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„Příroda sice tvoří nadání, 

ale osud mu teprve dá vyniknout“ 

 
   Francois de La Rochefoucauld 
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CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO MIMOŘÁDNĚ NADANÉ ŽÁKY 
 

 Obecné předpoklady a východiska realizace programu 
  

 Program vzdělávání pro mimořádně nadané žáky přímo vychází z myšlenek školního vzdělávacího programu Šance, na který přímo navazuje. Jeho struktura 

je realizován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Formálně i obsahově je realizován dle platných legislativních norem a 

dokumentů MŠMT, jimiž jsou: 

  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

 Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení § 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí 

vyhlášky č. 73/2005 Sb 

 Základní škola realizuje projekt zabývající se vzděláváním mimořádně nadaných žáků (MNŽ) v rozumových oblastech na 1. stupni ZŠ kontinuálně od 

1.9.2006. Program je založený na zařazení skupinky MNŽ do běžných tříd. V průběhu výuky jsou žáci vyčleňováni na některé hodiny a předměty. Jde o projekt 

otevřený, jež se ve svém průběhu postupně proměňoval až do současné podoby. 

 Pilíři tohoto programu je etická výchova, výuka cizích jazyků již od 1. ročníku a vyčlenění MNŽ na některé předměty. V 1. a 2. ročníku je kladen důraz na 

rozvoj dovedností v oblastech matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Ve 3. ročníku je vzhledem ke vzdělávacímu obsahu upřednostňována nauka o světě, 

na úkor českého jazyka a matematiky. 4. a 5. ročník se pak soustřeďuje na vybudování studijních center pod vedením odborníků v předmětech matematika a český 

jazyk. Tato centra mají přispět k prohlubování badatelských dovedností žáků a cíleně je vést ke zvládání obtížnějších učebních strategií. Žáci jsou v rámci programu 

vyučováni na základě Školního vzdělávacího programu ŠANce, školní koncepce vzdělávání mimořádně nadaných žáků a skupinových vzdělávacích plánů. 

 Výuka je zajišťována kvalifikovanými zkušenými pedagogy-elementaristy (v rolích třídních učitelů kmenových tříd), zvláště proškolenými pedagogy (ve 

vedení segregovaných skupin mimořádně nadaných žáků), dalšími odborníky ve svých oborech (certifikovaní lektoři etické výchovy, učitelé cizích jazyků, vyučující 

2. stupně ZŠ,…) a specialisty (výchovný poradce, speciální pedagog, poradenský psycholog, apod.). Celý program je spoluvytvářen a monitorován Centrem nadání, 

které se též zabývá vzděláváním a volnočasovými aktivitami MNŽ, stejně jako podporou rodin s mimořádně nadanými dětmi i dalším vzděláváním pedagogických 

pracovníků v oblasti výuky mimořádně nadaných. Dalšími spolupracujícími institucemi jsou Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 a Pedagogická 

fakulta Univerzity Karlovy. 

 Přínosem vyčleňování MNŽ v rámci programu je například možnost individuálního přístupu, práce v malých skupinách, nebo rozšířené studijní možnosti 

podle schopností žáků, vytváření konkurenčního prostředí, častější zařazování projektů, prezentací a her do výuky, popřípadě rychlejší tempo vzdělávání. 

Pedagogové pracují s dětmi širokou škálou aktivizujících metod a zaměřují se na rozvoj potenciálu a schopností dětí. 

 Integrace ve vrstevnické skupině je naopak přínosem díky rozvoji spolupráce žáků ve větším kolektivu, rozvoji sociálních vazeb a možnosti srovnání se 

spolužáky. MNŽ se zároveň učí přizpůsobit ostatním spolužákům. 
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 Zařazování žáků do programu, jejich hodnocení a vyřazování z programu 
 

 Do programu vzdělávání mimořádně nadaných žáků jsou zařazováni pouze žáci, kteří prošli diagnostikou školského poradenského zařízení zaměřujícího se 

na problematiku mimořádně nadaných. Žák tedy musí splňovat podmínku mimořádného nadání, které v nejširší možné míře definuje Joan Freemanová. Vysoce 

nadaní jsou zde definováni jako ti, kteří buď vykazují mimořádně vysokou úroveň své činnosti, ať už v celém spektru nebo v omezené oblasti, nebo ti, jejichž 

potenciál ještě nebyl pomocí testů ani experty rozpoznán. Je rozdíl mezi zjevným nadáním dětí, nebo adolescentů a dospělých. Nadání dětí je obvykle vnímáno jako 

rychlejší vývoj v porovnání s jejich vrstevníky, nadání dospělých je spatřováno ve vysoké úrovni činnosti, založené na mnohaleté usilovné práci ve zvolené oblasti. 

 Nadání se může týkat současně více oblastí, např. intelektu, umění, tvořivosti, pohybových a sociálních dovedností, nebo může být omezeno na jednu či dvě 

z nich. Ale potenciál, ať už je jakýkoli, se může rozvinout do mimořádně vysoké úrovně činnosti pouze v podmínkách poskytujících přiměřené vybavení a 

psychologické příležitosti k učení. Tento vzdělávací program se zaměřuje na vzdělávání žáků mimořádně nadaných v rozumových oblastech. 

 Žák může být zařazen do programu vzdělávání mimořádně nadaných při vstupu do 1. ročníku, nebo v průběhu plnění povinné školní docházky na 1. stupni 

ZŠ, pokud to průběh programu dovolí. Podmínkou zařazení do programu je odevzdání přihlášky (dostupná na webových stránkách školy v sekci Ke stažení), 

vyplněné rodiči a doplněné vyjádřením registrujícího praktického lékaře dítěte, vyjádřením určeného školského poradenského zařízení a předškolního zařízení, které 

dítě navštěvuje. Přihlášku do 1. ročníku je možné podat ode dne zápisu dítěte do června příslušného kalendářního roku, tj. před nástupem dítěte do základní školy. 

 Hodnocení žáků zařazených do programu probíhá běžnými způsoby hodnocení využívanými v základních školách a řídí se pravidly pro hodnocení žáků 

zakotvenými ve školním vzdělávacím programu a na základě Pravidel pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání. Na vysvědčení jsou žáci klasifikováni, tj. 

hodnoceni známkami, za ovládnutí standardního učiva dle učebních osnov Školního vzdělávacího plánu ŠANce a bodově se slovním doprovodem (na samostatném 

listě) za práci v programu vzdělávání mimořádně nadaných. 

 Žáci mohou být z programu vyřazeni na žádost zákonných zástupců, či pro nesplnění některých podmínek programu. O jejich vyřazení rozhoduje ředitelka 

školy. 

 

 

 Personální zabezpečení programu 

 
 Personální zabezpečení programu a jeho supervizi zajišťuje základní škola ve spolupráci s dalšími institucemi, které se spolupracují na realizaci programu. 

Vlastní řízení a pedagogické vedení tohoto programu je prováděno přímo pracovníky základní školy. První spolupracující institucí je školské poradenské zařízení, 

konkrétně Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, podílející se na diagnostice mimořádného nadání žáků vstupujících do programu, 

psychologické péči o tyto žáky v průběhu programu a spoluvytváření individuálních či skupinových vzdělávacích plánů. Pedagogické poradenství, proškolování 

pedagogů a odborné konzultace k vedení výuky mimořádně nadaných žáků garantuje občanské sdružení Centrum nadání. Dalšími externími spolupracovníky jsou 

sdružení StaN-ECHA, Mensa ČR či TALNET. 

