VzdČlávací oblast :
Vyuþovací pĜedmČt:

ýlovČk a jeho svČt
ýlovČk a jeho svČt

Charakteristika pĜedmČtu
VzdČlávací obsah:
Základem vzdČlávacího obsahu pĜedmČtu ýlovČk a jeho svČt je vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru ýlovČk a jeho svČt pro 1.
stupeĖ.
ýasová dotace:
1. roþník – 2 hodiny
2. roþník – 2 hodiny
3. roþník – 2 hodiny
4. roþník – 3 hodiny
5. roþník – 3 hodiny
Organizace výuky:
Výuka probíhá ve kmenové tĜídČ. PĜi výuce mohou být rovnČž využívány výukové poþítaþové programy, kdy výuka probíhá rovnČž
v poþítaþové uþebnČ
Cíl výuky:
VzdČlávání v pĜedmČtu ýlovČk a jeho svČt smČĜuje k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí tím, že vede žáka k:
y
utváĜení pracovních návykĤ v jednoduché samostatné i týmové þinnosti
y
orientaci ve svČtČ informací a k þasovému a místním propojování historických, zemČpisných a kulturních informací
y
rozšiĜování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skuteþností a k jejich zachycení ve
vlastních projevech, názorech a výtvorech
y
poznávání a chápání rozdílĤ mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základČ spoleþnČ vytvoĜených a
pĜijatých nebo obecnČ uplatĖovaných pravidel soužití, k plnČní povinností a spoleþných úkolĤ
y
samostatnému a sebevČdomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v ménČ
bČžných situacích, k poznávání a ovlivĖování své jedineþnosti (možností a limitĤ)
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utváĜení ohleduplného vztahu k pĜírodČ i kulturním výtvorĤm a k hledání možností aktivního uplatnČní pĜi jejich ochranČ
pĜirozenému vyjadĜování pozitivních citĤ ve vztahu k sobČ i okolnímu prostĜedí
objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v þem by v budoucnu mohl uspČt
poznávání podstaty zdraví i pĜíþin nemocí, k upevĖování preventivního chování, úþelného rozhodování a jednání v rĤzných
situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpeþnosti i zdraví a bezpeþnosti druhých

Výchovné a vzdČlávací strategie smČĜující k utváĜení a rozvíjení klíþových kompetencí žákĤ
(všichni vyuþující pĜi své práci využívají spoleþné strategie –viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spoleþné
strategie dále konkrétnČ rozvíjejí pro pĜedmČt ýlovČk a jeho svČt):

KOMPETENCE K UýENÍ

x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
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uþivo je probíráno rĤznými zpĤsoby a metodami tak, aby
si mohl žák postupnČ uvČdomovat jaký styl mu vyhovuje
snažíme se, aby výuka byla vedena v týmovém duchu
k žákĤm je pĜistupováno dle jejich individuálních
schopností
žáci jsou vedeni k vyhledávání informací v rĤzných
zdrojích
pracují s výukovými programy na PC
škola postupnČ sestavuje didaktické postupy založené na
þtení s porozumČním
škola žáky postupnČ uþí vyhledávat informace z rĤzných
zdrojĤ – v encyklopediích, na internetu, v þasopisech Sluníþko, MateĜídouška, 21. století a jiné
využití knih ze školní knihovny
návštČvy mČstské knihovny
výuka podle vlastních výukových textĤ, které žáci dotváĜí
škola postupnČ vytváĜí systém výuky, ve kterém se
Školní vzdČlávací program
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snažíme smysluplnČ prolínat uþivo jednotlivých pĜedmČtĤ
tak, aby základní vČdomosti získané v jedné oblasti
pomohly k nabytí nové vČdomosti v jiné oblasti
snažíme se aby totožné formy práce s textem , které si
žáci osvojili v hodinách þeského jazyka, byly využívány i
pĜi získávání vČdomosti v ostatních vzdČlávacích
oblastech
pozornost žákĤ usmČrĖována na dĤležité základní jevy
nauþit žáky samostatnosti je základním kamenem práce
v poþetném kolektivu
žákĤm je umožĖována realizace vlastních nápadĤ
žáci jsou postupnČ vedeni k využívání vlastních
vČdomostí k pomoci spolužákĤm
výuka je postupnČ doplĖována motivaþními úkoly
základním motivaþním faktorem je žákova svoboda
žáci jsou vedeni k otevĜenému upozorĖování na problémy
slušnou formou
žáci mohou opravit vyuþujícího, pokud udČlal chybu
snažíme se , aby žáci ihned reagovali, pokud neporozumí
látce
vzniklé problémy se snažíme, s ohledem na vČk, Ĝešit se
žáky.
do výuky se snažíme postupnČ zapojovat úkoly z praxe
tam, kde je didaktický systém dokonaleji propracován, je
obohacován vazbou na praxi
škola vytváĜí systém vlastních výukových textĤ, které
vedou k samostatnosti žákĤ
Školní vzdČlávací program
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úkoly ve výukových textech jsou Ĝazeny
v posloupnostech, které umožĖují rozvoj samostatnosti
žákĤm jsou zadávána dobrovolná témata a úkoly
k vypracování
žákĤm není bránČno pĜi vlastní volbČ poĜadí vypracování
úkolĤ
svobodné volby poĜadí plnČní úkolĤ mohou žáci využívat
všude tam, kde je najednou zadáno více na sebe
nenavazujících úkolĤ
ve výuce jsou využívány metody obsahující prvek
prezentace výsledkĤ pĜed žáky
do výuky je postupnČ zapojován brainstorming
forma brainstormingu je využívána vždy, když je
zapotĜebí získat co nejvíce rĤzných nápadĤ a postĜehĤ
uþivo je prezentováno využíváním rĤzných textĤ a
záznamĤ, obrazových materiálĤ, bČžnČ užívaných gest,
zvukĤ a jiných informaþních a komunikaþních prostĜedkĤ
k výuce je používána rĤzná literatura , þasopisy

snažíme se zadávat práci jako týmovou spolupráci
žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci
škola využívá skupinové práce a kooperativního uþení
této formy práce využíváme ve fázi procviþování uþiva a
opakování uþiva
ve fázi vyvozování uþiva se uþíme využívat
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kooperativního uþení
KOMPETENCE OBýANSKÉ
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v hodinách pĜedmČtu ýlovČk a jeho svČt se snažíme
pravidla vytváĜet, kontrolovat a postupnČ dotváĜet
vzhledem k situaci ve tĜídČ
žáci jsou seznamováni se základními právy dítČte
pravidla dodržování práv dítČte uplatĖovány v hodinách
pĜedmČtu ýlovČk a jeho svČt
v rámci výuky je používána metoda hraní v roli pro
pĜiblížení rĤzných životních situací a jejich Ĝešení
touto metodou se pĜibližujeme situace odehrávající se
v divadle, dopravních prostĜedcích nebo v mezilidských
vztazích
žáci znají dĤležitá telefonní þísla
škola poĜádá akce pĜipomínající lidové tradic (Adventní
sobota, Velikonoce)
v prĤbČhu roku jsou používaný texty související s lidovými
tradicemi
škola poĜádá besídky pro širší veĜejnost (tĜídní besídky)
snažíme se zde prezentovat, co se žáci nauþili
jednotlivé problémy environmentální výchovy jsou
zaĜazovány do výuky
témata zamČĜena na problémy enviromentální výchovy
jsou souþástí hodin pĜedmČtu ýlovČk a jeho svČt
žáci jsou v rámci výuky seznamováni se základy
bezpeþnosti
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žáci seznamováni s bezpeþnostními pravidly vyplývajícími
ze situace, tato pravidla jsou prĤbČžnČ kontrolována
žáky se snažíme vést k vlastnímu odhalování možných
nebezpeþí
škola se snaží žáky postupnČ vést k sebehodnocení své
práce
snažíme se o každodenní jednoduchou sebehodnotící
aktivitu

