
Ročník Předmět
Průřezová 

témata

Mezipředmět. 

vazby
Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Období 

splnění

Metodická 

poznámka

Rozsah vyžadovaného 

učiva

Návrhy učiva pro 

nadané žáky

1 Tč
OSV 5 

(kreativita)

Mačká, trhá, slepí, vystřihne, 

přeloží a složí papír, vytvoří 

jednoduché prostorové tvary.

práce s drobným materiálem - 

papír
Sp

1 Tč
OSV 1 

(soustředění)
Pr

Navlékne, aranžuje a třídí při 

sběru přírodní materiál podle 

slovního návodu nebo předlohy.

práce s drobným materiálem - 

přírodniny; lidové zvyky a tradice
Sp

1 Tč
Stříhá textil a nalepí textilii, uzluje, 

proplétá a modeluje.

práce s drobným materiálem - 

textil, modelovací hmota
Sp

1 Tč
Sestaví, montuje a demontuje 

stavebnicové prvky. 
konstrukční činnosti Sp

1 Tč
EV 4 (ochr. 

prostředí)
Pr

Pečuje o nenáročné pokojové 

květiny - otírá listy a zelává.
pěstitelské činnosti Sp

1 Tč
OSV 7 

(chování)
Pr

Správně se chová ve společnosti 

a ovládá základy stolování.
příprava pokrmů Sp

1 Tč
Použije a správně smíchá barevné 

odstíny.

světlá a tmavá barva, poměr 

kresby a formátu
Vv

Vyučovací předmět: Tvořivé činnosti (Tč) 
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1 Tč Kreslí postavu. postava Vv

1 Tč
Správně použije výtvarné 

vyjadřovací prostředky.
tematické kreslení Vv

1 Tč
OSV 5 

(tvořivost)

Z trhaných kousků papíru vytvoří 

obraz.
trháž Vv

1 Tč
OSV 5 

(kreativita)

Ze smuchlaného papíru vytvoří 

obraz.
muchláž Vv

1 Tč
Kombinuje tvary otisků do 

kompozice.
otisk Vv

2 Tč
OSV 4 (řešení 

problémů)

Mačká, trhá, slepí, vystřihne, 

přeloží a složí papír, vytvoří 

jednoduché prostorové tvary.

Sp C

2 Tč EV 1 (les)

Sbírá, třídí, aranžuje, dotvoří, 

opracuje a navlékne přírodní 

materiál, pracuje dle slovního 

návodu.

práce s drobným materiálem - 

přírodniny
Sp C

2 Tč

Udělá uzel, stříhá textil, ustřihne, 

slepí či nalepí textilii, vyrobí 

jednoduchý textilní výrobek.

práce s drobným materiálem - 

textil
Sp IV

2 Tč
Sestaví, montuje a demontuje 

stavebnicové prvky. 
konstrukční činnosti Sp C
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2 Tč Modeluje. hnětení a tvarování hmoty Sp C

2 Tč
EV 4 (životní 

prostředí)
Pr

Pečuje o nenáročné pokojové 

květiny - kypří, zalévá, otírá listy, 

zaseje semena, provádí 

pozorování a hodnocení při 

pěstování.

pěstitelské práce Sp C

2 Tč

Připraví tabuli pro stolování, 

zhotoví jednoduchý studený 

pokrm.

příprava pokrmů Sp C

2 Tč Použije vhodnou tloušťku štětce. štětec Vv C

2 Tč
Maluje na základě pozorované 

skutečnosti.
Vv C

2 Tč Použije širokou škálu barev. kolorovaná kresba Vv C

2 Tč
Vytvoří barevné uspořádání 

detailů.
malba s dokreslovanými detaily Vv C

2 Tč Použije vhodný poměr vody. malba do vlhkého podkladu Vv C

3 Tč

Stříhá, trhá, mačká, slepí, polepí, 

složí a přeloží papír a vytvoří 

jednoduché prostorové tvary.

práce s drobným materiálem - 

papír, karton, vlastnosti materiálu, 

jednoduché pracovní postupy; 

lidové zvyky a tradice

Sp
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3 Tč
OSV 5 

(originalita)

Sbírá, třídí, aranžuje, dotvoří, 

opracuje a navlékne přírodní 

materiál, pracuje dle slovního 

návodu.

práce s drobným materiálem - 

přírodniny
Sp

3 Tč
OSV 1 

(soustředění)

Navlékne jehlu, udělá uzel, stříhá 

a lepí textil, přišije knoflík, slepí a 

nalepí textlii, šije předním a 

zadním stehem, vyrobí 

jednoduchý textilní výrobek.

práce s drobným materiálem - 

textil, přední a zadní steh, textilní 

koláž

Sp

3 Tč
Sestaví, montuje a demontuje 

stavebnicové prvky. 
konstrukční činnosti Sp

3 Tč

EV 2 (zákl. 

podmínky 

života)

Pr

Stará se o pokojové rostliny - 

zalévá, kypří, otírá, přesazuje, 

zasévá semena a provádí 

pozorování a hodnotí výsledky.

pěstitelské práce, základní 

podmínky pro pěstování 

pokojových rostlin a pěstování 

rostlin ze semen, velikonoční 

osení

Sp

3 Tč Pr

Správně stoluje, připraví 

jednoduché stolování a vyrobí 

jednoduchý studený pokrm, 

udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch.