 Program vzdělávání mimořádně nadaných žáků je v pedagogické oblasti zajišťován pracovníky základní školy. Na jeho realizaci se podílí ředitel školy, 

koordinátor programu, výchovný poradce, třídní učitel, učitel studijní skupiny mimořádně nadaných žáků, další pedagogové, vychovatelé školní družiny a ve třídách 

s dalšími integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami i asistenti pedagoga. 
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 Ředitel školy řídí celkové podmínky projektu, stanovuje časové rozvržení výuky (rozvrh hodin), zajišťuje komunikaci s odbornými pracovišti a dalšími 

spolupracujícími subjekty, zajišťuje personální a finanční prostředky potřebné pro běh programu, vysílá pedagogické pracovníky na akce dalšího vzdělávání 

(DVPP). Kontroluje výstupy supervizí a oficiální výstupy na úrovni školy. 

 Koordinátor programu vzdělávání mimořádně nadaných žáků provádí vymezení formy a obsahu žákovských portfolií, kontroluje jejich plnění, rozvoj a 

meziročníkovou návaznost. Koordinuje návaznost výuky v jednotlivých ročnících, spolu s vyučujícími 1. stupně vypracovává dlouhodobý plán rozvoje, též 

koordinuje dlouhodobé a trvalé aktivity v programu, podílí se na přípravě projektů, dále koordinuje sjednocování pravidel hodnocení ve vzdělávání mimořádně 

nadaných žáků. Vede evidenci literatury, časopisů, odborných a metodických příruček, učebních pomůcek, využívání IT pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků a 

navrhuje jejich doplňování. Sleduje kvalitu a návaznost projektů v oblasti volnočasových a mimoškolních aktivit. Kontroluje plnění a návaznost pedagogické 

diagnostiky mimořádně nadaných žáků v jednotlivých ročnících i kontinuálně v průběhu vzdělávání jednotlivých žáků, kontroluje vypracovávání a naplňování 

tematických plánů rozvíjející výuky v segregovaných skupinách. Ve spolupráci s vedením školy připraví hodnocení programu vzdělávání mimořádně nadaných žáků 

ve škole, zpracuje názory všech účastníků projektu. Dále ve spolupráci s ředitelem školy a výchovným poradcem vybírá vhodné akce dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. V oblasti personálního obsazení projektu má poradní hlas. 

 Výchovný poradce účinně komunikuje se všemi účastníky programu, spolupracuje na realizaci nezávislého dozoru – supervizích, zajišťuje odborné 

přednášky pro pedagogy i rodiče mimořádně nadaných žáků. Dále zpracovává podklady pro navýšení finančních prostředků na žáky zapojené v projektu 

poskytovaných Magistrátem hlavního města Prahy. Podílí se na zpracování skupnových vzdělávacích plánů, kontroluje jejich formu, obsah a plnění. 

 Třídní učitel třídy s programem vzdělávání mimořádně nadaných žáků spolupracuje při tvorbě skupinových vzdělávacích plánů, zodpovídá za aktualizaci 

podkladů a kontrolních vyšetření důležitých pro zařazení žáka do skupiny mimořádně nadaných žáků, distribuci výsledků vyšetření všem zúčastněným a seznámení 

s nimi. Provádí pedagogickou diagnostiku žáků v aktuálním ročníku. Zpracovává tematické plány daného ročníku, v závislosti na nich zodpovídá za plnění těchto 

plánů a kontroluje jejich plnění. Vypracovává a zadává pro program standardizované pololetní a čtvrtletní ročníkové práce. Je uvádějícím učitelem pro vyučující 

studijní skupiny mimořádně nadaných žáků v daném ročníku, seznamuje jej s během programu a zapojenými žáky. Účinně komunikuje s rodiči žáků zapojených v 

programu. Zajistí, aby rodiče dodali či doplnili vstupní a následná kontrolní vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny, dále zajistí, aby rodiče doložili pro 

potřeby vedení portfolia podrobnou anamnézu vývoje žáka před vstupem do programu. Spolupracuje s rodiči na jejich hodnocení úspěšnosti práce žáka ve skupině 

mimořádně nadaných žáků a hodnocení kvality programu. 

  Učitel studijní skupiny mimořádně nadaných žáků zodpovídá za tvorbu skupinových vzdělávacích plánů jím vyučovaných žáků, za jejich plnění a 

průběžné doplňování. Ve spolupráci s třídním učitelem provádí pedagogickou diagnostiku. V závislosti na získaných poznatcích o studijní skupině vypracovává 

rozvíjející tematické plány. Zodpovídá za kompletní administrativu žákovského portfolia spojenou s účastí žáka v programu a za archivaci důležitých prací žáka. 

Účinně komunikuje s rodiči, pravidelně je seznamuje s vývojem ve studijní skupině (individuální úspěšnost žáka, jeho kázeň, výhledy,…). 

 Další pedagogové vyučující ve studijní skupině mimořádně nadaných žáků se na základě žákovských portfolií a již zpracovaných skupinových vzdělávacích 

plánů seznamují s podklady a vyšetřeními vyučovaných žáků. S ohledem na svou specializaci spolupracují při tvorbě aktuálních skupinových vzdělávacích plánů. V 

rámci svého předmětu vypracovávají základní a rozvíjející tematické plány. Účinně komunikují s třídním učitelem. 

 Vychovatelé školní družiny, popřípadě asistenti pedagoga se seznamují s výsledky vyšetření ze školského poradenského zařízení. Komunikují s třídním 

učitelem a v případě potřeby učitelem studijní skupiny mimořádně nadaných žáků či výchovným poradcem. Vychovatelé školní družiny též zajišťují žákům 

volnočasové aktivity s nabídkou zájmových programů. Asistenti pedagoga se dále seznamují se vzdělávacími plán  mimořádně nadaných žáků v konkrétní třídě. 
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 Výchovné a vzdělávací strategie zdůrazňované v programu 
  směřující k posilování a upevňování klíčových kompetencí obsažených v RVP ZV 