PrĤĜezová témata
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
Poznávání všemi smysly – napĜíklad ovoce, zelenina, pĜírodniny – zrakem, þichem, hmatem apod., uþit se vyhledávat v textu
nejpodstatnČjší – tvorba myšlenkových map, tvorba vlastních uþebních textĤ, poznávat pomocí vyhledávání informací – uþebnice,
encyklopedie, knihy, internet.
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvíjení vztahu ke vzdČlávání a kladného pĜístupu k získávání znalostí dle vlastních možností. Snaha o pĜekonávání pĜekážek.
Seberegulace a sebeorganizace
Kontrola samostatných prací þi práce ve skupinČ formou sebehodnocení. .Rozvíjení schopnosti stanovit þasový
rozvrh pro plnČní úkolĤ a dodržovat jej. Plánování uþení a zodpovČdná pĜíprava na referáty a projekty (4. – 5. roþ.). Projekty
kombinovat jako formou samostatné práce, tak i skupinové.
Psychohygiena
Využívání modelových situací, ve kterých je rozvíjena snaha o spoleþné Ĝešení problému již vyskytujícího se þi pouze možnosti jeho
vzniku (prevence, Ĝešení problémĤ v kolektivu, odmítání návykových látek a pod.. Mnoho okruhĤ uþiva souvisí s psychohygienou
jedince.
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Kreativita
Rozvíjení schopnosti uplatnit nápady, hledat další cesty k uplatĖování nápadĤ a realizovat je. Originálními zpĤsoby, prostĜedky a
možnostmi zpracovávat projekty a jejich vzájemné ukázky spojené s ohodnocením svými spolužáky.
Sociální rozvoj
Poznávání lidí
Vzájemné poznávání se v tĜídním kolektivu, seznámení s životem osobností v historii naší zemČ.
Mezilidské vztahy
UplatĖovat péþi o kvalitní vztahy v kolektivu, cviþit toleranci a pochopení pro spolužáky, umČní respektovat se navzájem (napĜ.
oslovovat se kĜestními jmény, pokoušet se pĜi Ĝešení konfliktĤ dívat se na vše i oþima druhého, pĜi neúspČchu hledat spoleþnČ
Ĝešení apod.). Sledování mezilidských vztahĤ v rĤzných þasových obdobích. Sledování porušování lidských práv v naší historii.
Komunikace
Zdokonalování se v komunikaci verbální – modelové situace v prvouþných tématech (prosba, omluva, informace pro druhé,
vysvČtlení, asertivní jednání, dialog apod. – 1. – 5. roþ.). Rozvíjení komunikace neverbální – referáty, projekty. V historii sledovat
neexistující komunikaci i s dĤsledky.
Kooperace a kompetice
Rozvíjení schopnosti pracovat v kolektivu (ve dvojicích, ve skupinČ), hodnotit spolupráci a její pĜínos, umČt se podĜídit práci skupiny.
Morální rozvoj
ěešení problémĤ a rozhodovací dovednosti
Zvládání problémĤ vyplývajících z uþiva, cviþení dovednosti Ĝešit tyto problémy.
Hodnoty, postoje, praktická etika
Cviþení pozitivních vztahĤ ke spolužákĤm – rozvíjet pomoc a ohleduplnost na základČ vlastního žebĜíþku hodnot, který by mČl být
tvoĜen povČdomím o kvalitách typu odpovČdnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování.( Dané uplatĖovat napĜ. i v tématu
rodina, význam a funkce rodiny – 1. – 5. roþ.). Cviþení dovednosti analýzy postojĤ a hodnot v chování historických osobností – 4. –
5. roþ.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBýANA
Obþanská spoleþnost a škola
.VytváĜení pravidel ve tĜídČ a trvání na jejich dodržování. Od 5. roþníku práce ve školním parlamentu.
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Obþan, obþanská spoleþnost a stát
Aplikace na historické události – práva a povinnosti v rĤzných spoleþenstvech ( tlupa, kmen, rod, první státy, Ĝíše, stavovská
monarchie, období absolutismu, osvícenské názory, novodobá obþanská spoleþnost; demokratické zĜízení s ústavou, pluralitní
parlamentní demokracie v kontrastu s totalitou, národnostní problematikou a porušováním lidských práv).
Formy participace obþanĤ v politickém životČ
V prĤbČhu dČjin boj za všeobecné a rovné volební právo. Demokratické volby – parlamentní, krajské a komunální.
Principy demokracie jako formy vlády a zpĤsobu rozhodování
Prvky demokracie v hodinách – Ĝád, norma, spravedlivé hodnocení. V historických souvislostech – demokracie a diktatura v našich
dČjinách. Co je to Ústava, její význam.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svČt nás zajímá
Na základČ vlastních zkušeností z cestování po jiných zemích bČhem prázdnin. Seznamování s tradicemi, zvyky , životním stylem
zajímavostmi, odlišnostmi, jazykem národĤ v EvropČ. Možnost projektĤ.
Objevujeme Evropu a svČt
Naše vlast a Evropa (naši sousedé, srovnání s ostatními státy). V uþivu o EvropČ poznávají žáci povrch a pĜírodní útvary v EvropČ,
vodstvo, faunu a floru v EvropČ i ve svČtČ. Seznamují se s evropskými státy a jejich hlavními mČsty, Uþí se specifika jednotlivých
státĤ (vlajky, státní symboly, mČna apod.).
Jsme Evropané
Seznámení s historickými koĜeny evropské civilizace. PĜipomenutí rozdČlení Evropy železnou oponou po 2. svČtové válce a
integrace Evropy v 90. letech 20. století - Evropská unie.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Poznávání vývoje naší kultury. Promítání cizích vlivĤ do þeské kultury a naopak: þeské osobnosti ovlivĖují svČtovou kulturu. Na
základČ poznávání dČjinných událostí (konflikty vyplývající z odlišností sociálních, kulturních, náboženských apod.) respektovat
zvláštnosti ostatních etnik.
Lidské vztahy
Rozvíjení schopnosti spolupráce v tĜídním kolektivu, prosazovat slušné chování. Aplikace na rĤzné situace nejen mimo školní
prostĜedí.
Etnický pĤvod
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Respektování jiných etnických skupin i s jejich odlišnostmi. Sledování þesko – nČmecké otázky v historii, problém židĤ za druhé
svČtové války, soudobá rasová nesnášenlivost a jiné
Multikulturalita
Rozvíjet vzájemné obohacování se a naslouchání druhým nejdĜíve ve tĜídČ a zkušenosti využívat ve vztahu k pĜíslušníkĤm jiných
sociokulturních skupin. Schopnost využít cizí jazyk – dĤležitý nástroj dorozumívání.
Princip sociálního smíru a solidarity
Vedení k nekonfliktnímu životu ve tĜídČ, jejíž souþástí mohou být i cizí státní pĜíslušníci nebo þlenové jiných etnických skupin. Využít
zkušenosti i nad rámec tĜídního kolektivu.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
ZaĜazování rostlin a živoþichĤ do rĤzných ekosystémĤ (rostlinná a živoþišná pásma v EvropČ i ve svČtČ). Význam jednotlivých
ekosystémĤ pro život na Zemi. Naše obec a její vliv na okolní pĜírodu (þistiþky vod, sbČrné dvory, þerné skládky apod.).
Základní podmínky života
Jaké jsou základní podmínky života na Zemi? Nutnost ochrany životního prostĜedí – ekologie, národní parky, rezervace, chránČné
krajinné oblasti (ochrana vzácných živoþišných a rostlinných druhĤ). Možnosti ohrožení zákl. podmínek života.
Lidské aktivity a problémy životního prostĜedí
Seznámení se základními globálními problémy lidstva. Životní prostĜedí a zemČdČlství a chemie, doprava, prĤmysl, odpady.
Možnost zapojení se do ochrany životního prostĜedí – tĜídČní odpadu ve škole, sbČrové dny.
Vztah þlovČka k prostĜedí
Co mĤžeme udČlat my pro ochranu prostĜedí? Naše obec a pĜíroda – zajišĢování ochrany životního prostĜedí v naší obci..
Seznámení s ekologickými problémy v okolí a jejich Ĝešení. Vliv prostĜedí na zdraví.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tematické okruhy receptivních þinností:
Kritické þtení a vnímání mediálních sdČlení
Žáci se uþí pĜistupovat k vyhledaným informacím na internetu þi v encyklopediích kriticky, zvažovat míru jejich pravdivosti.
Interpretace vztahu mediálních sdČlení a reality
Vnímat rĤzné typy sdČlení a rozlišovat jejich podání a obsah.
Fungování a vliv médií ve spoleþnosti
Seznámit se s pĜíklady ovlivĖování spoleþnosti i jednotlivcĤ médii (napĜ. vliv médií v demokratických a nedemokratických režimech,
reklamy v souþasných médiích).
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Tematické okruhy produktivních þinností:
Tvorba mediálního sdČlení
PĜíprava na tvorbu individuálních i skupinových sdČlení pro školní þasopis.
Práce v realizaþním týmu
Rozvíjet schopnost podílet se na práci v týmu pro školní þasopis dle svých vČkových možností.
Použité zkratky:

OSV – osobnostní a sociální výchova
VDO – výchova demokratického obþana
EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
MV – multikulturní výchova,
EVO – environmentální výchova
MEV – mediální výchova
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VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu ýlovČk a jeho svČt
1. období – 1. – 3. roþník
1. roþník

Výstup z RVP
Žák:
¾ vyznaþí
v jednoduchém
plánu místo
svého bydlištČ
a školy, cestu
na urþené
místo a rozliší
možná
nebezpeþí
v nejbližším
okolí
¾ projevuje
toleranci
k pĜirozeným
odlišnostem
spolužákĤ,
jejich

Školní výstup
Žák
-

ZŠ Pardubice – Studánka

-

-

-

Uþivo

Poznámky
ZáĜí
Tématický okruh: Místo, kde žijeme

Jsem školák
se orientuje
ve škole
chová se
vhodnČ ke
spolužákĤm,
uþitelĤm
projevuje
toleranci
k pĜirozeným
odlišnostem
spolužákĤ
vytváĜí si
vhodný
zpĤsob práce
dodržuje
režimové
návyky
orientuje se

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

TĜída ve
vyuþovací hodinČ
TĜída o pĜestávce

ýlovČk a jeho zdraví

ýJ, M – seznámení
s uþebnicí
HV – písniþky
Pý, VV – základní
pracovní návyky

Pracovní návyky
OSV
Blízké okolí školy
MV
Bezpeþnost pĜi
cestČ do školy
MimoĜádné
události
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Výstup z RVP

Školní výstup

pĜednostem
i nedostatkĤm
¾ dodržuje
zásady
bezpeþného
chování tak,
aby
neohrožoval
zdraví své a
zdraví jiných
¾ uplatĖuje
základní
pravidla
úþastníkĤ
silniþního
provozu

ZŠ Pardubice – Studánka

-

-

-

Uþivo

Poznámky

v blízkém
okolí školy
dojde
bezpeþnČ a
nejkratší
cestou do
školy
rozlišuje
možná
nebezpeþí
v nejbližším
okolí
reaguje
adekvátnČ na
pokyny
dospČlých pĜi
mimoĜádných
událostech
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP
Žák
¾ pozoruje, popíše a
porovná viditelné
promČny v pĜírodČ
v jednotlivých
roþních obdobích
¾ roztĜídí nČkteré
pĜírodniny podle
nápadných urþujících
znakĤ, uvede
pĜíklady výskytu
organismĤ ve známé
lokalitČ

Školní výstup
Žák
-

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

pozoruje, popíše a
pozná viditelné
zmČny v pĜírodČ na
podzim
vysvČtlí rozdíl strom
– keĜ
rozpozná
nejznámČjší stromy
a keĜe vyskytující
se ve škole a jejím
okolí dle
nápadných
urþujících znakĤ
vysvČtlí rozdíl
ovoce – zelenina
vyjmenuje
nejznámČjší
zástupce ovoce a
zeleniny
chápe význam
práce þlovČka
v lese, na zahradČ,
poli atd.

