
Vlastivěda a etická výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 2 2 0 0 0 0 7
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný      

  

Název předmětu Vlastivěda a etická výchova
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Prvověda /prvouka, vlastivěda, přírodověda/ je integrovaný předmět, který v systému s vědou /věda a pokusy/ v sobě 

obsahuje objevitelské počátky objevování svého okolí, světa přírody, světa zvířat,  lidské společnosti a vesmíru atd. Témata 
prvovědy si vybírá učitel a připravuje objevitelské projekty pro děti, ve kterých pátrají a společně s učitelem a nebo 
samostatně či ve skupinách objevují svět. 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
(specifické informace o předmětu důležité pro jeho 
realizaci)

Časová dotace předmětu je 2 hodiny týdně v 1. a 2. třídě. Od 3. třídy je do vědy integrován předmět Vědy (věda a pokusy). 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
• Etická výchova

Mezipředmětové vztahy • Věda
• Forestainova metoda instrumentálního obohacování
• Objevitelský dějepis
• Český jazyk, literatura a dramatická výchova

Kompetence k učení:
Provověda je cestou k učení, první objevitelský předmět se kterým se žáci školy setkávají a měl by být předstupněm k první 
vědecké práci. 
Kompetence k řešení problémů:
V prvovědě se najde velké množství otázek, které mohou učitelé využít jako motivační, ale také k úvahám a přemýšlení. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků 

Kompetence občanské:
Prověda vytváří občanské postoje. 

Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu Provověda je objevitelský předmět. 
Způsob hodnocení žáků V předmětu Prvověda jsou žáci hodnoceni zásadně slovním hodnocením. V předmětu si vytvářejí portfolia své práce a 

nepoužívají učebnice. 
  

Vlastivěda a etická výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů



Vlastivěda a etická výchova 1. ročník

• Kompetence k učení
• Kompetence občanské

ŠVP výstupy Učivo
si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, 
dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, 
přiměřenou gestikulaci

budování vztahů mezi žáky

se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a 
splnitelných pravidel

budování vztahů ke škole, budování pravidel školy

si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k 
druhým

vytváření pocitu úcty a sebeúcty

zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření 
soucitu, zájem o spolužáky

rozvoj dovedností rozvíjejících vztahy

vyjadřuje city v jednoduchých situacích rozvoj dovedností rozvíjejících empatii, včetně empatie
využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů tvořivé aktivity vedoucí k vzájemným vztahům a interpersonálních vztahů
reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc rozvoj dovedností rozvíjejících vztahy
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi 
nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich 
přednostem i nedostatkům

 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Žáci v prvovědě získávají informace o fungování společnosti a lidské komunity - škola a komunitní služby. Jedná se o začátky uvědomění si života v občanské společnosti. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Rozvoj schopnosti komunikace, rozvoj schopnosti mluvit o sobě o svých citech, o svých názorech. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj kompetencí k poznávání sebe, vrstevníků a i dospělých. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Rozvoj kompetencí k poznávání ostatních žáků. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Podpora rozvoje vlastního charakteru, podněty, příběhy (také příběhy Bible, příběhy hrdinů z Čech a celého světa).

  

Vlastivěda a etická výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské

ŠVP výstupy Učivo
žák se seznamuje se spolužáky, učiteli rodiči a konci školního roku se formálně i FEC /Forgiveness education curriculum/



Vlastivěda a etická výchova 2. ročník

vztahově orientuje v rámci své třídy a mezitřídních vztahů v 1. trojročí
žák je aktivně zapojen do společenství třídy a vztahům s učiteli a zaměstnanci školy
a žák je také seznamován s jasnými třídními dohodami a pravidly a školním řádem, na 
konci první třídy tyto má schopnost se orientovat ve vztazích a pravidelech

Vztahová třída a škola (sociální interakce)

postupné poznávání vlastní osobnosti, uvědomování si vlastní osobnosti a sebeúcty a 
postupné poznávání ostatních a uvědomování si úcty k tomu, co mají stejné a co mají 
odlišné

FEC /Forgiveness education curriculum/

Vztahová třída a škola (sociální interakce)zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření 
soucitu, zájem o spolužáky Sociální pedagogika
vyjadřuje city v jednoduchých situacích FEC /Forgiveness education curriculum/
využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů celý čas školy, celý obsah ŠVP, základní motiv všech předmětů
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi 
nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich 
přednostem i nedostatkům

rodina a její vztahy a odlišnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Žáci v prvovědě získávají informace o fungování společnosti a lidské komunity - škola a komunitní služby. Jedná se o začátky uvědomění si života v občanské společnosti. 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Od 2. třídy se rozvíjí vztah žáků k přírodnímu prostřední a k prostředí společenskému a k prostředí naší planety obecně. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj objevitelských schopností ohledně okolí, času atd. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Rozvoj kompetencí k poznávání sebe, vrstevníků a i dospělých. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopnosti komunikace, rozvoj schopnosti mluvit o sobě o svých citech, o svých názorech. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Podpora rozvoje vlastního charakteru, podněty, příběhy (také příběhy Bible, příběhy hrdinů z Čech a celého světa).