 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 žáci se spolupodílejí na vytváření pravidel ve výukových skupinách 

 prezentujeme výsledky prací žáků (výstavy, web., sympozia, soutěže, olympiády, Den otevřených dveří…) 

 umožňujeme žákům přístup k různým zdrojům informací (Městská knihovna, školní knihovna, internet ve třídách, odborné pracovny…) 

 každého žáka prezentuje osobní portfolio 

 nabízíme žákům kvalitní volnočasové aktivity s přihlédnutím na osobní rozvoj dítěte 

 vytváříme útulné, podnětné a přátelské prostředí (práce žáků s ohledem na aktuální život školy…) 

 od 3. ročníku uzavíráme se žákem dohodu o náplni a formě jeho vzdělávání v programu 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 poskytujeme přístup k informačním technologiím 

 umožňujeme žákům doplňovat informace při návštěvách Městské knihovny, muzeí a galerií 

 učíme žáky rozpoznat a pojmenovat problém a následně ho řešit 

 motivujeme žáky: 

o aby hledali řešení, a formou diskuze je učíme formulovat svůj názor, zaměřit se na podstatu věci a specifikovat závažnost problému 

o aby využívali informačních zdrojů ke kritickému třídění informací, ke shrnutí a vyvození obecných závěrů a k umění příměrem analyzovat 

informační zdroje a jejich obsah 

o aby své problémy řešili i úzkou spoluprací s lektory etické výchovy, dramatizací pohádek a scének, komplexní analýzou textu 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 používáme při práci různé metody učení (projekty, skupinová práce, pokusy) 

 učíme žáky pracovat s různými informačními zdroji (internet, encyklopedie, slovníky,…) 

 vypracováváme skupinové plány, dle kterých postupujeme při vzdělávání žáků nadaných 

 vedeme žáky propojování získaných poznatků na základě názornosti a problémových úloh (laboratorní práce, úlohy z praxe, modely) 

 snažíme se kladně motivovat žáky k zájmu o daný předmět střídáním různých metod práce a organizace práce používáme odbornou terminologii přiměřenou 

věku žáků a osvětlujeme ji žákům na konkrétních příkladech a aktivně ji dále používáme 

 stanovíme jasná kritéria hodnocení a na jejich základě vede žáky k sebehodnocení svého výkonu i výkonů ostatních žáků, učí se o problému diskutovat 

 vedeme žáky k vypracovávání standardizovaných ročníkových prací dle jejich nejlepších možností a schopností 
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 informujeme rodiče o vývoji žáka prostřednictvím portfolia 

 vytváříme podmínky a podporuje žáky v účasti na soutěžích, besedách a přednáškách pořádaných školou 

 dáváme žákům příležitost dorozumět se v cizích jazycích již od 1. ročníku (Aj) 

 žáci dostávají příležitost vystupovat s prezentací svých prací, názorů a dovedností nejen před spolužáky, ale i na veřejnosti a svoje stanoviska hájit, učitel 

podporuje u žáků sebevědomé vystupování a opírání se o ověřená fakta 

 podporujeme mezipředmětové vztahy formou školních projektů. 

 umožňujeme žákům využívat komunikační technologie 

 do hodin jazyků zařazujeme úlohy, kdy žáci pracují s knihami, časopisy, internetem 

 navozujeme různé společenské situace, které žáci řeší na základě svých komunikačních znalostí jazyka, jednotlivě, ve dvojicích i ve skupinách 

 vybízíme žáky k ověřování faktů a informací ve více zdrojích (internet, denní tisk, knihy…) 

 vybízíme žáky k vlastní tvořivosti a nápadům, při kterých se projeví jejich schopnost komunikovat v rodném i cizím jazyce 

 podporujeme u žáků sebevědomé vystupování a opírání se o ověřená fakta, motivuje žáky pro sebezdokonalování, ale také využívání individuálních 

schopností, znalostí, fantazie, umění improvizovat, reagovat v neočekávaných situacích, vyjádřit svůj názor a to simulováním různých situací 

 učíme žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěné, elektronické) 

 

 

 vedeme žáky k systematickému vedení portfolia v předem dané formě a obsahu 

 v průběhu výuky seznamujeme žáky s různými technologiemi – ICT, keramická a řezbářská dílna,… 

 formou projektů seznamujeme žáky se základy podnikání a možnostmi budoucího profesního uplatnění 

 nabízíme pestrou skladbu volnočasových aktivit 

 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

naším cílem je naplnění základních hodnot „Respekt – tolerance – pravidla – tradice“ 

 

 vedeme tím děti ke vzájemné pomoci, respektu a toleranci  

 seznamujeme žáky s různými kulturami, náboženstvími, rasami a orientacemi 

 pořádáme setkání s rozličně myslícími a orientovanými lidmi  

 vedeme děti k úctě práce druhých 

 pomocí různých zdrojů – informačních seznamujeme žáky s odpovídajícími normami a regulemi  

 přehráváme s dětmi případné modelové situace, tyto situace poté rozebíráme a analyzujeme a určíme správné řešení 

  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Nová ŠANce 

PŘÍLOHA – Program vzdělávání mimořádně nadaných žáků 

 

Základní škola nám. Curieových 

náměstí Curieových 2, Praha 1 

8 
 

 

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ 

 

 vedeme žáky k ovládání běžně používaných digitálních zařízení, aplikací a služeb a jejich využívání při učení  

 vedeme žáky k samostatnému rozhodování, jaké technologie využít pro řešení konkrétních situací a problémů 

 výukou i osobním příkladem učíme žáky získávat, vyhledávat, kriticky posuzovat data informace 

 umožňujeme žákům vytvářet a upravovat digitální obsah, motivujeme je ke kombinování různých formátů, vyjadřování se za pomoci digitálních 

prostředků 

 učíme žáky využívat digitální technologie, aby si usnadnili práci, zautomatizovali rutinní činnosti, zjednodušili své postupy a zkvalitnili výsledky své 

práce 

 vedeme žáky k chápání významu digitálních technologií a motivujeme je pro seznamování se s novými technologiemi 

 výukou i osobním příkladem učíme žáky kriticky hodnotit přínos i rizika využívání digitálních technologií 

 učíme žáky předcházet situacím ohrožujícím bezpečnost a zdraví při spolupráci, komunikaci a sdílení informací 

 vedeme žáky k etickému jednání v digitálním světě 
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UČEBNÍ PLÁN PROGRAMU PRO MIMOŘÁDNĚ NADANÉ ŽÁKY 
 

 Učební plán pro 1. období 1. stupně 
 

Ročník Počet hodin 

vyčlenění (segregace) 

v rámci povinné 

výuky celkem 

Počet hodin 

vyčlenění (segregace) 

jednotlivých 

předmětů 

Předměty Další aktivity v rámci programu 

 

1. 13 + 2 

5 M Etická výchova (1 hodina/týdně v celém 

kolektivu kmenové třídy) 

Projektová výuka 

Mimoškolní aktivity 

Volnočasové aktivity 

8 Čj 

2 Aj* 

2. 13 + 2 

5 M Etická výchova (1 hodina/týdně v celém 

kolektivu kmenové třídy) 

Projektová výuka 

Mimoškolní aktivity 

Volnočasové aktivity 

8 Čj 

2 Aj* 

3. 6 + 3 

2 M Etická výchova (1 hodina/týdně v celém 

kolektivu kmenové třídy) 

Projektová výuka 

Mimoškolní aktivity 

Volnočasové aktivity 

2 Čj 

3 Aj* 

2 NS 
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 Učební plán pro 2. období 1. stupně 
 

Ročník Počet hodin 

vyčlenění (segregace) 

v rámci povinné 

výuky celkem 

Počet hodin 

vyčlenění (segregace) 

jednotlivých 

předmětů 

Předměty Další aktivity v rámci programu 

(pracovní dílny) 

4. 8 + 3 

2 M 
Etická výchova (1 hodina/týdně v celém 

kolektivu kmenové třídy) 

Projektová výuka 

Mimoškolní aktivity 

Volnočasové aktivity 

2 Čj 

3 NS 

3 Aj* 

1 IT 

5. 8 + 3 

1 M Etická výchova (1 hodina/týdně v celém 

kolektivu kmenové třídy) 

Projektová výuka 

Mimoškolní aktivity 

Volnočasové aktivity 

2 Čj 

4 NS 

3 Aj* 

  1 IT  

 
*) Výuka anglického jazyka probíhá ve výukových skupinách vytvořených dle vstupních jazykových znalostí žáků. Ověření znalostí a dovedností probíhá na 

začátku 1. ročníku obrázkově – poslechovým testem, který žáky rozřadí do čtyř úrovní, dle předchozího seznámení se s anglickým jazykem. Počet jednotlivých 

skupin v dané úrovni kolísá v každém školním roce dle konkrétních znalostí a dovedností žáků. 

