
 

1 

 

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice 1.3 
 

1. Identifikační údaje 

 
 
 

název školy 
Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, 
příspěvková organizace 

REDIZO 600116042 

IČ 709 95 346 

adresa školy Šardice 521, 69613 

ředitel Mgr. František Hnilo 

telefon 518 624 553 

e-mail info@zssardice.cz 

www www.zssardice.cz 

koordinátor  František Hnilo, reditel@ zssardice.cz 

platnost 
dokumentu 

platnost dokumentu od 1. 9. 2017 

Projednán 
školskou radou 
dne 

31. 8. 2017 

Č. J.: 254/17 

 

Údaje o zřizovateli: 
 Obec Šardice 

 Šardice 601, 696 13 

 Tel. 518 624 525 
 e-mail: ou.sardice@sardice.cz 

 

Tato nová verze ŠVP obsahuje všechny aktuální dodatky a navíc mění ŠUP v sedmém, 

osmém a devátém ročníku. Druhý cizí jazyk – němčina se podle něj bude vyučovat 

s dvouhodinovou týdenní dotací. V sedmém ročníku tedy přibudou dvě hodiny druhého 

cizího jazyka, ubyde jedna hodina volitelného předmětu a jedna hodina občanské 

výchovy. V osmém a devátém ročníku se sníží tříhodinová týdenní dotace druhého 

cizího jazyka na dvě hodiny týdně a přibude po jedné hodině volitelného předmětu 

v ročníku. 
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2. Charakteristika školy a ŠVP 

2.1 Charakteristika školy 

Úplnost školy 

Základní škola T.G. Masaryka Šardice je úplná vesnická škola s devíti ročníky. Patří mezi 
menší školy a vzdělává kolem 180 žáků. Většinu žáků tvoří děti z naší vesnice. 

Vybavení školy 

V budově školy je devět kmenových tříd a devět odborných pracoven. Pro tělesnou 
výchovu slouží tělocvična s vlastními šatnami, sprchami a dalším hygienickým 
zařízením. V areálu školy se nachází školní hřiště a zahrada. K pohybovým aktivitám žáci 
využívají také hřiště v parku před školou. 
Vedle kmenových tříd pro výuku slouží učebna Př, Hv a Aj, Vv, Pč, keramická dílna, 
čítárna, učebna Vt, cvičná kuchyň, šicí dílna a školní klub, který je víceúčelovou učebnou 
vybavenou audiovizuální technikou a zároveň slouží jako informační centrum s PC a 
žákovskou knihovnou. Žáci i učitelé mohou využívat pro výuku přírodní učebny školní 
zahrady. Žákům prvního stupně v odpoledních hodinách slouží školní družina. 
Pro organizování výstav obrazů a žákovských prací jsou využívány chodby a vstupní 
hala. Škola má světlé, čisté a estetické prostory, které vyhovují hygienickým 
požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a 
provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 
Žáci i učitelé mají ve škole volný přístup na internet, používají tiskárny a kopírky. V době 
volna a o přestávkách mohou žáci využívat všech prostor školy. Učitelům slouží čítárna s 
kuchyňkou, několik kabinetů a sborovna. 
 
Charakteristika pedagogického sboru: 
Škola má k dispozici stabilizovaný, zkušený a kvalifikovaný pedagogický sbor. 
Pedagogičtí pracovníci projevují ochotu se dále vzdělávat a aplikovat nové poznatky a 
zkušenosti do výuky.  
 

Dlouhodobé projekty 

Naše škola je zapojena v projektu sítě škol M.R.K.E.V., jehož cílem je zajištění kvalitní 
metodické a informační podpory pedagogickým pracovníkům úplných základních škol a 
gymnázií s nižším stupněm při začleňování průřezového tématu Environmentální 
výchova do školních vzdělávacích programů, při jeho praktické realizaci a 
vyhodnocování. Zapojujeme se do mezinárodního programu Ekoškola (Eco-Schools), v 
rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o 
minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí 
školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní 
ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují 
zlepšení, která se snaží posléze naplnit. Program je určen pro celou školu, vede ke 
spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity. Zapojili jsme se také do 
mezinárodního projektu Comenius a budeme se snažit v tom pokračovat. 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po 
vzájemné domluvě s vyučujícím a také v době konzultačních hodin a třídních schůzek. 
Žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele. 
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Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá dny otevřených dveří spojené se 
školními dílnami v rámci projektových dnů. Rodiče stávajících i budoucích žáků si 
mohou prohlédnout prostory školy, zapojit se i se svými dětmi do pořádaných aktivit. 
Mezi další oblíbené akce pro rodiče a děti patří maškarní bál, besídky a sportovní den. 
Rodiče jsou o činnosti školy informováni na třídních schůzkách, aktuálně hlášením 
místního rozhlasu a celoročně na webových stránkách školy. 
Zástupci rodičů žáků školy tvoří sdružení rodičů a přátel školy, se kterým úzce 
spolupracujeme při pořádání školních i mimoškolních akcích, například při pořádání 
plesu SRPŠ. 
Ve Školské radě zastupují školu dva členové zvolení pedagogickými pracovníky školy. 
Spolupráce se Školskou radou je velmi dobrá a podnětná. 
V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje s O. s. Pro 
přírodu a myslivost – EKOCENTREM PRO INFORMACE A PORADENSTVÍ ŠARDICE, 
Centrem ekologické výchovy Dúbrava při Středisku volného času Hodonín a VIS Bílé 
Karpaty Veselí nad Moravou. 
V oblasti kultury se podílí škola na různých akcích v obci (výstavy keramiky na 
Rezidenci, vystoupení folklorního kroužku, vystoupení mažoretek, pořádání vernisáží 
výstav výtvarného umění pro veřejnost v Malé galerii školy). 
Naše škola se snaží prezentovat svoje výsledky, pokroky, dovednosti všemi dostupnými 
prostředky (www stránky, obecní zpravodaj, obecní rozhlas). 
Velmi dobrá je spolupráce s mateřskou školou, obecním úřadem, s mladými hasiči, se 
základní uměleckou školou, obecní knihovnou, farním úřadem v Šardicích (který 
zabezpečuje výuku náboženství v naší škole) a místním folklorním sdružením. 
Další subjekty, se kterými naše škola spolupracuje: 