Uþivo
PĜíroda na podzim, první
podzimní den
Podzim v parku, v lese

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

ěíjen

ýJ – Ĝíkadla, básniþky,
poslech textu – podzim

Tématický okruh:
Rozmanitost
pĜírody

HV – písniþky

Stromy a keĜe

VV – kresba, malba

Podzim v sadu a na
zahradČ

Pý – práce s papírem,
modelování

Ovoce a zelenina

OSV

Podzim na poli

EVO

184

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP
Žák
¾ rozlišuje blízké
pĜíbuzenské vztahy
v rodinČ, role
rodinných
pĜíslušníkĤ a vztahy
mezi nimi
¾ uplatĖuje
elementární
poznatky o sobČ, o
rodinČ a þinnostech
þlovČka, o lidské
spoleþnosti, soužití,
zvycích a o práci
lidí; na pĜíkladech
porovnává minulost
a souþasnost
¾ vyznaþí
v jednoduchém
plánu místo svého
bydlištČ

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup
Žák
-

-

-

-

rozlišuje blízké
pĜíbuzenské
vztahy
rozlišuje role
rodinných
pĜíslušníkĤ a
vztahy mezi nimi
uplatĖuje
elementární
poznatky o sobČ,
rodinČ
vypráví o své
rodinČ a
radostných
událostech v ní
orientuje se v
þlenČní domu, bytu
zná funkci
jednotlivých
prostorĤ domu a
bytu

Uþivo

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

Moje rodina

Listopad

ýJ – Ĝíkadla a básniþky

Svátek v rodinČ

Tématický okruh:
Lidé kolem nás
Lidé a þas

M – poþet þlenĤ v rodinČ

Život v rodinČ
MĤj pokojíþek

VV – kresba a malba
Pý – práce s papírem,
modelování

Hraþky a školní potĜeby
OSV
MV
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Výstup z RVP
Žák
¾ pozoruje, popíše a
porovná viditelné
promČny v pĜírodČ
v jednotlivých
roþních obdobích
¾ dodržuje zásady
bezpeþného chování
tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví
jiných
¾ uplatĖuje
elementární
poznatky o sobČ, o
rodinČ a þinnostech
þlovČka, o lidské
spoleþnosti, soužití,
zvycích

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup
Žák
-

-

-

pozorujr, popíše a
porovná viditelné
zmČny v pĜírodČ
v zimČ
chápe význam
pohybové þinnosti
pro zdraví a
odpoþinek
dodržuje zásady
bezpeþného
chování pĜi sportu
uplatĖuje
elementární
poznatky o zvycích
Vánoc

Uþivo
PĜíroda v zimČ, první
zimní den
Zimní sporty
Zimní svátky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky
Prosinec
Tématický okruh:
Rozmanitost
pĜírody
ýlovČk a jeho
zdraví
Lidé a þas

ýJ – Ĝíkadla, básniþky,
poslech textu – zima,
vyprávČní
HV –písniþky, koledy
TV – ziimní sporty a hry
VV – kresba, malba
Pý – práce spapírem a
pĜírodním materiálem
OSV
MV
EVO
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Výstup z RVP
Žák
¾ pozoruje, popíše a
porovná viditelné
promČny v pĜírodČ
v jednotlivých
roþních obdobích
¾ roztĜídí nČkteré
pĜírodniny podle
nápadných urþujících
znakĤ, uvede
pĜíklady výskytu
organismĤ ve známé
lokalitČ

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup
Žák
-

-

-

pozoruje, popíše a
porovná viditelné
zmČny v pĜírodČ
v zimČ
pozoruje a popíše
zpĤsob života
živoþichĤ žijících ve
volné pĜírodČ
rozpozná
nejznámČjší
živoþichy žijící ve
volné pĜírodČ v obci
a jejím okolí

Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
ýJ – Ĝíkadla, básniþky,
vyprávČní

Roþní období – zima

Leden

Živoþichové žijící ve
volné pĜírodČ v zimČ

Tématický okruh:
HV – písniþky
Rozmanitost
pĜírody
VV – kresba a malba

Stopy ve snČhu
Opakování uþiva za 1.
pololetí školního roku

Pý – práce s papírem,
modelování
OSV
EVO
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Výstup z RVP

Školní výstup

Žák
¾ uplatĖuje základní
hygienické, režimové
a jiné zdravotnČ
preventivní návyky s
využitím
elementárních
znalostí o lidském
tČle; projevuje
vhodným chováním
a þinnostmi vztah ke
zdraví
¾ dodržuje zásady
bezpeþného chování
tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví
jiných

Žák
-

¾ chová se obezĜetnČ
pĜi setkání s
neznámými jedinci,
odmítne komunikaci,
která je mu
nepĜíjemná;
v pĜípadČ potĜeby
požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné dítČ

-

ZŠ Pardubice – Studánka

-

-

uplatĖuje
elementární
znalosti o lidském
tČle
urþuje þásti
lidského tČla
uplatĖuje
hygienické,
režimové a jiné
zdravotnČ
preventivní návyky
s využitím znalostí
o lidském tČle
využívá þasových
údajĤ pĜi Ĝešení
rĤzných situací
v denním životČ
chová se otevĜenČ
pĜi setkání
neznámými jedinci,
odmítá komunikaci,
která je mu
nepĜíjemná

Uþivo
ýlovČk – základní
stavba tČla
Péþe o zdraví, dĤležitá
telefonní þísla
Osobní hygiena

Poznámky
Únor

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
ýJ – Ĝíkadla, básniþky,
vyprávČní, dramatizace

Tématický okruh:
ýlovČk
a
jeho M – urþování þástí lidského
zdraví
tČla
Lidé a þas
HV – písniþky

Péþe o chrup

TV – význam pohybu pro život

Výživa

VV – kresba, malba

Denní režim

OSV

Léky dobré a zlé, drogy
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Výstup z RVP

Školní výstup

Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

¾ využívá þasové
údaje pĜi Ĝešení
rĤzných situací
v denním životČ,
rozlišuje dČj
v minulosti,
pĜítomnosti a
budoucnosti

ZŠ Pardubice – Studánka
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Výstup z RVP
Žák
¾ pozoruje,
popíše a
porovná
viditelné
promČny
v pĜírodČ
v jednotlivých
roþních
obdobích
¾ roztĜídí nČkteré
pĜírodniny
podle
nápadných
urþujících
znakĤ, uvede
pĜíklady
výskytu
organismĤ
ve známé
lokalitČ

Školní výstup
Žák
-

-

-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

pozoruje,
popíše a
porovná
viditelné
zmČny
v pĜírodČ na
jaĜe
nakreslí a
popíše
základní þásti
rostliny
vysvČtlí rozdíl
mezi strom –
keĜ – byliny
rozpozná
nejznámČjší
rostliny
vyskytující se
v obci a jejím
okollí dle
nČkterých
nápadných
urþ. znakĤ
vysvČtlí rozdíl
mezi ovoce –
zelenina

Uþivo

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky
BĜezen

PĜíroda na jaĜe,
první jarní den

Tématický okruh: Rozmanitost pĜírody

ýJ – Ĝíkadla, básniþky,
þetba, vyprávČní¨

Stavba rostlin

HV –písniþky

Jarní kvČtiny

VV – kresba, malba

Ovoce, zelenina
a semena

Pý – práce s papírem,
modelování, práce na
zahradČ

Práce na
zahradČ

OSV

Ochrana zelenČ

MV
EVO

190

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup
-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

Poznámky

zná
neznámČjší
zástupce
ovoce a
zeleniny
chápe význam
práce þlovČka
na zahradČ
uplatĖuje
elementární
poznatky o
zvycích o
Velikonocích a
Dni matek
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Výstup z RVP
Žák
¾ pozoruje, popíše a
porovná viditelné
promČny v pĜírodČ
v jednotlivých
roþních obdobích
¾ roztĜídí nČkteré
pĜírodniny podle
nápadných urþujících
znakĤ, uvede
pĜíklady výskytu
organismĤ ve známé
lokali

Školní výstup
Žák
-

-

ZŠ Pardubice – Studánka

popíše základní
þásti tČla ptákĤ
rozliší ptáci stálí a
stČhovaví
popíše základní
þásti tČla savce
rozpozná
nejznámČjší
zástupce živoþichĤ
vyskytujících se
v obci, jejím okolí
dle nápadných
urþujících znakĤ
rozpozná domácí a
hospodáĜská
zvíĜata, chápe jejich
význam pro þlovČka

Uþivo
Základní stavba tČla
ptákĤ + zástupci
Ptáci stálí a stČhovaví

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Duben

ýJ – Ĝíkadla, básniþky, þetba

Tématický okruh:
Rozmanitost
pĜírody

M – urþování poþtu
HV – písniþky

Základní stavba tČla
savcĤ + zástupci

VV- kresba, malba

Domácí a hospodáĜská
zvíĜata

Pý – práce s papírem,
modelování

Význam domácích a
hospodáĜských zvíĜat
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Výstup z RVP
Žák
¾ využívá þasové
údaje pĜi Ĝešení
rĤzných situací
v denním životČ,
rozlišuje dČj
v minulosti,
pĜítomnosti a
budoucnosti
¾ uplatĖuje
elementární
poznatky o sobČ, o
rodinČ a þinnostech
þlovČka, o lidské
spoleþnosti, soužití,
zvycích a o práci lidí;
na pĜíkladech
porovnává minulost
a souþasnost

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup
Žák
-

-

pojmenuje názvy
roþních období a
mČsícĤ v roce
charakterizuje roþní
období a jednotlivé
mČsíce
pojmenuje názvy
dnĤ v týdnu
využívá þasové
údaje pĜi Ĝešení
rĤzných situací
v denním životČ
dodržuje základní
pravidelné þinnosti
denního režimu
uplatĖuje
elementární
poznatky o sobČ,
rodinČ, þinnostech
þlovČka

Uþivo

Poznámky

Roþní období + mČsíce

KvČten

Dny v týdnu

Tématický okruh:
Lidé a þas

Pojmy vþera, dnes, zítra

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
ýJ – Ĝíkadla, básniþky,
pracovní návyky, vyprávČní,
gratulace
M – urþování poþtu (mČsíce,
dny v týdnu)

