týdně a v 5.roč. po 7 hodinách týdně.
Celková dotace tohoto předmětu bude 39 hodin.
Začlenění průřezových témat
Do obsahu vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura budou v 1. trojročí integrována tato
průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova: okruhy rozvoj schopností poznávání, psychohygiena, poznávání
lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a kompetence, řešení problémů a rozhodovací
dovednosti, hodnoty, postoje a praktická etika
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: okruh Evropa a svět nás zajímá,
objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova: okruhy lidské vztahy, kulturní diferenciace, etnický původ, princip sociálního
smíru a solidarity
Mediální výchova: okruhy kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura budeme rozvíjet klíčové kompetence těmito
strategiemi:
Kompetence k učení
vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání
zabezpečovat připravené prostředí (jeho řád, systém, pořádek a dostupnost) předmětů dává dítěti
příležitost pracovat s takovým materiálem, který mu umožní systematické a logické řešení úkolu
umožňovat samostatnou práci s didaktickými pomůckami
užívat princip volného pohybu – orientace v prostoru a fixace poznatků pohybem
dbát na žákův postup jeho vlastním tempem na základě senzitivních období a polarity pozornosti
vést žáky k plánování a organizaci vlastního učení
směrovat žáky k třídění informací a jejich uvádění do souvislostí
využívat k práci různé texty, Montessori pomůcky, jazykové příručky a počítačové programy
Kompetence k řešení problémů
poskytovat možnost vyhledat informace, písemně je zpracovat a verbálně prezentovat
vést žáky k práci s chybou a k samostatnému ověřování jazykové správnosti
zabezpečovat postup od konkrétního k abstraktnímu
nabízet žákům možnost čerpat z vlastních zážitků (zařazování prožitkových metod)
Kompetence komunikativní
učit žáky zapojovat se do diskuse a dodržovat její pravidla
vést žáky k prezentaci práce
zařazovat metody nácviku aktivního naslouchání
podporovat psaní jako prostředek komunikace
Kompetence sociální a personální
učit žáky vytvářet společná pravidla
podporovat vzájemnou spolupráci dětí
pomocí dramatické výchovy učit žáky zvládat životní situace
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Kompetence občanské
vést žáky k respektování pravidel
nabízet možnost účastnit se kulturních akcí
vést žáky k poznávání kulturních tradic
Kompetence pracovní
rozvíjet jemnou motoriku – zejména při práci s drobným materiálem
dbát na připravené prostředí – řád, systém, pořádek
rozvíjet samostatnou práci žáků
dbát na izolaci obtížnosti – postup po jednotlivých krocích
podporovat žáky k vytváření knih k jednotlivým projektům
učit žáky využívat svobodnou volbu – volit si pomůcky, pracovní činnosti, spolupracovníky v týmu,
vedoucí týmu

Anglický jazyk
Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují 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, vede k pochopení jiných
cizojazyčných kultur, prohlubuje v žácích toleranci k nim a je nedílnou součástí komunikace mezi nimi.
Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se v anglickém jazyce v běžných situacích
a hovořit o jednoduchých tématech. Žáci musí rovněž porozumět čtenému textu, který výběrem slov
odpovídá jejich jazykové úrovni. Veškerá výuka gramatiky je proto podřízena komunikačním
schopnostem žáků, na něž je kladen důraz. Anglický jazyk bude vyučován individuálně i ve skupinách.
Podle jazykové úrovně jednotlivých žáků budou tvořeny skupiny a adekvátní práce pro skupinu.
K procvičování budou využívat jazykové programy – každý žák má iPAD.
Předmět anglický jazyk bude vyučován v 1.trojročí – v 1. a 2. ročníku 2 hodiny týdně, ve 3.ročníku 3
hodiny týdně, ve 2. trojročí (ve 4. a 5.ročníku) 3 hodiny týdně. Celková hodinová dotace činí 13 hodin.
Vyučovaný předmět Anglický jazyk je tvořen následujícími tematickými celky:
Poslech
Čtení
Mluvená interakce
Mluvený projev
Písemná interakce
Písemný projev
Začlenění průřezových témat
Do obsahu vyučovacího předmětu Anglický jazyk budou integrována tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova: osobnostní rozvoj - kreativita, sociální rozvoj – mezilidské vztahy,
komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: okruhy Evropa a svět nás zajímá,
objevujeme Evropu a svět
25

Multikulturní výchova: okruhy lidské vztahy, kulturní diferenciace, etnický původ, podpora
multikulturality
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk budeme rozvíjet klíčové kompetence těmito strategiemi:
Kompetence občanské
seznamovat s reáliemi anglicky mluvících zemí a s životem odlišných kultur prostřednictvím
vyhledávání informací na internetu, čtením doplňkové literatury
vést žáky k respektování příslušníků jiných ras
utvářet vztah k tradicím anglicky mluvících zemí
Kompetence sociální a personální
využívat skupinové a projektové práce v hodinách anglického jazyka
učit žáky spolupráci v kolektivu, týmové práci a přispíváme k upevnění dobrých mezilidských
vztahů
prací v kolektivu a vedením žáků k sebehodnocení pěstovat zdravé sebevědomí a dovednost
realisticky zhodnotit své schopnosti
vytvářet situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
Kompetence komunikativní
rozvíjet v žácích schopnost komunikace v cizím jazyce nácvikem dialogů, přebíráním rolí z
dialogů, převyprávěním textů, didaktickými hrami, psaním dopisů a e-mailů
ústním i písemným vyjadřováním vést k prezentaci a hodnocení své práce
využívat k tomu referáty i písemné zápisy, projekty. Při práci na projektech žáky vést k využívání
médií.
maximální možnou měrou podporovat používání angličtiny k vedení hodiny
Kompetence pracovní
učit žáky dorozumět se v cizím prostředí nácvikem reálných dialogů, umět požádat o pomoc nebo
pomoc poskytnout.
vytvářet návyky pro práci s cizí literaturou a slovníkem
podporovat využívání výpočetní techniky
umožňovat vzájemnou pomoc a radu mezi žáky
vyžadovat dodržování dohodnuté kvality práce na základě předem společně stanovených
pravidel
Kompetence k řešení problémů
vést žáky k dovednosti řešit neznámé problémové situace simulováním reálných situací,
nácvikem modelových situací
porozumění neznámému cizímu textu a poslechem a nenechat se odradit nezdarem
prací s chybou vést žáky k sebekontrole a zdokonalování jejich práce
využívat metody skupinové i samostatné práce v projektech i následné prezentaci

Matematika
Vyučovací předmět Matematika pokrývá vzdělávac oblast Matematika a její aplikace. Částečně
zasahuje ve druhém ročníku do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Předmět je
založen především na aktivních činnostech a pro užívání matematiky v reálném životě a jeho situacích.
Poskytuje vědomosti a dovednosti pro praktický život a získání matematické gramotnosti. Žáci si
osvojují pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.
Celková hodinová dotace předmětu Matematika činí na 1.stupni 23 hodin týdně.
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Vzdělávací obsah je rozdělen na tyto tematické okruhy.
Číslo a početní operace - osvojení aritmetických operací ve třech složkách: dovednost provádět
operaci, porozumění, významové porozumění, získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem
proměnná
Závislosti, vztahy a práce s daty - rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a závislostí,
jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů
Geometrie v rovině a prostoru - určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování
reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru
Nestandardní aplikační úlohy a problémy - uplatňování logického myšlení, řešení problémových
situací a úloh z běžného života
Základy práce s počítačem
Začlenění průřezových témat
Do obsahu vyučovacího předmětu Matematika jsou v 1.–5. ročníku integrována tato průřezová
témata:
Osobnostní a sociální výchova: okruhy rozvoj schopností poznávání, poznávání lidí, mezilidské
vztahy, kooperace a kompetence, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje a
praktická etika
Výchova demokratického občana: okruh občanská společnost a škola
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: okruh Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova: lidské vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Ve vyučovacím předmětu Matematika budeme rozvíjet klíčové kompetence těmito strategiemi:
Kompetence k učení
zabezpečovat připravené prostředí (jeho řád, systém, pořádek a dostupnost pomůcek
dávat dítěti příležitost pracovat s takovým materiálem, který mu umožní systematické a logické
řešení úkolu
dbát na izolaci obtížnosti a postup žáka po jednotlivých krocích
umožňovat žákovi postup jeho vlastním tempem na základě senzitivních období a polarity
pozornosti
vést žáky k samostatnému plánování a organizaci svého učení
vést žáky k třídění informací a jejich uvádění do souvislostí
vést žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě
Kompetence k řešení problémů
umožňovat princip volného pohybu – orientace v prostoru a fixace poznatků pohybem
umožňovat samostatnou práci s didaktickými pomůckami
zabezpečovat postup od konkrétního k abstraktnímu
poskytovat celistvost a propojení poznatků
učit žáky pojmenovat problém a hledat vhodné způsoby řešení
poskytovat možnost vyhledávat informace a vyhodnotit výsledky řešení
s chybou pracovat jako s příležitostí najít správné řešení
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Kompetence komunikativní
vést žáky k užívání přesného a stručného matematického jazyka, včetně symboliky
podporovat vzájemnou spolupráci dětí
vést žáky k využívání informačních prostředků
Kompetence sociální a personální
vést žáky k toleranci a trpělivosti
vést žáky k úctě k práci vlastní i druhých
umožňovat žákům samostatnou kontrolu chyb – rychlá a nestresující zpětná vazba,
různé typy kontrol
podporovat v žácích sebejistotu
komunikovat s žáky na základě respektu a rovnosti – rovnocenné partnerství
Kompetence občanské
vést žáky k vytváření a respektování pravidel
umožňovat, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svou činnost nebo její výsledky
přednostně využívat údaje z regionu a aktuální údaje z praxe
Kompetence pracovní
rozvíjet jemnou motoriku žáků – zejména při práci s pomůckami
vést žáky k dokončení započaté práce a následnému úklidu pomůcek na své místo
umožňovat žákům svobodnou volbu – volba pomůcky, pracovní činnosti,spolupracovníků
využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech (měření,vážení)
vést žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce (měřící a rýsovací pomůcky)

Informatika
Předmět Informatika umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti se
zaměřením na bezpečné zvládnutí ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií,
na orientaci v informacích, na schopnost informace nejen vyhledat ale i s nimi dále pracovat, upravovat
je, prezentovat a využívat při své každodenní práci. Svým rozsahem vychází ze vzdělávací oblasti
Informační a komunikační technologie a tento rámec ještě přesahuje.
Předmět Informatika bude povinně vyučován v 5. ročníku vždy s hodinovou týdenní dotací.
Vyučovaný předmět Informatika je tvořen následujícími tematickými celky:
Základy práce s počítačem
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací
Vyučovaný předmět Informatika integruje následující průřezové téma a jeho tematické okruhy:
Mediální výchova
Fungování a vliv médií ve společnosti
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Práce v realizačním týmu
Stavba mediálního sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Výuka bude probíhat ve skupinách.
Nejčastěji využívanou vyučovací metodou je samostatná práce žáků nad konkrétními úkoly, které
jsou koncipovány tak, aby si žáci měli možnost osvojit všechny základní techniky práce s konkrétními
nástroji. V průběhu školního roku žáci pracují na rozsáhlejších tematicky zaměřených projektech,
které mají za cíl shrnout a upevnit všechny dovednosti, které získali při práci s daným konkrétním
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uživatelským nástrojem. Významnou roli hrají mezipředmětové vztahy, které jsou vyjádřeny
konkrétními projekty a aktivitami.
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence občanské
vést tvorbou prezentací a publikováním informací na internetu žáky k utváření mravních hodnot
Kompetence sociální a personální
rozvíjet u žáků kompetence související s právy a povinnostmi občanů, zahrnout znalosti v oblasti
autorských práv a problematiky legalizace softwaru
Kompetence komunikativní
vést žáky k účelné a efektní prezentaci výsledků své práce a k dovednosti komunikovat - při
společné práci na zadaném úkolu i při prezentaci samotné
rozvíjet komunikaci učením vzájemně si efektivně pomáhat při řešení konkrétních úkolů, prací s
grafickými programy a prezentačním softwarem a technikou
upevňovat základy společenského chování a respekt k názorům druhých při každodenní
komunikaci (e-mail, ICQ, chat) mezi sebou, ale i mezi žáky a vyučujícími - učit využívat
vyhledávání informací na zahraničních serverech a při práci s jednoduchým freewarem využívat
cizí jazyk, především anglický jazyk.
učit zaujímat postoje k informacím z médií
Kompetence pracovní
vést k upevňování dovedností v oblasti plánování a způsobů dosažení cílů při praktické práci nad
konkrétními úkoly
Kompetence k řešení problémů
umět využívat informace, které získají k řešení problémů jak v informatice, tak v jiných oblastech
Kompetence k učení
vést žáky k dovednosti práce s výpočetní technikou, k vyhledávání informací na internetu a k
posuzování důvěryhodnosti zdrojů informací systematickou prací na úkolech spojených s výukou
jiných předmětů
učit efektivitě práce a estetickému cítění zpracováváním získaných informací

Člověk a jeho svět
Vyučovací předmět Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny,
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a bezpečí.
Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Rozvíjí
poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním
vzdělávání. Vytváří a posiluje u žáků vnímavý vztah k jejich okolí.
Pomáhá jim formovat základní vztah k životu, vlastní osobě, svému okolí a přírodě a učí je tyto hodnoty
chránit. Formuje základní vědomí odpovědnosti žáků za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování,
jednání a rozhodování.
Na základě získaných poznatků se žáci učí porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem
i problémům, včetně situací ohrožení, a učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko
do budoucnosti. Žáci se seznamují se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s
problémy, které provázejí společnost (globální problémy), aktuální problémy ve společnosti.
Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především
tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace,
zpracovávají individuální i společné projekty atd. Projektová výuka bude doplněna vycházkami,
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exkurzemi, besedami a výukovými programy mimo školu (Planetátium, Technické muzeum, jiná
muzea, výstavy, exkurze do výrobních podniků a jiných firem, enviromentální programy).
Celková hodinová dotace předmětu Člověk a jeho svět činí na prvním stupni 14 hodin.
Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů:
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví
Začlenění průřezových témat
Environmentální výchova
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Multikulturní výchova
Lidské vztahy
Princip sociálního smíru a solidarity
Výchova demokratického občana
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém životě
Mediální výchova
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Stavba mediálního sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
rozvoj schopností poznávání
sebepoznání a sebepojetí
seberealizace a sebeorganizace
psychohygiena
Sociální rozvoj
- poznávání lidí
- mezilidské vztahy
- komunikace
- kooperace
Morální rozvoj
- řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- hodnoty, postoje, praktická etika
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Ve vyučovacím předmětu Člověk a jeho svět budeme rozvíjet klíčové kompetence těmito strategiemi:
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Kompetence občanské
vyhledávat informace o člověku, společnosti, přírodě a vytvářet správné mravní a hodnotové
postoje žáka k okolnímu světu, k životnímu prostředí
vést žáky k respektování příslušníků jiných ras učením o člověku, jeho potřebách a odlišnostech
sledováním společenského dění ve svém okolí a v médiích vést žáky k pochopení principu
demokracie
rozvíjet projektovou prací s využitím mezipředmětových vztahů rozvíjíme u žáků kulturní
chován.
budovat diskutováním o problémech životního prostředí a vytvářením prezentací k ekologickým
problémům v žácích zodpovědný vztah ke svému okolí
Kompetence sociální a personální
vést kooperativními metodami žáky k odpovědnosti vůči kolektivu a k vzájemné pomoci
budovat modelovými situacemi a u žáků odpovědnost za vlastní zdraví a bezpečnost, za své
chování, jednání a rozhodování, vzhled a čistotu
posilovat vyprávěním o rodině a rodinných vztazích kladný vztah, úctu k rodičům, prarodičům
Kompetence komunikativní
rozvíjet základy společenského chování, pravidla diskuse při besedách k jednotlivým výukovým
tématům, k respektování názorů jiných, ke schopnosti vyjádřit svůj názor
vést žáky k správnému společenskému chování didaktickými hrami a nácvikem dialogů
vést žáky k prezentaci a hodnocení nejen své práce, ale i svých spolužáků ústním i písemným
vyjadřováním
vést častými diskusemi k výukovým tématům ke schopnosti otevřeně a vhodným způsobem
sdělit vlastní názor, obhajovat jej a vhodně argumentovat
Kompetence pracovní
poskytovat žákům příležitosti k pěstování a upevňování pracovních návyků a dovedností
zacházet s pracovními nástroji a materiály
vést skupinovou prací k vzájemné pomoci a k tomu, aby sami dokázali v případě potřeby o
pomoc požádat.
umožnit žákům prostřednictvím besedy a diskuse poznání svých schopností a možností
Kompetence k řešení problémů
vést žáky sledováním vybraných televizních pořadů a výukových filmů, četbou článků k danému
tématu, péčí o svěřené rostliny, besedou s odborníky, návštěvou tematicky zaměřených výstav
k porovnávání různých názorů a vlastních praktických zkušeností o přírodě
poskytovat při práci žákům dostatek příležitostí k řešení problémových situací, k objasnění jejich
příčin a způsobu jejich řešení
skupinovou učit žáky dovednosti samostatně rozhodovat a poradit si s problémem
Kompetence k učení
vést žáky ke schopnosti vyhledat potřebné informace a na základě jejich třídění a zpracování
odlišit podstatné od méně podstatného tvorbou projektů
seznamovat žáky s různými metodami učení a jejich srovnáním jim pomáhat vybrat si metodu
přiměřenou jejich věku, nadání a schopnostem – diskuzí, výkladem, a formou praktických
cvičení
rozvíjet uplatněním deduktivních metod a řešením problémových situací logické myšlení žáků
Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
utváření vztahu k přírodě, kultuře a jejich ochraně
utváření pracovních návyků
respektu a dodržování obecně uplatňovaných společenských pravidel
vyjadřování pozitivních vztahů k sobě i okolí
orientaci ve světě financí
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orientaci ve světě informací a jejich propojování
rozšiřování slovní zásoby v jednotlivých tématech efektivní, bezkonfliktní a bezpečné
komunikaci i prostřednictvím elektronických médií
poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení
poznávání a upevňování preventivního chování v situacích ohrožení zdraví a bezpečnosti,
včetně mimořádných událostí
.

Umění a kultura
Vyučovací předmět Umění a kultura v sobě spojuje dřívější předměty hudební výchova a výtvarná
výchova. Zasahuje do stejnojmenné vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem
předmětu je činnostní pojetí vyučování a orientace na individuální předpoklady a možnosti osobnosti
žáka.
Vzdělávací oblast umění a kultura umožňuje žákům vnímat umění jako proces poznání a dorozumívání
uměleckými prostředky a kulturu pak jako proces a výsledek duchovní činnosti, ale i nezbytnou součást
každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce).
Celková hodinová dotace předmětu Umění a kultura činí na prvním stupni 12 hodin.
Předmět Umění a kultura je tvořen následujícími tematickými celky:
Hudební výchova:
Vzdělávací obsah je rozčleněn na :
vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu
instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci
hudebně pohybovou činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty
poslechovou činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob
Výtvarná výchova:
rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity, ověřování komunikačních účinků. Při výuce
budou využívány dostupné vyučovací pomůcky, hudební nástroje, Orffův instrumentář a audio
technika.
Vzdělávací obsah je rozdělen do oblastí:
vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu
instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci
hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty
poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob
Součástí výuky je i návštěva kulturních zařízení (muzeí, galerií, divadel, koncertních síní, kinosálů).
Začlenění průřezových témat
Mediální výchova
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Práce v realizačním týmu
Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
rozvoj schopností poznávání
32

sebepoznání a sebepojetí
seberegulace a sebeorganizace
psychohygiena
kreativita
Sociální rozvoj
poznávání lidí
mezilidské vztahy
komunikace
kooperace a kompetice
Morální rozvoj
řešení problémů a rozhodovací dovednosti
hodnoty, postoje, praktická etika
Multikulturní výchova
Kulturní diference
Etnický původ
Environmentální výchova
Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí
Výchova demokratického člověka
Občanská společnost a škola
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Ve vyučovacím předmětu Člověk a jeho svět budeme rozvíjet klíčové kompetence těmito strategiemi:
Kompetence občanské
vést žáky návštěvami kulturních zařízení a besedami o umění k chápání provázanosti umění a
kultury, k obohacování jejich emocionálního života i k tolerantnímu přístupu k různým kulturním
hodnotám, tedy snahu pěstovat mravní hodnoty, respekt k okolnímu světu i zájem o kulturu jako
základ životního stylu.
Kompetence sociální a personální
realizovat činnosti pěvecké, instrumentální, hudebně pohybové i poslechové v celém kolektivu
nebo větších skupinách, vést žáky k vzájemné spolupráci, společnému hodnocení hudebních i
výtvarných aktivit, asertivnímu chování, ale i zdravému sebevědomému projevu
podobně vést tomu i v kolektivních výtvarných aktivitách
podporovat prostřednictvím individuálních výtvarných činností u žáků zdravé sebevědomí,
fantazii, originalitu, kreativitu
vést k vnímání estetické hodnoty při vycházkách v přírodě, návštěvou galerie
vést žáky k pochopení významu krásy a jejího postavení v žebříčku hodnot, mimo jiné například
péčí o svůj vzhled a čistotu
Kompetence komunikativní
seznamovat v hudebních a výtvarných činnostech žáky s užíváním jazyka umění jako zvláštního
prostředku lidské komunikace
přispívat užíváním prvků projektového vyučování k účelné komunikaci žáků: formulaci pocitů a
myšlenek k průběhu i hodnocení činnosti
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rozvíjet návštěvou různých kulturních zařízení schopnost žáků orientovat se v mediálních
sděleních, pěstujeme také základy jejich společenského chování
Kompetence pracovní
vštěpovat během tvůrčích činností dětem potřebné znalosti o vlastnostech používaných
materiálů či předmětů, posilovat jejich správné pracovní návyky a vést je k účelnému užívání
pracovních nástrojů i uspořádání pracovního místa
Kompetence k řešení problémů
dávat žákům v rámci hudebních či výtvarných činností prostor pro samostatné rozhodování,
volbu z několika výrazových prostředků, je jim dána příležitost interpretovat hudební či výtvarný
úkol podle svého individuálního zaměření
kompenzovat případné neúspěchy radostí z tvůrčí činnosti a tolerancí k individuálnímu vyjádření
Kompetence k učení
vést žáky v hodinách uměleckých činností k učení prostřednictvím vlastní tvorby. - upevňovat
důsledným užíváním odborné terminologie, znaků a symbolů ve spojení s praktickou činností
jejich znalost
vést k využívání odborné literatury, hledat a zpracovávat informace na PC
tvořivým přístupem k práci, návštěvami kulturních zařízení, besedami o umění a hodnocením
vlastních uměleckých činností přispívat k rozvoji estetického cítění žáků
složitějšími uměleckými úkoly rozvíjet logické myšlení

Tělesná výchova
Hlavním cílem předmětu je vytvořit u žáků pocit radosti z pohybu a poznat vlastní pohybové možnosti
a zájmy. Součástí předmětu Tělesná výchova je také zdravotní tělesná výchova. Předmět Tělesná
výchova je tvořen těmito činnostmi: míčové hry, atletika, gymnastika, pohybové hry, plavání, netradiční
sporty, zimní sporty.
Škola využívá k hodinám tělesné výchovy pronajatou tělocvičnu. V případě příznivého počasí cvičí
žáci na hřišti ve školní zahradě. Žáci se převlékají do vhodného sportovního oblečení a obuvi.
Celková hodinová dotace předmětu tělesná výchova činí na prvním stupni 11 hodin.
Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy:
činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené
činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu,
hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech
činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky,
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy
sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení, další pohybové činnosti
činnosti podporující pohybové učení - komunikace v Tv, organizace při Tv, zásady jednání a
chování – dodržování zásad fair play, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových
činností, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových
činnostech
Začlenění průřezových témat
Do obsahu vyučovacího předmětu budou integrována tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova: okruhy rozvoj schopností poznávání, seberegulace a
sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a
kompetence
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Multikulturní výchova: okruh lidské vztahy
Mediální výchova: okruh kritické čtení a vnímání mediálního sdělení
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
vést k osvojení si základního tělocvičného názvosloví,
cvičit podle jednoduchého nákresu nebo ústního popisu cvičení
vést k uvědomění si vlastního posunu, pokrok, kterého žák dosáhl
vést k zájmu a orientaci v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích
umožit žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky.
Kompetence k řešení problémů
vést k uplatňování zásad bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagovat v
situaci úrazu spolužáka
řešit problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a
nevhodným sportovním náčiním a nářadím
dodávat žákům sebedůvěru, podporu, motivaci k pobyhu, podle potřeby žákům v činnostech
pomáhat
Kompetence komunikativní
vést ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
učit reakci na základní povely a pokyny a sám je i vydávat
motivovat k zorganizování jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty
vést žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, vytvářet příležitosti pro
relevantní komunikac.
Kompetence sociální a personální
vést k jednání v duchu fair – play
učit dodržovat pravidla, označit
přestupky, respektovat opačné pohlaví
vést ke zvládání pohybové činnosti ve skupině
zadávat úkoly při kterých žáci mohou spolupracovat, umožňit každému žákovi zažít úspěch
Kompetence občanská
vést k podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevům přiměřené
samostatnosti a vůle zlepšit své zdatnosti
vést ke spojitosti pohybové činnosti se zdravím
vést ke kritickému myšlení, ohleduplnosti, taktnosti
vést k objektivnímu hodnocení svých výsledků
umožnit žákům podílet se na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
Kompetence pracovní
vést k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném
životě
seznamovat se správným používáním jednotlivého tělocvičné nářadí a náčiní

Svět práce
Žáci se v předmětu učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a
návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Tento předmět
zahrnuje široké spektrum pracovních činností, žáci pracují se všemi dostupnými materiály – papírem,
hlínou, vlnou, stavebnicemi, textilií, plasty, dráty. Předmět vede k rozvoji jemné motoriky rukou,
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k osvojování pracovních návyků a dovedností. Doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku pro
uplatnění žáka v dalším životě.
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny
při práci.
Celková hodinová dotace předmětu Svět práce činí na prvním stupni 5 hodin.
Předmět patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni rozdělen do čtyř
tematických okruhů:
Práce s drobným materiálem
vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů
funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů
jednoduché pracovní postupy a organizace práce
lidové zvyky, tradice a řemesla
Konstrukční činnosti
práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční)
sestavování modelů
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin
péče o nenáročné rostliny
pěstování rostlin ze semen
pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování
Příprava pokrmů
pravidla správného stolování
příprava tabule pro jednoduché stolování
Začlenění průřezových témat
Osobnostní a sociální výchova: okruhy rozvoj schopností poznávání, psychohygiena, mezilidské
vztahy, komunikace, kooperace a kompetence,
Multikulturní výchova: okruhy kulturní diferenciace, lidské vztahy
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
vést k osvojení si základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí
učit používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě
umožňovat žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí
vést k vnímání pokroku
Kompetence k řešení problémů
vést k promýšlení pracovních postupů při plnění zadaných úkolů
zadávat cíle a úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
rozvíjet u žáků tvořivost, vést je k uplatňování vlastních nápadů
Kompetence komunikativní
rozšiřuje si slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, popsat postup práce
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vést žáky k užívání správné terminologie
Kompetence sociální a personální
vést žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci
vést k práci ve skupině, k vytváření společné práce, při které se učí spolupracovat a respektovat
nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku
Kompetence občanské
vytvářet u žáků pozitivní vztah k práci a vést je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných
výsledků práce
umožnit žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky
umožňit každému žákovi zažít úspěch
Kompetence pracovní
vést žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných
pracovních prostředků
vést žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů
zohlednit rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnostech
pomáhat
vést ke správnému a zodpovědnému zacházení s pracovními pomůckami

5.2. Doplňkový vzdělávací obor
Výchova ke zdraví
Žákům zprostředkováváme základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho
zdraví. Cílem je u žáků rozvíjet snahu chránit si své zdraví ve všech jeho složkách (sociální, psychické
i fyzické), být si vědom své zodpovědnosti za své zdraví.
V 1., 2., 3. 4. ročníku se téma výchovy ke zdraví prolíná vzdělávacími oblastmi Člověk a zdraví, Člověk
a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, okrajově Umění a kultura. V 5. ročníku zařazujeme
jednotlivá témata do výuky ve vyučovacích předmětech: Člověk a jeho svět, Český jazyk, okrajově
Umění a kultura a Svět práce.
Při realizaci této vzdělávací oblasti budou žáci vedeni v rámci celého života školy k těmto
dovednostem:
Žák
poznává prostory školy a ví, jak se v nich chovat a orientovat
dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
osvojuje si principy osobní hygieny
ví, proč je důležité dodržovat základní hygienické návyky
zná základní hygienické návyky před a po cvičení
dodržuje hygienické návyky při psaní
uvědomuje si důležitost dodržování denního režimu, sportování, zdravé výživy a spánku
zná důležitá telefonní čísla
umí přivolat dospělého člověka na pomoc, ví, na koho se obrátit v případě pocitu ohrožení
zná zásady první pomoci
umí vhodně přizpůsobit své oblečení a vybavení pro pohybové činnosti
umí ošetřit lehčí poranění
uvědomuje si zásady zdravé výživy a způsoby zdravého života
orientuje se v pravidlech stolování
seznámí se se základy zdravé výživy a s riziky a onemocněními, které mohou vzniknout při jejím
nedodržování, orientuje se v základních informacích o trvanlivosti potravin, s pomocí zvládá
připravit jednoduchý pokrm dle receptu
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zná funkci rodiny
orientuje se v příbuzenských vztazích
osvojuje si vhodné formy chování ke spolužákům, k dospělým, ke kamarádům, k cizím a
neznámým lidem
poznává základní rozdíly mezi mužem a ženou
seznamuje se s různými možnými nástrahami každodenního života
uvědomuje si základní práva a povinnosti členů rodiny
zná základní rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, včetně pohlavních orgánů orientuje se v
základech sexuální výchovy
zná nebezpečí drog, některých léků, alkoholu a kouření, z propagačních materiálů a besed ví, co
jsou to návykové látky a ví o jejich škodlivosti
rozumí pojmu šikana, záměrná agresivita, ví, na koho se obrátit v případě šikany a agresivity
zná různé formy násilí a učí se, jak na ně vhodně reagovat
učí se o problému otevřeně hovořit

5.3 Vyučovací metody ve výuce metodou Montessori pedagogiky
Principy Montessori pedagogiky
Do naší školy budou přicházet především děti z mateřských škol s Montessori programem.
Pedagogické metody a postupy navazují na principy, které byly v mateřské škole s programem
Montessori uplatňovány. Některé děti budou mít také zkušenosti a dovednosti z mateřských centrech
Montessori a z výchovy v rodině.
Montessori pedagogika respektuje především:
Senzitivní fáze ve vývoji dítěte – zvláštní vnímavost k získání určitých schopností a dovedností; trvají
jen určitou dobu a nenávratně skončí, ať jsou využity nebo ne.
Polaritu pozornosti - maximální koncentraci dítěte na určitou práci. Pokud je dítě takto zaujato
nebude vyrušováno a bude mu poskytnut dostatek času, aby práci dokončilo.
Připravené prostředí – připravené pro aktuální senzitivní období jednotlivých dětí; zahrnuje speciální
výukový program a materiály, proces osvojování poznatků, osobnost učitele a lásku k dítěti. Prostředí
Montessori třídy bude rozděleno do sekcí vzdělávacích předmětů. Sekce budou vybaveny otevřenými
a výškově vhodnými policemi a nábytkem s potřebnými pomůckami pro rozvoj vědomostí a
dovedností.
Věkovou heterogenitu (spojení ročníků), kooperativní výuka (spolupráce)
Specifické hodnocení a práci s chybou
Základní filozofie vzdělávání Montessori
budovat vnitřní motivaci dítěte k učení a poznávání
vést pozornost dítěte k vlastní samostatné vzdělávací činnosti, orientace na jeho zájmem
dítě musí být v souladu se svými individuálními a vývojovými možnostmi.
umožnit dítěti aktivní a individuální práci s použitím specifických didaktických pomůcek a
učebního materiálu
naučit dítě pracovat s chybou, vést k sebekontrole a sebehodnocení
naučit dítě respektovat druhé, respektu k sobě, k prostředí
klást důraz na výchova k lidství
vychovávat svobodného jedince, naučit dítě realizovat svobodu se všemi pravidly, která s tím
souvisejí, orientovat se na
osobnost dítěte
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Vzdělávací strategie
Každý člověk je bytost jedinečná a neopakovatelná. Z toho základního předpokladu vycházejí i
vzdělávací strategie.
V systému Montessori pedagogiky a prostředí musí být vzdělávací strategie voleny tak, aby mohl učitel
k dětem přistupovat zcela individuálně a vycházel vstříc potřebám každého dítěte.
Koncepce programu Montessori se orientuje a dodržuje současné moderní trendy v oblasti
vyučování:
poznávání všemi smysly
projektové vyučování, skupinová práce,
využití vnitřní motivace a individuálních předpokladů a schopností
komunikační dovednosti ve výuce (komunitní kruh)
integrovaná tematická výuka
problémové vyučování
kritické myšlení
globální výchova
propojení se životem
Specifický způsob vyučování
Specifickým způsobem vyučování je volná – samostatná práce dítěte, individuální řízená činnost,
skupinová práce, frontální chvilky na vyvození definicí.
Používá se také označení volná nebo svobodná práce, protože si dítě může samo volit:
co – jaký materiál si vybere, jakou oblast, na čem bude pracovat, co se chce naučit a o čem získat
informace
kde – vybírá si místo, kde bude ve třídě pracovat
kdy – dítě nepracuje na povel či podle zvonění, ale motivuje ho jeho polarita pozornosti
s kým – může pracovat samo, ve dvojici, ve skupině, s učitelem
Volná práce však neznamená, že dítě střídá činnosti bez ukončení a důslednosti nebo nedělá nic.
Svoboda nespočívá v tom, že dítě zůstane ponecháno samo sobě, nebo že učitel vůbec nezasahuje
do jeho vzdělávání a učebních procesů. Nějakou činnost v oblasti daného tématu si dítě zvolit musí.
Učitel činnost dětí koordinuje a využívá své pedagogické dovednosti, aby bez příkazů pomohl najít
dítěti činnost, která ho v daném tématu zaujme.
Svoboda dítěte je zcela chápána jako povinnost s dodržováním daných pravidel. Pokud se dítě pro
něco rozhodne, je jeho povinností práci dokončit. Nemá-li sílu pro dokončení, požádá někoho o pomoc.
Pokud chce dítě pracovat s určitým materiálem, který ho zajímá – samo se svobodně rozhodne – je
jeho povinností dodržet daná pravidla.
Těmto pravidlům jsou vedeny děti již od mateřské školy.
Organizace vyučovacího dne
4 vyučovací hodiny:
8.30 – 10,00 hod.
1. vyučovací blok obsahuje:
komunitní kruh – sdílení, upřesnění denního plánu, vysvětlení postupů (prezentace);
individuální, skupinová práce dětí podle pracovního plánu v oblastech matematiky, českého
jazyka, případně v dalších oblastí dle plánu (člověk a jeho svět, anglický jazyk…), práce na
projektech, výchovy
10.00 – 10.30
přestávka na odpočinek a svačinu
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10,30 – 12,00 hod.
2. vyučovací blok obsahuje:
individuální, skupinová práce dětí podle pracovního plánu v oblastech matematiky, českého
jazyka, případně v dalších oblastí dle plánu (člověk a jeho svět, anglický jazyk…), práce na
projektech, výchovy; komunitní kruh – uzavření dne, sebehodnocení, prezentace
5 vyučovacích hodin:
12.00 - 12.20 hod.
přestávka na relaxaci
12.20 – 13,05
vyučování, sebehodnocení, prezentace, kruh – uzavření dne
6 vyučovacích hodin:
12.00 - 12.20 hod.
přestávka na relaxaci
12.20 – 13.50 vyučovací blok
kruh – uzavření dne, sebehodnocení, prezentace
Činnost, tempo práce, pitný režim a používání toalet si během vyučování určují žáci podle
individuálních potřeb.