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, pracoviště Kyjov – diagnostika žáků 
s poruchami učení a chování + prevence, 
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků, Hodonín – 
DVPP a žákovské soutěže, 
základní školy v Ratíškovicích, Svatobořicích-Mistříně a Hovoranech, 
dětská a zubní lékařka zdravotního střediska v obci, 
Plavecký bazén Ratíškovice, 
Policie ČR. 

 

2.2 Charakteristika ŠVP 
Motto: 

"Vzdělání není pouhým hromaděním vědomostí, 
jako těstem není mouka, voda, sůl a kvasnice 
dohromady naházené." 
 

T.G. Masaryk 
 

Vize školy 

 Chceme být moderní školou, ve které budou žáci rádi získávat dobré základy pro 

život a další vzdělávání. 

 Chceme být otevření novým poznatkům, vzájemné podpoře a také spolupráci se 

všemi partnery a účastníky vzdělávání a výchovy včetně mezinárodní spolupráce. 



 

7 

 

 Chceme propojovat školu s životem, vytvářet pro žáky i pedagogy inspirativní a 

bezpečné prostředí, společně ctít naše hodnoty a tradice. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je žák, který k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě 

s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření (PO). Podpůrná opatření se podle 

organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření 

prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) 

na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého 

stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ, pro tyto žáky škola zpracovává 

individuální vzdělávací plán (IVP). 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory 

(PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP. 

PLPP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učitelem konkrétního vyučovacího předmětu 

za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním 

budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod 

práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce 

stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením 

školy i žákem samotným.  

S PLPP je seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje popis 

obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. PLPP 

škola vyhodnocuje, sleduje naplňování cílů čtvrtletně, nejpozději po 3 měsících od 

zahájení poskytování PO. 

IVP zpracovává škola pro žáka od druhého stupně PO, a to na základě doporučení ŠPZ a 

žádosti zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). 

Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v 

kombinaci s tímto plánem. IVP vyhodnocuje ŠPZ dvakrát ročně. 

Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 

vyhlášky č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy 

stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi 

vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k 

dosažení jejich osobního maxima.  

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření 

IVP, které umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně 

podpory (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) upravovat očekávané výstupy 

vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva. Upravené očekávané výstupy 

pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními vzdělávané podle RVP ZV musí být na 

vyšší úrovni, než jsou očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS. 

K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými 

podpůrnými opatřeními od třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním 
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postižením). To znamená, že části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích 

oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah 

některého vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, 

který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem.  

V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (týká se žáků s lehkým 

mentálním postižením) a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého 

vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace vzdělávacích 

oblastí (oborů). 

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich 

specifika: problémy v učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné 

rozlišování podstatného a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená 

možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou učení; 

problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré 

fungování pracovní paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, nižší 

schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti. 

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) 

pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána 

minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření stanovená v RVP ZV (odkaz na RVP ZV 2016 – V případě 

doporučení školského poradenského zařízení k úpravě výstupů vzdělávání a vytvoření 

IVP u žáka s LMP (od 3. stupně podpory) budeme vycházet při tvorbě IVP z doporučené 

minimální úrovně výstupů v upraveném RVP ZV s přihlédnutím ke SVP žáka a využijeme 

přitom metodického průvodce www.rvp.cz/pruvodce a metodickou podporu pro 

stanovení obsahů očekávaných výstupů pro každý ročník). 

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se SVP:  

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, školním 

metodikem prevence a dvěma učitelkami, které mjí vystudovanou speciální pedagogiku. 