Svátek a narozeniny
HV – písniþky
Pý – práce s papírem,
modelování
OSV
MV
EVO
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Výstup z RVP
Žák
¾ pozoruje, popíše a
porovná viditelné
promČny v pĜírodČ
v jednotlivých
roþních obdobích
¾ odvodí význam a
potĜebu rĤzných
povolání a
pracovních þinností
¾ uplatĖuje základní
hygienické, režimové
a jiné zdravotnČ
preventivní návyky s
využitím
elementárních
znalostí o lidském
tČle; projevuje
vhodným chováním
a þinnostmi vztah ke
zdraví
¾ uplatĖuje základní
pravidla úþastníkĤ
silniþního provozu
¾ reaguje adekvátnČ
na pokyny dospČlých
ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup
Žák
-

-

-

-

-

rozlišuje rĤzné
pracovní þinnosti –
povolání
vysvČtlí význam a
potĜebu rĤzných
povolání a
pracovních þinností
pro život
pozoruje, popíše a
porovná viditelné
zmČny v pĜírodČ
v létČ
chápe význam
pohybových
þinností pro zdraví
a odpoþinek
uplatĖuje základní
hygienické,
režimové a jiné
zdravotní
preventivní návyky
dodržuje zásady
bezpeþného
chování tak, aby
neohrožoval zdraví

Uþivo
Povolání
¨
PĜíroda v létČ, první letní
den
MĤj volný þas
Dopravní prostĜedky
Bezpeþnost na silnici,
dĤležitá telefonní þísla
MimoĜádné události

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky
ýerven

ýJ – Ĝíkadla, básniþky, þetba,
vyprávČní, dramatizace

Tématický okruh:
Rozmanitost
HV – písniþky
v pĜírodČ¨
Lidé kolem nás
TV – pravidla fair play, letní
ýlovČk
a
jeho hry a sporty
zdraví
VV – kresba, malba
Pý – práce s papírem,
modelování, práce se
stavebnicí
OSV
MV
EVO
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Výstup z RVP
pĜi mimoĜádných
událostech

Školní výstup

-

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

své a zdraví jiných
zná základní
dopravní prostĜedky
uplatĖuje základní
pravidla úþastníkĤ
silniþního provozu
reaguje adekvátnČ
na pokyny
dospČlých pĜi
mimoĜádných
událostech
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2. roþník

Výstup z RVP
Žák
- vyznaþí
v jednoduchém plánu
místo svého bydlištČ
a školy, cestu na
urþené místo a rozliší
možná nebezpeþí
v nejbližším okolí
- projevuje toleranci
k pĜirozeným
odlišnostem
spolužákĤ, jejich
pĜednostem
i nedostatkĤm
- využívá þasové údaje
pĜi Ĝešení rĤzných
situací v denním
životČ, rozlišuje dČj
v minulosti,
pĜítomnosti a
budoucnosti
- uplatĖuje základní

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup
Žák
*se orientuje v okolí
školy,zná dopravní znaþky
v okolí školy- bezpeþnost
*udržuje poĜádek ve tĜídČ,
neniþí vybavení školy
* Má zvládnuty režimové
návyky v prĤbČhu dne a
týdne
* Umí se obrátit na uþitele
o radu a pomoc, svČĜit se
s problémem
* Vyjmenuje roþní období,
mČsíce, dny v týdnu

Uþivo

Poznámky

* Jsem školák – cesta do
školy, pravidla silniþního
provozu
* Zásady slušného
chování – chování ke
spolužákovi ( prevence
šikany), k dospČlému
* Režim dne – stĜídání
práce a odpoþinku
* Rok- stĜídání roþních
období

ZáĜí
Jsem školák
Režim dne Roþní
období

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
Pþ – pČstitelské
práce (roþní
období)
- výroba znaþek
Vv – roþní období
M – využití témat
ve slov. úlohách
Tv – sport
v režimu dne
OSV – zásady slušného
chování
MV – prevence rasovČ
motivované šikany
EVO – ochrana pĜírody
v rámci roþního cyklu
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Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

hygienické, režimové
a jiné zdravotnČ
preventivní návyky s
využitím
elementárních
znalostí o lidském
tČle; projevuje
vhodným chováním a
þinnostmi vztah ke
zdraví

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP
Žák
¾ - pozoruje, popíše a
porovná viditelné
promČny v pĜírodČ
v jednotlivých
roþních obdobích
¾ - využívá þasové
údaje pĜi Ĝešení
rĤzných situací
v denním životČ,
rozlišuje dČj
v minulosti,
pĜítomnosti a
budoucnosti
¾ -

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup
Žák
*Zná mČsíce, roþní
období, kalendáĜní a
školní rok, datum,
letopoþet, státní svátek
* Pracuje s pojmy vþera,
dnes, zítra, pĜed týdnem,
za týden, loni, letos, pĜíští
rok, budoucnost,dávno
* Umí hodiny, minuty,
sekundy
*MČĜí þasu
*PohovoĜí o promČnách
podzimní pĜírody, poþasí
*Popíše podzimní práce
v zahradČ, na poli, v sadu

Uþivo
* Zopakovat mČsíce ,
dny, þásti dne, pracovní
dny, dny volna, svátky
* Hodiny, orientace
v þase, kalendáĜ
* Podzim – v zahradČ,
v sadu, na poli, v lese.
* Vycházka- pozorování
pĜírody – les, pole,
zahrada
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Poznámky

ěíjen
Lidé a þas, práce a
volný þas

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
Pþ- úprava
pozemku
Vv – promČny
pĜírody bČhem
roþních období
M – pĜevody jednotek /þasu/
- pojmy:
pĜed a za
- 60-tková
soustava
ýj /psaní/ - psaní
letopoþtu, data,
hodin
Pþ- úprava
pozemku
Vv – promČny
pĜírody bČhem
roþních období
M – pĜevody jednotek /þasu/
- pojmy:
pĜed a za
- 60-tková
soustava
ýj /psaní/ - psaní
letopoþtu, data, hodin

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP
Žák
- rozlišuje blízké
pĜíbuzenské vztahy
v rodinČ, role
rodinných pĜíslušníkĤ
a vztahy mezi nimi
- dodržuje zásady
bezpeþného chování
tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví
jiných

Školní výstup
Žák
*Sestaví jednoduchý
rodokmen
*Vypráví o setkání a
oslavČ v rodinČ
*Vyjmenuje základní a
širší pĜíbuzenské vztahy,
je seznamován se vztahy
v rodinČ- úcta, pomoc,
pochopení,ochrana,
komunikace
*Popíše rozdČlení rolí
v rodinČ, svĤj vlastní podíl
na chodu domácnosti,na
péþi o vybavení bytu,
domácí zvíĜata a rostliny
*Zná datum narození,
adresu, telefon rodiþĤ þi
domĤ

Uþivo

Poznámky

Žák
*Sestaví jednoduchý
rodokmen
*Vypráví o setkání a
oslavČ v rodinČ
*Vyjmenuje základní a
širší pĜíbuzenské vztahy,
je seznamován se
vztahy v rodinČ- úcta,
pomoc,
pochopení,ochrana,
komunikace
*Popíše rozdČlení rolí
v rodinČ, svĤj vlastní
podíl na chodu
domácnosti,na péþi o
vybavení bytu, domácí
zvíĜata a rostliny
*Zná datum narození,
adresu, telefon rodiþĤ þi
domĤ

Listopad
Lidé a þas, práce a
volný þas
Domov, bydlištČ

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
Vv –kresba rodiny
ýj – dramatizace,
vyprávČní, porovnání,
vyjádĜení citĤ a pocitĤ
Ma - þísla, posloupnost þísel,
porovnáváníl
Pþ – pČstitel.práce
/pokoj.rostliny/
- model bytu
OSV – rodinné a sociální
vztahy
VDO – demokracie jako
ochrana domova
EGS – všude chtČjí mír
MV – rasová
snášenlivost
EVO – domácí
pČstitelství a
chovatelství
MEV – role médií /televize,
internetu, tiskovin/
v rodinČ

¾

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP
Žák
- pozoruje, popíše a
porovná viditelné
promČny v pĜírodČ
v jednotlivých roþních
obdobích
- uplatĖuje
elementární poznatky
o sobČ, o rodinČ a
þinnostech þlovČka, o
lidské spoleþnosti,
soužití, zvycích a o
práci lidí; na
pĜíkladech porovnává
minulost
a souþasnost

Školní výstup
Žák
*Vyjmenuje zimní mČsíce,
vysvČtlí promČny pĜírody
v zimČ
*Vypráví o nČkterých
vánoþních zvycích a
obyþejích v návaznosti na
vánoþní zvyky v rodinČ,
znázorní je kresbou,
dramatickou scénkou

Uþivo

Poznámky

* Zima, zimní mČsíce
* PĜíroda v zimČ- zvíĜata,
ptáci
* Adventní zvyky a
obyþeje
* Vánoce
* Opakování uþiva

Prosinec
Zima
Vánoce

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
Vv, Pþ – výroba
ozdob a výrobkĤ
s vánoþní
tématikou
ýj – dramatizace
a þetba
k tématu Vánoc
Hv - koledy
OSV – pČkné mezilidské
vztahy, dČlat
radost bližnímu
EGS – vánoþní zvyky
v jiných zemích
MV – kulturní
odlišnosti ve
vánoþ. zvycích
EVO – péþe o zvČĜ
v zimČ

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP
Žák
- roztĜídí nČkteré
pĜírodniny podle
nápadných urþujících
znakĤ, uvede
pĜíklady výskytu
organismĤ ve známé
lokalitČ
- dodržuje zásady
bezpeþného chování
tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví
jiných

Školní výstup
Žák
* Vyjmenuje hospodáĜská
a domácí zvíĜat, popíše
stavbu jejich tČla, zpĤsob
života, umí o nČ
pravidelnČ peþovat
*Zná pravidla bezpeþnosti
pĜi kontaktu s neznámými
zvíĜaty
*Chápe význam ZOO

Uþivo

Poznámky

* ZvíĜata – hospodáĜská
, domácí
* Stavba tČla, zpĤsob
života
* Péþe o zvíĜata,
užiteþnost

Leden
ZvíĜata

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
Vv,Pþ – výtvarné
zpracování
tématu
- výroba ptaþí
budky apod.
Hv – písnČ
o zvíĜatech
M – slovní úlohy
Vv,Pþ – výtvarné
zpracování
tématu
- výroba ptaþí
budky apod.
Hv – písnČ
o zvíĜatech
M – slovní úlohy