5.4

Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů
Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. trojročí
Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. trojročí
Vzdělávací obsahy jsou zpracovány ve formě tabelárního přehledu v příloze č.1

5.5

Ochrana osob za mimořádných situací

Témata budou vhodně zařazována do předmětů Člověk a jeho svět, Český jazyk, Tělesná výchova.
Cílem výuky ochrany osob za mimořádných situací je věnovat zvýšenou pozornost přírodním,
společenským a dalším jevům ohrožujícím zdraví a život jedince. Patří sem živelné přírodní katastrofy,
teroristická ohrožení, úniky nebezpečných látek i obsluha zařízení obsahující nebezpečné látky, nebo
činnosti s rizikem úrazu.
Zařazení témat do jednotlivých ročníků:
1. trojročí
Integrovaný záchranný systém (policie, hasiči, první pomoc)
Sněhová kalamita, povodně, vichřice
Evakuace ve třídě
Zásada první pomoci při úrazu
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Požáry (les)
Čistota prostředí, záplavy, sucha, vichřice
Voda, vzduch – rostliny, lidé. Ochrana životního prostředí. Hasiči a jejich pomoc.
Vliv radiace na rostliny a zvířata
Dodržování dopravních předpisů, důležitá tel. čísla, zásady první pomoci při menších poraněních
Varovný signál, Cesta do školy (dopravní výchova)
Ekologická a přírodní katastrofa –
Vlastnosti látek, skupenství látek, chemické pokusy –
Pečujeme o své zdraví, lékárnička, důležitá tel. čísla, linky důvěry.
2. trojročí - 4. a 5. ročník
Integrační ochranný systém HZS ČR, jednotky PO, zdravotní služba, policie
Počasí, podnebí, atmosférické poruchy, lesní požáry
Havárie (dopravní nehoda, zřícení domu, žhářství, teroristický čin)
Vyhledávání informací v odborné literatuře celoročně – havárie s únikem látek
Práce s mapou, atlasem (potencionální místa nebezpečí)
Přenos raněného, tlakový obvaz, improvizovaná nosítka
Ochrana před úrazy el. proudem
Živelní pohromy (povodně, zátopy, sesuvy půdy, laviny, zemětřesení)
Atmosférické poruchy, lesní požáry
Ochrana člověka za mimořádných událostí (radiační havárie)
Bezpečnost práce při práci s nástroji, základní poznatky o poskytování PP při úrazech
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Slovní hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků musí být jednoznačné,
srovnatelné s předem stanovenými cíli a kritérii, srozumitelné, věcné a pedagogicky
odůvodnitelné.
Slovní hodnocení posuzuje míru naplnění konkrétních vzdělávacích cílů, které jsou formulovány
ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) v podobě výstupů.
Slovní hodnocení popisuje konkrétní zvládnuté oblasti vzdělávání resp. míru naplnění
očekávaných výstupů a klíčových kompetencí s ohledem na individuální předpoklady žáka,
zdůrazňuje individuální pokrok žáka, vyhýbá se srovnávání s ostatními, opírá se o předem
stanovená kritéria, se kterými jsou žáci předem seznámeni, posuzuje výkon žáka, nikoliv jeho
osobnost, podněcuje žáka k dalšímu rozvoji, ukazuje další cestu.
Způsoby hodnocení:
průběžné ústní hodnocení během jednotlivých činností žáka jako motivační složka a zpětná
vazba na konci dané činnosti
individuální rozhovory pedagoga s žákem podle potřeby
na konci 1. a 3. čtvrtletí probíhá formou setkání učitel – zákonní zástupci – žák slovní hodnocení,
je hodnocena úroveň dosažených vědomostí a dovedností, problémy v učení a hledají se
způsoby, jak překážky překonat, hledají se možnosti k posílení vnitřní motivace žáka
sebehodnocení žáků v ústní i písemné formě je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně,
přiměřeně věku žáků
po ukončení skupinové práce probíhá společné hodnocení práce
hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z výsledků vyšetření žáka ve
školském poradenském zařízení a jeho doporučení. Dochází k úpravě metod, obsahu a
ověřování míry naplnění upravených očekávaných výstupů na základě individuálních
vzdělávacích potřeb. Hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje slovně. Slovní hodnocení
vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů
formulovaných v jednotlivých předmětech školního vzdělávacího programu. Obsahuje všechny
vyučované předměty, ocenění úspěchů žáka, zdůraznění jeho kvalit, upozornění na oblasti, na
které je třeba se zaměřit, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také doporučení, jak
předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Obrací se k žákovi a formulace
jsou volené tak, aby mu byly srozumitelné. Je formulováno individuálně ke vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a možnostem žáka. Zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka
v jeho vývoji. Je hodnocena snaha, píle žáka a jeho přístup ke školní práci. Učitel jeho výkony
neporovnává s výsledky ostatních žáků.
nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po
skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první
pololetí nehodnotí.
nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září
následujícího školního roku.
je-li žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na
vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.
jestliže nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí
hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo
„nehodnocen(a)“.
podklady pro hodnocení žáka (žákovské portfolio) lze získávat z komunikace pedagog – žák,
průběžného ověřování výsledků vzdělávání, výsledků ze skupinové práce, hodnocení spolupráce
ve skupině, hodnocení zpracovaných výstupů, individuálně zadaných písemných úkolů a
sebehodnocení žáka.
informování zákonných zástupců je zajištěno možností individuálních konzultací s pedagogy, na
třídních schůzkách a na společných setkáních rodič-žák-učitel, pololetním výpisem z vysvědčení,
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možností nahlédnutí do důležitých testů žáka resp. portfolia žáka a vysvědčením za první i druhé
pololetí.
Hodnocení chování
hodnocení chování na vysvědčení je prováděno formou slovního hodnocení.
pravidla hodnocení chování žáka vychází z těchto kritérií: chování žáka ve škole při vyučování a
na akcích pořádaných školou, dodržování školního řádu, schopnost spolupráce se spolužáky,
pomoci druhým, přihlédnutí k speciálním vzdělávacím potřebám žáků (pozornost, sociální situace
žáka apod.), přístup žáka ke svému vzdělávání, k plnění školních úkolů a povinností.
škola zajistí přepis slovního hodnocení na klasifikaci v případě vyžádání základní školou, když
žák přestupuje, nebo pro potřeby přijímacího řízení. Přepis zajistí třídní učitel. S převodem na
známky je prokazatelně seznámen žák i jeho zákonný zástupce. Pro potřeby přijímacího řízení
na víceletá gymnázia nebo konzervatoře je převod proveden na základě stejných zásad v lednu
nebo únoru školního roku v 5. ročníku pouze na žádost zákonných zástupců.
Způsob hodnocení
Zpětnou vazbu o průběhu a výsledku činností žáka poskytuje výhradně slovní hodnocení.
Při slovním hodnocení je kladen důraz na vhodnou formulaci, která je zaměřena na konkrétní
problém a činnost. Je upřednostňován pozitivní pohled ve vyjádření.
Kvalitní slovní hodnocení je také plnohodnotným východiskem pro informaci o výsledcích rodičům
žáka.
Se žákem je komunikováno o tom, jakým způsobem může své výsledky zlepšit.
Učitel výsledky neporovnává s ostatními, hodnotí osobní pokrok žáka, porovnává pouze jeho
aktuální výkon s předchozími výsledky jeho práce.
Učitel se snaží zvýšit sebejistotu žáka, zaměřuje se na pozitivní výsledky, zvyšuje jeho
sebevědomí.
Je třeba oceňovat snahu, píli, iniciativu, schopnost spolupráce s ostatními, efektivní využití času
pro práci.
V průběhu vzdělávání a výchovy jsou rodiče žáků informováni slovním zápisem jedenkrát
v měsíci (informační systém EDOOKIT) nebo osobními konzultacemi.
Součástí hodnocení je i žákovo portfolio.
Formulace hodnocení vyjadřuje schopnost dosahování klíčových kompetencí.
Základní kritéria pro hodnocení
Žák si společně s učitelem vypracovává týdenní individuální plán.
Žáci jsou vedeni k sebehodnocení: společné hodnocení s ostatními dětmi, zápisem do plánů,
zpětnou vazbou při kontrole chyb, rozhovorem s učitelem.
Průběh práce zaznamenává žák do týdenních plánů.
Žák si samostatně nebo s pomocí učitele porovnává, kontroluje práci s pomůckami, pracovními
listy apod. s kontrolním listem, kontrolou v pomůcce.
V závěru učebního tématu vypracovává žák kontrolní test.
Žák je průběžně učitelem sledován a diagnostikován.
Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
Žák by měl vnímat pocit odpovědnosti za výsledky svého vzdělávání, k čemuž by mělo
sebehodnocení směřovat a podporovat.
Prostřednictvím sebekontroly a sebehodnocení se rozvíjejí všechny klíčové kompetence.
Sebehodnocení (ústní i písemné) je využíváno průběžně. Je doplňkem a rozšířením ostatních
forem hodnocení učitelem.
Žák při sebehodnocení zahrnuje průběh své práce, dílčí výsledky i celkový výsledek. Snažíme se
docílit toho, aby neměl blok (stud, obavu,…) k objektivnímu zhodnocení své práce. Podmínkou
je vytvoření atmosféry respektu, bez srovnávání výsledků s ostatními, prostředí prosté výsměchu
ze strany spolužáků apod. Žák se naučí formulovat své hodnocení použitím formulací např. –
jsem, nejsem spokojen…, podařilo, nepodařilo se mi…, chtěl bych zlepšit…, chtěl bych se zaměřit
43

na…, mám radost z…, pomohlo by mi…, bylo pro mne těžké…Žák by se neměl obávat sdělit i to,
že ho práce nebavila. Budeme se samozřejmě snažit zjistit důvod – zpětná vbazba pro učitele.
Cílem sebehodnocení je dosáhnout podobných formulací, které jsou objektivní a reálné.
Sebehodnocení se vždy vztahuje k určitému předem dohodnutému úkolu, tématu, časovému
intervalu…, což je spojeno s dohodnutým rozsahem práce, časovým vymezením pro odevzdání
práce (dokončení projektu, domácího úkolu, týdenního plánu, měsíčního plánu, ročníkové práce).
Metodami pro sebehodnocení mohou být i např: diskuse, hodnotící listy, práce s chybou,
dotazníky, portfolio, hodnotící tabulky, sebehodnotící zápisy, deníky, apod.
Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli
motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně
komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní
prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám,
poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a
dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění (zákon č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).
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Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů 1.trojročí

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Literární výchova

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyk a jazyková
komunikace

Komunikační a slohová výchova
Komunikační a slohová výchova
Komunikační a slohová výchova

Komunikační a slohová výchova

Očekávaný výstup

1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.
1.10. Žák píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení.
1.10. Žák píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení.
1.10. Žák píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení.
1.4. Žák pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost.

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Zvládá opis a přepis slov a vět při a krátkých
textů přiměřeně rychle, čitelně.
Postupně si osvojuje schopnost formální
úpravy písemného projevu.
Dbá o formální úpravu písemného projevu.
Opisuje a přepisuje krátké věty.

1.4. Žák pečlivě vyslovuje, opravuje svou
Dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost.
pravidelné dýchání
4. Žák pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost.
I 3. Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění.

ČJL-5-1-09.3 Žák napíše soukromý
dopis se všemi náležitostmi
ČJL-5-1-09.3 Žák napíše soukromý
dopis se všemi náležitostmi

Opíše a přepíše krátké věty.
Dokáže správně a pečlivě vyslovovat
případně nesprávnou výslovnost sám
opravit.
Správně a pečlivě vyslovovuje.

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Opis, přepis slov, vět, Krátkých textů. 1. trojročí

ČJL-5-1-07.2 Žák se vhodně představí
ostatním dětem, dospělému

1. trojročí

Správná a pečlivá výslovnost,
sebekontrola.

1. trojročí

Správná a pečlivá výslovnost.

1. trojročí

1. trojročí
1. trojročí

Zná některé základní literární pojmy.

Správná a pečlivá výslovnost,
1. trojročí
sebekontrola.
Divadelní představení, herec, loutka. 1. trojročí

I 3. Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění.

Dokáže najít jednoduché rýmy.

Rýmy, přirovnání.

1. trojročí

Literární výchova

I 3. Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění.

Zná některé základní literární pojmy.

Rozpočitadlo, hádanka, říkanka,
báseň, pohádka. Spisovatel, básník,
ilustrátor, ilustrace, kniha, čtenář.

1. trojročí

Český jazyk a
literatura

Literární výchova

I 3. Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění.

Zná některé základní literární pojmy.

Divadelní představení, herec, loutka. 1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

I. 1. Žák plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

Čte s porozuměním jednoduché texty.

Osvojuje si postupně techniku čtení.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Literární výchova

Pamatuje si a reprodukuje jednoduché
říkanky a dětské básně.

MEV

Český jazyk a
literatura

Literární výchova

Řekne zpaměti jednoduchou říkánku nebo
básničku. Dokáže přednést vhodný literární
text.
Plynule čte jednoduchý text s porozuměním.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Výrazné čtení, recitace.

1. trojročí

MEV

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Literární výchova

Básničky, krátké texty.

1. trojročí

MEV

Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

I. 1. Čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené
věku.
I. 1. Čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené
věku.
I. 1. Čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené
věku.
I. 1. Žák plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
I. 1. Žák plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

Čtení písmen, slabik, slov a
jednoduchých vět. Správné oční
pohyby.
Říkadla, básničky...

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

I. 1. Žák plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

Dokáže číst pozorně a plynule a uvědoměle ČJL-5-1-01.5 Žák vystihne hlavní
texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.
myšlenku textu

Pozorné čtení jednoduchých textů.
Orientační prvky textu.
Vyhledávání informací v přiměřeně
náročném textu. Vyhledávací čtení.
Klíčová slova.
Plynulé čtení přiměřeně náročných
textů. Orientační prvky textu.

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

I. 1. Žák plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

Dokáže v přiměřeném textu vyhledat
informace a odpovědět na otázky.

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Rozliší psací a tiskací písmeno.

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Rozliší tiskací písmena.

Písmena velká a malá tiskací.

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.
I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu Rozlišuje všechna písmena malé a velké
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a abecedy.
krátké samohlásky.
I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.

Vyhledávání informací v přiměřeně 1. trojročí
náročném textu. Vyhledávací čtení.
Klíčová slova.
Písmena velká, malá, tiskací a psací. 1. trojročí

Dokáže rozlišit samohlásky krátké, dlouhé a
dvojhlásky.

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.

Zvládá opis a přepis slov a vět přiměřeně
rychle se správnými tvary písmen.

Samohlásky krátké: a, e, i, o, u;
1. trojročí
dlouhé: á, é, í, ó, ú, ů; dvojhlásky: au,
ou. Výslovnost a správné psaní
samohlásek.
Opis, přepis slov, jednoduchých vět. 1. trojročí

Literární výchova

Komunikační a slohová výchova

Dbá na správnou výslovnost.

Adresa, blahopřání, pozdrav,vzkaz,
dopis
Adresa, blahopřání, pozdrav,
pozvánka, vzkaz, dopis
Opis, přepis.

Dokáže přečíst a přednést vhodný literární
text.
Dokáže číst pozorně a plynule texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti.
Dokáže v přiměřeném textu vyhledat
informace a odpovědět na otázky.

1

ČJL-5-1-01.4 Žák vyhledá v textu
odpověď na zadanou otázku

ČJL-5-1-01.4 Žák vyhledá v textu
odpověď na zadanou otázku

1. trojročí
ENV
1. trojročí

1. trojročí

ENV

Tematický okruh

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyk a jazyková
komunikace

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu Tvoří slabiky.
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.
I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.

Slabikuje slovo.

Dělení slov na slabiky.

Rozliší hlásku a písmeno, samohlásky a
souhlásky.

Vztah hláska - písmeno, samohlásky, 1. trojročí
souhlásky. Sluchové a písemné
rozlišení hlásek.

Jazyková výchova

I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.

Dokáže správně napsat samohlásky krátké,
dlouhé a dvojhlásky.

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Dokáže rozlišit samohlásky krátké, dlouhé a
souhlásky.

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu Rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku)
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a a souhlásky.
krátké samohlásky.
I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.

Samohlásky krátké: a, e, i, o, u;
1. trojročí
dlouhé: á, é, í, ó, ú, ů; dvojhlásky: au,
ou. Výslovnost a správné psaní
samohlásek.
Samohlásky a souhlásky.
1. trojročí

Roztřídí souhlásky na měkké, tvrdé a
obojetné.

Souhlásky měkké: ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň; 1. trojročí
tvrdé: h, ch, k, r, d, t, n; obojetné: b,
f, l, m, p, s, v, z. Informativně
slabikotvorné r, l. Výslovnost
souhlásek a souhláskových skupin.

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Rozliší větu, slovo, slabiku a hlásku.

Věta, hláska, slabika, slovo.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Zná písmena abecedy.

Abeceda.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Zvládne psát hůlkovým písmem.

Hůlkové písmo.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Rozdělí slova na konci řádku, rozdělí slova na
slabiky.

Dělení slov po slabikách.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Umí správně napsat a zdůvodnit spodobu na
konci slova v jednoduchých případech.

Párové souhlásky na konci slova. Jiný 1. trojročí
tvar slova.

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Chápe slabikotvorné r a l

Slabikotvorné r, l.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Dokáže prakticky využít znalost abecedy.

Využití abecedy v seznamech a
slovnících.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

1. trojročí

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Zvládá opis a přepis přiměřeně náročných
textů. Píše přiměřeně rychle, čitelně a
úhledně.
Rozdělí slova na konci řádku, rozdělí slova na
slabiky.

Opis, přepis přiměřeně náročných
textů.

Jazyk a jazyková
komunikace

Dělení slov po slabikách.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Umí správně napsat a zdůvodnit spodobu
uvnitř a na konci slova.

Párové souhlásky na konci a
uprostřed slov. Jiný tvar slova.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Dokáže seřadit obrázky podle dějové
posloupnosti a vyprávět příběh.

Vyprávění podle obrázků.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Vyprávění podle obrázků.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Vyprávění podle obrázků.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu Rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky.
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.
I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.
I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.
I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.
I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.
I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.
I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.
I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.
I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.
I. 1. Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky.
I. 11. Žák seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý
příběh.
I. 11. Žák seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý
příběh.
I. 11. Žák seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý
příběh.
I. 2. Porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává
v textu slova příbuzná.

Slova jednoznačná, mnohoznačná,
protikladná, podobného, stejného
významu, slova významem
nadřazená, podřazená a souřadná,
slova citově zabarvená.

1. trojročí

Dokáže seřadit obrázky podle dějové
posloupnosti a vyprávět příběh.
Dokáže seřadit obrázky podle dějové
posloupnosti a vyprávět příběh.
Seznámí se s pojmy: slova jednoznačná,
mnohoznačná, protikladná, podobného,
stejného významu, slova významem
nadřazená, podřazená a souřadná, slova
citově zabarvená.
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ČJL-5-1-10.1 Žák k zadanému textu
přiměřené délky vytvoří jeho osnovu
(nejméně o třech bodech)
ČJL-5-1-10.1 Žák k zadanému textu
přiměřené délky vytvoří jeho osnovu
(nejméně o třech bodech)

1. trojročí

Průřezové
téma

Tematický okruh

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

I. 2. Porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává
v textu slova příbuzná.

Porovnává významy slov. Poznává slova
příbuzná v jednoznačných případech.

ČJL-5-2-02.3

Významy slov. Příbuzná slova.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

I. 2. Porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledává
v textu slova příbuzná.

Umí najít slova: slova jednoznačná,
mnohoznačná, protikladná, podobného,
stejného významu, slova významem
nadřazená, podřazená a souřadná, slova
citově zabarvená.

ČJL-5-2-01.2

Slova jednoznačná, mnohoznačná,
protikladná, podobného, stejného
významu, slova významem
nadřazená, podřazená a souřadná,
slova citově zabarvená.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Literární výchova

I. 2. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.

ČJL-5-3-02.1 Žák přednese a volně
reprodukuje text

Český jazyk a
literatura

Literární výchova

I. 2. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.

Reprodukce textu. Vyjádření pocitů. 1. trojročí
Dramatizace. Zážitkové čtení a
naslouchání.
Reprodukce textu.
1. trojročí

OSV

Jazyk a jazyková
komunikace

Dokáže poslechnout literární text a vyjádřit
své pocity z poslechnutého. Umí
dramatizovat modelovou situaci
Podle otázek a obrázků reprodukuje krátký
text.

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Literární výchova

I. 2. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.

Udrží pozornost při poslechu krátkých
příběhů a pohádek.

Naslouchání uměleckému textu.

OSV

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

I. 2. Žák porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti.

Postupně si upevňuje schopnost
soustředěně a pozorně naslouchat.

Poslech krátkých pohádek. Sledování 1. trojročí
pokynů učitele nebo spolužáků při
společné práci. Vnímání slyšeného,
reakce na slyšené.

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

I. 2. Žák porozumí písemným nebo mluveným Rozumí pokynům přiměřené složitosti
pokynům přiměřené složitosti.

Rozumí ústním pokynům přiměřené
složitosti.

Sledování pokynů učitele, vnímání
slyšeného, reakce na slyšené.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

I. 2. Žák porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti.

Dokáže porozumět jednoduchému
přiměřenému písemnému pokynu.

ČJL-5-1-02.4 Žák utřídí přečtené
informace, vybere podstatná fakta

Jednoduchá písemná zadání úkolu.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

I. 2. Žák porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti.

Dokáže porozumět jednoduchému
přiměřenému písemnému pokynu.

ČJL-5-1-02.4 Žák utřídí přečtené
informace, vybere podstatná fakta

Jednoduchá písemná zadání úkolu.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Osvojuje si schopnost třídit slova
jednoznačného významu.

Názvy osob, zvířat, věcí, dějů,
vlastností.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Dokáže roztřídit slova jednoznačného
významu.

Názvy osob, zvířat, věcí, dějů,
vlastností.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Literární výchova

I. 3. Porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu (děj, věc, okolnost,
vlastnost), rozlišuje slovní druhy v základním
tvaru.
I. 3. Porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu (děj, věc, okolnost,
vlastnost), rozlišuje slovní druhy v základním
tvaru.
I. 3. Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění.

poezie, verš, próza, bajka, komiks

1. trojročí

MV

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Literární výchova

I. 3. Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění.

Zná některé literární pojmy: poezie, verš,
próza, bajka, komiks.

poezie, verš, próza, bajka, komiks

1. trojročí

OSV

Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

I. 3. Žák respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru.
I. 3. Žák respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru.
I. 3. Žák respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru.
I. 3. Žák respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru. Interaktivní řečové
dovednosti.

Je vstřícný a tolerantní ke svým spolužákům
například při týmové práci.
Je vstřícný a tolerantní ke svým spolužákům
například při týmové práci.
Je vstřícný a tolerantní ke svým spolužákům
například při týmové práci.
Zvládá základní komunikační pravidla.

Týmová práce

1. trojročí

Týmová práce

1. trojročí

OSV

Týmová práce

1. trojročí

MV

Oslovení dospělých, spolužáků …
1. trojročí
Zahájení a ukončení dialogu. Střídání
rolí mluvčího a posluchače. Zdvořilé
vystupování.

DPV

Komunikační a slohová výchova
Komunikační a slohová výchova
Komunikační a slohová výchova

Reprodukuje krátký text podle otázek a
ilustrací - při poslechu pohádek a krátkých
příběhů udržuje pozornost
Reprodukuje krátký text podle otázek a
ilustrací - při poslechu pohádek a krátkých
příběhů udržuje pozornost.

Zná některé literární pojmy: poezie, verš,
próza, bajka, komiks.
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ČJL-5-3-02.1 Žák přednese a volně
reprodukuje text

ČJL-5-3-03.1 Žák rozhodne, z kterého
druhu/žánru je úryvek – řešení v
nabídce (úryvek z poezie, komiksu, z
naučného textu – encyklopedie, z
návodu k použití, z pohádky

1. trojročí

OSV

Tematický okruh

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

I. 3. Žák respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru. Interaktivní řečové
dovednosti.

Zvládá základní komunikační pravidla.

ČJL-5-1-05.1 Žák na základě zadaných
informací vede dialog, telefonický
hovor (s kamarádem, s dospělým),
zanechá vzkaz na záznamníku

Oslovení dospělých, spolužáků …
1. trojročí
Zahájení a ukončení dialogu. Střídání
rolí mluvčího a posluchače. Zdvořilé
vystupování.

DPV

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

I. 3. Žák respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru. Interaktivní řečové
dovednosti.

Zvládá základní komunikační pravidla.
Dokáže vyjádřit otevřeně svůj názor.

ČJL-5-1-05.1 Žák na základě zadaných
informací vede dialog, telefonický
hovor (s kamarádem, s dospělým),
zanechá vzkaz na záznamníku

Oslovení dospělých, spolužáků …
1. trojročí
Zahájení a ukončení dialogu. Střídání
rolí mluvčího a posluchače. Zdvořilé
vystupování. Vyjádření názoru.

DPV

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Literární výchova

I. 4. Pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

Dokáže dramatizovat literární předlohu.

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Literární výchova

I. 4. Pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

Dokáže volně reprodukovat přečtený nebo
slyšený text

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Literární výchova

I. 4. Pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

Dokáže dramatizovat literární předlohu.

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Literární výchova

I. 4. Pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

Dokáže výtvarně ztvárnit literární text.

Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

I. 4. Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru.

Jazyková výchova

I. 4. Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru.

Jazyková výchova

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

I. 5. Užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen,
přídavných jmen a sloves.
I. 5. Užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen,
přídavných jmen a sloves.
I. 5. Žák v krátkých mluvených projevech
správně dýchá a volí vhodné tempo řeči.
I. 5. Žák v krátkých mluvených projevech
správně dýchá a volí vhodné tempo řeči.
I. 5. Žák v krátkých mluvených projevech
správně dýchá a volí vhodné tempo řeči.
I. 6. Spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy.
I. 6. Spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy.
I. 6. Spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy.
I. 6. Spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy.
I. 6. Žák volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích.
I. 6. Žák volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i
mimoškolních situacích.
I. 7. Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové prostředky.

Seznamuje se s některými slovními druhy v
základním tvaru.
S pomocí určí slovní druhy v základním
tvaru.
Umí určit u podstatných jmen rod, číslo.

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Komunikační a slohová výchova
Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova

I. 7. Žák na základě vlastních zážitků tvoří
krátký mluvený projev.

Volná reprodukce textu, dokončení
příběhu.

1. trojročí

Dramatizace.

1. trojročí

ČJL-5-3-01.1 Žák zpracuje stručné
Vlastní výtvarný doprovod.
1. trojročí
sdělení (referát) o přečtené knize,
prezentuje ho spolužákům, zakládá do
portfolia nebo zapisuje do čtenářského
deníku
Podstatná jména, slovesa, předložky, 1. trojročí
některé spojky.
ČJL-5-2-03.1
Prvotní seznámení se slovními druhy 1. trojročí
Rod střední, ženský, mužský. Číslo
jednotné, množné. Pádové otázky.

1. trojročí

ČJL-5-2-03.5

Slovesné osoby, číslo jednotné,
množné. Čas minulý, přítomný,
budoucí. Infinitiv.
Správné dýchání, tvoření hlasu,
tempo řeči.
Správné dýchání, tvoření hlasu,
tempo řeči.
Správné dýchání, tvoření hlasu,
tempo řeči.
Nejčastěji používané spojky.

1. trojročí

Prvotní seznámení s větou
jednoduchou, souvětím a větným
vzorcem
Prvotní seznámení se základními
větnými členy

1. trojročí

Nejčastěji používané spojky.

1. trojročí

Postupně si osvojuje formy nonverbální
komunikace.

Vhodná gesta, mimika. Kultura
projevu.

1. trojročí

Využívá při komunikaci mimojazykové
prostředky.

Vhodná gesta, mimika. Kultura
projevu.

1. trojročí

Rozliší druhy vět podle postoje mluvčího.
Napíše za každou větou odpovídající
interpunkční znaménko

Věty oznamovací, rozkazovací, tázací 1. trojročí
přací. Interpunkční znaménka tečka, vykřičník, otazník.

Prakticky používá některé komunikační
žánry.

Pozdrav. Oslovení. Omluva. Prosba.
Vyřízení krátkého vzkazu.

Postupně si osvojuje základní techniky
mluveného projevu.
Zvládá základní techniky mluveného
projevu.
Zvládá základní techniky mluveného
projevu.
Seznamuje se s užitím spojek mezi slovy a
větnými celky.
Dokáže použít některé spojky ke spojování
vět do souvětí.

ČJL-5-2-07.2

S pomocí učitele ve větě najde základní
skladební dvojici
Dokáže použít některé spojky ke spojování
vět do souvětí.

Dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání.

1. trojročí

ČJL-5-2-03.3

Umí určit u sloves osobu, číslo.

Dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a
pravidelné dýchání

ČJL-5-3-02.1 Žák přednese a volně
reprodukuje text

Dramatizace.
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ČJL-5-2-07.2

1. trojročí
1. trojročí
1. trojročí
1. trojročí

1. trojročí

1. trojročí

MEV

Tematický okruh

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Dokáže vyprávět vlastní zážitek.

Komunikační a slohová výchova

I. 7. Žák na základě vlastních zážitků tvoří
krátký mluvený projev.

Prakticky používá některé komunikační
žánry.

Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

I. 7. Žák na základě vlastních zážitků tvoří
krátký mluvený projev.
I. 8. Odůvodňuje a píše správně: i/y po
tvrdých, měkkých souhláskách, po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech, dě,
tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo
morfologický šev, velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování.

Dokáže vyprávět vlastní zážitek i sám
vymyslet reálný či fantastický příběh
Dokáže napsat velké písmeno na začátku
věty a tečku za větou.

Vyprávění zážitku a vlastní tvorba.

1. trojročí

Velké písmeno na začátku věty a
tečka za větou.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

I. 8. Odůvodňuje a píše správně: i/y po
Píše velká písmena na začátku věty a ve
tvrdých, měkkých souhláskách, po obojetných vlastních jménech.
souhláskách ve vyjmenovaných slovech, dě,
tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo
morfologický šev, velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování.

Napíše velké písmeno na začátku věty a ve
vlastních jménech.

Pravidla psaní velkých písmen.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

I. 8. Odůvodňuje a píše správně: i/y po
tvrdých, měkkých souhláskách, po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech, dě,
tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo
morfologický šev, velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování.

Správně napíše a přečte skupiny dě, tě, ně.

Správná výslovnost a psaní skupin
dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

I. 8. Odůvodňuje a píše správně: i/y po
tvrdých, měkkých souhláskách, po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech, dě,
tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo
morfologický šev, velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování.

Dokáže napsat velké písmeno ve vlastních
jménech osob, zvířat.

Vlastní jména.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

I. 8. Odůvodňuje a píše správně: i/y po
tvrdých, měkkých souhláskách, po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech, dě,
tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo
morfologický šev, velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování.

Napíše správně ú, ů. Doplní y/ý, i/í po
tvrdých a měkkých souhláskách v textu,
správně je přečte.

Psaní ú, ů.Tvrdé souhlásky: h, ch, k, r, 1. trojročí
d, t, n. Měkké souhlásky: ž, š, č, ř, c, j,
ď, ť, ň.

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

I. 8. Odůvodňuje a píše správně: i/y po
tvrdých, měkkých souhláskách, po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech, dě,
tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo
morfologický šev, velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování.

Správně napíše a přečte skupiny dě, tě, ně.

Správná výslovnost a psaní skupin
dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

Komunikační a slohová výchova

Jazyková výchova

Prakticky používá některé komunikační
žánry.
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Vyprávění zážitku.

Ročník

I. 7. Žák na základě vlastních zážitků tvoří
krátký mluvený projev.
I. 7. Žák na základě vlastních zážitků tvoří
krátký mluvený projev.

Pozdrav. Oslovení. Omluva. Prosba.
Vyřízení vzkazu. Krátká zpráva.
Oznámení.
ČJL-5-1-07.1 Žák na základě zadání
Pozdrav. Oslovení. Omluva. Prosba.
předvede s náležitou intonací,
Vyřízení vzkazu. Krátká zpráva.
přízvukem a tempem řeči různá sdělení Oznámení. Pozvánka.
– oznámení, příkaz, prosbu, omluvu – a
respektuje při tom rozdílného adresáta

1. trojročí
1. trojročí

1. trojročí

1. trojročí

Průřezové
téma

Tematický okruh

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

I. 8. Odůvodňuje a píše správně: i/y po
tvrdých, měkkých souhláskách, po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech, dě,
tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo
morfologický šev, velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování.

Dokáže napsat velké písmeno ve vlastních
jménech osob, zvířat, v některých
zeměpisných názvech.

Vlastní jména.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

I. 8. Odůvodňuje a píše správně: i/y po
tvrdých, měkkých souhláskách, po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech, dě,
tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo
morfologický šev, velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování.

Umí řady vyjmenovaných slov. Seznamuje se ČJL-5-2-08.1 Žák správně píše/doplní
se způsobem odůvodňování pravopisu i/y
i/y ve vyjmenovaných slovrech a
po obojetných souhláskách.
slovech s nimi příbuzných

Vyjmenovaná slova a jejich
odůvodňování

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

I. 8. Odůvodňuje a píše správně: i/y po
tvrdých, měkkých souhláskách, po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech, dě,
tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo
morfologický šev, velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování.