  

Vlastivěda a etická výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské

ŠVP výstupy Učivo
si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, 
dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, 
přiměřenou gestikulaci

si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání, 
dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, 
přiměřenou gestikulaci



Vlastivěda a etická výchova 3. ročník

se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a 
splnitelných pravidel

se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a 
splnitelných pravidel

si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k 
druhým

si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k 
druhým

zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření 
soucitu, zájem o spolužáky

zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření 
soucitu, zájem o spolužáky

vyjadřuje city v jednoduchých situacích vyjadřuje city v jednoduchých situacích
využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi 
nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich 
přednostem i nedostatkům

rodina a její vztahy a odlišnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Žáci v prvovědě získávají informace o fungování společnosti a lidské komunity - škola a komunitní služby. Jedná se o začátky uvědomění si života v občanské společnosti. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj objevitelských schopností v oblasti prvovědy. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Rozvoj kompetencí k poznávání sebe, vrstevníků a i dospělých. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopnosti komunikace, rozvoj schopnosti mluvit o sobě o svých citech, o svých názorech. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Podpora rozvoje vlastního charakteru, podněty, příběhy (také příběhy Bible, příběhy hrdinů z Čech a celého světa).

  

Vlastivěda a etická výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské

ŠVP výstupy Učivo
Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků, umí tedy objasnit státní svátky, 
důvod jejich stavení
Pracuje s časovými údaji a používá je k rozeznání vztahů mezi nimi

Praktické slavení státních svátků ve školním životě, se zaměřením toho, že v tento školní 
rok se státním svátkům věnuje větší pozornost, než v ostatních ročnících

reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální 
komunikace, zvládá položit vhodnou otázku si uvědomuje své schopnosti a silné 
stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení

rozvoj neverbální komunikace

si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení sebehodnocení



Vlastivěda a etická výchova 4. ročník

se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, 
pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách

rozvoj pozitivních pocitů a radosti s úspěchů druhých

identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě 
emfatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí

rozvoj reflexe citů a empatie

jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v 
kolektivu třídy

tvořivé aktivity spojené s rozvoje vztahů a sebepoznání

iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na 
nevhodné reaguje asertivně

aktivity, které rozvíjí vztahy s vrstevníky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Od 2. třídy se rozvíjí vztah žáků k přírodnímu prostřední a k prostředí společenskému a k prostředí naší planety obecně. 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Žáci v prvovědě získávají informace o fungování společnosti a lidské komunity - škola a komunitní služby. Jedná se o začátky uvědomění si života v občanské společnosti. 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Informace o enviromentální výchově - ekosystémy. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj objevitelských schopností 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Rozvoj kompetencí k poznávání sebe, vrstevníků a i dospělých. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopnosti komunikace, rozvoj schopnosti mluvit o sobě o svých citech, o svých názorech. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Podpora rozvoje vlastního charakteru, podněty, příběhy (také příběhy Bible, příběhy hrdinů z Čech a celého světa).
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Formy spolupráce občanů, je ukázán na světě školy a spolupráci spolužáků 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Známe Evropu v souvislostech zeměpisu 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Žák je občan a žije v občanské společnosti - vzorově funguje třída 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Patříme do Evropy, co to znamená. Jaké jsou odlišnosti. 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Objevujeme kulturu Evropy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
U žáků jsou vytvářeny schopnosti solidarity a také smíru i sociálního. 



  

Vlastivěda a etická výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské

ŠVP výstupy Učivo
reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální 
komunikace, zvládá položit vhodnou otázku si uvědomuje své schopnosti a silné 
stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení

reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální 
komunikace, zvládá položit vhodnou otázku si uvědomuje své schopnosti a silné 
stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení

si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení
se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, 
pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách

se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, 
pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách

identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě 
emfatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí

identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě 
emfatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí

jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v 
kolektivu třídy

jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a v 
kolektivu třídy

iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na 
nevhodné reaguje asertivně

iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na 
nevhodné reaguje asertivně

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Od 2. třídy se rozvíjí vztah žáků k přírodnímu prostřední a k prostředí společenskému a k prostředí naší planety obecně. 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Žáci v prvovědě získávají informace o fungování společnosti a lidské komunity - škola a komunitní služby. Jedná se o začátky uvědomění si života v občanské společnosti. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
V objevování světa kolem je tvořivost. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Ve vztahu k poznání českého národa, schopnost možnosti pochopit další možnosti vzniku dalších národů 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Neustálé nové a nové inspirace o občanské společnosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Rozvoj objevitelských schopností 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Objevujeme jak český stát a Evropu v souvislostech 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rozvoj kompetencí k poznávání sebe, vrstevníků a i dospělých. 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Demokracie, vysvětelní pojmu a způsobu vlády a rozhodování 



Vlastivěda a etická výchova 5. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Způsob jak spolupracovat na společném životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopnosti komunikace, rozvoj schopnosti mluvit o sobě o svých citech, o svých názorech. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Podpora rozvoje vlastního charakteru, podněty, příběhy (také příběhy Bible, příběhy hrdinů z Čech a celého světa).
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Objevování Evropy a evropských souvislostí. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Rozdíly v lidských vztazích v jednotlivých kulturách - aktivně na situaci školy 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Rozdíly v kultuře jednotlivých států a kultur - aktivně na situaci školy. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Jak se postavit ke kulturním odlišnostem ve škole a co nám rozdílné kulturní věci mohou přinést? 
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