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP
Žák
- uplatĖuje základní
hygienické, režimové
a jiné zdravotnČ
preventivní návyky s
využitím
elementárních
znalostí o lidském
tČle; projevuje
vhodným chováním a
þinnostmi vztah ke
zdraví
- dodržuje zásady
bezpeþného chování
tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví
jiných
- chová se obezĜetnČ
pĜi setkání s
neznámými jedinci,
odmítne komunikaci,
která je mu
nepĜíjemná;
v pĜípadČ potĜeby
požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné dítČ

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup
Žák
* Má zvládnuty základní
návyky osobní a intimní
hygieny- pravidelný denní
režim
* Chápe význam spánku,
odpoþinku a aktivního
pohybu
*Pozná pĜíznaky bČžných
nemocí
*Dodržuje zásady
podávání lékĤ, pokynĤ
lékaĜĤ a rodiþĤ
*PĜivolá telefonem první
pomoc
*Umí ošetĜit drobné
poranČní
*Zná umístČní lékárniþek
ve škole i doma
* HovoĜí o nebezpeþí drog
a kouĜení
* Zná dĤležitá telefonní
þísla

Uþivo

Poznámky

* Ochrana zdraví, osobní
hygiena a þistota
* Nemoc – chování u
lékaĜe, ošetĜení
drobného poranČní,
vybavení lékárniþky
* Telefon 150,155,158
* Léky dobré a zlé, léky
z lékáren a z ulice
* Drogy - negativní vliv
na zdraví

Únor
Zdraví

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
Sexuální výchova
Tv,Pþ – úrazy
OSV – pomoc
spoluobþanĤm
VDO – péþe státu
o zdraví obþanĤ
EGS – živelné
katastrofy
/mezinárodní
pomoc/
EVO – zdravé životní
prostĜedí
MEV – rychlá a správná
komunikace
zachraĖuje život
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Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP
Žák
- dodržuje zásady
bezpeþného chování
tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví
jiných

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup
Žák
*Zná potraviny nezbytné
pro zdraví,chápe
škodlivost sladkých a
tuþných pokrmĤ a
pĜejídání
*Zná zásady pravidelného
pitného a stravovacího
režimu
* PĜimČĜenČ se chová u
rodinného stolu, ve školní
jídelnČ, restauraci i pĜi
stravování v pĜírodČ
*Umí prostĜít stĤl
*Rozlišuje mezi þerstvými
a starými potravinami

Uþivo
* Zdravá výživa –
rozmanitost stravy, vliv
stravy na zdraví,
preference urþitých
druhĤ potravincelozrnné peþivo, ryby,
ovoce, zelenina
* Zásady správného
stolování
* Denní stravování a
pitný režim- jeho význam
pro zdraví
* Návykové látky
* Základy sexuální
výchovy
*Ekologická výchovaživotní prostĜedí,
význam jeho þistoty
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Poznámky

BĜezen
Zdravá výživa

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
Vv – výtvarné
využití tématu
Pþ – pČstitelské
práce,
- vyšívání
ubrousku
ýj – texty
k tématu
/O Otesánkovi/
M – slovní úlohy
OSV – spoleþenské
chování u stolu,
- vztahy mezi jedinci
opaþného pohlaví,
- návykové látky
niþí mezilidské
vztahy
MV – mezinárodní
kuchynČ
EVO – ochrana životního
prostĜedí je vČcí
nás všech

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP
Žák
- roztĜídí nČkteré
pĜírodniny podle
nápadných urþujících
znakĤ, uvede
pĜíklady výskytu
organismĤ ve známé
lokalitČ

Školní výstup
Žák
*Popíše promČny
v pĜírodČ,vyjmenuje jarní
svátky
*Popíše stavbu tČla
rostlin, význam rostlin pro
þlovČka
*Popíše a urþuje nČkteré
druhĤ rostlin a stromĤ
*Popíše a urþí známá
zvíĜata a jejich mláćata
(ve volné pĜírodČ,
užitková, hospodáĜská
domácí)
*Chápe významu
chránČných území, ZOO a
botanických zahrad

Uþivo
* Jarní mČsíce, jarní
svátky
* Rostliny,zvíĜata a
stromy na jaĜe
* Poznávání listnatých a
jehliþnatých stromĤ
* Vycházka – jaro v
pĜírodČ

Poznámky

Duben
Jaro

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
Vv – výtvarné
využití témat
/zvíĜata, jaro,
Velikonoce/
Pþ – pČstitelské
práce
- výrobky
k velikonoþním
tradicím
M – slovní úlohy
ýj – poezie o jaru
a þetba
o zvíĜatech
- popis jarní
pĜírody /sloh/
Hv – písnČ
o zvíĜatech
- velikonoþní
Koledy
OSV – vztah k lidem a
k pĜírodČ
VDO – demokracie

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
chrání pĜírodu
pro všechny,
i ty se mĤžeš
zapojit
EGS – nestaþí chránit
pĜírodu jen
v jedné zemi
/mezinár. spolupráce/
MV – velikonoþní
zvyky v jiných
krajích a zemích
EVO – ochrana pĜírody
MEV – média pomáhají
PĜi ochranČ pĜírody

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP
Žák
- odvodí význam a
potĜebu rĤzných
povolání a
pracovních þinností
- uplatĖuje základní
pravidla úþastníkĤ
silniþního provozu

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup
Žák
*Orientuje se ve mČstČ,
zná dopravní prostĜedky a
zásady bezpeþného
cestování, seznamuje se
se zásadami bezpeþného
chování v silniþním
provozu
*Zná dĤležitá telefonní
þísla, zná pĜesnou adresu
svého bydlištČ
*Udržuje v þistotČ
životního prostĜedí ve
svém okolí
*Má úctu k práci jiných –
pozn. jednotlivých
povolání pĜi vycházkách

Uþivo

Poznámky

* Práce dospČlých –
výchova k volbČ
povolání
* Zásady bezpeþnosti
v silniþním provozu

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
Dopravní výchova
OSV
VDO

KvČten
Lidé kolem nás
ýlovČk a jeho
zdraví
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Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP
Žák
- pozoruje, popíše a
porovná viditelné
promČny v pĜírodČ
v jednotlivých roþních
obdobích
- roztĜídí nČkteré
pĜírodniny podle
nápadných urþujících
znakĤ, uvede
pĜíklady výskytu
organismĤ ve známé
lokalitČ
- uplatĖuje základní
hygienické, režimové
a jiné zdravotnČ
preventivní návyky s
využitím
elementárních
znalostí o lidském
tČle; projevuje
vhodným chováním a
þinnostmi vztah ke
zdraví

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup
Žák
* Vyjmenuje letní mČsíce
* Popíše promČny pĜírody
*vypráví o rostlinách a
zvíĜatech v lese, na louce,
na poli, v rybníce
*Dodržuje pracovní režim,
dobu práce a odpoþinku
*Pracovní volno,
dovolenou a prázdniny
využívá vhodnČ tráveným
volným þasem
*Chápe význam
pohybových þinností pro
zdraví a odpoþinek
*Chápe dĤležitost
osobního bezpeþí a
odpoþinku

Uþivo
* PĜíroda v létČ, léto na
louce, v lese, u rybníka a
na poli
* Volný þas
* Opakování uþiva
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Poznámky

ýerven
Léto

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
Tv – sport ve
volném þase
Vv – výtvarné
využití tématu
OSV – potĜeba spoleþnČ
prožité dovolené
se þleny rodiny
- vhodné zpĤsoby
Odpoþinku
VDO - každý má právo
na volno a odpoþinek
EGS – návštČva ciziny
MV – poznávání
podobností i rozdílĤ
kultur rĤzných národĤ
pĜi návštČvách ciziny
EVO – zdravé životní
prostĜedí je nutné
k odpoþinku
MEV – formy komunikace a
potĜeba informovanosti
i v dobČ dovolených

Školní vzdČlávací program

3. roþník

Tématický okruh – Krajina kolem nás

Výstup z RVP
žák
¾ vyznaþí
v jednoduchém
plánu místo svého
bydlištČ a školy,
cestu na urþené
místo a rozliší možná
nebezpeþí
v nejbližším okolí
¾ zaþlení svou obec
(mČsto) do
pĜíslušného kraje a
obslužného centra
ýR, pozoruje a
popíše zmČny
v nejbližším okolí,
obci (mČstČ)
¾ rozliší pĜírodní a
umČlé prvky v okolní
krajinČ a vyjádĜí
rĤznými zpĤsoby její
estetické hodnoty

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup

Uþivo

Urþování svČtových
Žák se orientuje v místČ
stran
svého bydlištČ, v okolí
školy, v místní krajinČ a
plánku obce
Žák urþuje hlavní
a vedlejší svČtové strany

záĜí
Vycházka

Práce s kompasem a
mapou

Žák v pĜírodČ umí poznat
sever

Orientace v krajinČ

Žák chápe nebezpeþí
osamoceného pohybu
v pĜírodČ

Obzor a þásti kopce

Žák rozlišuje pĜírodní a
umČlé prvky v okolní
krajinČ, lidské zásahy a
jejich vliv na životní
prostĜedí

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Vodní toky a plochy
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Školní vzdČlávací program

Pý, ýJ, VV

Tématický okruh – Typy krajin u nás, naše obec a náš kraj

Výstup z RVP
žák
¾ zaþlení svou obec
(mČsto) do
pĜíslušného kraje a
obslužného centra
ýR, pozoruje a
popíše zmČny
v nejbližším okolí,
obci (mČstČ)
¾ rozliší pĜírodní a
umČlé prvky v okolní
krajinČ a vyjádĜí
rĤznými zpĤsoby její
estetické hodnoty a
rozmanitost

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup

Žák se seznámí s mapou
naší republiky a pĜi práci
s mapou zná význam a
funkci barev na mapČ

Uþivo

Mapa naší republiky

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Ĝíjen

Žák ukazuje hlavní
zemČpisné dominanty
v krajinČ
Žák zná hlavní mČsto ýR,
vyjmenuje základní státní
symboly

Státní symboly ýR

Žák rozlišuje základní typy
krajiny

NadmoĜská výška a typy
krajiny
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M, Pý, VV, ýJ