Úzce spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem Hodonín a Kyjov, 

Pedagogicko-psychologickou poradnou Hodonín a jejím pracovištěm Kyjov a  Speciálně 

pedagogickým centrem při Mateřské škole a Základní škole Kyjov, Školní, příspěvkové 

organizaci (pro sluchově postižené).  

Specifikace provádění podpůrných opatření 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší 

škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného 

stupně podpory zejména: 

a) v oblasti metod výuky: 

 respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

 metody a formy práce, které umožňují častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 

 důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

 respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

b) v oblasti organizace výuky: 

 střídání forem a činností během výuky 

 využívání skupinové výuky 

http://www.rvp.cz/pruvodce


 

9 

 

 postupný přechod k systému kooperativní výuky 

 v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 

 

Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 
Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání 

s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, 

intelektových činností nebo v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních 

dovednostech. Mimořádně nadaným žákem se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. 

rozumí žák, jehož nadání dosahuje mimořádné úrovně.  

V rámci vyučování přírodovědných a společenskovědních předmětů projevují tito žáci 

kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými 

znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim individuálně řešit úkoly 

s využitím moderních technologií, individuálně pracovat s naučnou literaturou 

(hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). Jsou jim zadávány náročnější samostatné 

úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky…), jsou pověřováni 

vedením a řízením skupin. Je jim dáván prostor pro hlubší bádání a zkoumání. 

Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem 

a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou 

doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň apod. 

Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou 

podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních 

uměleckých školách. 

Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především 

těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. 

Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně 

nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a IVP mimořádně 

nadaného žáka 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve 

spolupráci s rodiči tohoto žáka, s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje 

mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. 

IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu. Při sestavování IVP vycházíme z 

obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou 

zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je 

sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského 

poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též 

obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i 

pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu 

školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného 

zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn.  

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky nadané a mimořádně 

nadané:  
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Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, školním 

metodikem prevence a dvěma učitelkami, které mají vystudovanou speciální 

pedagogiku. 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu 

nadaných a mimořádně nadaných žáků: 

 předčasný nástup dítěte ke školní docházce, 

 vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech, 

 účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy, 

 přestup do vyššího ročníku, 

 obohacování vzdělávacího obsahu, 

 zadávání specifických úkolů, projektů, 

 příprava na soutěže okresních, krajských i celostátních kol a účast v nich, 

 nabídka volitelných vyučovacích předmětů a zájmových útvarů. 
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2.2.1 Výchovné a vzdělávací strategie 

KOMPETENCE K UČENÍ 
 

Dílčí kompetence strategie 

učí se cílevědomě 

společně s žáky formulujeme cíl činnosti (úkolu); 
umožňujeme žákům hodnotit úspěšnost dosažení cíle; 
požadujeme po žácích výsledky úměrné jejich 
schopnostem a nadání; 

pracuje s informacemi 

poskytujeme aktivně žákům přístup k mnoha zdrojům 
informací, využíváme je ve výuce a učíme žáky různé 
způsoby práce s informacemi; 
klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, 
vyhledávání informací; 
zadáváme úkoly, při kterých žáci kombinují informace 
z různých zdrojů; 
vedeme žáky k formulování a kladení otázek; 

učí se samostatně a 
aktivně 

vedeme žáky k plánování úkolů a postupů; 
zařazujeme metody, při kterých žáci sami docházejí 
k řešením a závěrům; 
snažíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 
z učení pro samotné učení; 
individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich 
šanci prožít úspěch; 
umožňujeme žákům pozorovat, experimentovat, 
porovnávat výsledky a vyvozovat závěry; 

hodnotí proces učení 

hodnocení považujeme za nástroj učení; 
zapojujeme žáky do procesu sebehodnocení; 
vyžadujeme dokončování práce v dohodnuté kvalitě a 
termínech; 

 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

Dílčí kompetence strategie 

rozpozná problémovou 
situaci 

vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, 
při nichž je nutné řešit praktické problémy; 

vyhledává vhodné řešení 
problému 

při řešení problémů pomocí algoritmu zařazujeme do 
výuky modelové příklady;  
nebráníme žákům při vlastní volbě pořadí vypracování 
úkolů; 

samostatně řeší 

nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení 
znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických 
dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více 
přístupů k vyřešení;  

ověřuje správnost řešení 
umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé 
jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy, ověřit 
výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v praxi; 
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činí rozhodnutí 
ve škole i při mimoškolních akcích průběžně 
monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají; 