Vstupní úrovně jazykových znalostí: 
1. žáci s odlišným mateřským jazykem (Aj), žáci z bilingvních rodin, žáci před vstupem do školy dlouhodobě pobývající v anglofonním 

prostředí 

2. žáci navštěvující v období předškolního vzdělávání tzv. „anglické“ či mezinárodní mateřské školy 

3. žáci navštěvující v rámci předškolního vzdělávání kurzy Aj 

4. žáci bez zkušenosti s anglickým jazykem 
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KONKRETIZACE VZDĚLÁVACÍCH OBSAHŮ  
A HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ 

 

Konkretizace rozdělení základního a rozšiřujícího učiva 
v segregovaných skupinách MNŽ 

 

Bodové hodnocení rozšiřujícího učiva v segregovaných 
skupinách MNŽ 
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1. ročník 
Český jazyk a literatura 

Matematika 

 

Kritéria bodového hodnocení 
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Český jazyk a literatura 

 

 

Základní učivo Rozšiřující učivo 

Jazyková výchova 

 Zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé řeči, intonace, 

členění souvislé řeči (pauzy, frázování) 

 Slovní zásoba, význam slova, obohacování slovní zásoby 

 Pořádek slov ve větě 

 Kultura jazyka a řeči 

Literární výchova 

 Poslech literárních textů 

 Zážitkové čtení a naslouchání 

 Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních 

textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, 

dramatizace, vlastní výtvarný doprovod 

 Základní literární pojmy – rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň, 

pohádka, bajka, povídka, spisovatel, básník, divadelní představení, 

herec, režisér, verš, rým, přirovnání 

 Ilustrace 

Komunikační a slohová výchova 

 Čtení – plynulé čtení jednoduchých vět 

 Užívání správného slovního přízvuku, uplatnění přirozené intonace, 

hlasité a tiché čtení s porozuměním 

 Základní formy společenského styku – oslovení, pozdrav, 

poděkování, děj – základ vypravování – dodržování posloupnosti 

dějů na základě pozorování, jednoduchý popis 

 Základní hygienické návyky při psaní 

 Čtenářská zkušenost (nejen) prostřednictvím dílny čtení 

 Individuální projekty 

 Tvůrčí psaní 

 Rozšíření literární teorie 

 Práce s textem a jeho rozbor 

 Mediální výchova 

 Vyhledávání informací a práce s nimi 

 Jazykové hry 
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 Matematika 

 
Základní učivo Rozšiřující učivo 

Číselný obor 0 až 20 

 Číselná řada 

 Vztahy větší, menší, rovno 

 Číslice 

 Čtení a psaní čísel 

 Znaménka <, >, +, -, = 

 Porovnávání čísel 

 Počítání předmětů, kroků, trojúhelníků, hry s kostkami, hadi…v 

daném souboru, vytváření různých konkrétních souborů s daným 

počtem prvků 

 Řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel, rozšíření 

číselného oboru dle možností a schopností dětí 

 Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku 

 Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku 

 Řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání, více, méně 

 

Orientace v prostoru 

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

hned za 

 Rovinné obrazce trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh 

 Tělesa koule, krychle, kvádr 

 Rozšíření oboru do 100 

 Individuální projekty 

 Hlavolamy 

 Rozvoj logického myšlení 

 Matematické detektivky 

 Matematické pohádky 

 Rozvoj prostorové a plošné představivosti 

 Tvorba návodů a pracovních listů 

 Rozšíření učiva z geometrie 
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 Kritéria bodového hodnocení  

 

Český jazyk a literatura, max. 75 bodů za pololetí 

Individuální projekt    20 bodů 

Práce v hodinách    5 bodů 

Dílna čtení    10 bodů 

Individuální prezentace       15 bodů 

Mluvní cvičení     5 bodů 

Slohová cvičení    10 bodů 

Analýza literárních textů    10 bodů 

 

Matematika, max. 75 bodů za pololetí 

Individuální projekt    20 bodů 

Práce v hodinách    5 bodů 

Tvorba pracovního listu pro spolužáky 10 bodů 

Individuální ústní prezentace       15 bodů 

Tvorba návodu, pracovního postupu     5 bodů 

Cvičení z geometrie    10 bodů 

Řešení úloh rozšiřujícího učiva    10 bodů 
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2. ročník 
Český jazyk a literatura 

Matematika 

 

Kritéria bodového hodnocení 
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 Český jazyk a literatura 

 

Základní učivo mluvnice Základní učivo literatura Rozšiřující učivo 

 Vlastní jména osob 

 Věta, druhy vět 

 Význam slova – slova významem 

nadřazená, podřazená a souřadná 

 Hlásky, dvojhlásky, psaní ů,ú 

 Pravopisně tvrdé a měkké souhlásky 

 Skupiny dě, tě, ně, mě, bě, pě, vě 

 Slovní druhy 

 Souvětí a spojky 

 Rozhovor 

 Vyprávění 

 Popis věci 

 Recitace 

 Dramatizace 

 Čtenářský deník 

 Dopis 

 Popis zvířete 

 Vedení kulturního deníku 

 Individuální projekty – 2 za pololetí 

 Kreativní psaní – dodržení tématu, 

dodržení slohového útvaru či literárního 

žánru 

 Dokončování příběhu 

 Analýza textu – odhalení záměru autora 

 Jazykové hry, křížovky… 

 Rozšíření učiva o slovních druzích – 

určování všech slovních druhů v textu 

 

 

 Matematika 

 

Základní učivo Rozšiřující učivo 

 Početní operace v oboru do 100 

 Násobení a dělení „malá násobilka“ 

 Části celku – 1/3, ¼, 1/8….. 

 Evidence tabulkou  

 Kombinatorika v rovinné geometrii 

 Matematizace reálné situace 

 Rýsování a měření  

 Obsah čtverce a obdélníka 

 Geometrie trojúhelníku 

 Prostředí grafu 

 Hodina a její části 

 Orientace v čase 

 Základy zlomků 

 Peníze – reálné úlohy 

 Prostorová geometrie – geomag, origami, dřívkové stavby 

 Početní operace s využitím římských čísel 

 Logické úlohy – dokončování naznačené posloupnosti, části celku 

s pohybem v prostoru… 

 Porovnání výšky a délky – odhad rozměrů 

 Slovní úlohy s větším množstvím postupných kroků v řešení, i s více 

početními operacemi 

 Úlohy s více řešeními 
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 Kritéria bodového hodnocení 

 
Maximální bodové hodnocení za český jazyk a literární výchovu 75 b. 

 

Systematické vedení kulturního deníku 10b. 

5 x Průběžná cvičení z rozšiřujícího učiva 

Verbálně-logické úlohy 

Lingvistické a literární hříčky 
5b. 