Tématický okruh – Lidé a þas, lidé a technika

Výstup z RVP
žák
¾ využívá þasové
údaje pĜi Ĝešení
rĤzných situací
v denním životČ,
rozlišuje dČj
v minulosti,
pĜítomnosti a
budoucnosti
¾ interpretuje nČkteré
povČsti nebo báje
spjaté s místem,
v nČmž žije
¾ uplatĖuje
elementární
poznatky o práci lidí;
porovnává minulost
a souþasnost

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup

Uþivo

Žák se orientuje v þase ,
rozlišuje pĜítomnost,
minulost a budoucnost

Pozorování minulosti

Žák dokáže pĜevyprávČt
nejznámČjší povČsti
þeských dČjin

PovČsti z þeských dČjin

Žák rozlišuje lidské
výrobky, pĜírodniny a
suroviny

Nad lidskými vynálezy

Žák se orientuje ve svČtČ
techniky, která ho
obklopuje a bezpeþnČ
zachází s nejbČžnČjšími
nástroji a pĜístroji

Technika kolem nás
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Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

listopad

Školní vzdČlávací program

ýJ, VV

Tématický okruh – Rozmanitost pĜírody

Výstup z RVP
Žák
¾ roztĜídí nČkteré
pĜírodniny podle
nápadných urþujících
znakĤ, uvede
pĜíklady výskytu
organismĤ ve známé
lokalitČ
¾ provádí jednoduché
pokusy u skupiny
známých látek,
urþuje jejich
spoleþné a rozdílné
vlastnosti

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup

Uþivo

Žák poznává materiály
kolem sebe

Využívaní surovin

Žák umí pozorovat,
rozlišovat a popsat
nČkteré vlastnosti látek

Látky vyrobené lidmi,
vlastnosti látek

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Poznámky

prosinec

VV

Žák urþuje pĜedmČty
denní potĜeby
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Tématický okruh – Rozmanitost pĜírody

Výstup z RVP
Žák)
¾ roztĜídí nČkteré
pĜírodniny podle
nápadných urþujících
znakĤ, uvede
pĜíklady výskytu
organismĤ ve známé
lokalitČ
¾ provádí jednoduché
pokusy u skupiny
známých látek,
urþuje jejich
spoleþné a rozdílné
vlastnosti a zmČĜí
základní veliþiny
pomocí
jednoduchých
nástrojĤ a pĜístrojĤ

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup

Uþivo

Žák se seznamuje
s vlastnostmi a zmČnami
látek na základČ
pozorování a pokusĤ

Neživá pĜíroda (vzduch,
voda, nerosty, horniny)

Žák chápe a dokáže
popsat kolobČh vody
v pĜírodČ

KolobČh vody v pĜírodČ,
ochrana pĜírody
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Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

leden
Pozorování a
pokusy

Školní vzdČlávací program

ýJ, VV

Tématický okruh – ýlovČk a jeho zdraví

Výstup z RVP
žák
¾ uplatĖuje základní
hygienické, režimové
a jiné zdravotnČ
preventivní návyky s
využitím
elementárních
znalostí o lidském
tČle; projevuje
vhodným chováním
a þinnostmi vztah ke
zdraví

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup

Žák pojmenuje základní
þásti lidského tČla –
nejdĤležitČjší orgány a
jejich funkce –
Kostra a svaly
KĤže
Srdce
Dýchací soustava

Uþivo

Základní þásti lidského
tČla

213

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

únor

Školní vzdČlávací program

ýJ, VV

Tématický okruh – ýlovČk a jeho zdraví

Výstup z RVP
žák
¾ uplatĖuje základní
hygienické, režimové
a jiné zdravotnČ
preventivní návyky s
využitím
elementárních
znalostí o lidském
tČle; projevuje
vhodným chováním
a þinnostmi vztah ke
zdraví
¾ dodržuje zásady
bezpeþného chování
tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví
jiných
¾ chová se obezĜetnČ
pĜi setkání s
neznámými jedinci,
odmítne komunikaci,
která je mu

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup

Žák popisuje prĤbČh
lidského života, dokáže
vyjmenovat jednotlivé
etapy
Žák rozlišuje lidské smysly
a smyslová ústrojí
Žák dodržuje základní
hygienické návyky,
dokáže ošetĜit drobná
poranČní
Žák se chová obezĜetnČ
pĜi setkání s neznámými
lidmi, dokáže odmítnout
jemu nepĜíjemnou
komunikaci a požádat o
pomoc pro sebe þi
druhého
Žák uplatĖuje základní
pravidla silniþního provozu
v roli chodce a cyklisty

Uþivo

Etapy lidského života
Lidské smysly

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

BĜezen, duben

Osobní bezpeþí

Bezpeþné chování
v silniþním provozu
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VV, ýJ

Výstup z RVP

Školní výstup

Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

nepĜíjemná;
v pĜípadČ potĜeby
požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné dítČ
¾ uplatĖuje základní
pravidla silniþního
provozu

ZŠ Pardubice – Studánka
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Tématický okruh – Rozmanitost pĜírody

Výstup z RVP
Žák
¾ pozoruje, popíše a
porovná viditelné
promČny v pĜírodČ
v jednotlivých
roþních obdobích
¾ roztĜídí nČkteré
pĜírodniny podle
nápadných urþujících
znakĤ, uvede
pĜíklady výskytu
organismĤ ve známé
lokalitČ

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup
Žák pozoruje životní
projevy rĤzných živoþichĤ
v pĜírodČ, vztahy mezi
nimi
Žák popisuje, tĜídí a urþuje
známá zvíĜata podle
typických znakĤ
Žák pojmenuje a zaĜadí
vybrané živoþichy do
pĜíslušného pĜírodního
spoleþenství
Žák rozpozná vhodné a
nevhodné zacházení se
zvíĜaty

Uþivo
ZvíĜata žijící na polích,
na loukách
Les – jeho typy, lesní
byliny a houby, lesní
živoþichové
ChránČná území,
chránČné rostliny a
živoþichové
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Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

kvČten
Projekt „Máme rádi
zvíĜata“

Školní vzdČlávací program

VV, ýJ

Tématický okruh – Rozmanitost pĜírody

Výstup z RVP
Žák
¾ pozoruje, popíše a
porovná viditelné
promČny v pĜírodČ
v jednotlivých
roþních obdobích
¾ roztĜídí nČkteré
pĜírodniny podle
nápadných urþujících
znakĤ, uvede
pĜíklady výskytu
organismĤ ve známé
lokalitČ

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup

Žák poznává živoþichy
žijící u našich vod,
pozoruje životní projevy
Žák pozoruje volnČ žijící
zvíĜata
Žák zná pravidla
bezpeþnosti pĜi kontaktu
s neznámými zvíĜaty

Uþivo

Živoþichové u vody:
ryby, obojživelníci, plazi,
vodní ptáci, vodní savci
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Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

þerven

Školní vzdČlávací program

VV, ýJ - sloh

VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu ýlovČk a jeho svČt
2. období – 4. - 5. roþník
MÍSTO, KDE ŽIJEME

Výstup z RVP
žák
¾ urþí a vysvČtlí polohu
svého bydlištČ nebo
pobytu vzhledem ke
krajinČ a státu

Školní výstup
Žák
podrobnČji poznává
místo, kde žije, místní
oblast
dobĜe se orientuje v místČ
bydlištČ

Uþivo

Poznámky

mČsto, jeho þásti,
poloha v krajinČ, poloha
mČsta
v ýR

4. roþník
vycházka na
vyvýšené místo,
rozhlednu (KunČtická
hora, Zelená brána)

EVO – žádoucí jednání obþana
vĤþi prostĜedí
TV – turistika
VV – „MČsto, kde žiji“
- „Krajina“
TV – turistika, orientaþní závod
VV – kreslení smČrové rĤžice

¾

urþí svČtové strany
v pĜírodČ i podle mapy,
orientuje se podle nich
a Ĝídí se podle zásad
bezpeþného pohybu a
pobytu v pĜírodČ

orientuje se ve volné
krajinČ podle pĜírodních
úkazĤ, kompasu, buzoly
urþuje svČtové strany

orientaþní body v
krajinČ
svČtové strany podle
kompasu, buzoly
svČtové strany na mapČ

4. roþník
vhodné realizovat
formou
orientaþních
závodĤ

¾

rozlišuje mezi náþrty,
plány a základními
typy map; vyhledává
jednoduché údaje o
pĜírodních podmínkách
a sídlištích lidí na
mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

pracuje s náþrtem, plánem,
mapou a porovnává je se
skuteþností, þte základní
údaje na mapách regionu,
republiky, Evropy, polokoulí
charakterizuje zemČpisné a
pĜírodní prvky té urþité
krajiny

náþrt, plán, mapa
druhy map – obecnČ
zemČpisné a tématické,
význam map
zemský povrch a jeho
tvary

4. roþník
5. roþník
4.a 5. roþník

ZŠ Pardubice – Studánka

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
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EGS – Evropa a svČt nás
zajímá
VV – význam barev

5. roþník
výstava map,
atlasĤ

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

¾

vyhledá typické
regionální zvláštnosti
pĜírody, osídlení,
hospodáĜství a kultury,
jednoduchým
zpĤsobem posoudí
jejich význam
z hlediska pĜírodního,
historického,
politického, správního
a vlastnického

prostĜednictvím mapy
uvádí významná místa,
mČsta, významné
zemČdČlské, prĤmyslové
a rekreaþní oblasti
posoudí stav životního
prostĜedí a vliv lidí na
životní prostĜedí
utváĜí si pĜedstavu o
životČ pĜedkĤ, tradicích a
zvyklostech

regiony ýR, Praha a
vybrané oblasti ýR
surovinové zdroje,
výroba, služby, obchod

5. roþník
vyhledávání
informací
v encyklopediích, na
internetu

EVO – pĜírodní prostĜedí
v daném regionu
- žádoucí jednání
obþana vĤþi prostĜedí

¾

zprostĜedkuje ostatním
zkušenosti, zážitky
a zajímavosti
z vlastních cest a
porovná zpĤsob života
a pĜírodu v naší vlasti i
v jiných zemích

rozvíjí pozorovací
schopnost, analyzuje,
srovnává a výstižnČ
pojmenovává vČci, jevy a
dČje, souvisle o nich
vypráví