 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
 

Dílčí kompetence strategie 

umí se vyjadřovat 

umožňujeme žákům samostatnou ústní i písemnou 
prezentaci výsledků práce, vlastních myšlenek; 
umožňujeme žákům podílet se na tvorbě rozhlasových 
relací; 

aktivně naslouchá klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování; 

pracuje se zdroji informací 
vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií 
pro získávání informací i tvorbu výstupů; 

využívá komunikačních 
technologií 

vyžadujeme od žáků uplatňování dovedností komunikace 
v rámci autentického učení při společenských akcích školy; 
jako výstup z některých témat výuky vyžadujeme 
nejrůznějším způsobem zpracované závěrečné práce; 

vytváří si komunikační 
dovednosti 

zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s různými 
věkovými skupinami žáků i s dospělými; 

 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
 

Dílčí kompetence strategie 

účinně spolupracuje ve skupině 
od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci 
v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní 
spolupráce a nutnost vzájemné pomoci; 

podílí se společně s pedagogy na 
vytváření pravidel práce v týmu  

umožňujeme žákům, aby se podíleli na tvorbě 
pravidel ve třídách; 

na základě poznání nebo přijetí nové 
role v pracovní činnosti pozitivně 
ovlivňuje kvalitu společné práce  

volíme formy práce, které pojímají různorodý 
kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se 
doplňujících kvalit, umožňující vzájemnou 
inspiraci a učení s cílem dosahování osobního 
maxima každého člena třídního kolektivu; 
vyžadujeme od žáků (zpočátku s pomocí 
učitelů, později samostatně) rozdělení rolí ve 
skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu, 
převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu 
(dvojice, skupiny, třída, škola); 

podílí se na utváření příjemné 
atmosféry v týmu, na základě 
ohleduplnosti a úcty při jednání s 
druhými lidmi přispívá k upevňování 
dobrých mezilidských vztahů 

učitel se orientuje na skupinovou práci, 
spolupráci ve třídě (příprava setkávání), 
vzájemnou pomoc při učení; 

v případě potřeby poskytne pomoc 
nebo o ni požádá 

žákům je poskytována možnost, dle svého 
uvážení projevit své pocity a nálady; 

přispívá k diskusi v malé skupině i 
k debatě ve třídě 

využíváme komunitního kruhu, diskusního 
kruhu, panelové diskuse, řízené diskuse, 
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prezentace názorů žáků ve všech předmětech; 

vytváří si pozitivní představu o sobě 
samém, která podporuje jeho 
sebedůvěru a samostatný rozvoj 

umožňujeme diferencované výkony žáků a 
oceňujeme jejich pokrok; 

ovládá a řídí svoje jednání a chování 
tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 
a sebeúcty 

v rámci spolupráce s různými věkovými 
skupinami organizujeme společné akce 
starších a mladších žáků, akce pro rodiče a 
veřejnost; 

 
KOMPETENCE OBČANSKÉ  
 

Dílčí kompetence strategie 

pěstuje pozitivní vzájemné 
vztahy 

vyžadujeme od žáků již od prvního ročníku spolupodílení 
se na vytváření pravidel "vlastní" třídy; 

zná zákony a společenské 
normy 

vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i 
chování spolužáků, hledání společného řešení při 
nedodržování pravidel třídy či školního řádu - vyžadujeme 
od žáků přijetí zodpovědnosti za plné dodržování pravidel 
třídy i školního řádu; 
umožňujeme žákům účast na jednání zastupitelstva, 
besedy, návštěvy OÚ, soudu; 

chová se zodpovědně, 
pomáhá ostatním 

organizujeme společně se staršími žáky celoškolní 
projektové dny, zapojujeme se do mezinárodních 
projektů; 
na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme 
pozitivní a negativní projevy chování lidí; 

věnuje pozornost 
kulturnímu dědictví 

škola pořádá akce připomínající lidové tradice (vánoční 
den, velikonoční den, tradiční řemesla); 

chápe ekologické 
souvislosti 

organizujeme projekty zaměřené na ekologickou 
tématiku; 

 
KOMPETENCE PRACOVNÍ 
 

Dílčí kompetence strategie 

dodržuje zásady 
bezpečnosti práce 

poskytneme žákům nezbytné poučení o bezpečnosti 
práce, vedeme žáky k používání vhodných ochranných 
pomůcek při práci a k tomu, aby používané nástroje a 
nářadí udržovali v pořádku a aby nepoužívali poškozené 
nářadí a nástroje; 
vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů, 
nástrojů, techniky, vybavení; 

přistupuje k výsledkům 
pracovní činnosti z různých 
hledisek 

vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce 
spolužáků a návrhy na zlepšení; 
žádnou prací žáky netrestáme; 

uvádí získané zkušenosti 
do praxe 

získané poznatky žáků jsou využívány při konkrétních 
činnostech propojených s praktickým životem a 
zdůrazňujících vztah k volbě povolání - hraní rolí, diskuse, 
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skupinová práce, pokusy a experimenty; 

rozvíjí své podnikatelské 
myšlení 

zapojujeme žáky do přípravy školních projektů; 
umožňujeme žákům samostatné organizování akcí mimo 
vyučování, přípravě akcí pro mladší spolužáky i pro 
rodiče; 