Správně napíše a přečte skupiny dě, tě, ně,
bě, pě, vě, mě.

Správná výslovnost a psaní skupin
dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyková výchova

I. 8. Odůvodňuje a píše správně: i/y po
tvrdých, měkkých souhláskách, po obojetných
souhláskách ve vyjmenovaných slovech, dě,
tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo
morfologický šev, velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování.

Dokáže napsat velké písmeno ve vlastních
jménech osob, zvířat, v zeměpisných
názvech.

Vlastní jména.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Správné sezení, držení psacího
náčiní, hygiena zraku.
Správné sezení, držení psacího
náčiní, hygiena zraku.
Nácvik psaní malých a velkých
psacích písmen a číslic.

1. trojročí

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Píše písmena a číslice ve správných tvarech,
se správnou výškou a sklonem.

Psaní malých a velkých psacích
písmen a číslic.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním.
Zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním.
Píše písmena a číslice – dodržuje správný
poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon
a správné tvary písmen
Píše písmena a číslice – dodržuje správný
poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon
a správné tvary písmen
Spojuje písmena a slabiky.

Osvojuje si postupně základní hygienické
návyky při psaní.
Dodržuje základní hygienické návyky při
psaní.
Postupně si osvojuje psaní správných tvarů
písmen a číslic.

Jazyk a jazyková
komunikace

Spojí písmena a slabiky.

Psaní jednoduchých slov.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Převádí slova z mluvené do psané podoby.

Píše slova podle diktátu.

Psaní podle diktátu.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Dodržuje správné pořadí písmen ve slově a
jejich úplnost.

Píše spísmena ve slově ve správném pořadí.

Psaní slov.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

I. 8. Žák zvládá základní hygienické návyky
spojené s psaním.
I. 8. Žák zvládá základní hygienické návyky
spojené s psaním.
I. 9. Žák píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje
vlastní písemný projev.
I. 9. Žák píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje
vlastní písemný projev.
I. 9. Žák píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje
vlastní písemný projev.
I. 9. Žák píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje
vlastní písemný projev.
I. 9. Žák píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje
vlastní písemný projev.
I. 9. Žák píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje
vlastní písemný projev.

Postupně si osvojuje schopnost samostatně
zkontrolovat vlastní písemný projev, najít
chybu v dílčí části, provést opravu.

Kontrola a oprava chyb. Práce s
chybou.

1. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Dbá o úhledný a čitelný písemný projev.

Úprava v sešitech a písemných
pracích.

1. trojročí

Komunikační a slohová výchova
Komunikační a slohová výchova

I. 9. Žák píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje
vlastní písemný projev.
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1. trojročí
1. trojročí

Průřezové
téma

Tematický okruh

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

Řečové dovednosti

Píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy.

Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

Řečové dovednosti

Anglický jazyk

Řečové dovednosti

Anglický jazyk

Řečové dovednosti

Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení.
Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení.
Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení.

Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

Řečové dovednosti

Anglický jazyk

Řečové dovednosti

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

Řečové dovednosti

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

Řečové dovednosti

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

Řečové dovednosti

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

Řečové dovednosti

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu,
zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k
dispozici vizuální oporu.

Dokáže se zapojit do jednoduchých
cizojazyčných her. (Rozumí krátkým a
jednoduchým mluveným projevům , které
jsou pronášeny srozumitelně a s pečlivou
výslovností. Má k dispozici vizuální oporu.

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

Řečové dovednosti

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu,
zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k
dispozici vizuální oporu.

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

Řečové dovednosti

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

Řečové dovednosti

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

Řečové dovednosti

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

Řečové dovednosti

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální
podporu.
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální
podporu.
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální
podporu.
Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal.

Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení.
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s
pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i
neverbálně.
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s
pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i
neverbálně.
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s
pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i
neverbálně.
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu,
zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k
dispozici vizuální oporu.

Standard

Obsah učiva

Ročník

Dokáže se zapojit do jednoduchých
cizojazyčných her. (zvládne opsat
jednoduchá slova na základě textové či
vizuální opory)
Dokáže se zapojit do jednoduchých
cizojazyčných her.
Umí přečíst izolovaná slova a slovní spojení.

písně, říkadla, rozpočítávadla,hry

1. trojročí

písně, říkadla, rozpočítávadla,hry

1. trojročí

písně, říkadla, rozpočítávadla,hry

1. trojročí

Dokáže se zapojit do jednoduchých
cizojazyčných her. (Je schopen přiřadit
mluvenou a psanou podobu slova)
Dokáže se zapojit do jednoduchých
cizojazyčných her.
Dokáže se zapojit do jednoduchých
cizojazyčných her.

písně, říkadla, rozpočítávadla,hry

1. trojročí

Je seznámen se zvukovou podobou cizího
jazyka.

Dokáže se zapojit do jednoduchých
cizojazyčných her. (reaguje na jednoduché
pokyny učitele)

písně, říkadla, rozpočítávadla,hry

1. trojročí

Je seznámen se zvukovou podobou cizího
jazyka.

Dokáže se zapojit do jednoduchých
cizojazyčných her.

In my classroom - základní povely.
Slovesa To have, To be, Can.

1. trojročí

Dokáže se zapojit do jednoduchých
cizojazyčných her.

Slovní zásoba na témata:
rodina,školní pomůcky, hračky,
oblečení, narozeniny, koupání,
zvířata, Vánoce, Velikonoce, čísla,
barvy.
písně, říkadla, rozpočítávadla,hry

1. trojročí

Dokáže se zapojit do jednoduchých
cizojazyčných her.

písně, říkadla, rozpočítávadla,hry

1. trojročí

Dokáže se zapojit do jednoduchých
cizojazyčných her.

přání k narozeninám a k Vánocům

1. trojročí

Dokáže se zapojit do jednoduchých
cizojazyčných her.

písně, říkadla, rozpočítávadla,hry

1. trojročí

Dokáže se zapojit do jednoduchých
cizojazyčných her.

Jednoduchý komiks, My school, My 1. trojročí
birthday, My family, My pet, My city

Cíleně nacvičuje správnou výslovnost

nácvik výslovnosti odlišných hlásek;
seznámení s jeich označením

Je seznámen se zvukovou podobou cizího
jazyka.

1

Numbers, Colours, Animals,Shapes, 1. trojročí
Clothes, Toys
pokyny při výuce a při hře; pozdravy, 1. trojročí
představování

1. trojročí

1. trojročí

Průřezové
téma

Tematický okruh

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Umí evidovat statické i dynamické situace
pomocí ikon, slov, šipek, tabulky a grafu.
Umí vytvořit z náhodných jevů statistický
soubor.
Umí evidovat složitější statické i dynamické
situace pomocí znaků, slov, tabulek a grafů.
Nabývá vhledu do statistického souboru.

Tabulková evidence.

1. trojročí

Průřezové
téma
ENV

Závislosti v různých aritmetických
prostředích (děda Lesoň,
násobilkové obdélníky apod.)

1. trojročí

ENV

Základní podmínky
života

1.5. Žák řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené početní operace.

Dokáže řešit a sám vytvořit přiměřené úlohy
z reálného života v oboru přirozených čísel
do 20. Matematizuje reálné situace, provádí
rozbor problémových úloh, plánuje řešení,
umí odhadnout výsledek,volí správný postup
řešení, hledá jiné způsoby řešení, dokáže
ověřit správnost, dokáže spolupracovat při
řešení problémových a aplikovaných úloh.

0bor přirozených čísel 0 -20. Řešení 1. trojročí
a vytváření slovních úloh na sčítání
a odčítání, využití vztahů o n-více a
o n-méně.

VDO

Občanská společnost
a škola

1.5. Žák řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých
Řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a
aplikuje a modeluje osvojené početní operace. odčítání v oboru do 20 umí rozklad čísel v
oboru do 20
1.5. Žák řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené početní operace.

Řeší přiměřené slovní úlohy z reálného
života v oboru přirozených čísel do 20. Umí
rozložit čísla do 20.
Dokáže řešit a sám vytvořit přiměřené úlohy
z reálného života v oboru přirozených čísel
do 100. Umí řešit slovní úlohy se dvěma
různými početními úkony, analogické úlohy.

0bor přirozených čísel 0 -20. Řešení 1. trojročí
a vytváření slovních úloh na sčítání
a odčítání.
0bor přirozených čísel 0 - 100.
1. trojročí
Řešení a vytváření slovních úloh na
sčítání a odčítání, násobení.

VDO

Občanská společnost
a škola

VDO

Občanská společnost
a škola

I. Číslo a početní operace

1.5. Žák řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené početní operace.

Dokáže řešit a sám vytvořit přiměřené úlohy
z reálného života v oboru přirozených čísel
do 1000. Matematizuje reálné situace,
provádí rozbor problémových úloh, plánuje
řešení, umí odhadnout výsledek,volí správný
postup řešení, hledá jiné způsoby řešení,
dokáže ověřit správnost, dokáže
spolupracovat při řešení problémových a
aplikovaných úloh.

Využití aritmetických operací k
1. trojročí
modelování situací a procesů v
různých prostředích(autobus, děda
Lesoň, Biland apod.) Kombinatorické
situace.

VDO

Občanská společnost
a škola

Matematika

I. Číslo a početní operace

Občanská společnost
a škola

I. Číslo a početní operace

1. trojročí

VDO

Občanská společnost
a škola

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

I. 1. Žák používá přirozená čísla k modelování porovnává množství a vytváří soubory prvků vytvoří soubor s daným počtem prvků
reálných situací, počítá předměty v daném
podle daných kritérií v oboru do 20
oboru, vytváří soubory s daným počtem prvků.

0bor přirozených čísel 0 -20. Řešení
a vytváření slovních úloh na sčítání
a odčítání.
0bor přirozených čísel 0 - 100.
Řešení a vytváření slovních úloh na
sčítání a odčítání.
Obor přirozených čísel 0 - 20.
Počítání předmětů po jedné,
vytváření konkrétních souborů s
daným počtem prvků.
Počítání předmětů po jedné,
vytváření konkrétních souborů s
daným počtem prvků.

VDO

Matematika

Řeší přiměřené slovní úlohy z reálného
života v oboru přirozených čísel do 20. Umí
rozložit čísla do 20.
Dokáže řešit a sám vytvořit přiměřené úlohy
z reálného života v oboru přirozených čísel
do 20.
Rozumí pojmu číslo, umí použít přirozená
čísla k vytváření souboru s daným počtem
prvků, umí použít číslo v reálných situacích.

1. trojročí

Matematika a její
aplikace

1.5. Žák řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých
řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a
aplikuje a modeluje osvojené početní operace. odčítání v oboru do 20 umí rozklad čísel v
oboru do 20
1.5. Žák řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých
řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a
aplikuje a modeluje osvojené početní operace. odčítání v oboru do 20 umí rozklad čísel v
oboru do 20
I. 1. Žák používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném
oboru, vytváří soubory s daným počtem prvků.

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

I. 1. Žák používá přirozená čísla k modelování čte, píše a používá číslice v oboru do 20,
reálných situací, počítá předměty v daném
numerace do 100
oboru, vytváří soubory s daným počtem prvků.

umí použít přirozená čísla k vytváření
souboru s daným počtem prvků, umí použít
číslo v reálných situacích.

1. trojročí

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

I. 1. Žák používá přirozená čísla k modelování čte, píše a používá číslice v oboru do 20,
reálných situací, počítá předměty v daném
numerace do 100
oboru, vytváří soubory s daným počtem prvků.

umí použít číslo v reálných situacích.

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

I. 1. Žák používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném
oboru, vytváří soubory s daným počtem prvků.

Rozumí pojmu číslo, umí použít přirozená
čísla k vytváření souboru s daným počtem
prvků, umí použít číslo v reálných situacích.
Rozumí slovům polovina, čtvrtina, osmina,
třetina, šestina a pětina.

Obor přirozených čísel 0 - 20.
Počítání předmětů po jedné,
vytváření konkrétních souborů s
daným počtem prvků.
Obor přirozených čísel 0 - 100.
Počítání předmětů po jedné,
vytváření konkrétních souborů s
daným počtem prvků.
Obor přirozených čísel 0 100.Počítání předmětů po jedné, po
desítkách, vytváření konkrétních
souborů s daným počtem prvků.
Propedeutika kmenových zlomků.

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

I. 1. Žák používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném
oboru, vytváří soubory s daným počtem prvků.

Rozumí pojmu číslo, umí použít přirozená
čísla k vytváření souboru s daným počtem
prvků, umí použít číslo v reálných situacích.
Rozvíjí porozumění pro jednoduché
kmenové zlomky, užívá závorky.

Obor přirozených čísel 0 - 1 000.
Počítání předmětů po jedné, po
desítkách, po stovkách, vytváření
konkrétních souborů s daným
počtem prvků. Propedeutika
kmenových zlomků.

1. trojročí

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Závislosti, vztahy a práce s daty

1.2. Žák popisuje jednoduché závislosti z
praktického života.

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Závislosti, vztahy a práce s daty

1.2. Žák popisuje jednoduché závislosti z
praktického života.

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

Matematika a její
aplikace

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

1

Standard

Obsah učiva

Ročník

1. trojročí

1. trojročí

1. trojročí

1. trojročí

Tematický okruh
Základní podmínky
života

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Tematický okruh

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Geometrie v rovině a v prostoru

I. 1. Žák rozeznává, pojmenuje, vymodeluje a
popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci.

Dokáže se orientovat v prostoru a v rovině.

Geometrické pojmy: vpravo, vlevo,
pod, nad, za, hned před, hned za,
nahoře, dole.

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Geometrie v rovině a v prostoru

I. 1. Žák rozeznává, pojmenuje, vymodeluje a
popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci.

Trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh - 1. trojročí
origami, překládání papíru.

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Geometrie v rovině a v prostoru

I. 1. Žák rozeznává, pojmenuje, vymodeluje a
popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci.

Dokáže rozeznat rovinné obrazce. Má
intuitivní představu tvaru čtverce a
trojúhelníku také v prostředí obrazců z
dřívek i origami.
Dokáže rozeznat rovinné obrazce. Orientuje
se na čtverečkovaném papíru.

Rovinné útvary, orientace v rovině,
čtverečkovaný papír.

1. trojročí

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Geometrie v rovině a v prostoru

I. 1. Žák rozeznává, pojmenuje, vymodeluje a
popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci.

Dokáže rozeznat rovinné obrazce.

Rovinné útvary: čtverec, obdélník,
čtyřúhelní, pěti a šestiúhelník,
trojúhelník rovnoramenný,
rovnostranný, pravoúhlý, kruh a
kružnice v různých prostředích.

1. trojročí

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Geometrie v rovině a v prostoru

I. 1. Žák rozeznává, pojmenuje, vymodeluje a
popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci.

Dokáže rozeznat tělesa. Vytvoří a přestaví
krychlovou stavbu podle plánu a zaznamená
těleso v plánu.

Krychle, kvádr - krychlové stavby.
Plán stavby, přestavby.

1. trojročí

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Geometrie v rovině a v prostoru

I. 1. Žák rozeznává, pojmenuje, vymodeluje a Pozná a pojmenuje základní geometrické
popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tvary a umí je graficky znázornit
tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci.

Pozná a nakreslí čtverec, kruh, trojúhelník,
obdélník.

Rovinné útvary čtverec, kruh,
trojúhelník, obdélník.

1. trojročí

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Geometrie v rovině a v prostoru

I. 1. Žák rozeznává, pojmenuje, vymodeluje a
popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci.

Dokáže rozeznat tělesa. Umí pracovat s
krychlovými tělesy a umí je zapisovat, umí
vytvořit síť krychle.

Krychlové stavby, jejich plány,
proces konstrukce staveb.

1. trojročí

ENV

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Geometrie v rovině a v prostoru

I. 1. Žák rozeznává, pojmenuje, vymodeluje a
popíše základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci.

Dokáže rozeznat tělesa.

Krychlové stavby, jejich
plány,půdorys a nárys, proces
konstrukce a přestavby krychlové
stavby. Koule, kužel, válec, kvádr,
jehlan. Sítě těles.

1. trojročí

ENV

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Závislosti, vztahy a práce s daty

Orientuje se v čase.

I. Závislosti, vztahy a práce s daty

Den, hodina. Poznávání celých
hodin na ciferníku.
Hodiny a kalendář.

1. trojročí

Matematika

I. 1. Žák se orientuje v čase, provádí
jednoduché převody jednotek času
I. 1. Žák se orientuje v čase, provádí
jednoduché převody jednotek času

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Závislosti, vztahy a práce s daty

ENV

Základní podmínky
života

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Závislosti, vztahy a práce s daty

Orientuje se v základních časových
jednotkách, umí číst minuty, orientuje se v
kalendáři ( den, měsíc, rok).
I. 1. Žák se orientuje v čase, provádí
Orientuje se v základních časových
jednoduché převody jednotek času
jednotkách. Dokáže provést jednoduché
převody jednotek času.
I. 2. Žák čte, zapisuje a porovnává přirozená
Umí číst a psát číslice, rozumí rozdílu pojmů
čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti
číslo a číslice , rozumí a používá znaky <, =,
a nerovnosti.
>, chápe pojmy před , hned před , hned za ,
za , mezi.
I. 2. Žák čte, zapisuje a porovnává přirozená
Umí číst a psát číslice, rozumí rozdílu pojmů
čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti
číslo a číslice , rozumí a používá znaky <, =,
a nerovnosti.
>, chápe pojmy před , hned před , hned za ,
za , mezi.
I. 2. Žák čte, zapisuje a porovnává přirozená
Umí číst a psát číslice, rozumí rozdílu pojmů
čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a
číslo a číslice , rozumí a používá znaky <, =,
nerovnosti.
>, chápe pojmy před , hned před , hned za ,
za , mezi.
I. 2. Žák čte, zapisuje a porovnává přirozená zná matematické operátory + , − , = , < , > a Umí číst a psát číslice, používá znaky <, =,
čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a umí je zapsat
>
nerovnosti.
I. 2. Žák čte, zapisuje a porovnává přirozená zná matematické operátory + , − , = , < , > a Umí číst a psát číslice, používá znaky <, =,
čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a umí je zapsat
>
nerovnosti.
I. 2. Žák čte, zapisuje a porovnává přirozená čte, píše a používá číslice v oboru do 20,
Umí číst a psát číslice
čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a numerace do 100
nerovnosti.
I. 2. Žák čte, zapisuje a porovnává přirozená zná matematické operátory + , − , = , < , > a Umí zapsat znaky+, -, <, =, >.
čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a umí je zapsat
nerovnosti.
I. 2. Žák popisuje jednoduché závislosti z
Chápe jednoduché závislosti na čase.
praktického života.
Eviduje statické i dynamické situace pomocí
ikon, slov, šipek i tabulek.
I. 2. Žák popisuje jednoduché závislosti z
modeluje jednoduché situace podle pokynů Rozlišuje den, noc, ráno, večer. Dny v
praktického života.
a s využitím pomůcek
týdnu.
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1. trojročí

1. trojročí

Hodiny, kalendář včetně úloh o věku, 1. trojročí
aritmetika ciferníku.
Obor přirozených čísel 0 - 100.
Čtení a psaní číslic. Porovnávání
čísel. Rovnost a nerovnost.

1. trojročí

Obor přirozených čísel 0 - 1 000.
Čtení a psaní číslic. Porovnávání
čísel. Zaokrouhlování.

1. trojročí

Obor přirozených čísel 0 - 20. Čtení
a psaní číslic. Porovnávání čísel.

1. trojročí

Obor přirozených čísel 0 - 20. Čtení
a psaní číslic. Porovnávání čísel.

1. trojročí

Obor přirozených čísel 0 - 100. Čtení 1. trojročí
a psaní číslic. Porovnávání čísel.
Obor přirozených čísel 0 - 20. Čtení
a psaní číslic. Porovnávání čísel.

1. trojročí

Obor přirozených čísel 0 - 20. Čtení
a psaní číslic. Porovnávání čísel.

1. trojročí

Týden - počet dnů. Tabulková
evidence.

1. trojročí

Dny v týdnu.

1. trojročí

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Závislosti, vztahy a práce s daty

I. 2. Žák popisuje jednoduché závislosti z
praktického života.

Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika

I. Geometrie v rovině a v prostoru

I. 2. Žák popisuje jednoduché závislosti z
praktického života.
I. 2. Žák porovnává velikosti útvarů, měří a
odhaduje délky úsečky.

Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Geometrie v rovině a v prostoru

Matematika

I. Geometrie v rovině a v prostoru

Matematika

I. Geometrie v rovině a v prostoru

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Geometrie v rovině a v prostoru

Matematika a její
aplikace

Matematika

Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace

Minimální úroveň pro podpůrná opatření
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

Školní výstupy
používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad,
před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu
rozezná hodnotu mincí, dokáže je prakticky
použít
Je schopen měřit a odhadovat délky úseček,
měřit obvody rovinných útvarů a porovnávat
obsahy rovinných útvarů s pomocí čtvercové
sítě

Standard

Obsah učiva

Ročník

Orientace v prostoru, výrazy vpravo, 1. trojročí
vlevo, pod, nad, před, za, nahoře,
dole, vpředu, vzadu
řešení úloh za použití mincí
1. trojročí
Jednotky délky metry, centimetry.
Obvod a obsah útvarů ve čtvercové
síti. Měření.

1. trojročí

Rozezná přímku a úsečku, narýsuje je, ví jak
se označují.
Používá pravítko.

Přímka, úsečka.

1. trojročí

Rýsování podle pravítka.

1. trojročí

Dokáže porovnat velikosti útvarů, měřit a
odhadovat délku úsečky.

Měření délky. Úlohy z praktického
života. Obvod a obsah útvarů.

1. trojročí

I. 2. Žák porovnává velikosti útvarů.

Dokáže porovnat velikosti útvarů.

I. Geometrie v rovině a v prostoru

I. 3. Rozezná a modeluje jednoduché
souměrné útvary v rovině.

Dokáže rozpoznat osově souměrné obrázky
v rovině.

Jednotky délky metry,
1. trojročí
centimetry.Úlohy z praktického
života-měření výšky, rozpětí.
Vyhledávání osově souměrných
1. trojročí
obrázků, dokreslování obrázků podle
osy souměrnosti.

Matematika

I. Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika

I. Závislosti, vztahy a práce s daty

I. 3. Žák doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel.
I. 3. Žák doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel.

Dokáže se zorientovat v tabulce, dokáže
doplnit tabulku.
Dokáže se zorientovat v tabulce, dokáže
doplnit tabulku. Umí pracovat s grafem.

Doplňování do tabulky, cesta v
1. trojročí
grafu, řešení grafu.
Tabulka sčítání, odčítání, násobení. 1. trojročí
Doplnění čísla v řadě. Cesta v grafu,
tvoření grafu, řešení grafu.

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Závislosti, vztahy a práce s daty

I. 3. Žák doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel.

Dokáže se zorientovat v tabulce, dokáže
doplnit tabulku. Umí sestavit diagram.

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Závislosti, vztahy a práce s daty

I. 3. Žák doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel.

Doplňování chybějících údajů do
strukturované tabulky, diagramy,
histogram.
Doplňování chybějících údajů do
jednoduché tabulky.

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

I. 3. Žák užívá lineární uspořádání; zobrazí
číslo na číselné ose.

Rozumí pojmu číselná řada, umí číst,
zobrazit, seřadit a doplnit číslo v číselné
řadě.

Obor přirozených čísel 0 - 20. Zápis 1. trojročí
čísla v desítkové soustavě, číselná
řada. Vyjmenování čísel vzestupně i
sestupně.

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

I. 3. Žák užívá lineární uspořádání; zobrazí
číslo na číselné ose.

Rozumí pojmu číselná osa, umí číst,
zobrazit, seřadit a doplnit číslo na číselné
ose.

Obor přirozených čísel 0 - 100. Zápis 1. trojročí
čísla v desítkové soustavě, číselná
řada.Vyjmenování čísel vzestupně i
sestupně. Úlohy o věku.

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

I. 3. Žák užívá lineární uspořádání; zobrazí
číslo na číselné ose.

Rozumí pojmu číselná osa (umí vyhledat
konkrétní příklady – teploměr, metr,
pravítko, časová osa …), umí číst, zobrazit,
seřadit a doplnit číslo na číselné ose,
samostatně osu vytvořit.

Obor přirozených čísel 0 - 1 000.
Číselná osa. Trojí role čísla na
číselné ose, pohyb po číselné ose.

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

I. 4. Žák provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly.

Ovládá pamětné sčítání, odčítání s vizuální
oporou i bez ní, rozumí a používá znaky +,
–, =

0bor přirozených čísel 0 - 20. Sčítání 1. trojročí
a odčítání čísel bez přechodu a s
přechodem přes desítku.

Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

Matematika

I. Číslo a početní operace

I. 4. Žák provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly.
I. 4. Žák provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly.

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

I. 2. Žák porovnává velikosti útvarů, měří a
odhaduje délky úsečky.
I. 2. Žák porovnává velikosti útvarů, měří a
odhaduje délky úsečky.
I. 2. Žák porovnává velikosti útvarů, měří a
odhaduje délky úsečky.

I. 4. Žák provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly.

Rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví,
jak se označují
Rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví,
jak se označují

doplňuje jednoduché tabulky, schémata a
posloupnosti čísel v oboru do 20

Dokáže se zorientovat v jednoduché
tabulce, dokáže doplnit tabulku.

Sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 Sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20.

Sčítání a odčítání s pomocí názoru.

1. trojročí

1. trojročí

1. trojročí

1. trojročí

Ovládá pamětné sčítání, odčítání, násobení
a dělí po částech do 100 s vizuální oporou i
bez ní, rozumí a používá znaky +, –, ·.

0bor přirozených čísel 0 - 100.
1. trojročí
Sčítání a odčítání, násobení, dělení
na části, dělení po částech. Tabulka
násobků. Propedeutika dvojkové
soustavy.

Zpaměti provádí jednoduché operace,
písemně zvládá sčítání, odčítání a násobení
v oboru do 1000. Dělí v oboru probraných
násobilek. Je obeznámen s pojmy sčítanec,
součet, menšenec, menšitel, rozdíl, činitel,
součin, dělenec, dělitel, podíl.

Pamětné i písemné sčítání a
násobení. Písemné násobení
obvyklým a indickým způsobem.
Pamětné dělení v rozsahu malé
násobilky a dělení se zbytkem.
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1. trojročí

Průřezové
téma

Tematický okruh

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20 Sčítá a odčítá do 20 s vizuální oporou.

Standard

Obsah učiva

Ročník

Matematika a její
aplikace

Matematika

I. Číslo a početní operace

I. 4. Žák provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly.

ICT

Matematika

Základy práce s počítačem

ICT 1.1 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

samostatně zvládne zapnout a vypnout PC

- zapnutí počítače (kde je počítač,
kde se zapíná); bezpečné vypnutí
počítače přes tlačítko start;

1. trojročí

ICT

Matematika

Základy práce s počítačem

ICT 1.1 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

Rozumí pojmům HW a SW

co je to HW; co je to SW;

1. trojročí

ICT

Matematika

Základy práce s počítačem

ICT 1.1 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

Pojmenuje základní HW součásti počítače a
ví k čemu jsou určeny

1. trojročí

ICT

Matematika

Základy práce s počítačem

ICT 1.1 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

zvládne se přihlásit do počítačové sítě

ICT

Matematika

Základy práce s počítačem

ICT 1.1 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

rozumí rozdílu mezi vypnutím PC a
odhlášením se od sítě

monitor, počítač, klávesnice, myš,
sluchátka, reproduktory, tiskárna,
scanner
- kombinace kláves; uživatelské
jméno; správný výběr hesla a
nakládání s heslem;
- odhlášení od sítě; vypnutí
nepřihlášeného PC;

ICT

Matematika

Základy práce s počítačem

ICT 1.1 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

orientuje se základním způsobem na
klávesnici

1. trojročí

ICT

Matematika

Základy práce s počítačem

ICT 1.1 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

zvládá práci s myší

- kurzorové klávesy; delete,
backspace; enter; escape;
zapnutí/vypnutí numerické
klávesnice; psaní českých znaků s
diakritikou (malá písmena)
-základní ovládání myši; správné
držení; levé tlačítko; kolečko

ICT

Matematika

Základy práce s počítačem

ICT 1.1 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

samostatně zvládne zapnout a vypnout PC

- zapnutí počítače (kde je počítač,
kde se zapíná); bezpečné vypnutí
počítače přes tlačítko start;

1. trojročí

ICT

Matematika

Základy práce s počítačem

ICT 1.1 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

spouští programy z nabídky start-programy
popřípadě z plochy

1. trojročí

ICT

Matematika

Základy práce s počítačem

rozumí řádu odborných učeben ICT

ICT

Matematika

Základy práce s počítačem

ICT 1.2 respektuje pravidla bezpečné práce s
HW a SW a postupuje poučeně v případě jejich
závady
ICT 1.2 respektuje pravidla bezpečné práce s
HW a SW a postupuje poučeně v případě jejich
závady

- pojem ikona a její význam;
spouštění výukových programů
pomocí nabídky start-programy
- řád učebny

seznamuje se se základy ergonomie práce na
počítači
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0bor přirozených čísel 0 - 20. Sčítání 1. trojročí
a odčítání čísel bez přechodu a s
přechodem přes desítku.

1. trojročí

1. trojročí

1. trojročí

1. trojročí

- správné sezení, držení těla , práce s 1. trojročí
klávesnicí, práce s myší, nastavení
monitoru

Průřezové
téma

Tematický okruh

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Tematický okruh

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Chová se obezřetně při setkání s neznámými
jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná, v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby
komunikace s operátory tísňových linek

V případě potřeby požádá o pomoc pro sebe V modelové situaci předvede přivolání
i pro jiné. V modelové situaci předvede
pomoci.
přivolání pomoci na tísňové lince.

Přivolání pomoci v případě ohrožení 1. trojročí
fyzického a duševního zdraví - služby
odborné pomoci; čísla tísňového
volání, správný způsob volání na
tísňovou linku

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a
rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny
pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

Provede jednoduchý pokus podle návodu.

Umí pracovat s metrem, váhou, odměrkou

Práce s váhou, metrem, odměrným 1. trojročí
válcem, teploměrem. Měření délky,
hmotnosti, objemu a teploty.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

Reaguje na pokyny dospělých v
mimořádných událostech.

Ví, co jsou mimořádné události a dokáže
podle nich správně reagovat

1. trojročí

VDO

Formy participace
občanů v politickém
životě

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, Zná nejbližší příbuzenské vztahy.
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům

Zná nejbližší příbuzenské vztahy.

Mimořádné události a rizika
ohrožení s nimi spojená - postup v
případě ohrožení (varovný signál,
evakuace, zkouška sirén);
požáry(příčiny prevence vzniku
požáru, ochrana a evakuace při
požáru); integrovaný záchranný
systém
Jména otce, matky, sourozenců,
babiček, dědečků.

1. trojročí

OSV

Osobnostní rozvoj –
sebepoznání a
sebepojetí

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, Dodržuje základní pravidla společenského
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, chování.
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům

Uvědomuje si odlišnosti mezi spolužáky.
Respektuje odlišnosti.

Jsem jedinečná bytost..S každým
mám něco společného. Všímáme si
pocitů druhých.

1. trojročí

MUV

Kulturní diference

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, Zná role členů rodiny.
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům

Zná role členů rodiny

Rodina, role členů rodiny

1. trojročí

MUV

Lidské vztahy

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Roztřídí některé přírodniny podle nápadných Pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami.
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve
známé lokalitě

Popíše části rostliny, etapy jejího vývoje

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Roztřídí některé přírodniny podle nápadných Pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami a
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve
některé pojmenuje.
známé lokalitě

Rozliší listnaté a jehličnaté stromy, zná jejich
typické rozlišovací znaky

Kořen, stonek, list, květ, plod,
1. trojročí
semeno.Strom - kořen, kmen,
koruna. Klíčení, růst, kvetení, zrání
plodu, zánik.
Názvy listnatých stromů, tvary listů, 1. trojročí
plody, semena. Názvy jehličnatých
stromů, jehličí, šišky, semena.

ENV

Vztah člověka k
prostředí

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Pozná některé látky podle skupenství.

Dokáže rozdělit některé látky podle
skupenství

Látka pevná, kapalná, plynná. Změna 1. trojročí
skupenství - voda.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Roztřídí některé přírodniny podle nápadných
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve
známé lokalitě
Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na
příkladech porovnává minulost a současnost

Pozná různé lidské činnosti.

Dokáže jednoduše srovnat život v minulosti
se životem v současností.

Co vyprávěla babička. Historické
obrázky.Návštěva muzea.

1. trojročí

MEV

kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na
příkladech porovnává minulost a současnost

Pozná různé lidské činnosti.

Dokáže na základě zkušenosti popsat průběh
života.

Novorozenec, školák, student,
dospělý, stáří.

1. trojročí

MEV

kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na
příkladech porovnává minulost a současnost

Zná některé zvyky a obyčeje hlavních svátků Umí hovořit o zvycích a obyčejích různých
(Vánoce, Velikonoce).
svátků (Vánoce, Velikonoce…, státní svátky)

Vánoční a velikonoční zvyky dříve a
dnes.

1. trojročí

MEV

Tvorba mediálního
sdělení
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Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Tematický okruh

Uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle,
projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví
Uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle,
projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví
Chová se obezřetně při setkání s neznámými
jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná, v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby
komunikace s operátory tísňových linek

Pojmenuje hlavní části lidského těla.

Umí pojmenovat základní části lidského těla.

Lidské tělo - stavba těla, základní
funkce a projevy, životní potřeby
člověka.

1. trojročí

OSV

Osobnostní rozvoj –
sebepoznání a
sebepojetí

Uplatňuje základní hygienické návyky a
zvládá sebeobsluhu.

Uplatňuje základní hygienické návyky.

Osobní hygiena

1. trojročí

OSV

Osobnostní rozvoj –
seberegulace a
sebeorganizace

V případě potřeby požádá o pomoc pro sebe Dokáže rozeznat situace, v nichž je nutné
i pro jiné.
požádat o pomoc dospělé

Přivolání pomoci v případě ohrožení 1. trojročí
fyzického a duševního zdraví - služby
odborné pomoci; čísla tísňového
volání

OSV

Sociální rozvoj –
mezilidské vztahy

Člověk a jeho zdraví

Chová se obezřetně při setkání s neznámými
jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná, v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby
komunikace s operátory tísňových linek

V případě potřeby požádá o pomoc pro sebe Vysvětlí a předvede v modelové situaci
i pro jiné. V modelové situaci předvede
postup přivolání pomoci
přivolání pomoci na tísňové lince.