Didakticko diagnostický test 10b. 

Pololetní písemná práce z rozšiřujícího 

učiva 
10b. 

Individuální projekt 

"Koumáci v pravěku" 
10b. 

Individuální projekt 2. čtvrtletí 10b. 

 

Zadání jednotlivých úkolů bude konkretizováno žákům přímo ve výuce.  

 

 

Maximální bodové hodnocení za matematiku 75 b. 

 

Příprava zajímavé práce matematického 

zaměření pro spolužáky 
10b. 

7 x Průběžná cvičení z rozšiřujícího učiva 

Logické úlohy 

Sudoku 
5b. 

Didakticko diagnostický test 15b. 

Pololetní písemná práce z rozšiřujícího 

učiva 
15b. 

 

Zadání jednotlivých úkolů bude konkretizováno žákům přímo ve výuce.  
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3. ročník 
Český jazyk a literatura 

Matematika 

Nauka o světě 

 

Kritéria bodového hodnocení  
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 Český jazyk a literatura 

 
Základní učivo Rozšiřující učivo 

 Poslech literárních textů 

 Zážitkové čtení a naslouchání 

 Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes, volná reprodukce 

 Dramatizace, vlastní výtvarný doprovod 

 Základní literární pojmy – literární druhy a žánry 

 Individuální projekty 

 Literární teorie a historie 

 Analýza textu 

 Čtenářská zkušenost 

 Dílna čtení 

 Tvůrčí psaní 

 Širší repertoár žánrů krásné literatury 

 Výstavba textu 

 Jazykové hry, hádanky, hříčky 

 

 

 

 Matematika 

Základní učivo Rozšiřující učivo 

Násobení v oboru přirozených čísel 

 

 

 

 

Písemné sčítání a odčítání dvoj- a trojmístných čísel 

 

Obsahy a obvody čtverce a obdélníku 

 

 

 

Trojúhelník, pravidelný šestiúhelník 

 

 

 Řešení náročnějších úloh s využitím násobení 

 Práce s tabulkou N 

 Vlastní úloha kamarádům 

 

 Vytvoření úloh na jednotné zadání 

 Prezentace, diskuse 

 

 Čtvercové obrazce 

 Zajímavé úlohy 

 Obhajoba řešení 
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Násobení trojmístného čísla 

 

 

 

Pohled zepředu 

 

Kvádr, krychle 

 

 

Sčítání a odčítání vícemístných čísel 

 

 

 

 

 

Polovina a čtvrtina 

 

 

 

Kružnice, kruh a jeho části 

 

 

 

Zaokrouhlování 

 

 

Slovní úlohy 

 

 

Plány staveb 

 

 

 

Válec, jehlan, kužel 

 Náčrty, rýsování 

 Úkoly s přírodním námětem 

 

 Trojmístná čísla kolem nás 

 Vlastní prezentace 

 

 Vnímání roviny a prostoru 

 Analýza problémových úloh 

 

 Trojrozměrná tělesa 

 Úlohy k diskusi 

 

 Dvojková soustava 

 Algebrogramy 

 

 Vlastní úlohy kamarádům 

 Hodiny, úkoly v čase 

 Řešení slovních úloh s časovými údaji 

 Sčítání a odčítání polovin, čtvrtin 

 

 Čtení a rozbor nákresů 

 Délka kružnice 

 Diagramy 

 

 Práce s daty 

 Velká čísla 

 

 Budování vlastního portfolia 

 Analýza úloh, diskuse o možnostech řešení 

 

 Technická dokumentace, výkresy 

 Měřítko plánu, mapy 

 Zmenšování, zvětšování, konstrukce 
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Nárys, půdorys a bokorys 

 

 

Koule 

 

 Zhotovení trojrozměrného modelu 

 Nákres sítě 

 

 Projekt – vlastní technický výkres tělesa 

 Prezentace 

 

 Rozvoj představivosti 

 Kulečník 

 Vesmírná tělesa 

 

 

 

 

 Nauka o světě 

Základní učivo – 1. pololetí Rozšiřující učivo 

Orientace podle mapy (plánu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mezilidské vztahy  
 

Seznámení s různými druhy map 
 Rozdělení map podle velikosti a znázornění 

 Mapy podle druhu zobrazení 

 Obeznámení se zeměpisnou šířkou a délkou 

 Sestavení plánu ulice a mapy města 

 Čtvercová síť a vyhotovení mapy 

Pravidla silničního provozu 
 Pravidla pro chodce 

 Pravidla pro cyklisty 

Zemský povrch 
 Měření výšky v krajině 

 Turistická mapa a mapa Evropy 

 Využití krajiny 

 Změna krajiny 

Komunikace mezi lidmi 
 Zvládání modelových situací 
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Svět kolem nás 

 

 

 

 

 

 

 Hledáni řešení konfliktů  

 Model chování uvnitř rodiny 

Morální vzory 
 Významná data z historie ČR 

 17. Listopad 

Systém kolem nás 
 Vláda  

 Ekonomika 

 Výroba 

 Rozpočet 

 Měříme vše 

 17. Listopad 

 

 
Základní učivo – 2. pololetí Rozšiřující učivo 

Lidské tělo 

 

 

 

 

 
Prvky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trávící soustava 
 Vypracování komplexní prezentace s tematikou „Trávící 

soustava, zuby a jazyk“ 

 Potrava a její složení 

 Krev 

 Stres a jeho zvládání 

Vzduch 
 Vlastnosti 

 Měření teploty 

 Složení 

Oheň 
 Co je oheň a proč hoří 

 Hasiči náplň a poslání 

Čas 
 Sledování vesmírných objektů 

 Stopy v čase (archeologie) 

Lovci a sběrači 
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První lidé  

 

 

 

 

 

 

 Přírodní způsob života 

 Zemědělství a usazování v sídlech 

 Politické systémy během lidských dějin 

 Rostliny a jejich složení 

 Půda 

 Návštěva Zemědělského muzea 

 

 

 Kritéria bodového hodnocení 

 

Kritéria hodnocení rozšiřujícího učiva literární výchovy, max. 50 bodů za pololetí 

 

Individuální projekty     20 bodů 

Domácí příprava      4 body 

Dílna čtení        6 bodů 

Analýza literárních textů     10 bodů 

Slohová cvičení      10 bodů 

 
 

Kritéria hodnocení rozšiřujícího učiva matematiky, max. 50 bodů za pololetí 

 

Příprava na výuku        2 body (hodnoceno maximálně 3x za pololetí) 

Práce ve skupině        2 body (hodnoceno maximálně 3x za pololetí) 

Zpracování zadaného úkolu         2 body (hodnoceno maximálně 4x za pololetí) 

Celková aktivita žáka                   2 body (hodnoceno maximálně 4x za pololetí) 

Estetické zpracování úkolů         2 body (hodnoceno maximálně 3x za pololetí) 

Domácí příprava na projekt       10 bodů 

Spolupráce se spolužáky na zadaném úkolu          2 body (hodnoceno maximálně 3x za pololetí) 
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Maximální bodové hodnocení za Nauku o světě v 1. pololetí – 50b. 

 

Vyhotovení mapy 10b. 

Ústava 10b. 

Hospodaření 10b. 

Krajina a její obraz 10b. 