2.2.2 Začlenění průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
 
Rozvoj schopností poznávání - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Matematika 
 Fyzika 
 Dějepis 
 Informační a komunikační technologie 
 Člověk a svět 
 Výchova ke zdraví 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Anglický jazyk 
 Dramatická výchova 
 Chemie 
 Výtvarná výchova 
 Přírodopis 
 Zeměpis 
 Mediální výchova 
 Německý jazyk 
 Matematický seminář 
 Výpočetní technika 
 Společenskovědní seminář 
 Fyzikální seminář 
 Přírodopis a výchova ke zdraví 
 Tvořivé a estetické činnosti 
 Výchova zdravé osobnosti 

Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 
Zvuková stránka jazyka , Čtení , Poslech literárních textů , Základní literární 
pojmy , Naslouchání , Mluvený projev , Písemný projev  

Matematika 
Číslo a početní operace, Zápis čísla v desítkové soustavě, Sčítání a odčítání v 
daném oboru, Řešení slovních úloh s užitím osvojených početních operací, 
Geometrie v rovině a v prostoru 

Člověk a svět 
Naše škola, Moje rodina, Povolání, Orientace v čase, Lidské tělo, Příroda a my 
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Hudební výchova 
Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně pohybove činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Smyslové účinky VOV, Uplatňování subjektivity, 
Jednoduché pracovní operace a postupy, Dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi, Péče o rostliny, Pravidla správného stolování 

Tělesná výchova 
pořadová cvičení , hygiena při TV, příprava organismu , zdravotně zaměřené 
činnosti , základy gymnastiky – základy akrobacie, rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti, základy atletiky 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení s porozuměním , Písemný projev , Zvuková stránka jazyka , Slovní zásoba 
a tvoření slov , Tvarosloví , Pravopis , Poslech literárních textů, Základní 
literární pojmy  

Matematika 
Obor přirozených čísel, Orientace na číselné ose do 100., Násobilka 

Člověk a svět 
Začíná škola, Naše obec, krajina kolem nás, Moje rodina, Rodinná oslava, Lidé a 
čas, Člověk a zdraví, Změny v místní krajině 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Smyslové účinky VOV, Jednoduché pracovní 
operace a postupy 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení s porozuměním , Písemný projev , Zvuková stránka jazyka , Slovní zásoba 
a tvoření slov , Skladba , Pravopis, Poslech literárních textů, Základní literární 
pojmy  

Anglický jazyk 
Škola, Zvířata, Já a moje rodina, Jídlo 

Matematika 
Obor přirozených čísel, Obraz čísla na číselné ose 

Člověk a svět 
Krajina kolem nás, Typy krajiny u nás, Lidé a technika, Naše obec a náš kraj, 
Lidé a čas, Člověk - pán tvorstva?, Za poznáváním neživé přírody, Věci kolem 
nás, Život v přírodě 

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Smyslové účinky VOV, Ověřování komunikačních 
účinků, Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce, Jednoduchá 
úprava stolu, pravidla správného stolování 

Tělesná výchova 
pořadová cvičení , hygiena při TV , příprava organismu , zdravotně zaměřené 
činnosti , pohybové hry s různým zaměřením , základy sportovních her , 
základy gymnastiky – základy akrobacie, rytmické a kondiční formy cvičení pro 
děti, základy atletiky, turistika a pobyt v přírodě , plavání  

4. ročník Český jazyk a literatura 
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Čtení s porozuměním, mluvený projev 

Anglický jazyk 
Škola, Volný čas, Zvířata, Já a moje okolí 

Matematika 
Násobení a dělení do 1000, Závislosti, vztahy a práce s daty , Geometrie v 
rovině a prostoru , Sčítání a odčítání do 1 000 00, Násobení a dělení do 1 000 
000, Zaokrouhlování 

Informační a komunikační technologie 
Základní fuknce PC, Operační systém, Internet jako zdroj informací 

Hudební výchova 
Hudebně pohybové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání objektů do celků, Reflexe a vztahy 
zrakového vnímání s ostatními smysly, Ověřování komunikačních účinků, 
Práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti, Pěstitelské práce 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení s porozuměním 

Anglický jazyk 
Škola, Rodina, Můj svět, Čas, Já a moje okolí, Lidé 

Matematika 
Sítě těles, Distributivní zákon, Aritmetický průměr 

Člověk a svět 
Základy sexuální výchovy 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity, Ověřování komunikačních účinků, Práce s drobným 
materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce 

Tělesná výchova 
příprava organismu , zdravotně zaměřené činnosti , pohybové hry , základy 
sportovních her , základy gymnastiky – základy akrobacie, rytmické a kondiční 
formy cvičení pro děti, základy atletiky , turistika a pobyt v přírodě  

6. ročník 

Český jazyk a literatura 
Jazykové příručky, Popis a jeho funkce, Interpretace literárních a jiných děl 

Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Zvířata, Nemoci, Jídlo, Svět kolem mne, Zábava 

Matematika 
Trojúhelník, Krychle a kvádr 

Informační a komunikační technologie 
Textový a grafický editor, Tabukový editor, Prezentace informací 

Dějepis 
Význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, 
Antické Řecko a Řím, Střední Evropa a její styky s antickým Středomořím 

Občanská a rodinná výchova 
Rodinný život, Život ve škole, Místo, kde žijeme 

Společenskovědní seminář 
Nejsme v tom sami aneb kdo nám pomáhá., I pravěký člověk byl šikovný., Sedm 
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divů světa. 