Přivolání pomoci v případě ohrožení 1. trojročí
fyzického a duševního zdraví - služby
odborné pomoci; čísla tísňového
volání, správný způsob volání na
tísňovou linku

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Odvodí význam a potřebu různých povolání a
pracovních činností

Různá povolání, výsledky práce.

1. trojročí

ENV

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět
Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

1. trojročí

MEV

kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

Lidé a čas

1. trojročí

MEV

vnímání autora
mediálních sdělení

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Různá povolání, výsledky práce.
Práce fyzická a duševní.
Brněnské kolo, Brněnský drak, Proč
zvoní na Petrově poledne už v
11hodin, O pokladu na Veveří,
Pokroucené fiály…
Kultura, literatura, sport: Janáček,
Mahen, Těsnohlídek, Gajdoš, Hrabal,
Mrštíkové, Sekora, HavlováVeškrnová…
Špilberk, Petrov, Měnínská brána,
Stará radnice, kašna Parnas, morový
sloup na nám. Svobody, divadla…

1. trojročí

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Odvodí význam a potřebu různých povolání a
pracovních činností
Pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události
regionu, interpretuje některé pověsti nebo
báje spjaté s místem, v němž žije
Pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události
regionu, interpretuje některé pověsti nebo
báje spjaté s místem, v němž žije
Pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události
regionu, interpretuje některé pověsti nebo
báje spjaté s místem, v němž žije
Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

Zná nejběžnější povolání a pracovní činnosti. Zná povolání svých rodičů. Vyjmenuje
některé profese z různých prostředí (škola,
obec, les)
Zná náplň některých povolání.
Zná náplň některých povolání při výrobě a
distribuci zboží
Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
Zná některé brněnské pověsti.
budoucnosti.

ENV

Základní podmínky
života

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a
rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny
pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

Roční období - proměny přírody,
1. trojročí
počasí, pozorování. Jednoduchý
záznam.
Vlastnosti látek. Pokusy: rozpustnost 1. trojročí
látek, hoření, změny skupenství
vody. Hodnocení pokusu.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti

Zná alespoň některé významné brněnské
osobností různých oborů

Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti.

Pozná některé historické stavby a památky

Pozoruje a na základě toho popíše některé
viditelné proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích.
Provede jednoduchý pokus podle návodu.

Zná základní znaky ročních období (počasí,
změny v přírodě…)

Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

Reaguje na pokyny dospělých.

Umí se rychle přesunout na určené místo

Varovné signály, mimořádné
události, evakuace.

1. trojročí

MEV

fungování a vliv médií
ve společnosti

Člověk a jeho zdraví

Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

Reaguje na pokyny dospělých a přivolá
pomoc v případě potřeby.

Vysvětlí a předvede v modelové situaci
postup přivolání pomoci v případě požáru a
jiné nehody

ENV

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Člověk a jeho zdraví

Rozezná nebezpečí různého charakteru,
Rozezná nebezpečí. Dodržuje zásady
využívá bezpečná místa pro hru a trávení
bezpečného chování, neohrožuje své zdraví
volného času; uplatňuje základní pravidla
a zdraví jiných.
bezpečného chování účastníka silničního
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své
a zdraví jiných

Mimořádné události a rizika
1. trojročí
ohrožení s nimi spojená - postup v
případě ohrožení (varovný signál,
evakuace, zkouška sirén);
požáry(příčiny prevence vzniku
požáru, ochrana a evakuace při
požáru); integrovaný záchranný
systém
Školní řád. Bezpečnost při činnostech 1. trojročí
ve vyučování, v TV i o přestávkách.
Bezpečnost na silnici, při cestě do
školy, při cestování MHD, při hrách
doma i venku. Péče o zdraví, první
pomoc, osobní bezpečí

OSV

Občanská společnost
a škola, morální
rozvoj

Umí provést jednoduchý pokus dokazující
vlastnosti látek

Dodržuje bezpečnost při práci i při hrách, ví,
kde a s čím si nemá hrát. Zásady bezpečného
chování.
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Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Tematický okruh

Rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své
a zdraví jiných
Rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své
a zdraví jiných
Rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své
a zdraví jiných
Rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své
a zdraví jiných

Uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování účastníka silničního provozu.

Umí bezpečně přejít silnici. Ví, kde si může
bezpečně hrát. Zná základní dopravní značky
a předpisy. Semafor.

Základní pravidla silničního provozu 1. trojročí
– chodec, vhodná a nevhodná místa
pro hru, bezpečné chování v
rizikovém prostředí

Uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování účastníka silničního provozu.

Umí bezpečně přejít silnici. Ví, kde si může
bezpečně hrát. Zná základní dopravní značky
a předpisy. Semafor.Zásady bezpečného
chování.

Základní pravidla silničního provozu 1. trojročí
– chodec, Péče o zdraví, první
pomoc, osobní bezpečí; předcházení
rizikových situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích

DPV

Mezilidské vztahy,
komunikace a
kooperace

Rozezná nebezpečí. Dodržuje zásady
bezpečného chování, neohrožuje své zdraví
a zdraví jiných.

Rozezná krizové situace (šikana, týrání,
sexuální zneužívání) a navrhne, kde vyhledat
pomoc

Krizové situace. Zdroje pomoci.

1. trojročí

OSV

Osobnostní rozvoj –
seberegulace a
sebeorganizace

Uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování účastníka silničního provozu.

Umí bezpečně přejít silnici. Ví, kde si může
bezpečně hrát. Zná základní dopravní značky
a předpisy. Semafor.

Základní pravidla silničního provozu 1. trojročí
– chodec,bezepčné chování v
silničním provozu, dopravní značky;
předcházení rizikovým situacím v
dopravě a v dopravních prostředcích
(bezpečnostní prvky)

OSV

Mezilidské vztahy,
komunikace a
kooperace

Rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své
a zdraví jiných
Rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své
a zdraví jiných
Rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své
a zdraví jiných
Rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své
a zdraví jiných
Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině
a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost

Uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování účastníka silničního provozu.

Umí bezpečně přejít silnici. Ví, kde si může
bezpečně hrát. Zná základní dopravní značky
a předpisy. Semafor.Zásady bezpečného
chování.

Základní pravidla silničního provozu 1. trojročí
– chodec, Péče o zdraví, první
pomoc, osobní bezpečí; předcházení
rizikových situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích

DPV

Mezilidské vztahy,
komunikace a
kooperace

Rozezná nebezpečí v podobě drog, alkoholu Zná nebezpečí drog, alkoholu a kouření,
a kouření.
hraní na počítači

Návykové látky, hrací automaty a
počítače, závislost, nebezpečí
komunikace prostřednictvím
elektronických médií.

1. trojročí

OSV

Osobnostní rozvoj –
seberegulace a
sebeorganizace

Uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování účastníka silničního provozu.

Umí bezpečně přejít silnici. Ví, kde si může
bezpečně hrát. Zná základní dopravní značky
a předpisy. Semafor.Zásady bezpečného
chování.

Základní pravidla silničního provozu 1. trojročí
– chodec, Péče o zdraví, první
pomoc, osobní bezpečí; předcházení
rizikových situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích

DPV

Mezilidské vztahy,
komunikace a
kooperace

Uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování účastníka silničního provozu.

Umí bezpečně přejít silnici. Ví, kde si může
bezpečně hrát. Zná základní dopravní značky
a předpisy. Semafor.Zásady bezpečného
chování.

Základní pravidla silničního provozu 1. trojročí
– chodec, Péče o zdraví, první
pomoc, osobní bezpečí; předcházení
rizikových situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích

OSV

Mezilidské vztahy,
komunikace a
kooperace

Umí vyhledat a rozlišit přírodní a umělé
výtvory v nejbližším okolí.

Pozorování a vyhledávání přírodních 1. trojročí
a umělých prvků v nejbližším okolí
školy, zaznamenání kresbou nebo
malbou, případně slovní vyjádření

ENV

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Umí pojmenovat i vzdálenější příbuzenské
vztahy .

Teta, strýc, bratranec, sestřenice,
vnuk, vnučka, neteř, synovec.

OSV

Sociální rozvoj –
mezilidské vztahy

Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, Rozlišuje základní přbuzenské vztahy.
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
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Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, Dodržuje pravidla soužití a komunikace v
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rodině a ve škole.
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Školní výstupy

Dodržuje pravidla soužití a komunikace v
rodině

Standard

Obsah učiva

Soužití lidí - mezilidské vztahy.
Komunikace.

Ročník

Průřezové
téma

Tematický okruh

1. trojročí

VDO

Občan, občanská
společnost a stát

Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, Dodržuje základní pravidla slušného chování. Dodržuje pravidla slušného chování. Dokáže
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
zdůvodnit dodržování určitých pravidel
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům

Všichni jsme lidé, máme svá práva i 1. trojročí
povinnosti.

MUV

Princip sociálního
smíru a solidarity

Roztřídí některé přírodniny podle nápadných
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve
známé lokalitě
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve
známé lokalitě
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve
známé lokalitě
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve
známé lokalitě
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve
známé lokalitě
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve
známé lokalitě
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve
známé lokalitě
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve
známé lokalitě
Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na
příkladech porovnává minulost a současnost

Pozná nejběžnější druhy domácích a volně
žijících zvířat.

Zařadí a popíše vybrané živočichy

ENV

Ekosystémy

Pojmenuje základí druhy ovoce a zeleniny.

Dokáže rozpoznat některé přírodniny
(ovoce, zelenina) i podle chuti, hmatu.

Domácí mazlíčci, hospodářská
1. trojročí
zvířata, zvířata volně žijící,
společenstva živočichů.
Nejběžnější druhy ovoce a zeleniny. 1. trojročí

Ví, z čeho jsou základní věci kolem nás.

Ví, z čeho jsou některé věci kolem nás.

Z čeho jsou věci kolem nás.

1. trojročí

ENV

Pozná nejběžnější druhy domácích a volně
žijících zvířat.

Zařadí a popíše vybrané živočichy

Domácí mazlíčci, hospodářská
zvířata, zvířata volně žijící.

1. trojročí

ENV

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Základní podmínky
života

Pojmenuje základí druhy ovoce a zeleniny a Dokáže rozpoznat některé přírodniny
pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami.
(ovoce, zelenina, koření) i podle chuti,
hmatu, čichu
Pozná nejběžnější druhy domácích a volně Ví, které rostliny a živočichové se vyskytují v
žijících zvířat.
blízkém okolí školy nebo místě bydliště

Druhy ovoce, zeleniny. Exotické
ovoce.

1. trojročí

Přírodní společenstva (rybník, les,
louka, pole)

1. trojročí

Pozná nejběžnější druhy domácích,
hospodářských a volně žijících zvířat.

Popíše stavbu těla některých živočichů,
rozliší domácí a volně žijící živočichy, vysvětlí
význam hospodářských zvířat
Popíše části rostliny, etapy jejího vývoje

Stavba těla savců a ptáků. Práce s
atlasem.Užitek hospodářských
zvířat.
Byliny, dřeviny. Části rostlin.

1. trojročí

Pozná různé lidské činnosti.

Dokáže jednoduše srovnat život v minulosti
se životem v současnosti.

Co vyprávěla babička. Historické
obrázky. Návštěva muzea.

Lidé a čas

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na
příkladech porovnává minulost a současnost

Pozná různé lidské činnosti.

Dokáže na základě zkušenosti popsat průběh
života.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na
příkladech porovnává minulost a současnost

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

ENV

Ekosystémy

1. trojročí

MEV

kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

Novorozenec, školák, dospělý

1. trojročí

MEV

kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

Zná některé zvyky a obyčeje hlavních svátků Umí hovořit o zvycích a obyčejích různých
(Vánoce, Velikonoce).
svátků (Vánoce, Velikonoce…)

Vánoční a velikonoční zvyky dříve a
dnes.

1. trojročí

MUV

Multikulturalita

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na
příkladech porovnává minulost a současnost

Pozná různé lidské činnosti.

Umí hovořit o zvycích a obyčejích různých
svátků (Vánoce, Velikonoce…)

Vánoční a velikonoční zvyky dříve a
dnes.

1. trojročí

MEV

Tvorba mediálního
sdělení

Lidé a čas

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na
příkladech porovnává minulost a současnost

Pozná různé lidské činnosti v minulosti.

Pozná některé historické stroje, pomůcky,
oděvy…

Encyklopedie, návštěva muzea,
výstavy.

1. trojročí

MEV

kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

Člověk a jeho zdraví

Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné Uplatňuje hygienické návyky a zvládá
zdravotně preventivní návyky s využitím
sebeobsluhu, popíše své zdravotní potíže a
elementárních znalostí o lidském těle,
pocity, zvládá ošetření drobných poranění.
projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví

Uvědomuje si důležitost dodržování denního
režimu, sportování, otužování, správné
výživy, spánku

Zdravý životní styl.

1. trojročí

OSV

Osobnostní rozvoj –
psychohygiena

Pozná rozdíly mezi dřevinami a rostlinami.
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1. trojročí

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné
zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle,
projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví
Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné
zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle,
projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví
Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné
zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle,
projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví
Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné
zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle,
projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví
Využívá časové údaje při řešení různých situací
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
Využívá časové údaje při řešení různých situací
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
Využívá časové údaje při řešení různých situací
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
Využívá časové údaje při řešení různých situací
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
Využívá časové údaje při řešení různých situací
v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší
možná nebezpečí v nejbližším okolí

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
Popíše a zvládne cestu do školy
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší
možná nebezpečí v nejbližším okolí

Zná název obce ve které žije, orientuje se v
nejbližším okolí domova.

Prostředí domova. Orientace v okolí 1. trojročí
bydliště (obchod, zastávka MHD, …)

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
Orientuje se v budově školy.
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší
možná nebezpečí v nejbližším okolí

Orientuje se v budově školy

Prostředí školy.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
Orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší školy.
možná nebezpečí v nejbližším okolí

Zná názvy ulic v okolí svého bydliště a školy,
číslo domu

Bydliště, adresa školy, bydliště žáka - 1. trojročí
ulice, číslo domu. Domov, orientace
v místě bydliště, obec, dopravní síť.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého
Orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší školy.
možná nebezpečí v nejbližším okolí

Dokáže v jednoduchém plánku vyznačit
bydliště, školu, danou cestu.

Práce s plánkem, orientace v plánku, 1. trojročí
vyhledávání, zaznačování

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a
popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)

Zná některé významné budovy Brna

Některé významné budovy Brna

1. trojročí

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a
popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)

Popíše polohu Brna v krajině na základě
pozorování.

Vycházka na vyvýšený bod,
pozorování polohy Brna v krajině

1. trojročí

Průřezové
téma

Tematický okruh

Pojmenuje hlavní části lidského těla.

Umí pojmenovat části lidského těla.

Lidské tělo - stavba těla, základní
funkce a projevy, životní potřeby
člověka.

1. trojročí

OSV

Osobnostní rozvoj –
sebepoznání a
sebepojetí

Uplatňuje hygienické návyky a zvládá
sebeobsluhu, popíše své zdravotní potíže a
pocity, zvládá ošetření drobných poranění.

Zná vývojové etapy v růstu člověka

Novorozenec, kojenec, batole,
mladší školní věk, starší školní věk,
dospělý, starý člověk.

1. trojročí

OSV

Osobnostní rozvoj –
sebepoznání a
sebepojetí

Uplatňuje hygienické návyky a zvládá
sebeobsluhu, popíše své zdravotní potíže a
pocity, zvládá ošetření drobných poranění.

Uvědomuje si důležitost dodržování denního
režimu, sportování, otužování, správné
výživy, spánku

Zdravý životní styl.

1. trojročí

OSV

Osobnostní rozvoj –
seberegulace a
sebeorganizace

Uplatňuje hygienické návyky a zvládá
sebeobsluhu, popíše své zdravotní potíže a
pocity, zvládá ošetření drobných poranění.

Rozlišuje správnou skladbu, výběr a
uchovávání potravin, dodržuje pitný režim

Zdravý životní styl.

1. trojročí

MEV

fungování a vliv médií
ve společnosti

Zná rozvržení svých denních činností.

Zná dny v týdnu, roční doby.

Dny v týdnu, roční doby.

1. trojročí

Pozná celé hodiny.

Umí určit celé hodiny.

Hodiny. Pojmy: den, noc, dnes,
včera, zítra,…

1. trojročí

Zná rozvržení svých denních činností.

Rozlišuje školní činnosti a volný čas.

Vyučování, vhodné trávení volného
času

1. trojročí

Jaro, léto, podzim, zima. Přiřazení
měsíců.

1. trojročí

Dokáže členit rok do jednotlivých ročních
období.

Dokáže členit rok do jednotlivých ročních
období, dokáže k nim přiřadit měsíce,
vyjmenuje měsíce v roce.
Pozná, kolik je hodin, orientuje se v čase, zná Dokáže členit rok do jednotlivých ročních
rozvržení svých denních činností.
období, ví kdy začínají, dokáže k nim přiřadit
měsíce
Orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí Orientuje se v blízkém okolí školy
školy.

5

Jaro, léto, podzim, zima. Data 21. 3., 1. trojročí
21. 6., 23. 9., 21. 12. Přiřazení
měsíců.
Bezpečná cesta do školy, riziková
1. trojročí
místa a situace.

DPV

ENV

1. trojročí

DPV

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

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

Dokáže zazpívat zahraný či zazpívaný tón.

Sluchová cvičení. Reprodukce tónu. 1. trojročí

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

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

Dokáže zazpívat zahraný či zazpívaný tón.

Sluchová cvičení. Reprodukce tónu. 1. trojročí
Rozeznávání 1., 3., 5. stupně.

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

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

Dokáže zazpívat zahraný či zazpívaný tón.

Sluchová cvičení. Reprodukce tónu. 1. trojročí
Rozeznávání 1., 3., 5., 8. stupně.
Rozlišení durové a mollové tóniny.

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

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

Pozná, zda melodie stoupá, klesá nebo
zůstává na stejném tónu.

Určení směru melodie pohybem těla. 1. trojročí

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

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

Pozná, zda melodie stoupá, klesá nebo
zůstává na stejném tónu.

Tóny nižší, vyšší, stejné.

1. trojročí

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

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

Umí správně tvořit vokály a, e, i, o, u.

Měkké nasazení tónu. Mimika
obličeje- tvar úst.

1. trojročí

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

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

Umí správně tvořit vokály a, e, i, o, u.

Vokály a, e, i, o, u.

1. trojročí

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umí využít metrum k jednoduchému
doprovodu.

Poslech, hra na tělo, dirigování.

1. trojročí

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty.

Dokáže při zpívání správně sedět nebo stát.
Správně dýchá.

Správné sezení, stání.Dechová
cvičení- brániční dýchání.

1. trojročí

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty.

Dokáže při zpívání správně sedět nebo stát.
Správně dýchá, vyslovuje.

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty.

Dokáže při zpívání správně sedět nebo stát.
Správně dýchá, vyslovuje.

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

2. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem
I. 1. Zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase.
I. 1. Zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase.
I. 1. Zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase.
I. 1. Žák rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí
na základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a představ

Zvládá základní dovednosti pro vlastní
tvorbu. Rozpoznává, pojmenovává a
porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve
výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i
na příkladech z běžného života (s dopomocí
učitele).

Dokáže kreslit různými materiály přiměřeně
své věkové úrovni (např. tužka, pastelka,
voskovka, progresso, dřívko, pero, suchý
pastel, rudka, uhel). Dokáže tvořit sám i ve
skupině.

Správné sezení, stání.Dechová
1. trojročí
cvičení- brániční dýchání.
Výslovnost
Správné sezení, stání.Dechová
1. trojročí
cvičení- brániční dýchání.
Výslovnost
Rozvíjení smyslové citlivosti. Kesba, 1. trojročí
čára, přítlak, odlehčení, křížení,
rovnoběžnost a zhušťování čar,
tvary, jejich kombinace a proměny v
ploše nebo prostoru. Konkrétní práce
a jejich náročnost dle výběru učitele
podle technických možností,
materiálního vybavení a věkové
úrovně dětí. Individuální i skupinové
práce.

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

I. 1. Žák rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí
na základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a představ

Zvládá základní dovednosti pro vlastní
tvorbu. Rozpoznává, pojmenovává a
porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve
výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i
na příkladech z běžného života (s dopomocí
učitele).

Dokáže kreslit různými materiály přiměřeně
své věkové úrovni (např. tužka, pastelka,
voskovka, progresso, dřívko, pero, suchý
pastel, rudka, uhel). Dokáže tvořit sám i ve
skupině.

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

I. 1. Žák rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí
na základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a představ

Zvládá základní dovednosti pro vlastní
tvorbu. Rozpoznává, pojmenovává a
porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve
výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i
na příkladech z běžného života (s dopomocí
učitele).

Rozvíjí dle své věkové úrovně techniku
malby temperovými barvami, vodovými
barvami, míchání barev, kombinace barev.
Dokáže tvořit sám i ve skupině.

1

Průřezové
téma

Tematický okruh

OSV

Osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání

Rozvíjení smyslové citlivosti. Kesba, 1. trojročí
čára, přítlak, odlehčení, křížení,
rovnoběžnost a zhušťování čar,
tvary, jejich kombinace a proměny v
ploše nebo prostoru. Konkrétní práce
a jejich náročnost dle výběru učitele
podle technických možností,
materiálního vybavení a věkové
úrovně dětí. Individuální i skupinové
práce.

OSV

Sociální rozvoj –
poznávání lidí

Rozvíjení smyslové citlivosti. Barvy, 1. trojročí
míchání, kombinace, sytost,
kontrasty, podobnost, barvy teplé,
studené. Konkrétní práce a jejich
náročnost dle výběru učitele podle
technických možností, materiálního
vybavení a věkové úrovně dětí.
Individuální i skupinové práce.

OSV

Osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Umění a kultura

Vzdělávací oblast

Umění a kultura výtvarná výchova

vyučovací
předmět

Obsah oboru

I. 1. Žák rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí
na základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a představ

Očekávaný výstup

Zvládá základní dovednosti pro vlastní
tvorbu. Rozpoznává, pojmenovává a
porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve
výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i
na příkladech z běžného života (s dopomocí
učitele).

Dle své věkové úrovně dokáže vytvořit
různé objekty. Dokáže pracovat s
modelovací hmotou nebo hlínou, s různými
přírodninami a jinými rozmanitými materiály.
Dokáže tvořit sám i ve skupině.

Rozvíjení smyslové citlivosti.Tvorba 1. trojročí
objektů z různých materiálů (papír,
textil, dřevo, plasty, drátky,
modelovací hmota, keramická hlína
aj.). Konkrétní práce a jejich
náročnost dle výběru učitele podle
technických možností, materiálního
vybavení a věkové úrovně dětí.
Individuální i skupinové práce.

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

I. 1. Žák rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí
na základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a představ

Zvládá základní dovednosti pro vlastní
tvorbu.Rozpoznává, pojmenovává a
porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve
výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i
na příkladech z běžného života (s dopomocí
učitele).

Dle své věkové úrovně dokáže vytvořit
různé objekty. Dokáže pracovat s
modelovací hmotou nebo hlínou, s různými
přírodninami a jinými rozmanitými materiály.
Dokáže tvořit sám i ve skupině.

Rozvíjení smyslové citlivosti.Tvorba 1. trojročí
objektů z různých materiálů (papír,
textil, dřevo, plasty, drátky,
modelovací hmota, keramická hlína
aj.). Konkrétní práce a jejich
náročnost dle výběru učitele podle
technických možností, materiálního
vybavení a věkové úrovně dětí.
Individuální i skupinové práce.

ENV

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

I. 1. Žák rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí
na základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a představ

Zvládá základní dovednosti pro vlastní
tvorbu.Rozpoznává, pojmenovává a
porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve
výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i
na příkladech z běžného života (s dopomocí
učitele).

Rozvíjí dle své věkové úrovně techniku
malby temperovými barvami, vodovými
barvami, míchání barev, kombinace barev.
Dokáže tvořit sám i ve skupině.

Rozvíjení smyslové citlivosti. Barvy, 1. trojročí
míchání, kombinace, sytost,
kontrasty, podobnost, barvy teplé,
studené. Konkrétní práce a jejich
náročnost dle výběru učitele podle
technických možností, materiálního
vybavení a věkové úrovně dětí.
Individuální i skupinové práce.

OSV

Osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

I. 1. Žák rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí
na základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a představ

Zvládá základní dovednosti pro vlastní
tvorbu. Rozpoznává, pojmenovává a
porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve
výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i
na příkladech z běžného života (s dopomocí
učitele).

Dle své věkové úrovně dokáže vytvořit
různé objekty. Dokáže pracovat s
modelovací hmotou nebo hlínou, s různými
přírodninami a jinými rozmanitými materiály.
Dokáže tvořit sám i ve skupině.

Rozvíjení smyslové citlivosti.Tvorba 1. trojročí
objektů z různých materiálů (papír,
textil, dřevo, plasty, drátky,
modelovací hmota, keramická hlína
aj.). Konkrétní práce a jejich
náročnost dle výběru učitele podle
technických možností, materiálního
vybavení a věkové úrovně dětí.
Individuální i skupinové práce.

OSV

Sociální rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

I. 1. Žák rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí
na základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a představ

Zvládá základní dovednosti pro vlastní
tvorbu.

Dokáže kreslit různými materiály přiměřeně
své věkové úrovni (např. tužka, pastelka,
voskovka, progresso, dřívko, pero, suchý
pastel, rudka, uhel). Dokáže tvořit sám i ve
skupině.

Rozvíjení smyslové citlivosti. Kesba, 1. trojročí
čára, přítlak, odlehčení, křížení,
rovnoběžnost a zhušťování čar,
tvary, jejich kombinace a proměny v
ploše nebo prostoru. Konkrétní práce
a jejich náročnost dle výběru učitele
podle technických možností,
materiálního vybavení a věkové
úrovně dětí. Individuální i skupinové
práce.

OSV

Osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

I. 1. Žák rozpoznává a pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary,
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí
na základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a představ

Zvládá základní dovednosti pro vlastní
tvorbu.Rozpoznává, pojmenovává a
porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve
výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i
na příkladech z běžného života (s dopomocí
učitele).

Zvládá dle své věkové úrovně techniku
malby temperovými barvami, vodovými
barvami, míchání barev, kombinace barev.
Dokáže tvořit sám i ve skupině.

Rozvíjení smyslové citlivosti. Barvy, 1. trojročí
míchání, kombinace, sytost,
kontrasty, podobnost, barvy teplé,
studené. Konkrétní práce a jejich
náročnost dle výběru učitele podle
technických možností, materiálního
vybavení a věkové úrovně dětí.
Individuální i skupinové práce.

OSV

Osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Správně a hospodárně dýchá a zřetelně
vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu.

Deklamuje jednoduchá říkadla či básničky

Práce s říkadly.

1. trojročí

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Správně a hospodárně dýchá a zřetelně
vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu.

Rytmizuje daný text říkadla či básničky.

Práce s říkadly.

1. trojročí

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

I. 2. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem
I. 2. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem
I. 2. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem

Vyťuká metrum.

Poslech, hra na tělo.

1. trojročí

2

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma
OSV

Tematický okruh
Sociální rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

Umění a kultura

Očekávaný výstup
I. 2. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem
I. 2. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem
I. 2. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
improvizuje v rámci nejjednodušších
hudebních forem
I. 2. 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

Umění a kultura výtvarná výchova

Umění a kultura

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Tematický okruh

Umí využít metrum k jednoduchému
doprovodu.

Poslech, hra na tělo, dirigování.

1. trojročí

Dokáže zopakovat zahraný či zatleskaný
rytmus.

Hra na ozvěnu.

1. trojročí

Dokáže reagovat jednoduchým závětím na
jednoduché předvětí.

Hra na otázky a odpovědi (rytmické i 1. trojročí
melodické).

Uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a
fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen
výsledky své činnosti sdělit svým
spolužákům.

Dle své věkové úrovně využívá různé
techniky a jejich kombinace pro vyjádření
své životní zkušenosti. Dokáže tvořit sám i
ve skupině.

Uplatňování subjektivity. Spontánní
dětská tvorba. Kresba, malba,
rozfoukávání barev, zapouštění
barev, frotáž, otisk, koláž, vosková
rezerva, dotváření, tvorba
prostorových objektů aj. Konkrétní
práce a jejich náročnost dle výběru
učitele podle věkové, úrovně.
Individuální i skupinová práce.

1. trojročí

OSV

Osobnostní rozvoj –
kreativita

I. 2. 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

Uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a
fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen
výsledky své činnosti sdělit svým
spolužákům.

Dle své věkové úrovně využívá různé
techniky a jejich kombinace pro vyjádření
své životní zkušenosti. Dokáže tvořit sám i
ve skupině.

Uplatňování subjektivity. Využití
různých výtvarných technik,
manipulace s objekty, pro vyjádření
emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností.
Konkrétní práce a jejich náročnost
dle výběru učitele podle věkové
úrovně. Individuální i skupinová
práce.

1. trojročí

OSV

Osobnostní rozvoj –
kreativita

Umění a kultura výtvarná výchova

I. 2. 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

Zvládá základní dovednosti pro vlastní
tvorbu.Uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky
a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen
výsledky své činnosti sdělit svým
spolužákům.

Dle své věkové úrovně využívá různé
techniky a jejich kombinace pro vyjádření
své životní zkušenosti. Dokáže tvořit sám i
ve skupině.

Uplatňování subjektivity. Spontánní
dětská tvorba. Kresba, malba,
rozfoukávání barev, zapouštění
barev, frotáž, otisk, koláž, vosková
rezerva, dotváření, tvorba
prostorových objektů aj. Konkrétní
práce a jejich náročnost dle výběru
učitele podle věkové úrovně.
Individuální i skupinová práce.

1. trojročí

Osobnostní rozvoj –
kreativita

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

I. 2. 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

Zvládá základní dovednosti pro vlastní
tvorbu.Uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky
a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen
výsledky své činnosti sdělit svým
spolužákům.

Dle své věkové úrovně využívá různé
techniky a jejich kombinace pro vyjádření
své životní zkušenosti. Dokáže tvořit sám i
ve skupině.

Uplatňování subjektivity. Využití
různých výtvarných technik,
manipulace s objekty, pro vyjádření
emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností.
Konkrétní práce dle výběru učitele
podle věkové úrovně. Individuální i
skupinová práce.

1. trojročí

Osobnostní rozvoj –
kreativita

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

I. 3. Využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

Hhra na Orffovy nástroje.

1. trojročí

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

I. 3. Využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

Ví, jak se správně drží některé jednoduché
orffovské nástroje a jakým způsobem se na
ně hraje.
Dokáže vyťukat rytmus i metrum písně.

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

I. 3. Využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

Zahraje rytmický doprovod podle sluchu.

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

I. 3. Využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

Zahraje rytmický doprovod podle
jednoduchého notového značení.

Rytmická slova, rytmické slabiky,
notová osnova, houslový klíč, takt,
taktová čára. Nota celá, půlová,
čtvrťová a osminová.

1. trojročí

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

I. 3. Využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

Dokáže reprodukovat motiv.

Rozvíjení citu pro vhodný doprovod
k písním (ukolébavka, pochod,
žertovná píseň..)

1. trojročí

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

I. 3. Využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

Dokáže navrhnout jednoduchý rytmický
doprovod.

Rozvíjení citu pro vhodný doprovod
k písním (ukolébavka, pochod,
žertovná píseň..)

1. trojročí
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Využití Orffových rytmických
1. trojročí
nástrojů při doprovodu jednoduchých
lidových písní.
Rytmická slova, rytmické slabiky.
1. trojročí
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Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

I. 3. Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události Zvládá základní dovednosti pro vlastní
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné tvorbu.
vyjádření volí vhodné prostředky

Dle své věkové úrovně dokáže sám i ve
skupině vizuálně vyjádřit podněty hmatové,
sluchové, pohybové, čichové či chuťové a
sám nebo ve skupině volí k vyjádření
vhodné prostředky.

Uplatňování subjektivity. Využití
1. trojročí
různých výtvarných technik,
manipulace s objekty, pro vyjádření
emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností.
Konkrétní práce a jejich náročnost
dle výběru učitele podle technických
možností, materiálního vybavení a
věkové úrovně dětí. Individuální i
skupinové práce.

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

I. 3. Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání události Zvládá základní dovednosti pro vlastní
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné tvorbu.
vyjádření volí vhodné prostředky

Dle své věkové úrovně dokáže sám vyjádřit
emoce, pocity, nálady, fantazie nebo
představy a sám zvolit k vyjádření vhodné
prostředky.

Uplatňování subjektivity. Využití
různých výtvarných technik,
materiálů ulace s objekty, pro
vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních
zkušeností. Konkrétní práce a jejich
náročnost dle výběru učitele podle
technických možností, materiálního
vybavení a věkové úrovně dětí.
Individuální i skupinové práce.

1. trojročí

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Reaguje pohybem na tempové a rytmické
změny.

Dokáže zahrát metrum.

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

Uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a
fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen
výsledky své činnosti sdělit svým
spolužákům.

Pohybem ruky, těla znázorní směr
melodie.Reaguje na zrychlování či
zpomalování hudby.
Pohybem ruky, těla znázorní směr
melodie.Reaguje na zrychlování či
zpomalování hudby.
Podle svých schopností vnímá a interpretuje
výtvarnou tvorbu kolem sebe např. ilustrace,
dětské časopisy, dětské filmy, televizní
pořady, hračky aj.

Vyjádření metra hrou na tělo
(dupání, pleskání, tleskání,
luskání..).
Reakce na hudbu. Pohybové
improvizace. Taneční hry se
zpěvem. Jednoduché tanečky.
Reakce na hudbu. Pohybové
improvizace. Taneční hry se
zpěvem. Jednoduché tanečky.
Ilustrace, dětské časopisy,
animované filmy a televizní pořady,
hračky, výtvarná díla apod.

1. trojročí

Umění a kultura

I. 4. Reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku,
směr melodie.
I. 4. Reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku,
směr melodie.
I. 4. Reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku,
směr melodie.
I. 4. Žák interpretuje podle svých schopností
různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

I. 4. Žák interpretuje podle svých schopností
různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné
interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností

Uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a
fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen
výsledky své činnosti sdělit svým
spolužákům.

Podle svých schopností vnímá a interpretuje
výtvarnou tvorbu kolem sebe např. ilustrace,
dětské časopisy, dětské filmy, televizní
pořady, hračky aj.

Ilustrace, dětské časopisy,
animované filmy a televizní pořady,
hračky, výtvarná díla apod.

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

I. 5. Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná Rozliší sílu zvuku, pozorně vnímá
výrazné tempové a dynamické změny v
jednoduché skladby.
proudu znějící hudby.