Příprava a aktivita 10b. 
 

Maximální bodové hodnocení za Nauku o světě ve 2. pololetí – 50b. 

 

Prezentace trávící soustava 10b. 

Meteorologická stanice 10b. 

Dětská hasičárna - projekt 10b. 

Druhy půdy 10b. 

Zemědělská zahrádka 10b. 
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4. ročník 
Český jazyk a literatura 

Matematika 

Nauka o světě 

Informatika 

Kritéria bodového hodnocení 
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 Český jazyk a literatura 

Základní učivo Rozšiřující učivo 

Zážitkové čtení a naslouchání 
Poslech literárních textů 
Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná 

reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod 
Základní literární pojmy – literární druhy a žánry: hádanka, báseň, pohádka, bajka, 

povídka, spisovatel, básník, divadelní představení, herec, režisér, verš, rým, přirovnání 
Lyrická poezie, lyrik, epické básně 
Báje 
Sci-fi literatura 
Legenda 
Zosobnění 
Přirovnání 
Metafora 
Pověst 
Komiks 

Jazykové hry, křížovky 
Analýza textu – odhalení záměru autora 
Vedení kulturního deníku 
Analýza textu. Dokončování příběhu. 
Kreativní psaní – dodržení tématu, dodržení slohového útvaru či 

literárního žánru. 
Logické hry 
 

 

 

 Matematika 

Základní učivo Rozšiřující učivo 

 
ČÍSELNÝ OBOR DO 1 000 000 

- přirozená čísla, celá čísla, zlomky 
-posloupnost přirozených čísel do 1 000 000 

- počítání po statisících, desetitisících, tisících 

- zápis a čtení čísel v desítkové soustavě 

- porovnávání čísel 

- číselná osa 

- řešení jednoduchých nerovnic s užitím číselné osy 

- zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky 

BILAND A JINÉ 

- dvojková soustava zavedená pomocí bilandských grošů 

- bilndské číslo, počítání v Bilandu (+,-,*) 

- převod z bilandského čísla na desítkové a naopak 

- čtyřková, šestnáctková soustava 

- převody mezi čís. Soustavami 

 

NÁROČNĚJŠÍ SLOVNÍ ÚLOHY 

- řešení slovních úloh, důraz na čtení s porozuměním 
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- rozklad čísla v desítkové soustavě 

- pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel 

- pamětné násobení a dělení jednociferným číslem 

- písemné násobení jedno a dvouciferným činitelem 

- písemné dělení jednociferným dělitelem 

- odhad výsledku, kontrola výpočtu 

- řešení slovních úloh na porovnávání čísel, na početní výkony, na vztahy o n- více 

(méně), n-krát více (méně) 
- užívání závorek 

Zlomky: 

- celek, část, zlomek 

- čitatel, jmenovatel, zlomková čára 

- polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina 

- sčítání zlomků se stejným jmenovatelem 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

- vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

- rýsování rovnoběžek a různoběžek 

- vyznačování průsečíku 

- rýsování rovnoběžníku ve čtvercové síti 
- kolmice, kolmost 

- určování úhlů 

- rýsování kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou 

- rýsování čtverce a obdélníku ve čtvercové síti 
- kružnice, kruh 

- střed a poloměr a průměr kružnice 

- rýsování kružnice s daným středem a daným poloměrem 

- osa souměrnosti 

- souměrné útvary 

- konstrukce souměrného útvaru ve čtvercové síti 

- rovnoramenný trojúhelník 

- rovnostranný trojúhelník 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

-závislosti a jejich vlastnosti 

- diagramy, grafy, tabulky a jízdní řády 

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 
 

- slovní úlohy 

- číselné obrázkové řady 
- magické čtverce 
- prostorová představivost 
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 Nauka o světě 

Základní učivo Rozšiřující učivo 

Poloha ČR v Evropě 
Podnebí, tvary povrchu a vodstvo ČR 
Orientace, měřítko a legenda mapy 
Druhy map 
Lidská sídla 
Kulturní a přírodní památky ČR 
Kraje ČR 
Hlavní město Praha 

 
Menšiny v ČR. 
 
Porozumění odlišnostem a jejich tolerance. 
 

 
Finanční gramotnost, odhad a plánování. 
Platidla v ČR. 

 
Časová následnost historických událostí 
Práce s časovou osou 
 
Pravěk 
Velkomoravská říše 
Přemyslovci 
Jan Lucemburský a Karel IV.   
Jan Hus a husitství 
Jiří z Poděbrad 

 

Historické prameny a archeologické nálezy 
 
Vesmír 

 Vytyčování polohy a vzdálenosti v mapě 

 

 Mapa jako sídelná informace 

 Mapové vymezení slovanského osídlení 

 Legenda mapy 

 Individuální projekty (kraje, památky) 

 Doprava 

 
Evropská unie 
• Globalizace 
• Menšiny 
• Evropské instituce 
• Samospráva 
• Státní symboly 

 

 Příchod Slovanů z pravlasti 

 Velká Morava 

  

Středověk 
 Feudalismus  

 Zemědělství a jeho místo ve společnosti 

 Vznik Českého království 

 Města a jejich význam 

 
Renesance Českého království 
 Karel IV. 

 Praha a jiná města v monarchii 

 Města Evropy 

 Země Koruny české  
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Sluneční soustava 
Země a její pohyby 
 
Živá x neživá příroda 
Horniny a minerály 
Půda 
Látky a jejich vlastnosti  
Voda jako prostředí pro život 
Měření objemu 
 
Podnebí a počasí 
Podnebné pásy a typy krajiny (tundra, …) 
 
Příroda v ČR 
Společenstva lesa, louky, vody 
 
Ochrana přírody 

Akce v Zemědělském muzeu, vytváření posterů do výuky běžné třídy, 

třídění informací, práce s odborným textem. 

 

 

 Informatika 

Základní učivo Rozšiřující učivo 

Piktogramy, emotikony 
Kód 
Přenos na dálku, šifra 
Pixel, rastr, rozlišení 
Tvary, skládání obrazce 
 
Výukové metody a formy: 
Diskuse, badatelské aktivity, problémová výuka, samostatná práce ve dvojicích či 

skupinách 

 

Individuální projekt 

 

Diagramy, grafy, tabulky a jízdní řády 

 

Teorie programování, Scratch 

 

Šifry 

 

Logické úlohy 
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Sestavení programu a oživení robota 
Opakování příkazů 
 
Výukové metody a formy: 
Práce ve skupině, objevování, experiment, diskuse 
krokování, šipkový zápis 
 
Bee-Bot 

 

 
Data, druhy dat 
Doplňování tabulky a datových řad 
Kritéria kontroly dat 
Řazení dat v tabulce 
Vizualizace dat v grafu 

 
Výukové metody a formy: 
Praktické činnosti, experiment, samostatná práce, práce ve dvojici, diskuse 
 
Digitální zařízení 
Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace 
Ovládání myši 
Kreslení čar, vybarvování 
Používání ovladačů 
Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom) 
Kreslení bitmapových obrázků 
Psaní slov na klávesnici 
Editace textu 
Ukládání práce do souboru 
Otevírání souborů 
Přehrávání zvuku 
Příkazy a program 

 
Využití digitálních technologií v různých oborech: 

Nestandardní úlohy a problémy 
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Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví uživatele 
Počítačová data, práce se soubory 
Propojení technologií, internet 
Úložiště, sdílení dat, cloud, mazání dat, koš 
Technické problémy a přístupy k jejich řešení 
 
Výukové metody a formy: 
Diskuse, práce ve skupinách, samostatná práce, praktické činnosti, objevování, 

experiment, použití videa 

 

 

 Kritéria bodového hodnocení 

 

Bodové hodnocení – český jazyk a literatura – max. 40b. 