Fyzika 
Vlastnosti látek a těles 

Přírodopis 
Život na Zemi, Základní struktura života, Přehled organismů (od virů po 
členovce) 

Zeměpis 
Planeta Země, Mapa, Přírodní složky a oblasti Země 

Fyzikální seminář 
Reaktivní pohon, Elektrický proud 

Přírodovědný seminář 
Zásady práce v biologii, Rozmanitost organismů 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání objektů do celků, Uplatňování 
subjektivity, Ověřování komunikačních účinků 

7. ročník 

Český jazyk a literatura 
Vypravování 

Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Volný čas, Budoucnost, Časy a místa, Londýn, Svět filmu, 
Problémy, Rekordy 

Matematika 
Zlomky, Celá čísla, Středová souměrnost, Poměr, Procentový počet 

Výpočetní technika 
Informace, informační zdroje 

Dějepis 
Utváření států v Evropě , Islám a islámské říše , Velká Morava a český stát, 
Náboženství, Baroko 

Společenskovědní seminář 
Jsem FEUDÁL a kdo je víc?, Ve znaku kříž., Stoletá válka, Cestou odvážných 

Výchova zdravé osobnosti 
Životní styl 

Fyzika 
Síla. Skládání sil., Posuvné účinky síly.  

Přírodopis 
Zoologie - nauka o živočiších (od kruhoústých po ptáky) , Botanika - nauka o 
rostlinách  

Zeměpis 
Jak je svět rozdělen, Afrika, Amerika, Oceány, Austrálie a Oceánie 

Fyzikální seminář 
Jednoduché zákovské pokusy 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání objektů do celků, Ověřování 
komunikačních účinků 
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8. ročník 

Český jazyk a literatura 
Líčení, Interpretace literárních a jiných děl 

Anglický jazyk 
Svět práce, Můj svět, Život v minulosti, Zdraví, Imaginace, Slavné osobnosti, 
Přátelé, Svět kolem nás 

Dějepis 
Kapitalizace společnosti, Národní hnutí velkých a malých národů., Utváření 
novodobého českého národa, Politické strany, občanská práva, Průmyslový 
rozvoj, Kulturní rozdíly 

Občanská a rodinná výchova 
Osobnost, Psychické procesy a stavy, Člověk v sociálních vztazích 

Chemie 
Úvod do chemie, Vlastnosti látek, Bezpečnost při experimentální činnosti, 
Směsi, Oddělování složek směsí, Voda a vzduch, Částicové složení látek, 
Chemické prvky a sloučeniny, Chemické prvky a periodická soustava prvků, 
Chemické reakce, Chemické rovnice, Oxidy, Halogenidy, Kyseliny a hydroxidy, 
pH, Neutralizace, soli, Hospodářsky významné látky 

Zeměpis 
ČR charakteristika, ČR kraje, Místní region, Evropa 

Přírodopis a výchova ke zdraví 
Přehled hlavních skupin savců, Biologie člověka, Sexuální výchova 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání objektů do celků, Uplatňování 
subjektivity, Ověřování komunikačních účinků 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 
Popis uměleckého díla, Základy literární teorie a historie 

Anglický jazyk 
Úvod, Lidé v našem životě, Životní styl, Zvláštní, ale pravda, Zábava, Riskování, 
Změny, Ideální místa, Dostat se tam 

Výpočetní technika 
Tabulkový procesor a textový editor 

Dějepis 
1. světová válka , Nové politické uspořádání Evropy, Vznik ČSR, Mezinárodní 
situace, 2. světová válka, Únor 1948, Rozpad koloniálního systému, Problémy 
současnosti  

Občanská a rodinná výchova 
Trestní právo 

Chemie 
Redoxní reakce, Energie a chemická reakce, Uhlovodíky, Deriváty uhlovodíků, 
Přírodní látky, Plasty a syntetická vlákna, Chemie a společnost, Havárie s 
únikem nebezpečných látek, Odpady a obaly 

Přírodopis 
Horniny a nerosty, Země jako geologické těleso, Dějiny planety Země 

Zeměpis 
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Socioekonomická sféra, Státy světa, Krajina 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Ověřování komunikačních účinků 

Výchova ke zdraví 
Osobní bezpečí 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Sebepoznání a sebepojetí - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Dějepis 
 Člověk a svět 
 Výchova ke zdraví 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Anglický jazyk 
 Dramatická výchova 
 Tělesná výchova 
 Výtvarná výchova 
 Německý jazyk 
 Společenskovědní seminář 

Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 
Naslouchání , Mluvený projev , Písemný projev  

Matematika 
Geometrie v rovině a v prostoru 

Člověk a svět 
Moje rodina, Povolání, Lidské tělo 

Hudební výchova 
Vokální činnosti, Instrumentální činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity, Jednoduché pracovní operace a postupy, Pravidla 
správného stolování 

Tělesná výchova 
hygiena při TV, příprava organismu , zdravotně zaměřené činnosti , základy 
gymnastiky – základy akrobacie, základy atletiky 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 
Naslouchání 

Člověk a svět 
Začíná škola, Naše obec, krajina kolem nás, Moje rodina, Rodinná oslava, Člověk 
a zdraví 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 
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Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání do objektů, Smyslové účinky VOV, 
Uplatňování subjektivity, Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi, 
Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 
Mluvený projev  

Anglický jazyk 
Škola 

Člověk a svět 
Naše obec a náš kraj 

Tvořivé a estetické činnosti 
Smyslové účinky VOV, Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce, Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi, Jednoduchá úprava 
stolu, pravidla správného stolování 

Tělesná výchova 
příprava organismu , zdravotně zaměřené činnosti , pohybové hry s různým 
zaměřením , základy sportovních her , základy gymnastiky – základy akrobacie, 
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, základy atletiky, plavání  

4. ročník 

Anglický jazyk 
Volný čas, Já a moje okolí 

Matematika 
Závislosti, vztahy a práce s daty , Sčítání a odčítání do 1 000 00, Zaokrouhlování 

Člověk a svět 
Člověk a jeho zdraví 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti , Hudebně pohybové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání objektů do celků, Reflexe a vztahy 
zrakového vnímání s ostatními smysly, Ověřování komunikačních účinků, 
Práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti 

5. ročník 

Anglický jazyk 
Já a moje okolí 

Informační a komunikační technologie 
Struktura PC a periferií, Práce s informací 

Člověk a svět 
Člověk a jeho zdraví 

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Refexe a vztahy zrakového vnímání s ostatními 
smysly, Ověřování komunikačních účinků, Práce s drobným materiálem, 
Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů 

Tělesná výchova 
příprava organismu , zdravotně zaměřené činnosti , pohybové hry , základy 
sportovních her , základy gymnastiky – základy akrobacie, rytmické a kondiční 
formy cvičení pro děti, základy atletiky , turistika a pobyt v přírodě  

6. ročník Český jazyk a literatura 
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Tvořivé činnosti s literárním textem 

Německý jazyk 
Freizeit 

Dějepis 
Člověk a lidská společnost v pravěku, Antické Řecko a Řím, Střední Evropa a 
její styky s antickým Středomořím 

Občanská a rodinná výchova 
Rodinný život, Život ve škole 

Společenskovědní seminář 
Cesta tam a zpět aneb mít tak stroj času., Ten umí to a ten zas tohle… 

Fyzika 
Vlastnosti látek a těles 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání objektů do celků, Uplatňování 
subjektivity 

7. ročník 

Český jazyk a literatura 
Popis uměleckého díla, charakteristika, líčení 

Anglický jazyk 
Volný čas, Budoucnost, Časy a místa, Londýn, Svět filmu, Problémy, Rekordy 

Německý jazyk 
Kleidung 

Dějepis 
Nový etnický obraz Evropy, Islám a islámské říše , Velká Morava a český stát 

Společenskovědní seminář 
Výprava ze Soluně., Stoletá válka, Cestou odvážných 

Výchova zdravé osobnosti 
Život mezi lidmi, Životní styl 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání objektů do celků, Uplatňování 
subjektivity, Ověřování komunikačních účinků 

Tělesná výchova 
Sportovní hry, Atletika, Gymnastika, Fitness 

Další cizí jazyk 
Jmenuji se, bydlím ... 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 
Úvaha 

Anglický jazyk 
Svět práce, Můj svět, Život v minulosti, Zdraví, Imaginace, Slavné osobnosti, 
Přátelé, Svět kolem nás 

Dějepis 
Kapitalizace společnosti, Velká francouzská revoluce , Utváření novodobého 
českého národa, Politické strany, občanská práva, Průmyslový rozvoj, Kulturní 
rozdíly 
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Občanská a rodinná výchova 
Osobnost, Psychické procesy a stavy, Člověk v sociálních vztazích 

Přírodopis a výchova ke zdraví 
Prevence úrazů , Výživa, Sexuální výchova 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity, Ověřování 
komunikačních účinků 

Základy administrativy 
psaní na základní a horní řadě 

9. ročník 

Anglický jazyk 
Lidé v našem životě, Životní styl, Riskování, Změny 

Německý jazyk 
Musik und Mode 

Dějepis 
1. světová válka , Nové politické uspořádání Evropy, Vznik ČSR, Svět po 2. 
světové válce, Rozpad koloniálního systému, Problémy současnosti  