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Průřezové
téma
ENV

Tematický okruh
Vztah člověka k
prostředí

ENV

Vztah člověka k
prostředí

1. trojročí

MEV

1. trojročí

MEV

kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení
vnímání autora
mediálních sdělení

1. trojročí

MEV

vnímání autora
mediálních sdělení

1. trojročí

MEV

Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality

Sluchem rozpozná tón vyšší a nižší, delší,
kratší.

Reakce na živou hudbu. Poslech.
1. trojročí
Upevňování rozeznávání zahraných
tónů. Melodie stoupavá, klesavá.

MEV

kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

I. 5. Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná Rozliší sílu zvuku, pozorně vnímá
výrazné tempové a dynamické změny v
jednoduché skladby.
proudu znějící hudby.

Sluchem rozpozná tón vyšší a nižší, delší,
kratší, silnější,slabší.

Reakce na živou hudbu. Poslech.
1. trojročí
Upevňování rozeznávání zahraných
tónů. Melodie stoupavá, klesavá.

MEV

vnímání autora
mediálních sdělení

I. 5. Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v
proudu znějící hudby.
I. 5. Žák na základěvlastních zkušeností
nalézá a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či upravil
I. 5. Žák na základěvlastních zkušeností
nalézá a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či upravil
I. 5. Žák na základěvlastních zkušeností
nalézá a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či upravil
I. 6. Rozpozná v proudu hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální.
I. 6. Rozpozná v proudu hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální.

Ví, co znamená p, mf, f, <, >.

Dynamická znaménka.

1. trojročí

MEV

vnímání autora
mediálních sdělení

Zvládá základní dovednosti pro vlastní
tvorbu.

Dokáže podle svých schopností vysvětlit
výsledky své tvorby.

Utváření schopnosti vysvětlit
výsledky své tvorby v rámci třídy
nebo skupiny.

1. trojročí

OSV

Zvládá základní dovednosti pro vlastní
tvorbu.

Zaujímá osobní postoj při zdůvodňování
výsledků své tvorby, respektuje odlišné
interpretace.

Utváření schopnosti zaujmout postoj 1. trojročí
při vysvětlování výsledků své tvorby,
respektování odlišné interpretace.

OSV

Zvládá základní dovednosti pro vlastní
tvorbu.

Dokáže vyjádřit záměr své tvorby.

Utváření schopnosti vyjádřit záměr
své tvorby.

1. trojročí

OSV

Morální rozvoj –
řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Morální rozvoj –
řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Morální rozvoj –
řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

Dokáže rozlišit hlas dětský, mužský a
ženský.

Poslech pěveckých sborů.

1. trojročí

Dokáže rozlišit hlas dětský, mužský a
ženský.

Hudba vokální, instrumentální.
Poslech.

1. trojročí
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Umění a kultura

Vzdělávací oblast

Umění a kultura hudební výchova

vyučovací
předmět

Obsah oboru

I. 6. Rozpozná v proudu hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální.

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Dokáže rozlišit hlas dětský, mužský a
ženský. Odliší hudbu vokální, instrumentální,
vokálně instrumentální.

Školní výstupy

Hudba vokální, instrumentální,
vokálně instrumentální. Poslech.

1. trojročí

Průřezové
téma
MEV

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

I. 6. Rozpozná v proudu hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální.

Sluchem rozpozná některé hudební nástroje
např. klavír, housle, kytaru, trubku, flétnu,
kontrabas, harfu, klarinet, varhany, buben,
činel, tympány.

Poslech hry nástrojů např. klavír,
housle, kytara, trubka, flétna,
kontrabas, harfa, klarinet, varhany,
buben, činely, tympány

1. trojročí

MEV

vnímání autora
mediálních sdělení

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

I. 6. Rozpozná v proudu hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální.

Sluchem rozpozná základní hud. nástroje:
klavír, housle, kytaru, trubku, flétnu,
kontrabas, harfu, klarinet, varhany, buben,
činel, tympány.

Poslech.

1. trojročí

MEV

fungování a vliv
médií ve společnosti
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Standard

Obsah učiva

Ročník

Tematický okruh
vnímání autora
mediálních sdělení
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Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Tematický okruh

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

reaguje na základní povely a pokyny k
osvojované činnosti a její organizaci

Reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti

dokáže na povely reagovat

správná reakce na tělocvičné povely 1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

reaguje na základní povely a pokyny k
osvojované činnosti a její organizaci

Reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti

dbá pokynů vyučujícího

rozcvička

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

reaguje na základní povely a pokyny k
osvojované činnosti a její organizaci

dovede pojmenovat základní tělocvičné
nářadí a náčiní

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

reaguje na základní povely a pokyny k
osvojované činnosti a její organizaci

lavičky, švédská bedna, žebřiny,
trampolína, švihadlo,
medicimbal……
relaxační chvilky v průběhu
vyučování

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

reaguje na základní povely a pokyny k
osvojované činnosti a její organizaci

zná základní povely a odlišuje je od sebe

základní tělocvičné povely, nástup

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

reaguje na základní povely a pokyny k
osvojované činnosti a její organizaci

dbá pokynů vyučujícího

provedení nástupu

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

reaguje na základní povely a pokyny k
osvojované činnosti a její organizaci

zná pravidla hygieny a bezpečnosti ve
sportu a umí je dodržovat

organizace a bezpečnost cvičebního 1. trojročí
prostoru

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

spojuje každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené příležitosti

uvědomuje si důležitost pohybu pro zdraví
člověka

pohybový režim, délka a intenzita
pohybu

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

spojuje každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené příležitosti

zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou snaží se o zlepšování své tělesné kondice
činnost

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

spojuje každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené příležitosti

uplatňuje zásady správného držení těla

cviky vedoucí ke správnému držení
těla

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

spojuje každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené příležitosti

uplatňuje zásady správného držení těla

správné zvedání zátěže

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

spojuje každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené příležitosti

ve volném čase se v rámci možností věnuje
sportovním aktivitám nabízených školou

účast ve školních sportovních
kroužcích

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

zná alespoň 10 různých pohybových her

různé druhy honiček

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

zná alespoň 10 různých pohybových her

hry na rozvoj obratnosti a rychlosti

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

umí se zapojit do jednoduchých týmových
her a soutěží

soutěže v družstvech bez nářadí

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

umí dodržovat základní pravidla fair play

zásady fair play

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

umí se zapojit do jednoduchých týmových
her a soutěží

soutěže v družstvech bez nářadí

1. trojročí

OSV

Sociální rozvoj Mezilidské vztahy

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

umí se zapojit do jednoduchých týmových
her a soutěží

soutěže v družstvech s nářadím

1. trojročí

OSV

Sociální rozvoj mezilidské vztahy

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

dodržuje zjednodušená pravidla
jednoduchých týmových her

utkání jednoduchých her, miniutkání 1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

zná pravidla hygieny a bezpečnosti ve
sportu a umí je dodržovat

základní hygienické návyky před a
po cvičení

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

zná pravidla hygieny a bezpečnosti ve
sportu a umí je dodržovat

organizace a bezpečnost cvičebního 1. trojročí
prostoru

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

zná pravidla hygieny a bezpečnosti ve
sportu a umí je dodržovat

základy bezpečnosti při přesunu na
sportoviště

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti Dodržuje základní zásady bezpečnosti při
při pohybových činnostech ve známých
pohybových činnostech a má osvojeny
prostorech školy
základní hygienické návyky při pohybových
aktivitách
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti Dodržuje základní zásady bezpečnosti při
při pohybových činnostech ve známých
pohybových činnostech a má osvojeny
prostorech školy
základní hygienické návyky při pohybových
aktivitách
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti Dodržuje základní zásady bezpečnosti při
při pohybových činnostech ve známých
pohybových činnostech a má osvojeny
prostorech školy
základní hygienické návyky při pohybových
aktivitách
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti
při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

je seznámen s řádem tělocvičny

seznámení s řádem tělocvičny

1. trojročí

Reaguje na základní pokyny a povely k
má radost z pohybu
osvojované činnosti - projevuje kladný postoj
k motorickému učení a pohybovým aktivitám

Reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti - zvládá základní
způsoby lokomoce a prostorovou orientaci
podle individuálních předpokladů

1

1. trojročí

OSV

Osobnostní rozvojpsychohygiena

OSV

Osobnostní rozvojsebepoznání,sebepoj
etí

1. trojročí

průpravná kompenzační a relaxační 1. trojročí
cvičení

1. trojročí

OSV

OSV

OSV

Sociální rozvoj

Morální rozvoj

Sociální rozvoj Mezilidské vztahy

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova ZTV

Člověk a zdraví

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti Dodržuje základní zásady bezpečnosti při
při pohybových činnostech ve známých
pohybových činnostech a má osvojeny
prostorech školy
základní hygienické návyky při pohybových
aktivitách
uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti
při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech,
zaujímá správné základní cvičební polohy

je seznámen s řádem tělocvičny

bezpečnost v šatnách a umývárnách 1. trojročí

vhodně se obouvá a obléká do hodin TV

vhodné outdoorové a indoorové
oblečení pro různé aktivity

1. trojročí

ví, jak správně sedět v lavici při psaní, při
práci

zásady správného držení těla při
sezení, psaní a při práci

1. trojročí

Tělesná výchova ZTV

uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech,
zaujímá správné základní cvičební polohy

podle vzoru správně napodobí cvičební
polohu

základní cvičební polohy

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova ZTV

zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

cvičí podle pokynů a ukázek vyučujícího

nápravné cviky vedoucí ke
správnému držení těla

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova ZTV

zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

cvičí podle pokynů a ukázek vyučujícího

správné oblečení a obutí pro ZTV

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova ZTV

zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

provádí správně dechová cvičení,
související s příslušnými cviky

hrudní a břišní dýchání

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině

dokáže respektovat ve hře své spoluhráče

základy kolektivních her a jejich
jednoduchá pravidla

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině

zvládá samostatně jednoduché pohybové
činnosti

nácvik šplhu na tyči

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině

zvládá samostatně jednoduché pohybové
činnosti

běh, skok z místa, hod kriketovým
míčkem

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině

zvládá samostatně jednoduché pohybové
činnosti

gymnastika, kotoul vpřed,
rovnovážná cvičení

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině

v týmových hrách se nechová
individualisticky

základy vybíjené, fotbalu a florbalu

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině

zvládá samostatně jednoduché pohybové
činnosti

plavání

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině

zvládá samostatně jednoduché pohybové
činnosti

kotoul vzad, gymnastický odraz

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině

zvládá samostatně jednoduché pohybové
činnosti

běh, skok do dálky, hod kriketovým
míčkem

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině

zvládá samostatně jednoduché pohybové
činnosti

cvičení s náčiním a na nářadí
odpovídající velikosti a hmotnosti

1. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině

zvládá samostatně jednoduché pohybové
činnosti

poskoky ve vazbách, akrobacie

1. trojročí

2

Průřezové
téma

Tematický okruh

OSV

Sociální rozvojkomunikace,kooperac
e a kompetice

OSV

Sociální rozvoj

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Tematický okruh

Člověk a svět
práce

Svět práce

Pěstitelské práce

I. 1. Provádí pozorování přírody

provádí pozorování přírody v jednotlivých
ročních obdobích a popíše jeho výsledky

Umí pozorovat a přiměřeně věku
zaznamenat výsledek pozorování

Jednoduchý záznam průběhu
pozorování (kresba, …)

1. trojročí

Člověk a svět
práce

Svět práce

Pěstitelské práce

I. 1. Provádí pozorování přírody

provádí pozorování přírody v jednotlivých
ročních obdobích a popíše jeho výsledky

Umí pozorovat a zaznamenat výsledek
pozorování

Jednoduchý písemný záznam
průběhu pozorování

1. trojročí

Člověk a svět
práce

Svět práce

Příprava pokrmů

I. 1. Připraví tabuli pro jednoduché stolování

upraví stůl pro jednoduché stolování

Umí jednoduše upravit stůl pro jednoduché
stolování.

Prostírání stolu, použití správného
nádobí (talíř, příbor, ubrousek)

1. trojročí

Člověk a svět
práce

Svět práce

Příprava pokrmů

I. 1. Připraví tabuli pro jednoduché stolování

upraví stůl pro jednoduché stolování

Umí jednoduše upravit stůl pro jednoduché
stolování.

Prostírání stolu, použití správného
nádobí (talíř, sklenice, příbor,
ubrousek, jednoduchá dekorace)

1. trojročí

Člověk a svět
práce

Svět práce

Příprava pokrmů

I. 1. Připraví tabuli pro jednoduché stolování

upraví stůl pro jednoduché stolování

Umí jednoduše upravit stůl pro jednoduché
stolování.

Prostírání stolu, použití správného
nádobí (talíř, sklenice, příbor,
ubrousek, jednoduchá dekorace)

1. trojročí

ENV

Vztah člověka k
prostředí

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Dotváří přírodniny podle své fantazie

lepení, lisování, dokreslování

1. trojročí

ENV

Vztah člověka k
prostředí

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Pracuje s modelovací hmotou nebo
keramickou hlínou

stlačování, válení, hnětení

1. trojročí

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Pracuje s modelovací hmotou

stlačování, válení, hnětení,
přidávání, ubírání

1. trojročí

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Pracuje s modelovací hmotou

stlačování, válení, hnětení,
přidávání, ubírání, ohýbání, dělení
na části silonovou nití (drátkem)

1. trojročí

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Pracuje s papírem a kartonem

ohýbání, překládání, skládání,
stříhání, vystřihování, nalepování,
slepování

1. trojročí

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Pracuje podle slovního návodu a předlohy s
papírem a kartonem

ohýbání, překládání, skládání,
stříhání, vystřihování, nalepování,
slepování, trhání

1. trojročí

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Pracuje s textilem a vlnou

stříhání, svazování vlny a textilu,
namotávání

1. trojročí

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Umí pracovat s textilem a vlnou

práce s kanavou, vyšívacími
bavlnkami

1. trojročí

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

I. 1. Vytváří jednoduchými postupy různé
zvládá základní manuální dovednosti při
předměty z tradičních i netradičních materiálů práci s jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
I. 1. Vytváří jednoduchými postupy různé
zvládá základní manuální dovednosti při
předměty z tradičních i netradičních materiálů práci s jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
I. 1. Vytváří jednoduchými postupy různé
zvládá základní manuální dovednosti při
předměty z tradičních i netradičních materiálů práci s jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
I. 1. Vytváří jednoduchými postupy různé
zvládá základní manuální dovednosti při
předměty z tradičních i netradičních materiálů práci s jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
I. 1. Vytváří jednoduchými postupy různé
zvládá základní manuální dovednosti při
předměty z tradičních i netradičních materiálů práci s jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
I. 1. Vytváří jednoduchými postupy různé
zvládá základní manuální dovednosti při
předměty z tradičních i netradičních materiálů práci s jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
I. 1. Vytváří jednoduchými postupy různé
zvládá základní manuální dovednosti při
předměty z tradičních i netradičních materiálů práci s jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
I. 1. Vytváří jednoduchými postupy různé
zvládá základní manuální dovednosti při
předměty z tradičních i netradičních materiálů práci s jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
I. 1. Vytváří jednoduchými postupy různé
zvládá základní manuální dovednosti při
předměty z tradičních i netradičních materiálů práci s jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů

Ovládá jednoduché postupy šití

přední steh

1. trojročí

1

ENV

Vztah člověka k
prostředí

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Člověk a svět
práce

Svět práce

Konstrukční činnosti

Člověk a svět
práce

Svět práce

Člověk a svět
práce
Člověk a svět
práce
Člověk a svět
práce

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

I. 1. Vytváří jednoduchými postupy různé
zvládá základní manuální dovednosti při
předměty z tradičních i netradičních materiálů práci s jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
I. 1. Vytváří jednoduchými postupy různé
zvládá základní manuální dovednosti při
předměty z tradičních i netradičních materiálů práci s jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
I. 1. Vytváří jednoduchými postupy různé
zvládá základní manuální dovednosti při
předměty z tradičních i netradičních materiálů práci s jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
I. 1. Vytváří jednoduchými postupy různé
zvládá základní manuální dovednosti při
předměty z tradičních i netradičních materiálů práci s jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
I. 1. Vytváří jednoduchými postupy různé
zvládá základní manuální dovednosti při
předměty z tradičních i netradičních materiálů práci s jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy
různé předměty z tradičních i netradičních
materiálů
I. 1. Zvládá elementární dovednosti a činnosti zvládá elementární dovednosti a činnosti při
při práci se stavebnicemi
práci se stavebnicemi

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Ovládá jednoduché postupy šití

přední i zadní steh, navlékání nitě

1. trojročí

Ovládá jednoduché postupy šití

přišití knoflíku s dvěma dírkami

1. trojročí

Ovládá jednoduché postupy šití

zvládá přišití knoflíku s dvěma,
čtyřmi dírkami

1. trojročí

Pracuje s tenkým drátkem

ohýbání, přehýbání drátu

1. trojročí

Pracuje podle slovního návodu s tenkým
drátkem

zhotovení jednoduchých výrobků z
drátků, bužírek podle své fantazie

1. trojročí

Sestavuje modely z plošné, prostorové
stavebnice

Jednoduché stavby a modely podle
návodu i podle vlastní fantazie

1. trojročí

ENV

Konstrukční činnosti

I. 1. Zvládá elementární dovednosti a činnosti zvládá elementární dovednosti a činnosti při Sestavuje modely z plošné, prostorové
při práci se stavebnicemi
práci se stavebnicemi
stavebnice

Jednoduché stavby a modely podle
návodu i podle vlastní fantazie

1. trojročí

OSV

Svět práce

Konstrukční činnosti

Svět práce

Konstrukční činnosti

Sestavuje modely z plošné, prostorové
stavebnice
Sestavuje modely z plošné, prostorové
stavebnice
Sestavuje modely z plošné, prostorové
stavebnice

OSV

Konstrukční činnosti

zvládá elementární dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi
zvládá elementární dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi
zvládá elementární dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi

Přesnost práce podle návodu a podle 1. trojročí
vlastní fantazie
Práce ve dvojicích nebo ve skupinách 1. trojročí

Svět práce

I. 1. Zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi
I. 1. Zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi
I. 1. Zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi

Práce ve dvojicích nebo ve skupinách 1. trojročí

OSV

Člověk a svět
práce
Člověk a svět
práce

Svět práce

Konstrukční činnosti

Sestavuje modely z plošné, prostorové,
konstrukční stavebnice
Sestavuje modely z plošné, prostorové,
konstrukční stavebnice

OSV

Konstrukční činnosti

zvládá elementární dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi
zvládá elementární dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi

Práce ve dvojicích nebo ve skupinách 1. trojročí

Svět práce

I. 1. Zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi
I. 1. Zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi

Práce ve dvojicích nebo ve skupinách 1. trojročí

OSV

Člověk a svět
práce
Člověk a svět
práce

Svět práce

Příprava pokrmů

I. 2. Chová se vhodně při stolování

chová se vhodně při stolování

Ovládá pravidla správného stolování

Vhodné chování při stolování

1. trojročí

ENV

Svět práce

Příprava pokrmů

I. 2. Chová se vhodně při stolování

chová se vhodně při stolování

Ovládá pravidla správného stolování

Vhodné chování při stolování

1. trojročí

OSV

Člověk a svět
práce
Člověk a svět
práce

Svět práce

Příprava pokrmů

I. 2. Chová se vhodně při stolování

chová se vhodně při stolování

Ovládá pravidla správného stolování

Vhodné chování při stolování

1. trojročí

Svět práce

Příprava pokrmů

I. 2. Chová se vhodně při stolování

chová se vhodně při stolování

Ovládá pravidla správného stolování

Vhodné chování při stolování (držení 1. trojročí
příboru)

Člověk a svět
práce
Člověk a svět
práce

Svět práce

Příprava pokrmů

I. 2. Chová se vhodně při stolování

chová se vhodně při stolování

Ovládá pravidla správného stolování

Vhodné chování při stolování

Svět práce

Příprava pokrmů

I. 2. Chová se vhodně při stolování

chová se vhodně při stolování

Ovládá pravidla správného stolování

Člověk a svět
práce
Člověk a svět
práce
Člověk a svět
práce

Svět práce

Pěstitelské práce

I. 2. Pečuje o nenáročné rostliny

pečuje o nenáročné rostliny

Svět práce

Práce s drobným materiálem

I. 2. Pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a předlohy

Svět práce

Práce s drobným materiálem

I. 2. Pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a předlohy

Dokáže se postarat o nenáročnou pokojovou
rostlinu
Zvládne jednoduchý pracovní postup podle
slovního návodu
Zvládne jednoduchý pracovní postup podle
předlohy

2

OSV

Tematický okruh

Vliv člověka a
problémy životního
prostředí
Osobnostní rozvoj –
kreativita
Osobnostní rozvoj –
kreativita
Sociální rozvoj –
komunikace
Morální rozvoj –
řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Sociální rozvoj –
poznávání lidí
Morální rozvoj –
řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti
Vztah člověka k
prostředí
Osobnostní rozvoj –
seberegulace a
sebeorganizace

OSV

Osobnostní rozvoj –
seberegulace a
sebeorganizace

Vhodné chování při stolování (držení 1. trojročí
příboru, použití ubrousku)

OSV

Zalévání, kypření, otírání listů,
přesazování
Práce s materiály podle slovního
návodu.
práce s materiály podle předlohy.

ENV

Osobnostní rozvoj –
seberegulace a
sebeorganizace
Ekosystémy

1. trojročí

1. trojročí
1. trojročí
1. trojročí

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Tematický okruh

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

Podle slovního návodu si umí připravit
vhodné pracovní místo a oděv, místo uklízí

jednoduché pracovní operace a
postupy, organizace práce

1. trojročí

ENV

Vztah člověka k
prostředí

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

Samostatně připravuje vhodné pracovní
místo a oděv, místo uklízí

jednoduché pracovní operace a
postupy, organizace práce

1. trojročí

ENV

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

Podle slovního návodu si umí připravit
vhodné pracovní místo a oděv, místo uklízí

jednoduché pracovní operace a
postupy, organizace práce

1. trojročí

ENV

Lidké aktivity a
problémy životního
prostředí
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

3

Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů 2.trojročí

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

ČJ 1.11 Reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si z něj
podstatná fakta.
ČJ 1.11 Reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si z něj
podstatná fakta.
ČJ 1.12 Vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku.

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.12 Vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku.

Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura
Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.12 Vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku.
ČJ 1.12 Vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku.
Interaktivní řečové dovednosti.

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.12 Vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku.
Interaktivní řečové dovednosti.

má odpovídající slovní zásobu k souvislému
vyjadřování

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.12 Vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku.
Interaktivní řečové dovednosti.

má odpovídající slovní zásobu k souvislému
vyjadřování

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.12 Vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku.
Interaktivní řečové dovednosti.

má odpovídající slovní zásobu k souvislému
vyjadřování

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.13 Rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě.

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Jazyk a jazyková
komunikace

Školní výstupy

Žák vyslechne vzkaz a reprodukuje ho další
osobě

Standard

ČJL-5-1-04.2 Žák vyslechne vzkaz a
reprodukuje ho další osobě

Obsah učiva

Reprodukce sdělení

Ročník

Průřezové
téma

Tematický okruh

2. trojročí

Vyslechne sdělení a reprodukuje/napíše jeho ČJL-5-1-04.1 Žák vyslechne sdělení a
obsah/smysl
reprodukuje/napíše jeho obsah/smysl

2. trojročí

vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh
podle přečtené předlohy nebo ilustrací a
domluví se v běžných situacích

Dokáže vést rozhovor, uplatnit se v diskuzi,
naslouchat.

Vyslechne sdělení a
reprodukuje/napíše jeho
obsah/smysl
ČJL-5-1-05.2 Žák posoudí, zda v
Výběr vhodných komunikačních
uvedené ukázce dialogu, telefonického prostředků a výrazů.
rozhovoru nebo vzkazu na záznamníku
něco chybí nebo zda je úplná

2. trojročí OSV

Sociální rozvoj –
komunikace

vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh
podle přečtené předlohy nebo ilustrací a
domluví se v běžných situacích

Dokáže vést rozhovor, uplatnit se v diskuzi,
naslouchat.

ČJL-5-1-05.2 Žák posoudí, zda v
Výběr vhodných komunikačních
uvedené ukázce dialogu, telefonického prostředků a výrazů.
rozhovoru nebo vzkazu na záznamníku
něco chybí nebo zda je úplná

2. trojročí OSV

Osobnostní rozvoj –
kreativita

Žák změní dialog na vzkaz

ČJL-5-1-05.2 Žák změní dialog na vzkaz Změna dialogu na vzkaz.

2. trojročí OSV

Osobnostní rozvoj –
kreativita
Osobnostní rozvoj –
kreativita

Zdvořilostní obraty, souvislé
vyjadřování, rozhovor, diskuze,
naslouchání. Vzkaz na záznamník.

2. trojročí OSV

Zdvořilostní obraty, souvislé
vyjadřování, rozhovor, diskuze,
naslouchání. Vzkaz na záznamník.

2. trojročí DPV

Osobnostní rozvoj –
kreativita

Zdvořilostní obraty, souvislé
vyjadřování, rozhovor, diskuze,
naslouchání. Vzkaz na záznamník.

2. trojročí OSV

Sociální rozvoj –
komunikace

Zdvořilostní obraty, souvislé
vyjadřování, rozhovor, diskuze,
naslouchání. Vzkaz na záznamník.

2. trojročí DPV

Sociální rozvoj –
komunikace

Kriteria k rozeznávání dobrých
špatných názorů, postojů či činů.

2. trojročí MEV

interpretace
mediálního sdělení

ČJ 1.13 Rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě.

Umí se orientovat v mnohostranné nabídce z ČJL-5-1-06.1 Žák vybere z předložených Kriteria k rozeznávání dobrých
hlediska kvality a významu pro vlastní život. ukázek tu, která výrazně ovlivňuje
špatných názorů, postojů či činů.
rozhodování člověka

2. trojročí OSV

Osobnostní rozvoj –
sebepoznání a
sebepojetí

Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.13 Rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě.

Umí se orientovat v mnohostranné nabídce z ČJL-5-1-06.1 Žák vybere z předložených Kriteria k rozeznávání dobrých
hlediska kvality a významu pro vlastní život. ukázek tu, která výrazně ovlivňuje
špatných názorů, postojů či činů.
rozhodování člověka

2. trojročí OSV

Osobnostní rozvoj –
kreativita

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.13 Rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě.

Umí se orientovat v mnohostranné nabídce z ČJL-5-1-06.1 Žák vybere z předložených Kriteria k rozeznávání dobrých
hlediska kvality a významu pro vlastní život. ukázek tu, která výrazně ovlivňuje
špatných názorů, postojů či činů.
rozhodování člověka

2. trojročí MUV

Princip sociálního
smíru a solidarity

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.13 Rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě.

Tvoří si o věcech a jevech samostatný
úsudek, který dokáže opřít o argumenty.

Projeví svůj vlastní názor.

2. trojročí MUV

Lidské vztahy

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.13 Rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě.

Tvoří si o věcech a jevech samostatný
úsudek, který dokáže opřít o argumenty.

Projeví svůj vlastní názor.

2. trojročí OSV

Sociální rozvoj –
komunikace

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.13 Rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě.

Tvoří si o věcech a jevech samostatný
úsudek, který dokáže opřít o argumenty.

Projeví svůj vlastní názor.

2. trojročí MUV

Lidské vztahy

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.14 Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy v mluveném projevu volí správnou intonaci, Předvede s náležitou intonací, přízvukem a
a tempo podle svého komunikačního záměru. přízvuk, pauzy a tempo řeči
tempem řeči různá sdělení – oznámení,
příkaz, prosbu, omluvu – a respektuje při
tom rozdílného adresáta

Větný přízvuk, slovní řízvuk, tempo
řeči a intonace vět

2. trojročí

Komunikační a slohová výchova

má odpovídající slovní zásobu k souvislému
vyjadřování

Dokáže vést rozhovor, uplatnit se v diskuzi,
naslouchat.

ČJL-5-1-05.1 Žák na základě zadaných
informací vede dialog, telefonický
hovor (s kamarádem, s dospělým),
zanechá vzkaz na záznamníku
Dokáže vést rozhovor, uplatnit se v diskuzi, ČJL-5-1-05.1 Žák na základě zadaných
naslouchat.
informací vede dialog, telefonický
hovor (s kamarádem, s dospělým),
zanechá vzkaz na záznamníku
Dokáže vést rozhovor, uplatnit se v diskuzi, ČJL-5-1-05.1 Žák na základě zadaných
naslouchat.
informací vede dialog, telefonický
hovor (s kamarádem, s dospělým),
zanechá vzkaz na záznamníku
Dokáže vést rozhovor, uplatnit se v diskuzi, ČJL-5-1-05.1 Žák na základě zadaných
naslouchat.
informací vede dialog, telefonický
hovor (s kamarádem, s dospělým),
zanechá vzkaz na záznamníku
Umí se orientovat v mnohostranné nabídce z ČJL-5-1-06.1 Žák vybere z předložených
hlediska kvality a významu pro vlastní život. ukázek tu, která výrazně ovlivňuje
rozhodování člověka

1

ČJL-5-1-06.2 Žák vybere z nabídky
možností, čeho chtěla reklama
dosáhnout
ČJL-5-1-06.2 Žák vybere z nabídky
možností, čeho chtěla reklama
dosáhnout
ČJL-5-1-06.2 Žák vybere z nabídky
možností, čeho chtěla reklama
dosáhnout
ČJL-5-1-07.1 Žák na základě zadání
předvede s náležitou intonací,
přízvukem a tempem řeči různá sdělení
– oznámení, příkaz, prosbu, omluvu – a
respektuje při tom rozdílného adresáta
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Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

psaní

Napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině,
činnostech a událostech z oblasti svého
volného času.

Je seznámen se grafickou podobou cizího
jazyka.

Písemně převypráví obsah textu s pomocí
obrázku nebo osnovy.

CJA-5-4-02.1

doplní vynechaná slova podle
obrázkové osnovy a popíše obrázky
jednoduchými větami dle základní
gramatické struktury a typu vět
(vazby there is, there are, To have,
To be,Can)

2. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

mluvení

Vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na
jednoduché otázky (zejména má-li k
dispozici vizuální oporu).

Odpovídá na otázky o sobě, o své rodině,
koníčcích, zálibách, životu ve škole.

CJA-5-4-01.1

reaguje na otázky o rodině, škole,
volném čase, o sobě, vytvoří
jednoduchou otázku

2. trojročí OSV

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

poslech s porozuměním

odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a
dalších osvojovaných témat a podobné otázky
pokládá
Rozumí slovům a jednoduchým větám pokud
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu

CJ-5-2-01.5

porozumí jednoduchým pokynům
učitele a adekvátně na ně reaguje
(abeceda, spelování)

2. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

poslech s porozuměním

CJ-5-2-01.5

porozumí jednoduchým pokynům
učitele a adekvátně na ně reaguje

2. trojročí

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

čtení s porozuměním

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

Produktivní řečové dovednosti

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

poslech s porozuměním

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

mluvení

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

mluvení

Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

čtení s porozuměním

Jazyk a jazyková
komunikace
Jazyk a jazyková
komunikace

Anglický jazyk

psaní

Anglický jazyk

mluvení

Rozumí slovům a frázím, se kterými se v
Rozumí pokynům učitele.
rámci tematických okruhů opakovaně setkal
(zejména má-li k dispozici vizuální oporu).
Rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování.

Tematický okruh

Sociální rozvoj

rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k
dispozici vizuální oporu
rozumí jednoduchým krátkým textům z
Rozumí slovům, se kterými se v rámci
běžného života, zejména pokud má k dispozici tematických okruhů opakovaně setkal
vizuální oporu
(zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu).

Rozumí pokynům učitele.

slovní zásoba - žáci si osvojí a umí používat CJA-5-2-02.2
základní slovní zásobu v komuničkačních
situacích probíraných tematických okruhů a
umí ji použivat , práce se slovníkem

vyhledává informace a odpovídá na
otázky

2. trojročí MEV

Rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu.
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
Rozumí jednoduchým pokynům učitele,
učitele, které jsou sdělovány pomalu a
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
spečlivou výslovností.
výslovností.
sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných
témat

Dokáže se zapojit do jednoduchých
cizojazyčných her.

písně,básně, komiks, krátký příběh

2. trojročí

Porozumí obsahu cizojazyčné promluvy.

pochopení obsahu promluvy
přiměřené obtížnosti

2. trojročí

Mluví o sobě, o své rodině, koníčcích,
zálibách, škole,povolání, bydliště, dopravní
prostředky,kalendářní rok, roční období,
měsíce, dny v týdnu, hodiny, zvířata.

CJA-5-4-01.1

2. trojročí OSV
slovní zásoba-žáci si osvojí a umí
používat základní slovní zásobu v
komunikačních situacích probíraných
tematických okruhů a umí ji používat
v komunikačních situacích, práce se
slovníkem.

Sociální rozvoj

sdělí jednoduchým způsobem základní
Sdělí své jméno a věk.
informace týkající se jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém
textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
Vyplní osobní údaje do formuláře.

Mluví o sobě, o své rodině, koníčcích,
zálibách, škole.

CJA-5-4-01.1

povypráví o své rodině, volném čase 2. trojročí OSV

Sociální rozvoj

zapojí se do jednoduchých rozhovorů(jsou
tolerovány elementární chyby, které
nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Na základě reálné situace jednoduše reaguje CJA-5-4-01.1
v zadané roli, pozdraví, zeptá se a odpoví na
otázky, rozloučí se.

Pozdraví a poděkuje.

V textech s vizuální oporou porozumí hlavní CJA-5-2-02.1
myšlence.
Vyplní informace o sobě do formuláře.

1

CJA-5-4-02

přiřazuje text k obrázkům, doplňuje
chybějící slova v textu a určuje
správné pořadí vět
vyplní formulář

2. trojročí

zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky(pasivně), základní
výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov

2. trojročí OSV

Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

2. trojročí

Sociální rozvoj
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Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Obsah učiva

Standard

Ročník

Průřezové
téma

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

II. 2. Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy.

Žák doplní údaje do připravené tabulky nebo M-5-2-02.1
diagramu.

Evidence souboru dat tabulkou,
2. trojročí
doplňování scházejících údajů do
strukturované tabulky (bus, stovková
tabulka), diagramy různých typů

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

II. 2. Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy.

Žák doplní údaje do připravené tabulky nebo M-5-2-02.1
diagramu.

Vyhledávání dat z různých tabulek a 2. trojročí MEV
diagramů.

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

II. 2. Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a orientuje se a čte v jednoduché tabulce
diagramy.

orientuje se a čte v jednoduché tabulce

Vyhledávání dat z různých tabulek a 2. trojročí MEV
diagramů.

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

II. 2. Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy.

Žák vytvoří na základě jednoduchého textu
tabulku, sloupcový diagram.