Individuální projekty  10 bodů 

Práce v hodinách  4 body 

Dílna čtení  6 bodů 

Analýza literárních textů  10 bodů 

Tvůrčí psaní  10 bodů 

 

 

Bodové hodnocení – matematika – max. 40b. 

 

1. pololetí: 

září    5 

říjen  10 

listopad   8 

prosinec   7 

leden  10 

2. pololetí: 

únor    5 
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březen    8 

duben  10 

květen    7 

červen  10 

 

Zadání jednotlivých úkolů bude konkretizováno žákům přímo ve výuce. Zadání individuálního projektu bude žákům sděleno přímo v hodinách. 

Na konci pololetí je vyhodnocen žákovský projekt. 

 

Bodové hodnocení – nauka o světě – max. 40b. 

 

Historie 10b. 

Společnost 10b. 

Přírodní téma 10b. 

Příprava a aktivita 10b. 

 

 

Bodové hodnocení – informatika – max. 30b. 

 

Šifrování 5b. 

Logické úlohy 7b. 

Nestandardní a problémové úlohy, práce 

v hodině 
8b. 

Individuální projekt 10b. 
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5. ročník 
Český jazyk a literatura 

Matematika 

Nauka o světě 

Informatika 

Kritéria bodového hodnocení 
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 Český jazyk a literatura 

Základní učivo Rozšiřující učivo 

Zážitkové čtení a naslouchání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná 

reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný 

doprovod 

 

 

 

 

Systematické vedení kulturního deníku 
 různorodé čtenářské záznamy přečtené doporučené i 

samostatně volené literatury 

 strukturovaný záznam a hodnocení vlastní četby 

 strukturovaný záznam a hodnocení navštívených kulturních 

akcí 

 objektivizované hodnocení 

 kriteriální hodnocení 

 sebehodnocení ve vedení kulturního deníku 

Mluvní cvičení 
 dle pokynů připravený a ústně přednesený informačně 

nosný text 

 hodnocení mluvního cvičení spolužáka 

 sebehodnocení vlastního mluvního cvičení 

 práce s kriteriálním hodnocením 

 
Analýza textu – odhalení záměru autora 
 umělecká stylizace 

 manipulace – reklama 

 autorský styl 

Tvůrčí psaní 
 dodržení autorského stylu 

 dodržení tématu a autorského záměru 

 dodržení slohového útvaru či literárního žánru 

 
Analýza literárního textu 
 struktura literárního díla 

 jazyk 

 styl 

 kompozice 
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Základní literární pojmy – literární druhy a žánry: hádanka, báseň, pohádka, bajka, 

povídka, spisovatel, básník, divadelní představení, herec, režisér, verš, rým, 

přirovnání 
 

 

 

 

 

 

 

 téma 

 smysl 

 pojmosloví literární teorie 

 čtenářský zážitek – jeho verbalizace 

 
Verbálně-logické úlohy 
Lingvistické a literární hříčky 
 
Individuální projekt  
 
Skupinový projekt 

 
Vedení předmětového portfolia 

 
 

 Matematika 

Základní učivo Rozšiřující učivo 

Geometrie 
 

 

 

 
Šifrování 

 

 

 

 

 

 
Dělitelnost 

 

 

Chápaní geometrie jako prostředek k výrobě 
 Technický výkres 

 Technické názvosloví  

 Výkres: Dřevěná cívka 

 Výkres: Umělá LEGO krabička 

Historie šifer 
 Cézarova šifra 

 Posun písmen 

 Čísla jako písmena 

 Piktogram  

 Slavní šifrovatelé 

 Kombinace osob 

Dělitelnost čísel a jejich základy 
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Míry v praxi  

 

 

 

 
Záporná čísla 
 

 

 
 

Poměr 

Setkávání s mírami kolem nás a jejich měření 
 Výška 

 Váha 

 Vzdálenost 

 
Pochopení záporných čísel a počítání s nimi  
 Krokování na schodech 

 Operace v „červených“ 

 Ekonomický výsledek 

 
Poměrová čísla a jejich využití 
 Sportovní výsledky 

 Princip sázek 

 Modely, mapy a měřítka 
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 Nauka o světě 

Základní učivo Rozšiřující učivo 

 
Evropa 
Evropské státy 
EU 
Cestování 
Svobodný občan  
Volby 
Práva a povinnosti 
Rozdělení moci ve státě 

 

 

 
Komunikace dříve a dnes 
Nebezpečí internetu 
Rodinný rozpočet 
Právo a povinnost 
 
Vybraná historická období: 

 
Vláda Habsburků 
Třicetiletá válka 
Vláda Marie Terezie a Josefa II. – reformy 
Źivot v 19.století 
Československá republika 
II.světová válka 
Život v komunistickém Československu 
Česká republika – demokratický stát 

 

Průmysl dříve a dnes 
Domácí výroba x dovoz 

 
Evropská unie 

• Globalizace 

• Menšiny 

• Evropské instituce 

• Samospráva 

• Státní symboly 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty: 

Chráněné oblasti, kulturní památky 

Výlety po České republice 

Odborné články vztahující se k jednotlivým tématům v učebnici Fraus Společnost 

 kritické čtení 

 vnímání mediálního sdělení 

 studijní čtení 

 komplexní práce s textem 

 tvořivé činnosti s textem a obrazovým doprovodem 

Zdroje informací – textové, obrazové, mapové, tabulkové 

Dějiny Evropy: události, které svým významem ovlivnily vývoj v českých zemích. 

Stopy dějin tam, kde bydlím: regionální památky na události z probíraných období 
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Nerostné suroviny a jejich využití 
Zdroje energie 
Vlastnosti el. energie 
Typy elektráren 
Zemědělství 
Živá příroda ve městě 
Vliv člověka na přírodu 

 

 

Kůže 
Kostra 
Zuby 
Svaly 
Potrava a potravinová pyramida 
Trávicí soustava 
Dýchací soustava 
Oběhová soustava 
Vylučovací soustava 
Nervová soustava 
Rozmnožovací soustava 
Etapy lidského života 
Nebezpečné látky a léky 
První pomoc 
Návykové látky 
Situace ohrožující zdraví 
Zdravý životní styl 

Evropská země 

 

Akce v Zemědělském muzeu, vytváření posterů do výuky 

běžné třídy, třídění informací, práce s odborným textem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokusy, pěstování bakterií, herbář. 