Evropa a svČt
kontinenty
evropské státy, EU
cestování

5. roþník
fotografie z cest,
využití
dataprojektoru,
dokumentární video
programy

OSV rozvíjení základních
dovedností dobré komunikace
EGS – naši sousedé v EvropČ
VV – vlajky státĤ
ýJ – líþení zážitkĤ z cestování

¾

rozlišuje hlavní orgány
státní moci a nČkteré
jejich zástupce,
symboly našeho státu
a jejich význam

na základČ poznatkĤ
z výuky, osobního života,
tisku, rozhlasu, televize
rozliší hlavní orgány státní
moci, zná symboly ýR i
jejich význam

základy státního zĜízení
a politického systému
ýR
prezident, vláda
parlament, zákony,
státní symboly

5. roþník
exkurze Praha –
hlavní mČsto
TV vysílání – pĜenosy
z vlády, projev
prezidenta republiky

ZŠ Pardubice – Studánka
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VDO – principy demokracie jako
formy vlády a zpĤsobu
rozhodování
EGS – státní symboly
MEV – vztah mediálního sdČlení
a reality
HV – státní hymna

Školní vzdČlávací program

LIDÉ KOLEM NÁS – výstupy z této oblasti jsou realizovány ve všech vyuþovacích pĜedmČtech i pĜi školních a
mimoškolních akcích 4. a 5. roþníku

Výstup z RVP

Školní výstup

Uþivo

Roþník

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

4.roþník

Osobnostní a sociální výchova –
sociální rozvoj – poznávání lidí

žák
¾

¾

vyjádĜí na základČ
vlastních zkušeností
základní vztahy mezi
lidmi, vyvodí a
dodržuje pravidla pro
soužití ve škole, mezi
chlapci a dívkami,
v rodinČ, v obci
(mČstČ)
rozlišuje základní
rozdíly mezi jednotlivci,
obhájí pĜi konkrétních
þinnostech své názory,
popĜípadČ pĜipustí svĤj
omyl, dohodne se na
spoleþném postupu a
Ĝešení se spolužáky

žák

ZŠ Pardubice – Studánka

Žák si procviþí základy
spoleþenského chování
v modelových i
konkrétních situacích, ve
škole i mimo školu.

Žák umí Ĝešit spory
nenásilným zpĤsobem,
nevynucuje si požadavky
násilím, respektuje odlišné
názory a zájmy jiných, jejich
soukromí.

¾ mezilidské
vztahy,pravidla
slušného chování

¾ pravidla dialogu,
komunikace

ýJ sloh

4. – 5. roþník

Osobnostní a sociální
výchova – morální rozvoj –
hodnoty, postoje, praktická
etika

Žák chápe nevhodnost
neslušných, hrubých a
urážlivých výrazĤ a
nepoužívá je v rozhovoru
s jiným þlovČkem.
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Výstup z RVP

Školní výstup

¾ rozpozná ve svém
okolí jednání a
chování, která se
už tolerovat
nemohou, a která
porušují základní
lidská práva a
demokratické
principy

Žák umí poukázat na
nevhodné chování a snaží
se diskutovat o nČm.

¨

¾ rozlišuje základní
formy vlastnictví,
používá peníze
v bČžných situacích

Žák zná svá práva, svobody
a povinnosti a respektuje
jejich dodržování.

Roþník

4.roþník

Výchova demokratického
obþana – principy demokracie
jako formy vlády a zpĤsob
rozhodování

¾ lidská práva a
práva dítČte

Žák si uvČdomuje si, že
práva, svobody a povinnosti
jsou rovné a platí pro
všechny.
Žák umí rozpoznat soukromý
a veĜejný majetek.
Žák umí objasnit, jaké místo
má majetek mezi dalšími
životními hodnotami
.
Žák umí používat peníze
v bČžných životních
situacích.

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

¾ základní formy
vlastnictví
¾ peníze a jejich
používání
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4.a 5. roþník

M, þeský jazyk, pracovní
þinnosti

Školní vzdČlávací program

LIDÉ A ýAS

Výstup z RVP
žák
¾ pracuje s þasovými
údaji a využívá
zjištČných údajĤ
k pochopení vztahĤ
mezi dČji a mezi jevy
¾ využívá archivĤ,
knihoven, sbírek muzeí
a galerií jako
informaþních zdrojĤ
pro pochopení
minulosti; zdĤvodní
základní význam
chránČných þástí
pĜírody, nemovitých i
movitých kulturních
památek
¾ rozeznává souþasné a
minulé a orientuje se
v hlavních reáliích
minulosti a
souþasnosti naší vlasti
s využitím regionálních
specifik

Školní výstup
žák

se orientuje v þase
chápe minulost,
pĜítomnost, budoucnost
¾ používá kalendáĜ,
sleduje data narození,
data významných dnĤ
a ví, co se s nimi pojí
¾
¾

¾
¾

umí využívat informaþních
zdrojĤ
se orientuje na mapČ
(svČtové strany, barvy,
znaþky, mČĜítko)

Poznámky

Orientace v þase
¾

¾
¾

¾

opakování uþiva z
1.-3. roþ.
mČĜení þasu, kalendáĜ
þas.pĜímka (letopoþet,
století)
lidské generace

Exkurze
Práce s mapou

4.a 5. roþník
Projekty
Rodina
ýas

¾ zná významné
osobnosti

Život v dávné
minulosti
¾
¾

Karel IV.

¾
¾

nejstarší osídlení naší
vlasti
Velkomoravská Ĝíše
PĜemyslovci
Lucemburkové

¾ Husitství
¾ Jagellonci
¾ Habsburkové na
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G - þas.pĜímka
M - jednotky þasu
ýj (sloh) - rodina
Aj - rodina
Vv - roþní období
Pþ - výroba kalendáĜe

Knihovna, muzeum, ýj(sloh) - popis, vypravování
galerie, internet.
ýtení - encyklopedie
besedy a výstavy M - mČĜítko mapy
Projekt
ChránČné krajinné
oblasti

Jan Hus, Jan Žižka

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

G -smČrová rĤžice (kolmice,
pĜímky,polopĜímky)
Hv - mČsta v písních

4. roþník
Práce s internetem
a encyklopediemi
ýtení
ýj(sloh) - výtah, popis,
vypravování, tvoĜení

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup

Uþivo

Poznámky

þes.trĤnu

osnovy
M - þasová pĜímka
Vv

¾ Bílá hora
J.A.Komenský, M.Terezie, Josef II.

Naše dČjiny
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾

¾

¾

srovnává a hodnotí na
vybraných ukázkách zpĤsob
života a práce pĜedkĤ na
našem území v minulosti a
souþasnosti s využitím
regionálních specifik
objasní historické dĤvody
pro zaĜazení státních svátkĤ
a významných dnĤ

ZŠ Pardubice – Studánka

objasní vznik ýeskosl.
republiky
umí vysvČtlit pojem
nacistická okupace

orientuje se v základních
historických událostech
20. a 21. století a zná
nČkolik nejvýznamnČjších
historických osobností
tohoto období

¾

zná kulturní a historické
památky a umí je vyhledat
pozná rozdíl mezi povČst
a historic.skuteþností

¾

5. roþník
Práce s internetem
a encyklopediemi

zná osobnost T.G.Masaryka

¾

¾

Národní obrození
Rakousko – Uhersko
19.stol.-rozvoj hospod.,
politického, spoleþen. a
kulturního dČní
I.svČt.válka

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

zná významné dny a ví,
co se s nimi pojí

¾
¾

II.svČt.válka
ýeskoslovenská rep. po
po II.svČt. válce

¾
¾

20.století
Souþasné vývojové
etapy ýR

Báje , mýty, povČsti

www.mČstopardubice.cz

(skupina Silver A)

4. a 5. roþník
www.mČstopardubice.cz

Státní svátky a
významné dny
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ýtení
ýj(sloh) - výtah, popis,
vypravování, tvoĜení
osnovy
Vv

5. roþník
Staré povČsti þeské ýtení – práce s kalendáĜem
INF – práce s internetem
Regionální povČsti
Školní vzdČlávací program

ROZMANITOST PěÍRODY

Výstup z RVP
žák
¾ objevuje a zjišĢuje
propojenost prvkĤ
živé a neživé
pĜírody, princip
rovnováhy pĜírody
a nachází
souvislosti mezi
koneþným
vzhledem pĜírody
a þinností þlovČka

Školní výstup
Žák
¾ ví, þím se liší
výrobek a
pĜírodnina,co je
organismus
¾ porovnává a tĜídí
látky, zná zmČny,
skupenství a
vlastnosti látek
¾ mČĜí veliþiny
s praktic. užitím
základ. jednotek
¾ popíše obČh vody
v pĜírodČ, její
vlastnosti a formy
¾ zná vlastnosti,
složení, proudČní
vzduchu a
význam pro život

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

Poznámky

¾ výrobky a
pĜírodniny
¾ tĜídČní
organismĤ

4.a 5. roþník

¾ hmotnost

3. roþník
Projekt – Co vše se dá
zmČĜit ?
Práce s pĜírodními materály
TeplomČr, váha, stopky ,
metr,odmČrný válec a
kádinka

¾
¾
¾
¾

þas
teplota
objem
délka

¾ Slunce, voda a
vzduch
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

Matematika, geometrie,Pþ
Vv,Tv

4. a 5. roþník
Varná konvice, kostky ledu,
kahan, sklenČný kryt,
svíþka

Ekologie

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

¾ vysvČtlí na
základČ
elementárních
poznatkĤ o Zemi
jako souþásti
vesmíru souvislost
s rozdČlením þasu
a stĜídáním
roþních období

¾ zkoumá základní
spoleþenstva ve
vybraných
lokalitách regionĤ,
zdĤvodní
podstatné
ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup

Uþivo

¾ se seznamuje
s významnými
horninami a
nerosty,
zvČtráváním,
vznikem pĤdy a
jeho významem