M-5-2-02.2

Evidence souboru dat tabulkou,
2. trojročí
doplňování scházejících údajů do
strukturované tabulky (bus, stovková
tabulka), diagramy různých typů

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

II. 2. Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy.

Žák vyhledá v tabulce nebo diagramu
M-5-2-02.3
požadovaná data a porozumí vztahům mezi
nimi (nejmenší, největší hodnota apod.).

Evidence souboru dat tabulkou,
2. trojročí
doplňování scházejících údajů do
strukturované tabulky (bus, stovková
tabulka), diagramy různých typů

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

II. 2. Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy.

Žák používá údaje z různých typů diagramů M-5-2-02.4
(sloupcový a kruhový diagram bez použití
%).

Evidence souboru dat tabulkou,
2. trojročí
doplňování scházejících údajů do
strukturované tabulky (bus, stovková
tabulka), diagramy různých typů

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

II. 2. Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy.

Žák používá jednoduchých převodů jednotek M-5-2-02.5
času při práci s daty v jízdních řádech.

Evidence souboru dat tabulkou,
2. trojročí
doplňování scházejících údajů do
strukturované tabulky (bus, stovková
tabulka), diagramy různých typů

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

II. 2. Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí
diagramy.
jednotky času v běžných situacích

Žák používá jednoduchých převodů jednotek
času při práci s daty v jízdních řádech.

Jednotky času v běžném životě

Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

II. 2. Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy.
II. 2. Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy.

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

II. 2. Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy.

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

II. 2. Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy.

Žák vytvoří na základě jednoduchého textu
tabulku, sloupcový diagram.
Žák vyhledá v tabulce nebo diagramu
požadovaná data a porozumí vztahům mezi
nimi (nejmenší, největší hodnota apod.).
Žák používá údaje z různých typů diagramů
(sloupcový a kruhový diagram bez použití
%).
Žák používá jednoduchých převodů jednotek
času při práci s daty v jízdních řádech.

Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

II. 2. Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy.
II. 2. Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy.
II. 2. Žák čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy.
II. 3. Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel.
II. 3. Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel.
II. 3. Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel.
II. 3. Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel.
II. 3. Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel.
II. 3. Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel.
II. 3. Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel.
II. 3. Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel.

provádí jednoduché převody jednotek délky,
hmotnosti a času
uplatňuje matematické znalosti při
manipulaci s penězi
uplatňuje matematické znalosti při
manipulaci s penězi

zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s
využitím ve slovních úlohách

zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s
využitím ve slovních úlohách

M-5-2-02.2
M-5-2-02.3

2. trojročí

Vyhledávání dat z různých tabulek a 2. trojročí
diagramů.
Vyhledávání dat z různých tabulek a 2. trojročí
diagramů.

M-5-2-02.4

Diagramy různých typů-sloupcový a
kruhový diagram.

2. trojročí

M-5-2-02.5

Jízdní řád.

2. trojročí

Žák provádí jednoduché převody jednotek
délky, hmotnosti a času
Žák uplatňuje matematické znalosti při
manipulaci s penězi
Žák uplatňuje matematické znalosti při
manipulaci s penězi
Žák přečte a zapíše číslo (do milionů) s
M-5-1-03.1
užitím znalosti číselných řádů desítkové
soustavy.
Umí zaokrouhlit přirozená čísla s danou
M-5-1-03.1
přesností.Umí odhadnout výsledek. Provádí
kontrolu výpočtů.
Žák využívá rozvinutého zápisu čísla (do
M-5-1-03.2
milionů) v desítkové soustavě.

jednotky délky, hmotnosti a času

2. trojročí

Manipulace s pěnězi

2. trojročí

Manipulace s pěnězi

2. trojročí

Čtení a zápis čísel do milionu

2. trojročí

Porovnávání čísel a jejich
zaokrouhlování

2. trojročí

Rozvinutý zápis čísel v desítkové
soustavě

2. trojročí

Žák porovnává čísla do milionů.

Porovnávání čísel

2. trojročí

Žák zaokrouhluje čísla do milionů s použitím M-5-1-03.4
znaku pro zaokrouhlování.

Zaokrouhlování

2. trojročí

Žák zaokrouhluje čísla do 1000 s využitím
ve slovních úlohách

Zaokrouhlování

2. trojročí

M-5-1-03.3

Žák užívá polohové vztahy („hned před“,
„hned za“) v oboru přirozených čísel.

M-5-1-03.5

Polohové vztahy

2. trojročí

Žák se orientuje na číselné ose a jejích
úsecích.

M-5-1-03.6

Číselná osa, trojí role čísla na
číselné ose

2. trojročí

1

Tematický okruh

interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
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Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Očekávaný výstup
II. 3. Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel.
II. 3. Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel.
II. 3. Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel.
II. 3. Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel.
II. 3. Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel.
II. 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
II. 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
II. 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
II. 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
II. 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
II. 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
II. 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
II. 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
II. 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
II. 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
II. 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
II. 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
II. 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel
II. 4. Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel

II. 5. Žák modeluje a určí část celku, používá
zápis ve formě zlomku
II. 5. Žák modeluje a určí část celku, používá
zápis ve formě zlomku
II. 6. Žák porovná, sčítá a odčítá zlomky se
stejným základem v oboru kladných čísel
II. 7. Žák přečte zápis desetinného čísla a
vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané
hodnoty
II. 7. Žák přečte zápis desetinného čísla a
vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané
hodnoty
II. 8. Žák porozumí významu znaku ˶-˶ pro
zápis celého záporného čísla a toto číslo
vyznačí na číselné ose

Minimální úroveň pro podpůrná opatření
tvoří a zapisuje příklady na násobení a
dělení v oboru do 100

Školní výstupy

Obsah učiva

Standard

Ročník

Průřezové
téma

Žák provádí číselný odhad a kontrolu
výsledku.

M-5-1-03.7

Číselný odhad

2. trojročí

Žák využívá rozvinutého zápisu čísla (do
milionů) v desítkové soustavě.

M-5-1-03.2

Rozvinutý zápis čísel v desítkové
soustavě

2. trojročí

Žák porovnává čísla do milionů.

M-5-1-03.3

Porovnávání čísel

2. trojročí

Žák zaokrouhluje čísla do milionů s použitím M-5-1-03.4
znaku pro zaokrouhlování.

Zaokrouhlování

2. trojročí

Žák užívá polohové vztahy („hned před“,
„hned za“) v oboru přirozených čísel.

M-5-1-03.5

Polohové vztahy

2. trojročí

zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy

Žák porozumí textu úlohy (rozlišuje
informace důležité pro řešení úlohy).

M-5-1-04.1

Řešení slovních i numerických úloh s 2. trojročí
porozuměním

zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy

Žák přiřadí úloze správné matematické
vyjádření s využitím osvojených početních
operací.
Žák zformuluje odpověď k získanému
výsledku.

M-5-1-04.2

Řešení slovních i numerických úloh s 2. trojročí
porozuměním

M-5-1-04.3

Řešení slovních i numerických úloh s 2. trojročí
porozuměním

Žák přiřadí k zadanému jednoduchému
matematickému vyjádření smysluplnou
slovní úlohu (situaci ze života).
Žák tvoří slovní úlohu k matematickému
vyjádření.

M-5-1-04.4

Řešení slovních i numerických úloh s 2. trojročí
porozuměním

M-5-1-04.5

Tvorba slovních i numerických úloh s 2. trojročí VDO
porozuměním

Žák přiřadí úloze správné matematické
vyjádření s využitím osvojených početních
operací.
Žák zformuluje odpověď k získanému
výsledku.

M-5-1-04.2

Řešení slovních i numerických úloh s 2. trojročí
porozuměním

M-5-1-04.3

Řešení slovních i numerických úloh s 2. trojročí
porozuměním

Žák přiřadí k zadanému jednoduchému
matematickému vyjádření smysluplnou
slovní úlohu (situaci ze života).
Žák tvoří slovní úlohu k matematickému
vyjádření.

M-5-1-04.4

Řešení slovních i numerických úloh s 2. trojročí
porozuměním

M-5-1-04.5

Tvorba slovních i numerických úloh s 2. trojročí
porozuměním

Žák porozumí textu úlohy (rozlišuje
informace důležité pro řešení úlohy).

M-5-1-04.1

Obor přirozených čísel. Slovní úlohy 2. trojročí VDO
s více početními úkony.

zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy

zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy

zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy

zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy

zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy

zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy

zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy

Rozeznává sudá a lichá čísla

Rozeznává sudá a lichá čísla

Sudá a lichá čísla

2. trojročí

Rozeznává sudá a lichá čísla

Rozeznává sudá a lichá čísla

Sudá a lichá čísla

2. trojročí

Používá kalkulátor

Používá kalkulátor

Práce s kalkulátorem

2. trojročí

Používá kalkulátor

Používá kalkulátor

Práce s kalkulátorem

2. trojročí

Žák modeluje a určí části celku na
geometrických tvarech a ve čtvercové síti.
Žák zapíše polovinu, třetinu, čtvrtinu…
pomocí čísel.
Žák porovná, sčítá a odčítá zlomky se
stejným základem.
Žák rozumí zápisu desetinného čísla.

Zlomky.

2. trojročí

Zápis zlomků.

2. trojročí

Porovnávání, sčítání a odčítání
zlomků s vizuální oporou.
Čtení desetinných čísel.

2. trojročí

Žák rozumí zápisu desetinného čísla a
vyznačí na číselné ose.

Čtení desetinných čísel, vyznačení na 2. trojročí
číselné ose (teploměr).

Žák zapíše celé záporné číslo.

Převádění šipkových zápisů pomocí
čísel.

2

2. trojročí

2. trojročí

Tematický okruh

Občanská společnost
a škola

Občanská společnost
a škola

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

II. 8. Žák porozumí významu znaku ˶-˶ pro
zápis celého záporného čísla a toto číslo
vyznačí na číselné ose

Žák vyznačí záporné číslo na číselné ose.

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.1. Žák narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník,
kružnici), užívá jednoduché konstrukce.

Žák rozezná základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnice).

M-5-3-01.1

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.1. Žák narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník,
kružnici), užívá jednoduché konstrukce.

Žák rozezná základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnice).

M-5-3-01.1

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.1. Žák narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník,
kružnici), užívá jednoduché konstrukce.

Žák využívá k popisu rovinného útvaru počty M-5-3-01.2
vrcholů a stran, rovnoběžnost a kolmost
stran.

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.1. Žák narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník,
kružnici), užívá jednoduché konstrukce.

Žák charakterizuje základní rovinné útvary a M-5-3-01.3
k zadanému popisu přiřadí název základního
rovinného útvaru.

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.1. Žák narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník,
kružnici), užívá jednoduché konstrukce.

Žák využije znalosti základních rovinných
M-5-3-01.5
útvarů k popisu a modelování jednoduchých
těles (krychle, kvádr, válec).

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.1. Žák narýsuje a znázorní základní rovinné znázorní, narýsuje a označí základní rovinné Žák narýsuje kružnici s daným poloměrem.
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník,
útvary
kružnici), užívá jednoduché konstrukce.

M-5-3-01.6

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

znázorní, narýsuje a označí základní rovinné Žák narýsuje trojúhelník nebo trojúhelník se
útvary
třemi zadanými délkami stran.

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

znázorní, narýsuje a označí základní rovinné Žák narýsuje čtverec a obdélník s užitím
útvary
konstrukce rovnoběžek a kolmic.

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.1. Žák narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník,
kružnici), užívá jednoduché konstrukce.
II.1. Žák narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník,
kružnici), užívá jednoduché konstrukce.
II.1. Žák narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník,
kružnici), užívá jednoduché konstrukce.
II.1. Žák narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník,
kružnici), užívá jednoduché konstrukce.

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.1. Žák narýsuje a znázorní základní rovinné znázorní, narýsuje a označí základní rovinné Žák charakterizuje základní rovinné útvary a M-5-3-01.3
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník,
útvary
k zadanému popisu přiřadí název základního
kružnici), užívá jednoduché konstrukce.
rovinného útvaru.

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.1. Žák narýsuje a znázorní základní rovinné znázorní, narýsuje a označí základní rovinné Žák využívá základní pojmy a značky
M-5-3-01.4
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník,
útvary
užívané v rovinné geometrii (čáry: křivá,
kružnici), užívá jednoduché konstrukce.
lomená, přímá; bod, úsečka, polopřímka,
přímka, průsečík, rovnoběžky, kolmice).
II.1. Žák narýsuje a znázorní základní rovinné
Žák využije znalosti základních rovinných
M-5-3-01.5
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník,
útvarů k popisu a modelování jednoduchých
kružnici), užívá jednoduché konstrukce.
těles (krychle, kvádr, válec).

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

Matematika a její
aplikace

Matematika

Matematika a její
aplikace

Matematika

Matematika a její
aplikace

Matematika

Matematika a její
aplikace

Matematika

II.1. Žák narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník,
kružnici), užívá jednoduché konstrukce.
II. Nestandardní aplikační úlohy a problémy II.1. Žák řeší jednoduché praktické slovní
úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné
míry nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky.
II. Nestandardní aplikační úlohy a problémy II.1. Žák řeší jednoduché praktické slovní
úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné
míry nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky.
II. Nestandardní aplikační úlohy a problémy II.1. Žák řeší jednoduché praktické slovní
úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné
míry nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky.
II. Závislosti, vztahy a práce s daty
II.1. Žák vyhledává, sbírá a třídí data.

Žák dodržuje zásady rýsování.

Obsah učiva

Ročník

Znázornění záporného čísla na
číselné ose.

2. trojročí

2. trojročí

M-5-3-01.7

Rovinné útvary: čtverec, obdélník,
čtyřúhelník, pěti a šestiúhelník,
trojúhelník rovnoramenný,
rovnostranný, pravoúhlý, kruh a
kružnice v různých prostředích.
Rovinné útvary: čtverec, obdélník,
čtyřúhelník, pěti a šestiúhelník,
trojúhelník rovnoramenný,
rovnostranný, pravoúhlý, kruh a
kružnice v různých prostředích.
Rovinné útvary: čtverec, obdélník,
čtyřúhelník, pěti a šestiúhelník,
trojúhelník rovnoramenný,
rovnostranný, pravoúhlý, kruh a
kružnice v různých prostředích.
Rovinné útvary: čtverec, obdélník,
čtyřúhelník, pěti a šestiúhelník,
trojúhelník rovnoramenný,
rovnostranný, pravoúhlý, kruh a
kružnice v různých prostředích.
Krychlové stavby, jejich plány,
půdorys a nárys, proces konstrukce a
přestavby krychlové stavby. Koule,
kužel, jehlan, válec, kvádr
Zásady při rýsování kružítkem, střed
kružnice, poloměr a průměr kružnice,
rýsování kružnice dané středem a
poloměrem
Konstrukce trojúhelníku

M-5-3-01.8

Rýsování čtverce a obdélníku

2. trojročí

M-5-3-01.9

Zásady rýsování

2. trojročí

Rovinné útvary: čtverec, obdélník,
čtyřúhelník, pěti a šestiúhelník,
trojúhelník rovnoramenný,
rovnostranný, pravoúhlý, kruh a
kružnice
Rovinné útvary: čtverec, obdélník,
čtyřúhelník, pěti a šestiúhelník,
trojúhelník rovnoramenný,
rovnostranný, pravoúhlý, kruh a
kružnice
čáry: křivá, lomená, přímá; bod,
úsečka, polopřímka, přímka,
průsečík, rovnoběžky, kolmice

2. trojročí

znázorní, narýsuje a označí základní rovinné Žák využívá k popisu rovinného útvaru počty M-5-3-01.2
útvary
vrcholů a stran, rovnoběžnost a kolmost
stran.

2. trojročí

2. trojročí

2. trojročí

2. trojročí

2. trojročí

2. trojročí

2. trojročí

2. trojročí

znázorní, narýsuje a označí základní rovinné Žák narýsuje trojúhelník nebo trojúhelník se
útvary
třemi zadanými délkami stran.

M-5-3-01.7

Krychlové stavby, jejich plány,
2. trojročí
půdorys a nárys, proces konstrukce a
přestavby krychlové stavby. Koule,
kužel, jehlan, válec, kvádr
Konstrukce trojúhelníku
2. trojročí

Žák vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a
vztahy.

M-5-4-01.1

Logické hry a úkoly

2. trojročí

Žák vyhodnotí výsledek úlohy.

M-5-4-01.3

Logické hry a úkoly

2. trojročí

řeší jednoduché praktické slovní úlohy,
jejichž řešení nemusí být závislé na
matematických postupech

Žák volí vhodné postupy pro řešení úlohy.

M-5-4-01.2

Logické hry a úkoly

2. trojročí

vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje,
pojmy apod.) podle návodu

Žák provádí a zapisuje jednoduchá
pozorování (měření teploty, průjezd aut za
daný časový limit apod.).

M-5-2-01.1

Vyhledávání dat z různých tabulek a 2. trojročí
diagramů.
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Průřezové
téma

Tematický okruh

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

II.1. Žák vyhledává, sbírá a třídí data.

Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

II.1. Žák vyhledává, sbírá a třídí data.

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika

II. Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

II.2. Žák provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel.

Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika

II. Číslo a početní operace

II.2. Žák provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel.
II.2. Žák provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel.
II.2. Žák provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel.

Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika

II. Číslo a početní operace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

M-5-2-01.1

Závislosti Propedeutika statistiky a
pravděpodobnosti, průměr.

2. trojročí

M-5-2-01.2

II.1. Žák vyhledává, sbírá a třídí data.

Žák posuzuje reálnost vyhledaných údajů.

M-5-2-01.3

II.1. Žák využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnosti a asociativnosti sčítání
a násobení.
II.1. Žák využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnosti a asociativnosti sčítání
a násobení.
II.1. Žák využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnosti a asociativnosti sčítání
a násobení.

Žák zpaměti sčítá a odčítá čísla do sta,
násobí a dělí v oboru malé násobilky.

M-5-1-01.1

Vyhledávání dat z různých tabulek a
diagramů.
Vyhledávání dat z různých tabulek a
diagramů.
Závislosti Propedeutika statistiky a
pravděpodobnosti, průměr.
Obor přirozených čísel 0 - 100

2. trojročí

II.1. Žák vyhledává, sbírá a třídí data.

Žák provádí a zapisuje jednoduchá
pozorování (měření teploty, průjezd aut za
daný časový limit apod.).
Žák vybírá a porovnává ze zadání úlohy
data podle daného kritéria.
Žák posuzuje reálnost vyhledaných údajů.

II.1. Žák využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnosti a asociativnosti sčítání
a násobení.
II.1. Žák využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnosti a asociativnosti sčítání
a násobení.
II.2. Žák provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel.

Žák zpaměti sčítá a odčítá čísla, násobí a
dělí v oboru malé násobilky.

II.2. Žák provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel.
II.2. Žák provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel.
II.2. Žák provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel.
II.2. Žák provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel.

vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje,
pojmy apod.) podle návodu

M-5-2-01.3

Žák využívá komutativnost sčítání a
M-5-1-01.2
násobení při řešení úlohy a při provádění
zkoušky výpočtu.
Žák využívá asociativnost sčítání a násobení M-5-1-01.3
při řešení úloh s užitím závorek.

Žák využívá výhodného sdružování čísel při M-5-1-01.4
sčítání několika sčítanců bez závorek.
Žák správně sepíše čísla pod sebe (dle
číselných řádů) při sčítání, odčítání,
násobení a dělení přirozených čísel.
Žák správně sepíše čísla pod sebe (dle
číselných řádů) při sčítání, odčítání,
násobení a dělení přirozených čísel.
Čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i Žák čte, píše a porovnává čísla v oboru do
na číselné ose, numerace do 1000
100 i na číselné ose, numerace do 1000
Žák aplikuje při písemném výpočtu znalost
přechodu mezi číselnými řády.
Žák využívá znalosti malé násobilky při
písemném násobení a dělení nejvýše
dvojciferným číslem.
sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná Žák provádí písemné početní operace
čísla
včetně kontroly výsledku.
zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až Žák provádí písemné početní operace
10 do 100
včetně kontroly výsledku.
Žák dodržuje pravidla pro pořadí operací v
oboru přirozených čísel.
Žák aplikuje při písemném výpočtu znalost
přechodu mezi číselnými řády.

II.2. Žák provádí písemné početní operace v
oboru přirozených čísel.

2. trojročí
2. trojročí
2. trojročí

Vlastnosti sčítání: komutativní zákon 2. trojročí
a + b = b + a; Vlastnosti násobení:
komutativní zákon a . b = b . a;
Vlastnosti sčítání: asociativní zákon: 2. trojročí
(a +b ) + c = a + (b + c). Vlastnosti
násobení: asociativní zákon. (a . b) .
c = a . (b . c).
Obor přirozených čísel 0 - 1 000 000 2. trojročí

Modelování situací v různých
prostředí

2. trojročí

M-5-1-02.1

Písemné sčítání, odčítání, násobení
v oboru do 1 000 000.

2. trojročí

M-5-1-02.1

Pamětné i písemné sčítání, odčítání,
násobení. Písemné dělení
dvoumístným číslem (se zbytkem).
Čtení, psaní a porovnávání čísel v
oboru do 100, numerace do 1000
Písemné sčítání, odčítání, násobení
v oboru do 1 000 000.
Písemné násobení a dělení (i se
zbytkem)

2. trojročí

Písemné sčítání, odčítání,
násobení,dělení s kontrolou
Písemné sčítání, odčítání,
násobení,dělení s kontrolou
Písemné sčítání, odčítání,
násobení,dělení s kontrolou
Písemné sčítání, odčítání, násobení
v oboru do 1 000 000. Písemné
násobení
Písemné násobení, dělení
dvoumístným číslem (i se zbytkem).

2. trojročí

Písemné sčítání, odčítání,
násobení,dělení s kontrolou
Písemné sčítání, odčítání,
násobení,dělení s kontrolou
Písemné sčítání, odčítání,
násobení,dělení s kontrolou
Obvod a obsah

2. trojročí

2. trojročí

M-5-1-02.2
M-5-1-02.3

M-5-1-02.4
M-5-1-02.4
M-5-1-02.5
M-5-1-02.2

2. trojročí
2. trojročí
2. trojročí

2. trojročí
2. trojročí
2. trojročí

Žák využívá znalosti malé násobilky při
písemném násobení a dělení nejvýše
dvojciferným číslem.
II.2. Žák provádí písemné početní operace v
sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná Žák provádí písemné početní operace
oboru přirozených čísel.
čísla
včetně kontroly výsledku.
II.2. Žák provádí písemné početní operace v
zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až Žák provádí písemné početní operace
oboru přirozených čísel.
10 do 100
včetně kontroly výsledku.
II.2. Žák provádí písemné početní operace v
Žák dodržuje pravidla pro pořadí operací v
oboru přirozených čísel.
oboru přirozených čísel.
II.2. Žák sčítá a odčítá graficky úsečky; určí
Žák rozlišuje obvod a obsah rovinného
délku lomené čáry, určí obvod mnohoúhelníka
útvaru.
sečtením délek jeho stran.
II.2. Žák sčítá a odčítá graficky úsečky; určí
Žák rozlišuje obvod a obsah rovinného
délku lomené čáry, určí obvod mnohoúhelníka
útvaru.
sečtením délek jeho stran.

M-5-1-02.3

II.2. Žák sčítá a odčítá graficky úsečky; určí
délku lomené čáry, určí obvod mnohoúhelníka
sečtením délek jeho stran.
II.2. Žák sčítá a odčítá graficky úsečky; určí
vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením
délku lomené čáry, určí obvod mnohoúhelníka délek jeho stran
sečtením délek jeho stran.
II.2. Žák sčítá a odčítá graficky úsečky; určí
délku lomené čáry, určí obvod mnohoúhelníka
sečtením délek jeho stran.
II.2. Žák sčítá a odčítá graficky úsečky; určí
měří a porovnává délku úsečky
délku lomené čáry, určí obvod mnohoúhelníka
sečtením délek jeho stran.

Žák s pomocí čtvercové sítě nebo měřením
určí obvod rovinného útvaru (trojúhelníku,
čtyřúhelníku, mnohoúhelníku).
Žák porovnává obvody rovinných útvarů.

M-5-3-02.2

Grafický součet a rozdíl úseček,
měření úseček, obvod trojúhelníku,
čtverce, obdélníku a jiných
mnohoúhelníků pravidelných i
nepravidelných.Praktické využití v
běžném životě.
Čtvercová síť - obvod, obsah

M-5-3-02.3

Porovnávání rovinných útvarů

2. trojročí

Žák graficky sčítá, odčítá a porovnává
úsečky.

M-5-3-02.4

Grafický součet a rozdíl úseček

2. trojročí

Žák určí délku lomené čáry graficky i
měřením.

M-5-3-02.5

Měření délky

2. trojročí
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M-5-1-02.4
M-5-1-02.4
M-5-1-02.5
M-5-3-02.1

M-5-3-02.1

2. trojročí

2. trojročí
2. trojročí
2. trojročí

2. trojročí

Průřezové
téma

Tematický okruh

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.2. Žák sčítá a odčítá graficky úsečky; určí
délku lomené čáry, určí obvod mnohoúhelníka
sečtením délek jeho stran.
II.3. Žák sestrojí rovnoběžky a kolmice.

Matematika a její
aplikace
Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.3. Žák sestrojí rovnoběžky a kolmice.

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.3. Žák sestrojí rovnoběžky a kolmice.

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.4. Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové
sítě a užívá jednoduché jednotky obsahu.

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.4. Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové
sítě a užívá základní jednotky obsahu.

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.4. Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové
sítě a užívá základní jednotky obsahu.

Žák určí pomocí čtvercové sítě obsah
M-5-3-04.1
rovinného útvaru, který lze složit ze čtverců,
obdélníků a trojúhelníků.
Žák používá základní jednotky obsahu (cm2, M-5-3-04.3
m2, km2) bez vzájemného převádění.

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.4. Žák určí obsah obrazce pomocí čtvercové
sítě a užívá základní jednotky obsahu.

Žák porovnává pomocí čtvercové sítě
obsahy rovinných útvarů.

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.5. Žák rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překlápěním papíru.
II.5. Žák rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překlápěním papíru.

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

Matematika a její
aplikace

Matematika

II. Geometrie v rovině a v prostoru

II.5. Žák rozpozná a znázorní ve čtvercové síti určí osu souměrnosti překládáním papíru
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překlápěním papíru.
II.5. Žák rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překlápěním papíru.
II.5. Žák rozpozná a znázorní ve čtvercové síti pozná základní tělesa
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překlápěním papíru.

sestrojí rovnoběžky a kolmice

Obsah učiva

Ročník

Žák převádí jednotky délky (mm, cm, dm, m, M-5-3-02.6
km).

Převody jednotek délky

2. trojročí

Žák vyhledá dvojice kolmic a rovnoběžek v
rovině.

Rýsování rovnoběžek pomocí dvou
pravítek, rýsování kolmic pomocí
pravoúhlého trojúhelníku.
Kolmice a rovnoběžka ve čtvercové
síti
Rýsování rovnoběžek pomocí dvou
pravítek, rýsování kolmic pomocí
pravoúhlého trojúhelníku.
Obsah čtverce, obdélníku čtvercová . Jednotky obsahu
centimetr čtverečný, milimetr
čtverečný, metr čtverečný, kilometr
čtverečný -praktické využití v
běžném životě.
Čtvercová síť - obsah

2. trojročí

Jednotky obsahu

2. trojročí

M-5-3-04.2

Porovnávání obsahů rovinných
útvarů

2. trojročí

Žák pozná osově souměrné útvary (i v
reálném životě).

M-5-3-05.1

Osová souměrnost.

2. trojročí

Žák pozná osově souměrné útvary (i v
reálném životě).

M-5-3-05.1

2. trojročí

Žák určí překládáním papíru osu
souměrnosti útvaru.

M-5-3-05.2

Osa souměrnosti rovnostranného
trojúhelníku, rovnoramenného
trojúhelníku, čtverce, obdélníku,
úsečky.
Osová souměrnost.

Žák vytvoří ve čtvercové síti osově
souměrný útvar podle osy v lince mřížky.

M-5-3-05.3

Osová souměrnost.

2. trojročí

Kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel,
válec

2. trojročí

M-5-3-03.1

Žák načrtne kolmici a rovnoběžku ve
M-5-3-03.2
čtvercové síti.
Žák narýsuje k zadané přímce rovnoběžku a M-5-3-03.3
kolmici vedoucí daným bodem pomocí
trojúhelníku s ryskou.
Žák určí pomocí čtvercové sítě obsah
M-5-3-04.1
rovinného útvaru, který lze složit ze čtverců,
obdélníků a trojúhelníků.

Žák pozná základní tělesa

5

2. trojročí
2. trojročí

2. trojročí

2. trojročí

2. trojročí

Průřezové
téma

Tematický okruh

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Tematický okruh

ICT

Informatika

Základy práce s počítačem

ICT 1.1 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

ICT-5-1-01p ovládá základní obsluhu
počítače

orientuje se základním způsobem na
klávesnici

- funkce klávesy CapsLock; Shift; End; 2. trojročí MEV
Home; velká písmena s diakritikou;
přepínání mezi klávesnicemi; psaní
znaků americké znakové sady;

tvorba mediálního
sdělení

ICT

Informatika

Základy práce s počítačem

ICT 1.1 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

ICT-5-1-01p ovládá základní obsluhu
počítače

zvládá práci s myší

tvorba mediálního
sdělení

ICT

Informatika

Základy práce s počítačem

ICT

Informatika

Základy práce s počítačem

ICT 1.1 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie
ICT 1.1 využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

dokáže vysvětlit pojem operační systém a
jeho funkci
základním uživatelským způsobem ovládá
operační systém

2. trojročí MEV
- ovládání programu Malování;
tvorba jednoduchých obrázků;
používání pravého tlačítka v OS;
2. trojročí MEV
- základní funkce OS; přehled
nejznámějších OS;
2. trojročí MEV
úprava plochy; práce s okny
(minimalizace, maximalizace, úprava
velikosti, přepínání mezi okny,
změna pozice tažením); rozmístění
ikon; tvorba zástupce na pracovní
ploše; tisk dokumentů; vyhledávání
souborů; spouštění aplikací; nabídka
dokumenty;

ICT

Informatika

Základy práce s počítačem

základním způsobem dovede rozpoznat
chybu PC

- bezpečná práce s počítačem

2. trojročí MEV

tvorba mediálního
sdělení

ICT

Informatika

Základy práce s počítačem

základním způsobem dovede rozpoznat HW
a SW chybu PC

předcházení chybám počítače, HW a 2. trojročí MEV
SW chyby

tvorba mediálního
sdělení

ICT

Informatika

Základy práce s počítačem

Informatika

Základy práce s počítačem

dodržuje základní etická pravidla práce na
počítačové síti
orientuje se v diskové struktuře počítačové
sítě

etická a bezpečnostní pravidla;
správná tvorba hesla;
označení jednotlivých paměťových
medií písmeny; struktura knihovny;

2. trojročí MEV

ICT

ICT 1.2 respektuje pravidla bezpečné práce s ICT-5-1-02p dodržuje pravidla bezpečné a
HW a SW a postupuje poučeně v případě jejich zdravotně nezávadné práce s výpočetní
závady
technikou
ICT 1.2 respektuje pravidla bezpečné práce s
HW a SW a postupuje poučeně v případě jejich
závady
ICT 1.3 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT 1.3 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím

tvorba mediálního
sdělení
tvorba mediálního
sdělení

ICT

Informatika

Základy práce s počítačem

ICT 1.3 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím

organizuje data pomocí složek

ICT

Informatika

Základy práce s počítačem

ICT 1.3 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím

bezpečně zachází s přenosnými médii a umí
je používat

2. trojročí MEV
práce s průzkumníkem; vytváření,
mazání, přejmenování složek;
kopírování a přesouvání souborů a
složek; kopírování a přesouvání
pomocí schránky;
2. trojročí MEV
bezpečná práce s disketou,
flashpamětí a optickou mechanikou;
vypalování na optická média

ICT

Informatika

Vyhledávání informací a komunikace

ICT 2.1 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty

chápe službu WWW jako jednu ze služeb,
které poskytuje internet

ICT

Informatika

Vyhledávání informací a komunikace

ICT 2.1 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty

Ovládá práci s webovým klientem (IE)

ICT

Informatika

Vyhledávání informací a komunikace

rozumí pojmu informace

ICT

Informatika

Vyhledávání informací a komunikace

ICT

Informatika

Vyhledávání informací a komunikace

ICT

Informatika

Vyhledávání informací a komunikace

ICT 2.2 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
ICT 2.2 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
ICT 2.2 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
ICT 2.2 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích

ICT

Informatika

Vyhledávání informací a komunikace

ICT 2.3 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

umí si založit svoji e-mailovou schránku

ICT

Informatika

Vyhledávání informací a komunikace

vytváří, posílá a přijímá e-maily

ICT

Informatika

Vyhledávání informací a komunikace

ICT 2.3 komunikuje pomocí internetu či jiných ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či
běžných komunikačních zařízení
jiných běžných komunikačních zařízení
ICT 2.3 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

zvládne vyhledat informace pomocí katalogů
zvládne vyhledat informace s pomocí
fultextu
orientuje se při vyhledávání v jednoduchých
databázích (seznamy, jízdní řády, …)

ovládá práci s chatem

1

co je to internet; jaké služby
poskytuje; co je to služba World
Wide Web a k čemu slouží
Ovládání IE - tlačítka vpřed, vzad,
stop, aktualizovat, domů, historie,
oblíbené; nastavení domovské
stránky; organizace položky
oblíbené;
informace, jednotka velikosti
informace (bit),
jednoduché vyhledávání ve
vhodných katalozích
jednoduché fultextové vyhledávání v
katalozích
hledání v jízdních řádech, telefonních
seznamech, knihovnách a obchodech

2. trojročí MEV

tvorba mediálního
sdělení
tvorba mediálního
sdělení

tvorba mediálního
sdělení

tvorba mediálního
sdělení

2. trojročí MEV

práce v realizačním
týmu

2. trojročí MEV

práce v realizačním
týmu

2. trojročí MEV

práce v realizačním
týmu
práce v realizačním
týmu
práce v realizačním
týmu
práce v realizačním
týmu

2. trojročí MEV
2. trojročí MEV
2. trojročí MEV

2. trojročí MEV
založení e-mailové schránky;
ovládání e-mailové schránky
prostřednictvím webového rozhraní;
práce s adresářem;
2. trojročí MEV
vytvoření, odeslání, přijetí,
přeposlání a odpověď na e-mail
2. trojročí MEV
ukázka práce na vhodném chatu;

práce v realizačním
týmu

práce v realizačním
týmu
práce v realizačním
týmu

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Tematický okruh

ICT

Informatika

Vyhledávání informací a komunikace

ICT 2.3 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

zná netiketu při elektronické komunikaci a
diskutuje o problémech při elektronické
komunikaci

netiketa v elektronické komunikaci;
příklady jejího porušování; jak se
chovat na chatu; jak postupovat,
porušuje-li někdo netiketu;

2. trojročí MEV

práce v realizačním
týmu

ICT

Informatika

Vyhledávání informací a komunikace

ICT 2.5 komunikuje pomocí internetu a
vyhledává informace (rozšíření 2.2 a 2.3)

vyhledává informace pomocí vyhledávacích
strojů

2. trojročí MEV

práce v realizačním
týmu

ICT

Informatika

Zpracování a využití informací

2. trojročí MEV

ICT

Informatika

Zpracování a využití informací

ICT 3.1 pracuje s textem a obrázkem v
textovém a grafickém editoru
ICT 3.1 pracuje s textem a obrázkem v
textovém a grafickém editoru

vyhledávání na vyhledávacích
strojích; logické operátory;
vyhledávací stroj Google; české
vyhledávací stroje;
výukové a zábavné programy

2. trojročí MEV

ICT

Informatika

Zpracování a využití informací

ICT 3.1 pracuje s textem a obrázkem v
textovém a grafickém editoru

bezpečně se orientuje na klávesnici a je
schopen zapisovat jakýkoli znak české a
americké znakové sady

ICT

Informatika

Zpracování a využití informací

ICT 3.1 pracuje s textem a obrázkem v
textovém a grafickém editoru

rozumí pojmu formát, rozlišuje mezi
formátem znaku a odstavce

ICT

Informatika

Zpracování a využití informací

ICT

Informatika

Zpracování a využití informací

dokáže samostatně upravit formát již
napsaného textu
kopíruje a přesouvá části textu

ICT

Informatika

Zpracování a využití informací

ICT 3.1 pracuje s textem a obrázkem v
textovém a grafickém editoru
ICT 3.1 pracuje s textem a obrázkem v
textovém a grafickém editoru
ICT 3.1 pracuje s textem a obrázkem v
textovém a grafickém editoru

ICT

Informatika

Zpracování a využití informací

ICT 3.1 pracuje s textem a obrázkem v
textovém a grafickém editoru

efektivně pracuje s tiskárnou

ICT

Informatika

Zpracování a využití informací

ICT 3.3 uplatňuje základní estetická a
typografická pravidla pro práci s textem a
obrazem

jsou mu zřejmé základní zásady psaní textu
na PC

kopírování a přesouvání částí grafiky
pomocí schránky; význam virtuální
schránky pro práci ostatních
programech
klávesnice a její části; znakové sady a
přepínání mezi nimi; zápis znaků
české a americké znakové sady,
rozdíl mezi českou klávesnicí a
českou klávesnicí QWERTY; zápis
znaků americké znakové sady
pomocí kódů;
formát znaku a jeho nastavení
(velikost, barva, řez(styl), font);
formát odstavce a jeho nastavení
(okraje stránky, okraje odstavce,
předsazení prvního řádku, mezery
za/před odstavcem, zarovnání,
řádkování)
změna formátu znaku; změna
formátu odstavce;
kopírování a přesouvání částí
dokumentů pomocí schránky
vkládání grafiky do textového
editoru; zarovnání obrázků v textu a
úprava jejich velikosti;
pravidla pro práci s tiskárnou v
učebně VT; možnosti nastavení
tiskárny s ohledem na efektivitu a
snižování nákladů tisku;
základní pravidla tvorby
elektronického dokumentu

tvorba mediálního
sdělení
tvorba mediálního
sdělení

ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a zábavními pracuje s výukovými a zábavními programy
programy podle pokynu
podle pokynu
zvládá techniku kopírování a přesouvání
objektů pomocí virtuální schránky

do textu vkládá obrázky a upravuje je

2

2. trojročí MEV

tvorba mediálního
sdělení

2. trojročí MEV

tvorba mediálního
sdělení

2. trojročí MEV

tvorba mediálního
sdělení
tvorba mediálního
sdělení
tvorba mediálního
sdělení

2. trojročí MEV
2. trojročí MEV

2. trojročí MEV

tvorba mediálního
sdělení

2. trojročí MEV

tvorba mediálního
sdělení

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Žák chápe význam pojmu křesťanství,
seznámí se s rozvojem vzdělanosti v historii
a chápe jeho význam.
Zná data některých významných událostí a
stručný děj, na jejichž základě byl vyhlášen
státní svátek.