 

 

 
Doporučené metody a postupy: 

Sněhová koule  

Samostudium – čtenářská metoda insert 

Myšlenková mapa 

Expertní a kmenové skupiny 

Brainstorming 

Debata 

Pomůcky: 

 učebnice - nakladatelství Fraus 

 pracovní sešity k učebnicím 

 encyklopedie 

 sešity 

 pracovní listy 
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Demonstrace (ukončení projektu) 

Případová studie 

Projekt 

Vědecká práce 

Zkoumání textu 

Problémová výuka 

Cvičení rychlého čtení – skimming 

 vlastní knihy 

 dostupná literatura k projektům 

 internet 

 

 

 Informatika 

Základní učivo Rozšiřující učivo 

Graf, hledání cesty 

Schémata, obrázkové modely 

Model 

 

Výukové metody a formy: 

Diskuse, badatelské aktivity, problémová výuka, práce ve dvojicích či skupinách 

 

 

Příkazy a jejich spojování 

Opakování příkazů 

Pohyb a razítkování 

Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy 

Vlastní bloky a jejich vytváření 

Kombinace procedur 

 

Scratch 

 

 
Kreslení čar 

Pevný počet opakování 

Ladění, hledání chyb 

Vlastní bloky a jejich vytváření 

Programování ve SCHRTCHi 

 

Individuální projekt – komplexní elektronická prezentace 

 

Logické úlohy 

 

Nestandardní úlohy a problémy 
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Změna vlastností postavy pomocí příkazu 

Náhodné hodnoty 

Čtení programů 

Programovací projekt 

 

 

Ovládání pohybu postav 

Násobné postavy a souběžné reakce 

Modifikace programu 

Animace střídáním obrázků 

Spouštění pomocí událostí 

Vysílání zpráv mezi postavami 

Čtení programů 

Programovací projekt 

 

Výukové metody a formy: 

Samostatná práce ve dvojici, praktické činnosti, diskuse, objevování, experiment, 

problémová výuka 

 

 

Systém, struktura, prvky, vztahy 

 

Data, druhy dat 

Doplňování tabulky a datových řad 

Kritéria kontroly dat 

Řazení dat v tabulce 

Vizualizace dat v grafu 

 

Grafický, tabulkový a prezentační editor 

 

Výukové metody a formy: 

Praktické činnosti, experiment, samostatná práce, práce ve dvojici, diskuse 
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 Kritéria bodového hodnocení 

 

Český jazyk a literatura – maximální bodový zisk 40b. za pololetí 

 
 

 

 

Zadání jednotlivých úkolů bude konkretizováno žákům přímo ve výuce, informace k vedení portfolia, kulturního deníku, přípravě mluvního cvičení a 

zadání individuálního projektu budou žákům sdělena přímo v hodinách, v písemné podobě budou součástí předmětového portfolia. 

 

 

Matematika – maximální bodový zisk 40b. za pololetí 
 

Olympijské kruhy 5b. 

Dřevěná cívka 10b. 

Výška budovy 5b. 

Vzdálenost z A do B 10b. 

Systematické vedení kulturního deníku, 

jeho hodnocení a sebehodnocení 
8b. 

Mluvní cvičení 5b. 

Analýza textu 

 odhalení záměru autora 

 struktura literárního díla 

 verbalizace čtenářského zážitku 

5b. 

Verbálně-logické úlohy 

Lingvistické a literární hříčky 
4b. 

Individuální/ skupinový projekt 10b. 

Vedení předmětového portfolia 8b. 
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LEGO krabička 10b. 

Prezentace o šifrách 10b. 

Cézarova šifra 5b. 
 

Firma 10b. 

Tipování výsledků 5b. 

Velikost objektů a prostorů 10b. 
 

 

 

Nauka o světě – maximální bodový zisk 40b. za pololetí 
 

Chráněné oblasti 10b. 

Kulturní památky 10b. 

Herbář 10b. 

Práce s odborným textem 10b. 

 

Informatika – maximální bodový zisk 30b. za pololetí 
 

Programování, Schratch 10b. 

Komplexní elektronická prezentace 10b. 

Logické úlohy 8b. 

Nestandardní a problémové úlohy, práce 

v hodině 
7b. 
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Hodnocení a 
klasifikace 

žáků zařazených v programu  

vzdělávání mimořádně nadaných žáků 
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 Hodnocení a klasifikace žáka zařazeného v programu vzdělávání mimořádně nadaných žáků (dále MNŽ) 

Podle uvedených kritérií se hodnotí a klasifikují žáci ve všech vyučovacích předmětech vyučovaných v rámci programu vzdělávání mimořádně nadaných žáků na 

1. stupni ZŠ. 

 

Základem hodnocení a klasifikace žáka zařazeného v programu MNŽ je: 

a) Jasné rozdělení základního učiva kmenové třídy a nadstavbového učiva skupiny MNŽ. 

b) Zřetelná formulace požadavků na výuku i žáky, cílů a výstupů. 

c) Motivace žáka k lepšímu výkonu a zodpovědnosti za vlastní práci. 

d) Jasné stanovení pravidel pro práci ve skupině MNŽ v konkrétním vyučovacím předmětu. 

e) Porovnatelnost hodnocení žáků skupin MNŽ. 

 

Klasifikační stupeň na pololetním i výročním vysvědčení je stanoven ve spolupráci s třídním učitelem za základní učivo kmenové třídy, za rozšiřující učivo je žák 

hodnocen slovně. Podkladem slovního hodnocení je bodové hodnocení a plán požadovaných výstupů. 

 

Maximální počet bodů (kreditů) je 150 na pololetí, tento počet se rozdělí mezi předměty vyučované v daném ročníku MNŽ a vyučující jednotlivých předmětů. 

1. ročník MNŽ: Čj 75 bodů, M 75 bodů, 

2. ročník MNŽ: Čj 75 bodů, M 75 bodů, 

3. ročník MNŽ: Čj, 50 bodů, M 50 bodů, NS 50 bodů  

4. ročník MNŽ: Čj 40 bodů, M 40 bodů a NS 40 bodů, IT 30 bodů 

5. ročník MNŽ: Čj 40 bodů, M 40 bodů, NS 40 bodů, IT 30 bodů. 

 

Vyučující konkrétního vyučovacího předmětu si stanoví podle předem definovaného rozšiřujícího učiva počty bodů pro hodnocení jednotlivých prací žáků (pololetní 

práce, projekty, atd.) – zadání pro bodované úkoly je konkretizováno přímo ve výuce, v každém předmětu i ročníku se může lišit. 

 

Hodnocení rozšiřujícího učiva na konci 1. i 2. pololetí je realizováno tabulací výsledků žáka. V tabulce je vyznačena úroveň zvládnutí požadavků na realizaci 

požadovaného výstupu rozšiřujícího učiva. 

a) Každý vyučující skupiny mimořádně nadaných žáků vytvoří hodnotící tabulku podle stanoveného bodového hodnocení rozšiřujícího učiva s informací 

o dosaženém počtu bodů pro každý předmět a pro každého žáka. 

b) Úroveň splnění požadovaných výstupů je hodnocena ve škále: 

 Výstupy splňuje – spíše splňuje – spíše nesplňuje – nesplňuje 

c) Společné hodnocení všech vyučujících MNŽ v daném ročníku pro jednotlivé žáky kompletuje vedoucí učitel MNŽ daného ročníku.  

d) Pro lepší vyjádření pokroků ve výuce může vyučující MNŽ pro žáky vytvořit ještě své vlastní motivující slovní hodnocení, ale společné standardizované 

tabulkové hodnocení je pro všechny vyučující závazné. 

 