¾ horniny a
nerosty
¾ pĤda

¾ zná roþní období
¾ podnebí a poþasí

¾ roþní období
¾ stĜídání dne a
noci, MČsíc a
jeho fáze
¾ magnety a
svČtové strany
¾ rozmanitost
životních
podmínek na
Zemi
¾ Sluneþní
soustava, ZemČ
ve vesmíru

¾ chápe stĜídání
dne a noci
¾ ví, jak na sebe
pĤsobí magnet.
Síly,umí zacházet
s kompasem, zná
svČt. Strany
¾ zná spoleþenstva
rostlin a živoþichĤ
¾ chápe vztahy
mezi organismy
¾ zná rostliny a
živoþichy

¾ chránČná území
v ýR ( rostliny a
živoþichové )

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

5. roþník
4. a 5. roþník
Ukázky hornin a nerostĤ,
sklo
Vzorky pĤdy

Pþ , Vv, Vl

4. roþník

Vl, Tv, Pþ

5. roþník
Kompas, buzola

5. roþník

4. a 5. roþník

ýj, Vl, Ma

NástČnné obrazy,
encyklopedie,atlasy,internet

¾ ochrana pĜírody
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Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP
vzájemné vztahy
mezi organismy a
nachází shody a
rozdíly
v pĜizpĤsobení
organismĤ
prostĜedí
¾ porovnává na
základČ
pozorování
základní projevy
života na
konkrétních
organismech,
prakticky tĜídí
organismy do
známých skupin,
využívá k tomu i
jednoduché klíþe
a atlasy

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup
v regionu

¾ zná rozmanitost
podmínek života
na Zemi
¾ umí tĜídit
organismy
¾ ví, jaký je rozdíl
mezi jedincem a
druhem
¾ zná nejznámČjší
druhy živoþichĤ,
rostlin a hub
¾ zná životní
potĜeby a
projevy, prĤbČh a
zpĤsob života,
výživu a stavbu
tČla rostlin, hub,
živoþichĤ, jejich

Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

a životního
prostĜedí

¾ ekosystémy
¾ spoleþenstva
rostlin a
živoþichĤ
¾ les
¾ potoky a rybníky
¾ pole a louky
¾ zahrady a sady
¾ lesní pĜírodní
spoleþenstva,
lesní podrost
¾ jedinec a druh
( jméno rodové
a druhové)
¾ byliny a dĜeviny
¾ stavba tČla
rostlin
¾ pĜizpĤsobení
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4. a 5. roþník
Encyklopedie, atlasy,
internet

ýj, Ma, Pþ,Vv

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

Školní výstup
význam v pĜírodČ
a pro þlovČka

¾ zhodnotí nČkteré
konkrétní þinnosti
þlovČka v pĜírodČ
a rozlišuje aktivity,
které mohou
prostĜedí i zdraví
þlovČka
podporovat nebo
poškozovat

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

¾

rostlin roþní
dobČ
bezobratlí x
obratlovci
ryby
obojživelníci
plazi
ptáci
savci

Poznámky

Dle možností dČtí a výbČru
uþitele
5. roþník
4. a 5. roþník

¾ orientuje se
v atlasech a
encyklopediích,
umí vyhledat
informace na
internetu

¾
¾
¾
¾
¾

¾ zná rozmanitost
podmínek života
na Zemi;

¾ ochrana pĜírody
a životního
prostĜedí

¾ zná význam
þistoty ovzduší ,
vodstva, pĤd
¾ zná význam
rostlinstva a
živoþišstva na
Zemi
¾ chápe
odpovČdnost lidí
za ochranu a
tvorbu životního
prostĜedí,
ochranu rostlin a

4. a 5. roþník
Encyklopedie, atlasy,
internet
TĜídČní odpadu
Ochrana zdraví

¾ ekologie a
ochrana pĜírody
¾ význam lesĤ pro
krajinu a þlovČka
¾ spoleþenstva

4. a 5. roþník
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PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

EVO

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP

¾ založí jednoduchý
pokus, naplánuje
a zdĤvodní
postup, vyhodnotí
a vysvČtlí výsledky
pokusu

Školní výstup

Poznámky

živoþichĤ,
likvidaci odpadĤ
¾ rozlišuje živelné
pohromy a
ekologické
katastrofy

rostlin a
živoþichĤ a jejich
vzájemné vztahy
¾ polní práce,
hnojení

¾ umí zmČĜit
objem,
teplotu,délku,
þas, stanovit
hmotnost

¾ pokus – mČĜení
tČlesné
teploty,výšky,
hmotnosti
¾ mČĜení na
stopkách
¾ pokus se
svíþkou

4. roþník
Stopky, váha, metr,
teplomČr, odmČrný válec a
kádinka

Tv, Ma, Vv,Pþ

¾ pokus –
pĜivedení vody
k varu
¾ pokus –
ochlazení vody,
pĜemČna páry
v kapky vody
¾ pokus s ledem
¾ pokus –

Svíþka, varná konvice,
sklenČný kryt, kostky ledu,
sklo, pĤda

Ma, Pþ, ýj

¾ pĜedvede pokus
– pĜítomnost
kyslíku
¾ provede pokus –
bod varu, bod
mrazu

¾ provede pokus o
ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy
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Výstup z RVP

Školní výstup
rozpustnosti a
tvrdosti hornin a
nerostĤ

¾ provádí pokusy
s pĤdou

¾ provádí pokusy
s rostlinami

Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

rozpustnost
kĜemene, soli
apod. ; tvrdost
hornin – vrypy
do skla
¾ pokus –
pĜítomnost
organismĤ
v pĤdČ

4. a 5. roþník

¾ pokus – klíþení,
rĤst,
pĜesazování,
sadba a setí,
ošetĜování
rostlin

¾ pozoruje zvíĜata
¾ pozorování
projevĤ
domácího
zvíĜete

ZŠ Pardubice – Studánka
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ýLOVċK A JEHO ZDRAVÍ

Výstup z RVP
žák
¾

¾

¾

¾

využívá poznatkĤ o
lidském tČle
k vysvČtlení základních
funkcí jednotlivých
orgánových soustav a
podpoĜe vlastního
zdravého zpĤsobu
života
rozlišuje jednotlivé
etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji
dítČte pĜed a po jeho
narození
úþelnČ plánuje svĤj
þas pro uþení, práci,
zábavu a odpoþinek
podle vlastních potĜeb
s ohledem na
oprávnČné nároky
jiných osob
uplatĖuje úþelné
zpĤsoby chování
v situacích
ohrožujících zdraví a
v modelových

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup

¾

¾

¾

Uþivo

Žák popisuje základní
stavbu a funkci
lidského tČla, rozdíly
mezi pohlavími,
jednotlivé etapy
lidského života a
orientuje se ve
reprodukþním
procesu

lidské tČlo - životní
potĜeby a projevy, základní
stavba a funkce, pohlavní
rozdíly mezi mužem
a ženou, základy lidské
reprodukce, vývoj jedince,
základní orgány a jejich
funkce

Žák uplatĖuje
základní návyky
osobní a intimní
hygieny, orientuje se
v denním,
pohybovém a
stravovacím režimu
Žák rozlišuje
bezpeþné a
nebezpeþné prostĜedí
a chování, uplatĖuje
zásady správného

péþe o zdraví, zdravá
výživa - denní režim,
pitný režim, pohybový
režim, zdravá strava

osobní bezpeþí bezpeþné chování
v rizikovém prostĜedí,
bezpeþné chování
v silniþním provozu
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Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

4. roþník

ýj, PĜ, Vl, Vv
PrĤĜ. t.: OSV

4. a 5. roþník

ýj, PĜ, Pþ, Vv
PrĤĜ. t.: OSV, EVO

4. a 5. roþník
Dopravní hĜištČ

Školní vzdČlávací program

PrĤĜ. t.: OSV, MEV

Výstup z RVP

Školní výstup

situacích simulujících
mimoĜádné události
¾

¾

¾

¾

¾

pĜedvede
v modelových
situacích osvojené
jednoduché zpĤsoby
odmítání návykových
látek
uplatĖuje základní
dovednosti a návyky
související s podporou
zdraví a jeho
preventivní ochranou
ošetĜí drobná poranČní
a zajistí lékaĜskou
pomoc
uplatĖuje ohleduplné
chování k druhému
pohlaví a orientuje se
v bezpeþných

ZŠ Pardubice – Studánka

¾

¾

¾

chování
v nebezpeþných
situacích (pĜivolání
pomoci)
Žák se orientuje
v silniþním provozu,
zná a respektuje
pravidla v roli chodce
a cyklisty
Žák se orientuje a
chápe nebezpeþí
návykových látek a
jejich vliv na zdraví

Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

v roli chodce a cyklisty,
krizové situace (šikana,
týrání, sexuální
zneužívání atd.),
brutalita a jiné formy
násilí v médiích, služby
odborné pomoci
situace hromadného
ohrožení
návykové látky a
zdraví - odmítání
návykových látek, hrací
automaty a poþítaþe

PrĤĜ. t.: OSV, MEV

Pþ, Vv

Žák rozpozná
pĜíznaky bČžných
nemocí, orientuje se
v užívání lékĤ,
dokáže poskytnout 1.
pomoc

péþe o zdraví - nemoc,
drobné úrazy
a poranČní, první
pomoc, úrazová
zábrana; osobní, intimní
a duševní hygiena stres a jeho rizika;
reklamní vlivy

Žák se orientuje
v pohlavních
odlišnostech jedincĤ

partnerství,
rodiþovství, základy
sexuální výchovy rodina a partnerství,
biologické a psychické
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4. a 5. roþník

4. a 5. roþník
PrĤĜ. t.: OSV, MEV, VDO

Školní vzdČlávací program

Výstup z RVP
zpĤsobech sexuálního
chování mezi chlapci a
dČvþaty v daném vČku

ZŠ Pardubice – Studánka

Školní výstup
a rozliší jednotlivé
pohlavní orgány a
jejich funkci, popisuje
vývoj jedince,
sexuální chování
mezi lidmi, rozliší
nebezpeþí sexuálního
zneužívání, osvojuje
si dovednost Ĝíci ne

Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata,
mezipĜedmČtové
vztahy

zmČny v dospívání,
etická stránka sexuality,
HIV/AIDS (cesty
pĜenosu)

232

Školní vzdČlávací program