Standard

Obsah učiva

2. trojročí OSV

Osobnostní rozvoj rozvoj schopností
poznávání

Objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a
nachází souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činností člověka

Žák porovná a popíše vznik pásemného a
sopečného pohoří. Vysvětlí změnu reliéfu
pohoří v průběhu času a vyjmenuje základní
geologické činitele. Žák určí základní druhy
hornin a způsob, jakým vznikly. Určí
nejběžnější druhy minerálů a charakterizuje
pojem minerál a hornina. Žák porovná a
popíše některé půdní druhy, popíše vznik
humusu, uvede příklady zúrodňování a
znehodnocování půdy.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Žák rozliší a stručně charakterizuje typy
krajiny na evropském kontinentu.

Typy krajiny

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Žák propojí znalosti o přírodních
podmínkách vhodných k zemědělskému
hospodaření s poznatky o postupu
osídlování našeho území.
Žák popíše význam vody na Zemi, rozdělí
vodu z různých hledisek a podle významu.
Pracuje s pojmy: vodA slaná, sladká,
povrchoáv, podzemní. Žák rozliší vodu v
různých skupenstvích. Pomocí obrázku
popíše koloběh vody v přírodě.
Žák rozlišuje malovýrobu a velkovýrobu v
průmyslu a zemědělství a využití přírodních
podmínek jednotlivých krajů pro
hospodářství.
Žák zná základní informace o přírodních
podmínkách jednotlivých krajů ČR.

2. trojročí
Zakládání a vývoj sídel v čase,
Získávání zeměmdělské půdy,
Zemědělské hospodaření v minulosti

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a
nachází souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činností člověka
Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a
nachází souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činností člověka
Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a
nachází souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činností člověka

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Žák rozpozná pozitivní a negativní vlivy
průmyslu na životní prostředí.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Orientuje se v základních formách vlastnictví, porovná svá přání a potřeby se svými
používá peníze v běžných situacích, odhadne a finančními možnostmi, uvede příklady
zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na
příkladu ukáže nemožnost realizace všech
chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Orientuje se v základních formách vlastnictví, sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, Žák rozlišuje formy vlastnictví, v běžných
používá peníze v běžných situacích, odhadne a uvede příklady základních příjmů a výdajů
situacích správně hospodaří s penězi
zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na
příkladu ukáže nemožnost realizace všech
chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy

Žák rozlišuje formy vlastnictví, v běžných
situacích správně hospodaří s penězi

Žák rozlišuje formy vlastnictví, v běžných
situacích správně hospodaří s penězi

1

Tematický okruh

Lidské vztahy

Lidé a čas

Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a
nachází souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činností člověka
Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a
nachází souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činností člověka
Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
rizik půjčování peněz
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a
nachází souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činností člověka
Orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích, odhadne
používá peníze v běžných situacích, odhadne a a zkontroluje cenu jednoduchého
zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na
příkladu ukáže nemožnost realizace všech
chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si
půjčovat a jak vracet dluhy

Průřezové
téma

2. trojročí MUV

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

na jednotlivých příkladech poznává
propojenost živé a neživé přírody

Křesťanství a význam vzdělanosti

Ročník

Vznik samostatného Československa,
výročí konce 2. světové války, den
boje studentů za svobodu
Horotvorná činnost, Horniny a jejich 2. trojročí
vznik, Minerály a jejich vlastnosti,
Půda a její vlastnosti

2. trojročí

Změny skupenství vody, Koloběh
vody, Voda jako životní prostředí,
Měření objemu

2. trojročí

Hospodářské využití přírodních
podmínek krajiny, Současné typy
zemědělského hospodaření a
faktory, které je ovlivňují
Učivo o krajích ČR se zaměřením na
rozmanitosti přírody

2. trojročí

Vliv zdrojů energie na umístění
průmyslových podniků, změny
lokalizačních faktorů průmyslových
podniků
Vlastnictví-soukromé, veřejné,
osobní, společné,;hmotný majetek;
rozpočet, příjmy a výdaje
domácnosti; hotovostní a
bezhotovostní forma peněz, způsoby
placení; banka jako správce peněz,
úspory, půjčky
Vlastnictví-soukromé, veřejné,
osobní, společné,;hmotný majetek;
rozpočet, příjmy a výdaje
domácnosti; hotovostní a
bezhotovostní forma peněz, způsoby
placení; banka jako správce peněz,
úspory, půjčky
Vlastnictví-soukromé, veřejné,
osobní, společné,;hmotný majetek;
rozpočet, příjmy a výdaje
domácnosti; hotovostní a
bezhotovostní forma peněz, způsoby
placení; banka jako správce peněz,
úspory, půjčky

2. trojročí OSV

2. trojročí

2. trojročí

2. trojročí

2. trojročí

Osobnostní rozvoj .
Psychohygiena

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

2. trojročí VGS

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech,
prakticky třídí organismy do známých skupin,
využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy

Žák popíše příklady adaptace živočichů a
rostlin (popř. člověka) na chlad, horko,
nedostatek srážek…

Adaptace organismů na podnebí a
počasí v různých biomech světa

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech,
prakticky třídí organismy do známých skupin,
využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy

Žák popíše na známých organismech
přizpůsobování se životním podmínkám
během čtvero ročních období.

2. trojročí ENV
Adaptace organismů na změny
počasí v průběhu roku, Znaky živých
organismů

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech,
prakticky třídí organismy do známých skupin,
využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy

Žák umí popsat princip rovnováhy v přírodě,
charakterizuje základní vztahy mezi
organismy.

Rovnováha v přírodě - význam,
vzájemné vztahy, základní
společenstva, organismy různých
společenstev

2. trojročí

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech,
prakticky třídí organismy do známých skupin,
využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy

Žák roztřídí organismy do známých
taxonomických skupin.

Třídění rostlin, živočichů, určování
organismů

2. trojročí

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech,
prakticky třídí organismy do známých skupin,
využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy

Žák charakterizuje znaky života rostlin, hub a
živočichů.

Znaky života (příjem vody, výživa,
rozmnožování), životní potřeby a
projevy, průběh a způsob života

2. trojročí

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Poukáže v nejbližším společenském a přírodím
prostředí na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí
obce (města)

Žák zná některé orhány podílející se na
správě státu a obce, popíše jejich funkci

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Navrhne řešení některých problémů
životního prstředí obce (města)

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Poukáže v nejbližším společenském a přírodím
prostředí na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí
obce (města)
Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy.

2. trojročí
Státní správa a samospráva, obec
(město) - obchod, firmy, zájmové
spolky, politické strany, církve,
pomoc nemocným, sociálně slabým,
společný "evropský dům"
2. trojročí
Změny v krajině způsoběné
člověkem, ochrana přírody v ČR

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových
látek

odmítá návykové látky

Žák se seznámí s pojemem sociální a
asociální chování a rozlišuje jejich projevy,
zná význam dodržování pravidel sociálního
chování pro společnost.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových
látek

odmítá návykové látky

Žák se seznámí s pojemem sociální a
asociální chování a rozlišuje jejich projevy,
zná význam dodržování pravidel sociálního
chování pro společnost.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Umí bezpečně přejít silnici. Ví, kde si může
bezpečně hrát. Zná základní dopravní značky
a předpisy. Semafor.Zásady bezpečného
chování.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního
provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své
a zdraví jiných
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v rozeznává rozdíl mezi životem dnes a
hlavních reáliích minulosti a současnosti naší životem v dávných dobách
vlasti s využitím regionálních specifik

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Rozeznává současné a minulé a orientuje se v rozeznává rozdíl mezi životem dnes a
hlavních reáliích minulosti a současnosti naší životem v dávných dobách
vlasti s využitím regionálních specifik

Tematický okruh

Evropa a svět nás
zajímá

Základní podmínky
života

Časová následnot, Práce s časovou
osou, Počíní času na staletí a
tisíciletí, Letopočet, Periodizace
dějin, Řazení historických událostí
Návykové látky a zdraví - návykové
látky, hrací automaty a počítače,
závislost, odmítání návykových látek,
nebezpeční komunikace
prostřednictvím elektronických
médií
Návykové látky a zdraví - návykové
látky, hrací automaty a počítače,
závislost, odmítání návykových látek,
nebezpeční komunikace
prostřednictvím elektronických
médií
Základní pravidla silničního provozu
– chodec, Péče o zdraví, první
pomoc, osobní bezpečí; předcházení
rizikových situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích

2. trojročí

2. trojročí DPV

Mezilidské vztahy,
komunikace a
kooperace

Žák na základě získaných poznatků
charakterizuje významné společenské změny
v jednotlivých etapách českých dějin

Dějiny českých zemí od prvního
osídlení na našem území po konec
třicetileté války

2. trojročí MEV

Interpretace vztahu
mediálního sdělení a
reality

Žák na základě získaných poznatků
charakterizuje významné společenské změny
v jednotlivých etapách českých dějin

2. trojročí MEV
Dějiny českých zemí od konce
třicetileté války po vznik samostatné
České republiky

Interpretace vztahu
mediálního sdělení a
reality

Žák seřadí nejvýznamější události podle
časových údajů, vyznačí je na časové ose.
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2. trojročí

2. trojročí
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Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam.
Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam.
Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho
narození
Rozlišuje mezi náčrty, plány a základími typy
map; vyhledává jedoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší
republiky, Evropy a polokoulí
Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a
dohodne se na společném postupu a řešení
Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a
dohodne se na společném postupu a řešení

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která
porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která
porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která
porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která
porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a
dohodne se na společném postupu a řešení
Rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou a která
porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

pozná státní symboly České republiky

rozlišuje jednotlivé etapy lidského života

Školní výstupy

Ročník

Žák umí vyjmenovat hlavní orgány státní
moci a popsat jejich úlohu při správě státu.

Základy státního zřízení a politického 2. trojročí
systému ČR, Obecní samospráva,
armáda ČR
2. trojročí
Vývojové etapy v životě člověka.
Rozmnožování. Vývoj dítěte.

Zná vývojové etapy v růstu člověka

Hierarchie středověkké společnosti, 2. trojročí
Reformace

Žák vysvětlí důvody k použití násilí ze strany
účastníků konfliktu. Žák popíše úlohu
diplomatů při jednání o míru. Žák vysvětlí
funkci velvyslaneství dnes.
Žák vysvětlí změny ve společnosti, které
přinesl rozvoj průmyslu.

Mezinárodní konflikty, Diplomacie,
Současné problémy v soužití lidí,
Pomoc, tolerance, solidarita

Žák shromažďuje informace týkajících se
problémů globalizace

Základní lidská práva

ošetří drobná poranění a v případě nutnosti Žák předvede, jak účinně přivolat pomoc při
zajistí lékařskou pomoc
úrazech. Uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví.
Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
uvede významné události, které se vztahují k Žák na základě získaných poznatků popíše
způsob života a práce předků na našem území regionu a kraji
způsob života a práce našich předků v
v minulosti a současnosti s využitím
průběhu dějin
regionálních specifik
Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
Žák se seznámí s vývojem objevů v oblasti
způsob života a práce předků na našem území vyjmenuje nejvýznamnější kulturní,
společenských, přírodních a technických věd
historické a přírodní památky
v minulosti a současnosti s využitím
a uvede jejich uplatnění v běžném životě.
v okolí svého bydliště
regionálních specifik příslušného kraje

3

Tematický okruh

2. trojročí
Mapa, druhy map, Obsah map,
Orientace, měřítko a legenda mapy,
Kartografické znaky, Práce s mapou

Žák popíše strukturu společnosti, porovná
postavení příslušníků různých vrstev.

Základní lidská práva

Průřezové
téma

2. trojročí

Státní symboly ČR

Žák vysvětlí důvody k použití násilí ze strany
účastníků konfliktu. Uvede důsledky válek.
Žák na příkladu vysvětlí, jak mohou média
pomoci řešit problémy, uvede příklady,
jakým způsobem média upoutávají naši
pozornost.
Žák uvede příklady menšin žijících v ČR,
dokumentuje nebo se pokusí vyjádřit, proč je
nutné ochraňovat práva menšin. Žák
vysvětlí, co je typické pro jeho kulturu a
popíše základní znaky jiných kultur.

uvede základní práva dítěte, práva a
povinnosti žáka školy

Obsah učiva

Žák rozezná české státní symboly, popíše
jejch význam.

má základní znalosti o České republice a její Žák přečte a rozliší mapové znaky a
zeměpisné poloze v Evropě
interpretuje jejich význam.

rozpozná nevhodné jednání a chování
vrstevníků a dospělých

Standard

2. trojročí OSV

Morální rozvoj řešení problémů a
rozhodovací
dovednosti

2. trojročí
Rozdíly mezi poddanstvím a
občanství, Národnostní
uvědomování, sociální problémy
Chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla 2. trojročí DPV
slušného chování, protiprávní
jednání a korupce, právní ochrana
občanů a majetku včetně nároku na
reklamaci, soukromého vlastnictví,
duševních hodnot

Válečný konflikt v mezinárodních
souvislostech, Úloha médií v
demokracii, Rozlišování faktů a
názorů, Manipulativní formulace

2. trojročí MUV

Princip sociálního
smíru a solidarity

2. trojročí
Většina a menšiny, Práva menšin,
Přistěhovalectví, Globální problémy
lidstva, Sociální problémy,
Náboženské konflikty, Svoboda
vyznání. Potlačování práv skupin a
jednotlivců
2. trojročí
Základní globální problémy významné sociální problémy,
problémy konzumní společnosti,
nesnášenlivost mezi lidmi, globální
problémy přírodního prostředí
Chování lidí - vlastnosti lidí, pravidla 2. trojročí
slušného chování, protiprávní
jednání a korupce, právní ochrana
občanů a majetku včetně nároku na
reklamaci, soukromého vlastnictví,
duševních hodnot

První pomoc při drobných
poraněních.Péče o zdraví, osobní
bezpečí (chodec, cyklista).
Používání kovů, rozvoj zemědělství,
obchodu, měst, vzdělanosti

2. trojročí OSV

Vynálezy, technologie, průmysl,
vývoj informačních technologií,
moderní technologie naší
domácnosti

2. trojročí

2. trojročí

Osobnostní rozvoj seberealizace a
sebeorganizace

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Průřezové
téma

Rozmanitost přírody

Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy reaguje vhodným způsobem na pokyny
a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných dospělých při mimořádných událostech
událostí; v modelové situaci prokáže
schopnost se účinně chránit

Žák popíše přírodní jevy, na základě
vlastních vědomostí dokáže vyjmenovat
správné chování v mimořádných situacích.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s
ohledem na oprávněné nároky jiných osob

Žák popíše, jak by měl vypadat pokoj.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v
daném věku

uplatňuje ohleduplné chování k druhému
Žák zná princip rozmnožování živočichů
pohlaví a orientuje se v bezpečných
včetně člověka.
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a
děvčaty v daném věku

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích
ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá
dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí
odpovídající závěry pro své chování jako
chodec a cyklista

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích Žák vyhodnotí možná riziková chování v
ohrožujících zdraví
souvislosti s úrazy a navrhne jejich
a v modelových situacích simulujících
předcházení.
mimořádné události

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích uplatňuje základní pravidla silničního
ohrožujících zdraví a v modelových situacích provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí
simulujících mimořádné události; vnímá
jednoduchou dopravní situaci na hřišti
dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí
odpovídající závěry pro své chování jako
chodec a cyklista

uplatňuje základní pravidla silničního
provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí
jednoduchou dopravní situaci na hřišti

Základní pravidla silničního provozu 2. trojročí
– cyklista, Péče o zdraví, první
pomoc, osobní bezpečí; předcházení
rizikovým situacím

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho
preventivní ochranou

Žák vyjmenuje příklady běžných nemocí a
jejich příznaků. Seznámí se s léčbou nemocí
způsobených bakteriemi a viry.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět
Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět
Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem
ke krajině a státu.
Určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem
ke krajině a státu.
Určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem
ke krajině a státu.

2. trojročí VDO
Nemoci přenosné a nepřenosné,
ochrana před infekcemi přenosnými
krví (hepatitida, HIV - AIDS),
prevence nemocí a úrazů
2. trojročí
Administrativní členění ČR

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody,
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického,
správního a vlastnického
Vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody,
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického,
správního a vlastnického

Místo, kde žijeme

Žák uvede administrativní členění ČR.

2. trojročí VDO

2. trojročí OSV
Rozmnožování,partnerství,
manželství, rodičovství, základy
sexuální výchovy - rodina, vztahy v
rodině, partnerské vztahy, osobní
vztahy, etická stránka vztahů, etická
stránka sexuality
2. trojročí
Osobní bezpečí, krizové situace (bezpečnostní prvky), šikana, týrání,
sexuální a jiné zneužívání, brutalit a
jiné formy násilí v médiích

orientuje se na mapě České republiky, určí
světové strany
popíše polohu svého bydliště na mapě,
začlení svou obec (město) do příslušného
kraje
orientuje se na mapě České republiky, určí
světové strany

Na mapě ČR ukáže pohoří, nížiny, řeky,
některé vodní nádrže
Žák uvede přírodní podmínky ČR, popíše své
bydliště a jeho historii, posoudí vliv jeho
obyvatel na region.
Žák rozlišuje mezi náčrtem, mapou, glóbem,
zná základní druhy map, určí na mapě
světové strany, rozliší malé a velké měřítko.

2. trojročí
Česká republika - poloha, povrch,
vodstvo, krajina
Regiony ČR - Praha a vybrané oblasti 2. trojročí
ČR

řídí se zásadami bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě

Žák seznámí s určováním hlavních a
vedlejších světových stran (pomocí slunce,
mapy, buzoly, kompasu). Žák vyjmenuje
látky, na které působí a nepůsobí
magnetická síla. Uvede příklady využití
magnetů a magnetické síly v běžném životě.

Země; Světové strany; Magnetická
síla

Žák rozlišuje horniny a minerály, popíše
základní typy půd.

Horniny a minerály. Půda, její vznik. 2. trojročí
Typy půd a jejich rozšíření.

Žák charakterizuje přírodní podmínky v
podnebných pásech.

Podnebné pásy, biomy světa
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Tematický okruh

2. trojročí ENV

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Rizika v přírodě-rizika spojená s
ročními obdobími a sezónními
činnostmi; mimořádné události
způsobené přírodními vlivy (živelné
pohromy a ekologické katastrofy) a
ochrana před nimi
Místo pro učení

Ročník

Orientace, měřítko a legenda mapy, 2. trojročí VGS
Práce s mapou

2. trojročí

2. trojročí

Občan, občanská
společnost a stát

Osobnostní rozvoj psychohygiena

Formy participace
občanů v politickém
životě

Evropa a svět nás
zajímá

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé kolem nás

Očekávaný výstup

Vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody,
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického,
správního a vlastnického
Vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody,
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
přírodního, historického, politického,
správního a vlastnického
Vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje
pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci (městě)
Vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje
pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci (městě)
Vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje
pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci (městě)
Vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje
pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci (městě)
Vysvětlí na základě elementárních poznatků o
Zemi jako součásti vesmíru souvislost s
rozdělením času a střídáním ročních období

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a
zajímavosti regionu, ve kterém bydlí

Školní výstupy

2. trojročí

Žák popíše jednotlivé kraje ČR a zdůvodní
některé jevy podmíněné histroicky či
přírodně.

Kraje ČR - přírodní podmínky,
surovinové zdroje a jejich využití,
výroba, služby a obchod.

2. trojročí

Základní lidská práva

dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v
rodině, v obci (městě)
Zná povinnosti žáka školy, odliší protiprávní
jednání, zná některá lidská práva
Žák vysvětlí příčiny střídání dne a noci.
Popíše pohyb Slunce pozorovatelný z
určitého místa ve vztahu k pohybu stínu. Žák
se seznámí s pohybem vesmírných těles na
noční obloze. Vyjmenuje planety sluneční
soustavy. Žák se seznámí s pojmem
gravitační síla a jejím působením.
Žák využívá archivů, knihoven, sbírek, muzeí
a galerií jako informačních zdrojů k
pochopení minulosti.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Lidé a čas

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho zdraví

Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení k uplatňuje základní znalosti, dovednosti a
základních funkcí jednotlivých orgánových
návyky související s preventivní
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu ochranou zdraví a zdravého životního stylu
života

Zdůvodní nebezpečí vyplývající z konzumace
potravin napadených plísní, uvede významy
využití ušlechtilých plísní a kvasinek.
Charakterizuje pojem imunitní systém. Žák
navrhne a předvede způsob ošetření při
drobných poranění. Vyjmenuje činnosti
související s osobní hygienou a vysvětlí jejich
význam pro zdraví.

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Založí jednoduchý pokus, naplánuje a
provádí jednoduché pokusy se známými
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky látkami
pokusu

Žák se prakticky seznámí s pojmem objem a
jeho měřením. Seznámí se s jednotkami a
měřidly objemu.

Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody, nemovitých i
movitých kulturních památek
Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody, nemovitých i
movitých kulturních památek
Využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti; zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody, nemovitých i
movitých kulturních památek
Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení k uplatňuje základní znalosti, dovednosti a
základních funkcí jednotlivých orgánových
návyky související s preventivní
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu ochranou zdraví a zdravého životního stylu
života

Ročník

Chráněná území, ochrana přírody v
ČR, změny v krajině způsobené
člověkem (i jiné země), znečištění
vody, vzduchu, půdy

Zná povinnosti žáka školy, odliší protiprávní
jednání, zná některá lidská práva
Žák se seznámí s pojemem sociální a
asociální chování a rozlišuje jejich projevy,
zná význam dodržování pravidel sociálního
chování pro společnost.

popíše střídání ročních období

Obsah učiva

Žák uvede příklady znečišťování a ničení
přírody. Žák navrhne způsoby, jak chránit
přírodu a vyhledá chráněná území na mapě
naší republiky.

dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v
rodině, v obci (městě)

dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v
rodině, v obci (městě)

Standard

Průřezové
téma

Právo a spravedlnost - základní lidská 2. trojročí
práva a práva dítěte, práva a
povinnosti žáků školy
Sociální chování, ohleduplnost,
etické zásady, zvládání vlastní
emocionality; rizikové situace;
rizikové chování, předcházení
konfliktům
soužití lidí - mezilidské vztahy,
komunikace

2. trojročí

2. trojročí DPV

Právo a spravedlnost - základní lidská 2. trojročí
práva a práva dítěte, práva a
povinnosti žáků školy
Vesmír, Slunce, Sluneční soustava,
Gravitační síla

2. trojročí

2. trojročí VDO
Archeologické nálezy, Hmotné
prameny, Význam muzeí v regionech

2. trojročí VDO

Žák zná a uvede významné budovy a insituce
v moderních městech.

Budování národních kulturních
institucí

Žák zná typy chráněných území, uvede
důvody pro jejich vyhlášení

Památky a památníky jako svědkové 2. trojročí
minulosti, Vývoj ochrany území, typy
chráněných území

Zná základní funkce orgánových soustav
člověka, rozpozná základní příznaky nemoci

2. trojročí
Lidské tělo - stavba těla, základní
funkce a projevy, životní potřeby
člověka, pohlavní rozdíly mezi
mužem a ženou, základy lidské
reprodukce, vývoj jedince
2. trojročí ENV
Hygiena, imunitní systém lidského
těla, ochranné prostředky při
volnočasových aktivitách, zacházení s
nebezpečnými látkami.
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Tematický okruh

Měření objemu

2. trojročí ENV

Občan, občanská
společnost a stát

Občanská společnost
a škola

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Rozmanitost přírody

Člověk a jeho svět Člověk a jeho
svět

Místo, kde žijeme

Očekávaný výstup

Založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
Založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
Založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
Založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky
pokusu
Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v
přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v
přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v
přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
Zkoumá základní společenstva ve vybraných
lokalitách regionu, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází
shody a rozdíly v přizpůsobení organismů
prostředí
Zkoumá základní společenstva ve vybraných
lokalitách regionu, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází
shody a rozdíly v přizpůsobení organismů
prostředí
Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a
zajímavosti z vlastních cest, porovná způsob
života a přírodu v naší vlasti i jiných zemích.

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

provádí jednoduché pokusy se známými
látkami

provádí jednoduché pokusy se známými
látkami
provádí jednoduché pokusy se známými
látkami
popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a
jmenuje některé činnosti, které přírodnímu
prostředí pomáhají a které ho poškozují
chová se podle zásad ochrany přírody a
životního prostředí

Školní výstupy

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Tematický okruh

Zkoumáme magnetickou sílu

2. trojročí

Zkoumáme počasí

2. trojročí

Zkoumáme půdu a její vlastnosti

2. trojročí ENV

Zkoumáme vlastnosti vody a její
význam

2. trojročí

Ohleduplné chování k přírodě a
ochrana přírody (ochrana živočichů a
rostlin, likvidace odpadů,
odpovědnost lidí)
Ohleduplné chování k přírodě a
ochrana přírody (ochrana živočichů a
rostlin, likvidace odpadů,
odpovědnost lidí)
Ohleduplné chování k přírodě a
ochrana přírody (ochrana živočichů a
rostlin, likvidace odpadů,
odpovědnost lidí)
Přírodní společentsva, Vliv člověka
na přírodní společenstva,
Společenstvo lesa, louky, vody;
Organismy různých společenstev

2. trojročí ENV

Základní podmínky
života

2. trojročí ENV

Základní podmínky
života

2. trojročí ENV

Základní podmínky
života

2. trojročí ENV

Ekosystémy

Žák vyjmenuje některá hospodářská zvířata
a užitkové plodiny, charakterizuje podmínky
pro jejich chov a pěstování.

Sady, vinice, rybnikářství,
hospodářská zvířata

2. trojročí ENV

Ekosystémy

Žák vysvětlí rozdíl mezi přírodními a
kulturními památkami, uvede příklady druhů
cestovního ruchu.

Cestování, Kulturní a přírodní
památky

2. trojročí

Žák podle písemného návodu vytvoří pokus s
magnetickou silou a provede jednoduchý
zápis pozorování.
Žák podle písemného návodu vytvoří pokus
na zkoumání počasí a provede jednoduchý
zápis pozorování.
Žák podle písemného návodu vytvoří pokus s
půdou a provede jednoduchý zápis
pozorování.
Žák podle písemného návodu vytvoří pokus s
vodou a provede jednoduchý zápis
pozorování.
Žák uvede příklady lidských aktivit, které
vedou k podpoře nebo poškozování
životního prostředí člověka.
Žák uvede příklady lidských aktivit, které
vedou k podpoře nebo poškozování
životního prostředí člověka.

zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob Žák uvede příklady lidských aktivit, které
péče o drobná domácí zvířata
vedou k podpoře nebo poškozování
životního prostředí člověka.
zkoumá základní společenstva vyskytující se Žák charakterizuje vybraná přírodní
v nejbližším okolí a pozoruje
společenstva, rozlišuje společenstva
přirozená a umělá.

sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest

Standard

6

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

Očekávaný výstup
2.1 Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu
využívá získané pěvecké dovednosti.
2.1 Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu
využívá získané pěvecké dovednosti.
2.1 Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu
využívá získané pěvecké dovednosti.
2.1 Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu
využívá získané pěvecké dovednosti.
2.1 Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu
využívá získané pěvecké dovednosti.
2.1 Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu
využívá získané pěvecké dovednosti.
2.1 Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v
durových i mollových tóninách a při zpěvu
využívá získané pěvecké dovednosti.
2.2 Orientuje se v zápisu jednoduché písně či
skladby a podle svých individuálních
schopností a dovedností ji realizuje.
2.2 Orientuje se v zápisu jednoduché písně či
skladby a podle svých individuálních
schopností a dovedností ji realizuje.
2.2 Orientuje se v zápisu jednoduché písně či
skladby a podle svých individuálních
schopností a dovedností ji realizuje.
2.2 Orientuje se v zápisu jednoduché písně či
skladby a podle svých individuálních
schopností a dovedností ji realizuje.
2.3 Využívá na základě svých schopností
jednoduché popř. i složitější hud. nástroje k
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých
motivů skladeb a písní.
2.3 Využívá na základě svých schopností
jednoduché popř. i složitější hud. nástroje k
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých
motivů skladeb a písní.
2.3 Využívá na základě svých schopností
jednoduché popř. i složitější hud. nástroje k
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých
motivů skladeb a písní.
2.4 Rozpozná hudební formu jednoduché
písně či skladby.

2.4 Rozpozná hudební formu jednoduché
písně či skladby.

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

zpívá písně v přiměřeném rozsahu k
individuálním schopnostem

Při zpěvu správně dýchá, správně drží tělo.

Upevňování správných pěveckých
návyků.

2. trojročí

zpívá písně v přiměřeném rozsahu k
individuálním schopnostem

Umí připravit hlas na zpěv - hlasová
rozcvička.

Zpěv jednoduchých lidových písní.
Hlavový tón.

2. trojročí ENV

zpívá písně v přiměřeném rozsahu k
individuálním schopnostem

Dokáže zopakovat zahraný či zazpívaný tón

Reprodukce tónu.

2. trojročí

zpívá písně v přiměřeném rozsahu k
individuálním schopnostem

Sluchem rozliší základní intonační stupně
1.,3.,5.,8.

Opěrné písně.

2. trojročí

zpívá písně v přiměřeném rozsahu k
individuálním schopnostem

Rozpozná durovou nebo mollovou tóninu.

například Mollové písně: Ej lásko,
lásko, Dobrú noc, má milá, Sedí
pantáta

2. trojročí

zpívá písně v přiměřeném rozsahu k
individuálním schopnostem

Dokáže zopakovat zahraný či zazpívaný tón

Reprodukce tónu.

2. trojročí

zpívá písně v přiměřeném rozsahu k
individuálním schopnostem

Rozpozná durovou nebo mollovou tóninu.

Zná noty stupnice C dur.

Rozlišování typických durových a
2. trojročí
mollových písní.(např. Mollové
písně: Já husárek malý, Až já pojedu
přes ten les, Čí to husičky.)
Stupnice C-dur.
2. trojročí

Ví, co znamenají předznamenání.

Označení taktu, křížky, béčka.

2. trojročí

Dokáže určit takt.

Takt 2/4, 3/4, 4/4.

2. trojročí

Zná dynamická znaménka.

Využití znalosti dynamických
znamének při zpěvu i hře.

2. trojročí

doprovodí spolužáky na rytmické hudební
nástroje

Ovládá držení orffovských nástrojů.

Drhlo, velké činely, tympány,
zvonkohra, metalofon, flétna,
keyboard, (kytara, housle)

2. trojročí

doprovodí spolužáky na rytmické hudební
nástroje

Dokáže vhodně zvolit nástroj k doprovodu
podle charakteru písně.

Rozvíjení citu pro instrumentaci.