příprava pokrmů, základní 

vybavení kuchyně, výběr a nákup 

potravin, stolování

Sp

3 Tč Rozmistí prvky do kompozice. dekorativní kompozice Vv

3 Tč Namaluje umělecké dílo. technika pastelu, kresba, malba Vv

3 Tč Vytvoří z plochy vystupující obraz. reliéf Vv IV

3 Tč
Použije k odkrytí vosku rycí 

pomůcky.

odkrývací technika na voskovém 

podkladě
Vv III, IV
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4 Tč

OSV 5 

(pracovní 

postupy)

Polepí, vyřeže, děruje a vytváří 

prostorové konstrukce, udržuje 

pořádek a čistotu na pracovním 

místě.

práce s drobným materiálem - 

papír, karton, vlastnosti materiálu, 

funce a využití pracovních 

pomůcek a nástrojů, jednoduché 

pracovní postupy

Sp C

4 Tč Př

Aranžuje květiny, pracuje s 

přírodninami a různým drobným 

materiálem. 

práce s drobným materiálem - 

přírodniny 
Sp

4 Tč

MKV 2 

(rozmanitost 

zvyků)

Použije při šití různé druhy stehu, 

dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce.

práce s drobným materiálem - 

textil, lidové zvyky a tradice
Sp

4 Tč
OSV 1 (řešení 

problémů)
Čj

Sestaví složitější stavebnicové 

prvky, montuje a demontuje, 

pracuje podle návodu, dodržuje 

hygienu a bezpečnost práce.

konstrukční činnosti - práce s 

návodem
Sp

4 Tč Př

Pečuje o pokojové květiny podle 

správných zásad, množí rostliny 

řízkováním i odnožemi, seje a 

sází, rozliší zahradní nářadí.

pěstitelské činnosti, základní 

podmínky pro pěstování, setí a 

sázení rostlin

Sp

4 Tč Aj, Čj 

Určí, co patří k základnímu 

vybavení kuchyně, vlastními slovy 

vyjádří, jak se připravují jednotlivé 

pokrmy, dodržuje pravidla 

správného stolování, hygienu a 

bezpečnost práce, pořádek a 

čistotu pracovních ploch.

příprava pokrmů - základní 

vybavení kuchyně, výběr a nákup 

potravin, jednoduchá úprava stolu 

při stolování

Sp

4 Tč Př, Tv Poskytne první pomoc při úrazu. Sp C

4 Tč Aj, Čj Nakreslí / namaluje obraz zážitku. ilustrace zážitku Vv

4 Tč
Připraví a vybere materiál k 

frotáži.
frotáž Vv
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4 Tč
OSV 5 

(kreativita)

Komponuje rozstříhaný materiál 

do obrazu.
roláž Vv

4 Tč
Připraví si předměty s různou 

strukturou a tiskne.
tisk předmětem Vv

4 Tč Správně použiije redispero. perokresba Vv

5 Tč M
Vyřeže, děruje, polepí a vytvoří 

prostorovou konstrukci. 

práce s drobným materiálem - 

papír, karton, vlastnosti materiálu, 

funce a využití pracovních 

pomůcek a nástrojů, jednoduché 

pracovní postupy

Sp

5 Tč

EV 1 

(rozmanitost 

přírodnin)

Př
Aranžuje z různých druhů 

materiálů.

práce s drobným materiálem - 

přírodniny
Sp

5 Tč
OSV 1 

(soustředění)

Šije stehem předním a zadním, 

vyšívá stehem ozdobným, udržuje 

pořádek a hygienu na pracovním 

místě.

práce s drobným materiálem - 

textil, lidové zvyky a tradice
Sp

5 Tč M

Montuje, demontuje a sestaví 

složitější stavebnicové prvky dle 

slovního návodu, předlohy a 

schématu, dodržuje bezpečnost 

práce.

konstrukční činnosti Sp

5 Tč Př

Pečuje o pokojové rostliny podle 

správných zásad, sází, seje a 

množí rostliny, rozliší jedovaté a 

nejedovaté rostliny, provádí 

pěstitelské pokusy.

pěstitelské práce Sp

5 Tč Aj, Čj 

Určí, co patří k základnímu 

vybavení kuchyně, vlastními slovy 

vyjádří, jak se připravují jednotlivé 

pokrmy, dodržuje pravidla 

správného stolování, hygienu a 

bezpečnost práce, pořádek a 

čistotu pracovních ploch.

příprava pokrmů Sp
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5 Tč Př, Tv Poskytne první pomoc při úrazu. Sp C

5 Tč
Kombinuje suché a mokré 

techniky.
kresba tuží, rudkou a dřívkem Vv

5 Tč
OSV 2 

(sebepoznání)
Hv  

Vytvoří obraz na základě vlastního 

pocitu.
hudba jako motivační prvek Vv

5 Tč Př  
Nakreslí člověka ve správném 

proporciálním poměru.
kresba lidského těla Vv

5 Tč Využívá tvarů těla k obrazu. malba tělem, na tělo Vv

© ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice 2011
Strana 7/7

ŠVP ZV Škola pro život