2. trojročí

doprovodí spolužáky na rytmické hudební
nástroje

Dokáže zahrát jednoduchý ostinátní
doprovod

Využití dovednosti hry na rytmické i
melodické nástroje. Ostináto.

2. trojročí

Umí rozlišit jednoduchou písňovou formu,
písně typu A – B, A – B – A, kánon, pochod,
valčík, polku, menuet..

možné příklady písní:
2. trojročí
A – B: Po valašsky od země, Komáři
se ženili, Kdybys měla má panenko
sto ovec. A – B – A: Ráda, ráda,
Dobrú noc, má milá.
Poslech: J.Suk - V nový život
(Slavnostní pochod), B.Smetana Louisina polka, W.A.Mozart Menuet, Avignonský most, A.Dvořák Slovanské tance,
možné příklady písní:
2. trojročí MEV
A – B: Měla jsem holoubka, Čí to
husičky, Kdybych byla vtáčkem,
A – B – A: Ještě dnes, Jo ti povidam.
Kánon - Bratře Kubo. Rondo - Pět
minut v Africe. Menuet - Čtyři koně
jdou.
Poslech: J.S.Bach- Rondo, A.Dvořák
- Rondo g moll, L.vanBeethoven Menuet, W.A.Mozart-Menuet,
S.S.Prokofjev - Pochod, F. Chopin Valčík cis moll, L.Janáček - Pilky

Rozlišuje jednoduchou písňovou formu A-B,
A-B-A, kánon, pochod, rondo, menuet, valčík

1

Tematický okruh

Vztah člověka k
prostředí

vnímání autora
mediálních sdělení

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma
2. trojročí OSV

Tematický okruh
Osobnostní rozvoj

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

2.5 Vytváří jednoduché předehry, mezihry a
dohry, provádí elementární improvizaci.

K zazpívanému či zahranému předvětí
zazpívá či zahraje závětí.

Hudební hry.

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

2.5 Vytváří jednoduché předehry, mezihry a
dohry, provádí elementární improvizaci.

Vytvoří jednoduchou melodii na text říkadla,
básničky..

Improvizační hry s říkadly a
básněmi.

2. trojročí OSV

Osobnostní rozvoj

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

2.5 Vytváří jednoduché předehry, mezihry a
dohry, provádí elementární improvizaci.

Tvořivá práce s písní.

2. trojročí OSV

Osobnostní rozvoj

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

2.6 Rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební výrazové prostředky, upozorní na
změny metrorytmické, tempové, dynamické i
zřetelné harmonické změny.

Dle svých schopností vytvoří a zahraje
předehru, mezihru, dohru na jednoduché
nástroje (orffovy nástroje, flétnu, zvonkohru,
metalofon)
Během poslechu skladby rozpozná změny
metra i rytmu (2/4, 3/4 takt), zesilování a
zeslabování hudby i výrazné přechody do
jiných tónin (dur, moll).

2. trojročí MEV

vnímání autora
mediálních sdělení

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

2.7 Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
propojí vlastní pohyb s hudbou
tanečních kroků, na základě svých schopností
vytváří pohybové improvizace.

Umí pochodovat v rytmu hudby. Zatančí
mazurku ( odzemek, menuet, polku..)

Umění a kultura

Umění a kultura hudební výchova

propojí vlastní pohyb s hudbou

Umí pochodovat v rytmu hudby, zvládá krok
poskočný.

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

2.7 Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě svých schopností
vytváří pohybové improvizace.
II. 1. Žák při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření; porovnává je na základě vztahů
(světlostní poměry, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné)

Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr.Rozlišuje,
porovnává, třídí apojmenovává linie, barvy,
tvary, objekty, rozpoznává jejich základní
vlastnosti a vztahy (kontrasty - velikost,
barevný kontrast), uplatňuje je podle svých
schopnopstí při vlastní tvorbě, při vnímání
tvorby ostatních i umělecké produkce i na
příkladech z běžného života (s dopomocí
učitele).

Podle svých schopností dokáže využívat
linie, tvary, objemy, světlostní a barevné
kvality, textury, jednoduché vztahy
(podobnost, kontrast, rytmus), jejich
kombinace a proměny v ploše, objemu a
prostoru. Dokáže tvořit sám i ve skupině.

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

Poslech: A.Dvořák - Slovanské
tance, L.Janáček - Říkadla, Lašské
tance, B. Smetana- Fanfáry z opery
Libuše, V.Novák - U muziky,
S.S.Prokofjev - Péťa a vlk, M.P.
Musorgskij - Tanec kuřátek ve
skořápkách
Pochod - Ej lúčka, lúčka, mazurka Měla babka, odzemek - Po valašsky
od zeme, karička - Ej, zalužicky
poľo, čardáš - Tancuj, tancuj,
vykrúcaj.
Pochod - Chodíme, chodíme, karička
-Sedemdesiat sukieň mala, menuetČtyři koně jdou,
Tradičními i netradičními techniky
suché kresby (např. tužka, rudka,
pastel, fixy), mokré kresby (např.
tuš, inkoust), suché malby (pastely) a
mokré malby (tempera, akvarel),
seznamuje se s tiskem z výšky
(např. tisk z koláže, z přírodnin,
monotyp), tvoří výtvarné práce v
materiálu (např. kašírovaný papír,
papírový reliéf, textilní hračka,
modelování figur z moduritu a hlíny
aj.). Konkrétní práce a jejich
náročnost dle výběru učitele podle
technických možností, materiálního
vybavení a věkové úrovně dětí.
Využití projektového učení.
Individuální i skupinové práce.
Konkrétní práce a jejich náročnost
dle výběru učitele podle technických
možností, materiálního vybavení a
úrovně dětí. Využití projektového
učení. Individuální i skupinové práce.

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

Podle svých schopností dokáže uspořádávat
objekty do celků. Dokáže tvořit sám i ve
skupině.

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

Vnímá výtvarné techniky a různé materiály
jako výrazové prostředky pro vyjádření
životní zkušenosti

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

II. 2. Žák užívá a kombinuje prvky vizuálně
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v
plošném vyjádření linie a barevné plochy; v
objemovém vyjádření modelování a
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i
jako nezávislý model

odliší tóny podle výšky, síly a barvy pozorně vnímá znějící hudbu různých
skladeb - správně hospodaří s dechem při

Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr.Rozlišuje,
porovnává, třídí apojmenovává linie, barvy,
tvary, objekty, rozpoznává jejich základní
vlastnosti a vztahy (kontrasty - velikost,
barevný kontrast), uplatňuje je podle svých
schopnopstí při vlastní tvorbě, při vnímání
tvorby ostatních i umělecké produkce i na
příkladech z běžného života (s dopomocí
učitele).
II. 2. Žák užívá a kombinuje prvky vizuálně
Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr.Rozlišuje,
plošném vyjádření linie a barevné plochy; v
porovnává, třídí apojmenovává linie, barvy,
objemovém vyjádření modelování a
tvary, objekty, rozpoznává jejich základní
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření vlastnosti a vztahy (kontrasty - velikost,
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i barevný kontrast), uplatňuje je podle svých
jako nezávislý model
schopnopstí při vlastní tvorbě, při vnímání
tvorby ostatních i umělecké produkce i na
příkladech z běžného života (s dopomocí
učitele).
II. 3. Žák se při tvorbě vizuálně obrazných
Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní
vyjádření vědomě zaměřuje na projevení
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr.
vlastních životních zkušeností i na tvorbu
vyjádření, která mají komunikační účinky pro
jeho nejbližší sociální vztahy
II. 3. Žák se při tvorbě vizuálně obrazných
vyjádření vědomě zaměřuje na projevení
vlastních životních zkušeností i na tvorbu
vyjádření, která mají komunikační účinky pro
jeho nejbližší sociální vztahy

Podle svých schopností dokáže uspořádávat
objekty do celků. Dokáže tvořit sám i ve
skupině.

Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní
Vnímá výtvarné techniky a různé materiály
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr.Při tvorbě jako výrazové prostředky pro vyjádření
vychází ze svých zrakových, hmatových i
životní zkušenosti
sluchových vjemů, vlastních prožitků,
zkušeností a fantazie.

2

2. trojročí

2. trojročí

2. trojročí ENV

Vztah člověka k
prostředí

2. trojročí

Osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání

Uspořádávání objektů do celků.
Statické i dynamické vyjádření.
Konkrétní práce a jejich náročnost
dle výběru učitele podle věkové
úrovně. Individuální i skupinová
práce.

2. trojročí

Osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání

Konkrétní práce, techniky a jejich
náročnost dle výběru učitele podle
technických možností, materiálního
vybavení a úrovně dětí. Využití
projektového učení. Individuální i
skupinové práce.
Konkrétní práce, techniky a jejich
náročnost dle výběru učitele podle
technických možností, materiálního
vybavení a úrovně dětí. Využití
projektového učení. Individuální i
skupinové práce.

2. trojročí OSV

Osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání

2. trojročí OSV

Osobnostní rozvoj –
rozvoj schopností
poznávání

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Obsah učiva

Ročník

Tematický okruh

Spontánní dětská tvorba. Konkrétní
práce a jejich náročnost dle výběru
učitele podle technických
možností,materiálního vybavení a
úrovně dětí. Individuální i skupinové
práce.
Konkrétní práce a jejich náročnost
2. trojročí
dle výběru učitele podle technických
možností, materiálního vybavení a
úrovně dětí. Individuální i skupinové
práce.

Osobnostní rozvoj –
kreativita

Standard

Průřezové
téma
2. trojročí OSV

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

II. 4. Žák nalézá vhodné prostředky pro
vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě
vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími
smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i
prostorové tvorbě

Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr.Při tvorbě
vychází ze svých zrakových, hmatových i
sluchových vjemů, vlastních prožitků,
zkušeností a fantazie.

Vnímá výtvarné techniky a různé materiály
jako výrazové prostředky pro vyjádření
životní zkušenosti, dokáže je uplatnit ve
vlastní tvorbě.

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr.

Využívá výtvarné techniky a různé materiály
jako výrazové prostředky pro vyjádření
životní zkušenosti, dokáže je uplatnit ve
vlastní tvorbě.

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr.

Využívá výtvarné techniky a různé materiály
jako výrazové prostředky pro vyjádření
životní zkušenosti, dokáže je uplatnit ve
vlastní tvorbě.

Konkrétní práce a jejich náročnost
2. trojročí
dle výběru učitele podle technických
možností, materiálního vybavení a
úrovně dětí. Individuální i skupinové
práce.

Osobnostní rozvoj –
kreativita

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

II. 5. Žák osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci
vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření
nových i neobvyklých pocitů a prožitků
svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně
prostředků a postupů současného výtvarného
umění)
II. 5. Žák osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci
vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření
nových i neobvyklých pocitů a prožitků
svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně
prostředků a postupů současného výtvarného
umění)
II. 6. Žák porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k
nim jako ke zdroji inspirace

Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr.Vyjádří
(slovně, mimoslovně, graficky) pocit z
vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i
uměleckého díla.

Dokáže zaujmout postoj v komunikaci,
porovnává vlastní interpretace s ostatními
ve skupině, respektuje odlišné interpretace.

2. trojročí OSV

Morální rozvoj –
hodnoty, postoje,
praktická etika

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

II. 6. Žák porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k
nim jako ke zdroji inspirace

Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr.Vyjádří
(slovně, mimoslovně, graficky) pocit z
vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i
uměleckého díla.

Dokáže zaujmout postoj v komunikaci,
porovnává vlastní interpretace s ostatními
ve skupině, respektuje odlišné interpretace.

2. trojročí MUV

Multikulturalita

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

II. 6. Žák porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k
nim jako ke zdroji inspirace

Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr.Vyjádří
(slovně, mimoslovně, graficky) pocit z
vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i
uměleckého díla.

Dokáže zaujmout postoj v komunikaci,
porovnává vlastní interpretace s ostatními
ve skupině, respektuje odlišné interpretace.

2. trojročí MEV

Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

II. 6. Žák porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k
nim jako ke zdroji inspirace

Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr.Vyjádří
(slovně, mimoslovně, graficky) pocit z
vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i
uměleckého díla.

Dokáže zaujmout postoj v komunikaci,
porovnává vlastní interpretace s ostatními
ve skupině, respektuje odlišné interpretace.

2. trojročí MEV

Vnímání autora
mediálních sdělení

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

II. 6. Žák porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k
nim jako ke zdroji inspirace

Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr.Vyjádří
(slovně, mimoslovně, graficky) pocit z
vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i
uměleckého díla.

Dokáže zaujmout postoj v komunikaci,
porovnává vlastní interpretace s ostatními
ve skupině, respektuje odlišné interpretace.

2. trojročí OSV

Morální rozvoj –
hodnoty, postoje,
praktická etika

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

II. 6. Žák porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k
nim jako ke zdroji inspirace

Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr.Vyjádří
(slovně, mimoslovně, graficky) pocit z
vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i
uměleckého díla.

Dokáže zaujmout postoj v komunikaci,
porovnává vlastní interpretace s ostatními
ve skupině, respektuje odlišné interpretace.

2. trojročí MUV

Multikulturalita

Umění a kultura

Umění a kultura výtvarná výchova

Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr.

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí

Umění a kultura výtvarná výchova

Chápe umění jako neoddělitelnou součást
života, využívá vlastní tvorby k rozvíjení
tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a
potřeb, k utváření hiearchie hodnot.
Chápe umění jako neoddělitelnou součást
života, využívá vlastní tvorby k rozvíjení
tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a
potřeb, k utváření hiearchie hodnot.

2. trojročí ENV

Umění a kultura

II. 7. Žák nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či
upravil
II. 7. Žák nalézá a do komunikace v sociálních
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či
upravil

Seznamování s různými výtvarnými
díly, starými, moderními, odlišných
kultur dle výběru učitele. Poznávání
zákonitostí tvorby, rozpoznávání a
interpretace výpovědi sdělované
uměleckým dílem s ohledem na
zkušenosti dětí.
Seznamování s různými výtvarnými
díly, starými, moderními, odlišných
kultur dle výběru učitele. Poznávání
zákonitostí tvorby, rozpoznávání a
interpretace výpovědi sdělované
uměleckým dílem s ohledem na
zkušenosti dětí.
Seznamování s různými výtvarnými
díly, starými, moderními, odlišných
kultur dle výběru učitele. Poznávání
zákonitostí tvorby, rozpoznávání a
interpretace výpovědi sdělované
uměleckým dílem s ohledem na
zkušenosti dětí.
Seznamování s různými výtvarnými
díly, starými, moderními, odlišných
kultur dle výběru učitele. Poznávání
zákonitostí tvorby, rozpoznávání a
interpretace výpovědi sdělované
uměleckým dílem s ohledem na
zkušenosti dětí.
Seznamování s různými výtvarnými
díly, starými, moderními, odlišných
kultur dle výběru učitele. Poznávání
zákonitostí tvorby, rozpoznávání a
interpretace výpovědi sdělované
uměleckým dílem s ohledem na
zkušenosti dětí.
Seznamování s různými výtvarnými
díly, starými, moderními, odlišných
kultur dle výběru učitele. Poznávání
zákonitostí tvorby, rozpoznávání a
interpretace výpovědi sdělované
uměleckým dílem s ohledem na
zkušenosti dětí.
Projektové práce.

Projektové práce.

2. trojročí ENV

Vztah člověka k
prostředí

rytmus

2. trojročí

Umění a kultura Umění a
kultura

hudební výchova

Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní
tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr.

realizuje podle svých individuálních
propojí vlastní pohyb s hudbou
schopností a dovedností (zpěvem, hrou,
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou
melodii či píseň zapsanou pomocí not

Umí se pohybovat v rytmu hudby. Zná
noty stupnice C dur.
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Osobnostní rozvoj –
kreativita

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Očekávaný výstup
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her
a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje,
respektuje opačné pohlaví
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her
a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje,
respektuje opačné pohlaví
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her
a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje,
respektuje opačné pohlaví
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her
a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky
proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje,
respektuje opačné pohlaví

Minimální úroveň pro podpůrná opatření
dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair
play - zlepšuje svou tělesnou kondici,
pohybový projev a správné držení těla

dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair
play - zvládá podle pokynu základní přípravu
organismu před pohybovou činností i
uklidnění organismu po ukončení činnosti a
umí využívat cviky na odstranění
únavy
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair
a soutěží, pozná a označí
play - zlepšuje svou tělesnou kondici,
zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně pohybový projev a správné držení těla
na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti reaguje na pokyny k provádění vlastní
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
pohybové činnosti
provedení pohybové činnosti
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti reaguje na pokyny k provádění vlastní
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
pohybové činnosti
provedení pohybové činnosti
orientuje se v informačních zdrojích a
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve
škole i v místě bydliště, samostatně získá
potřebné informace
orientuje se v informačních zdrojích a
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve
škole i v místě bydliště, samostatně získá
potřebné informace
orientuje se v informačních zdrojích a
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve
škole i v místě bydliště, samostatně získá
potřebné informace
podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu, uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu, uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu, uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
podílí se na realizaci pravidelného
chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a
pohybového režimu, uplatňuje kondičně
začleňuje pohyb do denního
zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou
režimu
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu, uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu, uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Tematický okruh

zná pravidla alespoň deseti pohybových her
a aplikuje je ve hře

drobné pohybové hry s jasně
stanovenými pravidly

2. trojročí

uplatňuje se jako pomocník rozhodčího

jednoduchý záznam průběhu utkání

2. trojročí

uvědomuje si důležitost spolupráce v
kolektivních hrách

role hráčů v družstvu

2. trojročí

OSV

Sociální rozvoj

zná a provádí cviky vedoucí ke správnému
držení těla

posilovací a protahovací cvičení,
strečink, kompenzační a relaxační
cvičení

2. trojročí

OSV

Osobnostní rozvoj

zvládne připravit svůj organismus před
pohybovou činností

příprava organismu před různými
pohybovými aktivitami (atletika,
gymnastika, míčové hry)

2. trojročí

zná a používá jednoduché tělocvičné
názvosloví

pojmy: vzpažit, upažit, předpažit,
předklon, úklon, dřep, přednožení,
zanožení, klik
reaguje na povely: pozor, pohov, v
řad nastoupit, vyrovnat, čelem
vzad,……
reaguje na povely: pozor, pohov, v
řad nastoupit, vyrovnat, čelem
vzad,……
účast ve školních sportovních
soutěžích

2. trojročí

orientuje se v historii a současnosti sportu

historie OH, významné osobnosti
českého sportu, brněnští sportovci,
sledování sportu v různých médiích

2. trojročí

MEV

kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení

zajímá se o sportovní dění ve škole

účast ve školních sportovních
soutěžích

2. trojročí

zvládne připravit svůj organismus před
pohybovou činností

příprava organismu před různými
pohybovými aktivitami (atletika,
gymnastika, míčové hry)

2. trojročí

zvládá jednoduchou rozcvičku s hudebním
doprovodem

základy estetického pohybu

2. trojročí OSV

Osobnostní rozvoj

v rámci svých možností se podílí na
sestavení části programu vyučující hodiny

rozcvička prováděná podle daných 2. trojročí OSV
pravidel, realizace vlastních nápadů
vedoucích k tvořivé obměně
rozcviček, honiček

Osobnostní rozvoj

uvědomuje si důležitost pravidelného
pohybového režimu

pravidelné zařazování jednoduchých 2. trojročí
cviků do denního režimu

Osobnostní rozvoj

zvládá jednoduchou rozcvičku s hudebním
doprovodem

jednoduché tanečky

2. trojročí OSV

dokáže porovnat se svými spolužáky svůj
sportovní výkon

sestavení jednoduché tabulky z
naměřených výkonů

2. trojročí

ovládá povely pořadových cvičení

ovládá povely pořadových cvičení

zajímá se o sportovní dění ve škole

1

2. trojročí

2. trojročí

2. trojročí

OSV

Osobnostní rozvoj

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu, uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zdatnosti
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí,
adekvátně reaguje v situaci úrazu
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí,
adekvátně reaguje v situaci úrazu
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí,
adekvátně reaguje v situaci úrazu
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí,
adekvátně reaguje v situaci úrazu
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí,
adekvátně reaguje v situaci úrazu
upozorní na činnosti (prostředí), které jsou v
rozporu s jeho oslabením

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova ZTV

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova ZTV

Člověk a zdraví

Tělesná výchova ZTV

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

změří základní pohybové výkony a porovná je
s předchozími výsledky

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

Člověk a zdraví

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Tematický okruh

je seznámen s možnostmi, které povedou ke
zlepšení jeho úrovně zdatnosti a využívá je

jednoduchá posilovací cvičení s
náčiním i bez náčiní

2. trojročí

uvědomuje si důležitost bezpečnosti při
pohybových činnostech

první pomoc v hodinách TV

2. trojročí

ví, jak zareagovat v nebezpečné situaci, ví,
na koho se obrátit

umístění lékárničky v budově školy

2. trojročí

uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady ví, jak zareagovat v nebezpečné situaci, ví,
pro provádění zdravotně vhodné
na koho se obrátit
a bezpečné pohybové činnosti
zná důležitá telefonní čísla

nahlášení úrazu odpovědné osobě

2. trojročí

OSV

Morální rozvoj

telefonní čísla: 112, popř. 155, 150,
158

2. trojročí

OSV

Morální rozvoj

přežití v přírodě, ukrytí, nouzový
přístřešek, zajištění vody, potravy a
tepla
cviky vyhovující danému oslabení

2. trojročí

slovně ovládá vedení rozcvičení

vědomé používání správného
názvosloví

2. trojročí

zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení v souvislosti s vlastním
svalovým oslabením

zná a provádí cviky vedoucí ke správnému
držení těla

posilovací a protahovací cvičení,
strečink, kompenzační a relaxační
cvičení

2. trojročí

ENV

Vztah člověka k
prostředí

zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení v souvislosti s vlastním
svalovým oslabením

zná a provádí cviky vedoucí ke správnému
držení těla

posilovací a protahovací cvičení,
strečink, kompenzační a relaxační
cvičení

2. trojročí

OSV

Osobnostní rozvoj

zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení v souvislosti s vlastním
svalovým oslabením

zná a provádí cviky vedoucí ke správnému
držení těla

posilovací a protahovací cvičení,
strečink, kompenzační a relaxační
cvičení

2. trojročí

ENV

Vztah člověka k
prostředí

uvědomuje si vlastní oslabení, zná cviky
vedoucí k nápravě oslabení

cviky na konkrétní zdravotní oslabení 2. trojročí

správně a pravidelně provádí nápravné
cviky

cvičení s overbaly, pěnovými míčky, 2. trojročí
kompenzační cvičení

ovládá měření výkonu pomocí stopek a
pásma

měření běhů, šplhu, skoku z místa,
skoku dalekého

umí vyhodnotit a porovnat výkony

zaznamenání naměřených výkonů a 2. trojročí
jejich seřazení

zorganizuje pohybové hry a nenáročné
soutěže

spolupracuje při organizaci pohybových her
a soutěží

tvořivá spolupráce při obměně
pohybových her

2. trojročí

OSV

Sociální rozvoj

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině
zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce
nebo činnosti prováděné ve skupině
zvládá v souladu s individuálními předpoklady zdokonaluje základní pohybové dovednosti
osvojované pohybové dovednosti, vytváří
podle svých pohybových možností
varianty osvojených her
a schopností

zvládá samostatně jednoduché pohybové
činnosti

nácvik šplhu na tyči

2. trojročí

zvládá samostatně jednoduché pohybové
činnosti

běh, skok do dálky, hod kriketovým
míčkem

2. trojročí

zná alespoň 20 různých pohybových her

honičky s obměnami, soutěže v
družstvech

2. trojročí

Tělesná výchova Tělesná výchova

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti, vytváří varianty
osvojených her

dodržuje při hře pravidla jednotlivých herních
aktivit

2. trojročí

Člověk a zdraví

Tělesná výchova Tělesná výchova

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti, vytváří varianty
osvojených her

dodržuje při hře pravidla jednotlivých herních
aktivit

Člověk a zdraví

Tělesná výchova ZTV

zná základní techniku prováděných
nápravných cviků

Člověk a zdraví

Tělesná výchova ZTV

zvládá základní techniku speciálních cvičení,
koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
zvládá základní techniku speciálních cvičení,
koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele

pravidla vybíjené, fotbalu, malého
florbalu, pravidla přehazované, Tballu, ringa
pravidla vybíjené, fotbalu, malého
florbalu, pravidla přehazované, Tballu, ringa
nápravné cviky na konkrétní
zdravotní oslabení
cvičení s alternativními pomůckami

2. trojročí

užívá při pohybové činnosti základní
osvojované názvosloví, cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením
zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením
zařazuje do pohybového režimu korektivní
cvičení, především v souvislosti s
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým
oslabením
zařazuje do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabení v optimálním počtu
opakování
zařazuje do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabení v optimálním počtu
opakování
změří základní pohybové výkony a porovná je
s předchozími výsledky

ví, jak zareagovat v nebezpečné situaci, ví,
na koho se obrátit
ví, které cviky nesmí provádět

zvládá jednoduché cviky s různými
zdravotními pomůckami

2

2. trojročí

2. trojročí

2. trojročí

2. trojročí

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Člověk a zdraví

Tělesná výchova ZTV

zvládá základní techniku speciálních cvičení,
koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele

umí rozpoznat chybně provedený cvik
spolužáka a opravit jeho provedení

Člověk a zdraví

Tělesná výchova ZTV

zvládá základní techniku speciálních cvičení,
koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele

dokáže opravit chybně provedený cvik i
podle pokynů vyučujícího

3

Standard

Obsah učiva
cvičení ve dvojicích za měřené na
vzájemné se pozorování a
opravování chybných cvičebních
poloh
správné reakce na pokyn učitele s
následnou opravou cviku

Ročník
2. trojročí

2. trojročí

Průřezové
téma
OSV

Tematický okruh
Osobnostní rozvoj seberegulace a
sebeorganizace

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Školní výstupy

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Tematický okruh

Vybavení kuchyně

2. trojročí

dodržuje základní podmínky a užívá postupy Zná základní podmínky pro pěstování rostlin.
pro pěstování vybraných rostlin

Půda, výživa rostlin, osivo

2. trojročí ENV

Ekosystémy

provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž

Dokáže pracovat s různými stavebnicemi.

Práce se stavebnicemi. Montáž,
demontáž.

2. trojročí ENV

vytváří přiměřenými pracovními postupy
různé výrobky z daného materiálu

dotváří přírodniny podle své fantazie

lepení, lisování, dokreslování

2. trojročí OSV

Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Osobnostní rozvoj –
kreativita

vytváří přiměřenými pracovními postupy
různé výrobky z daného materiálu

pracuje s modelovací hmotou, moduritem a
hlínou

hnětení, válení, stlačování, přidávání, 2. trojročí OSV
ubírání, sušení, glazování, …

vytváří přiměřenými pracovními postupy
různé výrobky z daného materiálu

Pracuje s papírem a kartonem

Práce s papírem s důrazem na větší
přesnost

vytváří přiměřenými pracovními postupy
různé výrobky z daného materiálu

Pracuje s textilem a vlnou

Práce s textilem a vlnou, základy šití 2. trojročí

vytváří přiměřenými pracovními postupy
různé výrobky z daného materiálu

Pracuje s jinými materiály (drát, folie, aj.)

Práce s různými materiály dle
možností

2. trojročí

Dokáže vypěstovat rostlinu ze semene v
místnosti

Pěstování rostlin ze semene.

2. trojročí ENV

Základní podmínky
života

Dokáže pěstovat pokojovou rostlinu

2. trojročí ENV
Pěstování pokojových květin –
zalévání, přesazování, přihnojování,
rozmnožování
Sestavování modelů podle návodu. 2. trojročí

Základní podmínky
života

Člověk a svět
práce
Člověk a svět
práce

Svět práce

Příprava pokrmů

Svět práce

Pěstitelské práce

II. 1. Orientuje se v základním vybavení
kuchyně
II. 1. Provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a
pozorování
II. 1. Provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž

uvede základní vybavení kuchyně

Člověk a svět
práce

Svět práce

Konstrukční činnosti

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

II. 1. Vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky z daného
materiálu
II. 1. Vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky z daného
materiálu
II. 1. Vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky z daného
materiálu
II. 1. Vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky z daného
materiálu
II. 1. Vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky z daného
materiálu
II. 2. Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Člověk a svět
práce

Svět práce

Pěstitelské práce

Člověk a svět
práce

Svět práce

Pěstitelské práce

Člověk a svět
práce

Svět práce

Konstrukční činnosti

Člověk a svět
práce
Člověk a svět
práce

Svět práce

Příprava pokrmů

II. 2. Připraví samostatně jednoduchý pokrm

připraví samostatně jednoduchý pokrm

Svět práce

Příprava pokrmů

II. 2. Připraví samostatně jednoduchý pokrm

připraví samostatně jednoduchý pokrm

Člověk a svět
práce
Člověk a svět
práce
Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Svět práce

Příprava pokrmů

II. 2. Využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
II. 2. Využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
II. 3. Dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování

využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem vlastní fantazii
využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem vlastní fantazii
dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování při stolování

Člověk a svět
práce

Svět práce

Příprava pokrmů

II. 3. Dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování

dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování při stolování

Člověk a svět
práce

Svět práce

Příprava pokrmů

II. 3. Dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování

dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování při stolování

Člověk a svět
práce

Svět práce

Konstrukční činnosti

II. 3. Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc

Člověk a svět
práce
Člověk a svět
práce

Svět práce

Pěstitelské práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská
pozorování
II. 2. Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská
pozorování
II. 2. Pracuje podle slovního návodu, předlohy, pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu.
jednoduchého náčrtu

udržuje pořádek na svém pracovním místě,
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při drobném
úrazu - užívá jednoduché pracovní nástroje a
pomůcky
II. 3. Volí podle druhu pěstitelských činností
volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje, náčiní
správné pomůcky, nástroje a náčiní
II. 3. Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
náčiní vzhledem k použitému materiálu

Zná základní vybavení kuchyně

Dokáže sestavovat modely podle slovního
návodu, předlohy nebo jednoduchého
náčrtku.
Zvládne připravit pokrm podle návodu z
připravených potravin
Zvládne připravit pokrm podle návodu,
obstará si samostatně vhodné potraviny

Osobnostní rozvoj –
kreativita

2. trojročí

Výběr, nákup, skladování potravin

2. trojročí

Výběr, nákup potravin

2. trojročí ENV

Dokáže vytvořit jednoduchou tradiční
sváteční dekoraci
Dokáže vytvořit jednoduchou tradiční
sváteční dekoraci
Zvládne jednoduše upravit stůl. Ovládá
pravidla správného stolování a
společenského chování
Zvládne jednoduše upravit stůl. Ovládá
pravidla správného stolování a
společenského chování
Zvládne jednoduše upravit stůl. Ovládá
pravidla správného stolování a
společenského chování
Dodržuje při konstrukčních činnostech
zásady hygieny a bezpečnosti při práci.
Dokáže poskytnout první pomoc při úrazu.

Lidové zvyky, tradice

2. trojročí

Lidové zvyky, tradice. Řemesla.

2. trojročí

Pravidla stolování.

2. trojročí OSV

Sociální rozvoj –
poznávání lidí

2. trojročí OSV
vhodné chování při přípravě a
konzumaci jídla, jednoduchá úprava
stolu
2. trojročí OSV
Pravidla stolování.

Sociální rozvoj –
kooperace a
kompetice
Sociální rozvoj –
kooperace a
kompetice

Dokáže použít vhodné pomůcky, nástroje či
náčiní při pěstitelských pracích
Dokáže použít vhodné pracovní pomůcky a
nástroje podle druhu materiálu

2. trojročí
Pomůcky, nástroje, náčiní pro
pěstitelské práce
Nástroje a pomůcky pro různé práce 2. trojročí
s různými materiály

1

Základní hygienické návyky,
bezpenost při práci, ošetřování
drobných poranění

2. trojročí

Lidské aktivity a vztah
k životnímu prostředí

Školní vzdělávací program ZŠ FIVE STAR MONTESSORI - osnovy 2016
Vzdělávací oblast

vyučovací
předmět

Obsah oboru

Očekávaný výstup

Minimální úroveň pro podpůrná opatření

Člověk a svět
práce

Svět práce

Pěstitelské práce

II. 4. Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu na
zahradě
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu na
zahradě

Člověk a svět
práce

Svět práce

Pěstitelské práce

II. 4. Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc

Člověk a svět
práce

Svět práce

Příprava pokrmů

II. 4. Udržuje pořádek a čistotu pracovních
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch,
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti dodržuje základy hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
práce; poskytne první pomoc i při úrazu v
kuchyni - uplatňuje zásady správné výživy

Člověk a svět
práce

Svět práce

Příprava pokrmů

Člověk a svět
práce

Svět práce

Práce s drobným materiálem

Školní výstupy

Dodržuje při pěstitelských pracích zásady
hygieny a bezpečnosti při práci. Dokáže
poskytnout první pomoc při úrazu.
Ví, co mohou způsobit rostliny jedovaté,
rostliny jako drogy. Ví co jsou alergie.

Umí udržovat pořádek a čistotu pracovní
plochy, dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce v kuchyni. Dokáže
poskytnout první pomoc při úrazu.základní
hygienické zásady při práci
II. 4. Udržuje pořádek a čistotu pracovních
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, Umí udržovat pořádek a čistotu pracovní
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti dodržuje základy hygieny a bezpečnosti
plochy, dodržuje zásady hygieny a
práce; poskytne první pomoc při úrazu
práce; poskytne první pomoc i při úrazu v
bezpečnosti práce v kuchyni. Dokáže
kuchyni - uplatňuje zásady správné výživy
poskytnout první pomoc při úrazu.základní
hygienické zásady při práci
II. 4. Udržuje pořádek na pracovním místě a
udržuje pořádek na pracovním místě a
Umí si zorganizovat práci, udržovat pořádek
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
na pracovním místě. Dodržuje zásady
poskytne první pomoc při úrazu
práce; poskytne první pomoc při drobném
hygieny a bezpečnosti při práci. Dokáže
poranění
poskytnout první pomoc při úrazu.

2

Standard

Obsah učiva

Ročník

Průřezové
téma

Tematický okruh

Základní hygienické návyky,
bezpenost při práci, ošetřování
drobných poranění
Některé jedovaté rostliny,
bezpečnost při práci s nimi,
poskytnutí pomoci při alergické
reakci.
Dodržování zásad hygieny a
bezpečnosti práce v kuchyni.
Ošetřování drobných poranění.

2. trojročí

2. trojročí OSV

Osobnostní rozvoj –
psychohygiena

Dodržování zásad hygieny a
bezpečnosti práce v kuchyni.
Ošetřování drobných poranění.

2. trojročí OSV

Osobnostní rozvoj –
psychohygiena

Organizace práce, hygiena a
bezpečnost. Zásady první pomoci,
ošetřování drobných poranění.

2. trojročí

2. trojročí