Výchova ke zdraví 
Sexuální výchova, Osobní bezpečí 

Tělesná výchova 
Sportovní hry, Atletika, Gymnastika, Fitness 

 
Seberegulace a sebeorganizace - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Matematika 
 Dějepis 
 Člověk a svět 
 Výchova ke zdraví 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Dramatická výchova 
 Tělesná výchova 
 Výtvarná výchova 
 Mediální výchova 
 Německý jazyk 
 Společenskovědní seminář 
 Dopravní výchova 

Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Matematika 
Sčítání a odčítání v daném oboru 

Člověk a svět 
Orientace v čase, Lidské tělo 
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Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání do objektů, Jednoduché pracovní 
operace a postupy, Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi, Pravidla 
správného stolování 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 
Naslouchání, Mluvený projev  

Matematika 
Obor přirozených čísel 

Člověk a svět 
Začíná škola, Rodinná oslava, Člověk a zdraví 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi, Jednoduchá úprava stolu, 
pravidla správného stolování 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 
Mluvený projev  

Anglický jazyk 
Škola 

Člověk a svět 
Lidé a čas 

Tvořivé a estetické činnosti 
Smyslové účinky VOV, Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce, Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi, Jednoduchá úprava 
stolu, pravidla správného stolování 

Tělesná výchova 
příprava organismu , zdravotně zaměřené činnosti , pohybové hry s různým 
zaměřením , základy sportovních her , základy gymnastiky – základy akrobacie, 
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, základy atletiky, turistika a pobyt v 
přírodě , plavání  

4. ročník 

Český jazyk a literatura 
Tvarosloví 

Anglický jazyk 
Škola, Volný čas 

Matematika 
Geometrie v rovině a prostoru , Zaokrouhlování 

Člověk a svět 
Člověk a jeho zdraví 

Hudební výchova 
Hudebně pohybové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 
Tvarosloví, Skladba 

Anglický jazyk 
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Můj svět 

Matematika 
Dělení dvojciferným dělitelem 

Informační a komunikační technologie 
Struktura PC a periferií 

Člověk a svět 
Člověk a jeho zdraví 

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Práce s drobným materiálem, Konstrukční 
činnosti, Příprava pokrmů 

Tělesná výchova 
příprava organismu , zdravotně zaměřené činnosti , pohybové hry , základy 
sportovních her , základy gymnastiky – základy akrobacie, rytmické a kondiční 
formy cvičení pro děti, základy atletiky , turistika a pobyt v přírodě  

6. ročník 

Český jazyk a literatura 
Dialog improvizovaný i připravený , popis děje ve dvojici 

Německý jazyk 
Freizeit 

Dějepis 
Historický čas a prostor 

Občanská a rodinná výchova 
Rodinný život, Život ve škole 

Fyzikální seminář 
Reaktivní pohon 

Výtvarná výchova 
Uspořádání objektů do celků, Uplatňování subjektivity 

7. ročník 

Anglický jazyk 
Budoucnost, Časy a místa, Londýn, Problémy 

Společenskovědní seminář 
Jsem FEUDÁL a kdo je víc?, Víš co je to „výsernice 

Výchova zdravé osobnosti 
Životní styl 

Fyzikální seminář 
Jednoduché zákovské pokusy 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity 

Tělesná výchova 
Sportovní hry, Atletika, Gymnastika, Fitness 

Další cizí jazyk 
Moje rodina, Koníčky 

8. ročník 
Český jazyk a literatura 
Obecné výklady o českém jazyce, Diskuze 
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Anglický jazyk 
Svět práce, Imaginace, Slavné osobnosti, Přátelé, Svět kolem nás 

Dějepis 
Velká francouzská revoluce , Utváření novodobého českého národa, Politické 
strany, občanská práva 

Občanská a rodinná výchova 
Osobnost, Psychické procesy a stavy, Člověk v sociálních vztazích 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti 

Základy administrativy 
zásady hygieny, psaní na základní a horní řadě 

9. ročník 

Dějepis 
Únor 1948 

Občanská a rodinná výchova 
Pracovní právo 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 

Tělesná výchova 
Sportovní hry, Atletika, Gymnastika, Fitness 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Psychohygiena - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Dějepis 
 Výchova ke zdraví 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Dramatická výchova 
 Tělesná výchova 
 Výtvarná výchova 
 Německý jazyk 
 Tvořivé a estetické činnosti 
 Výchova zdravé osobnosti 

Psychohygiena - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 
Poslech literárních textů , Základní literární pojmy , Naslouchání , Mluvený 
projev , Písemný projev  

Matematika 
Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a v prostoru 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání do objektů, Ověřování komunikačních účinků, Jednoduché 
pracovní operace a postupy 
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Tělesná výchova 
pořadová cvičení , hygiena při TV, příprava organismu , zdravotně zaměřené 
činnosti , základy atletiky 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 
Naslouchání, Mluvený projev , Písemný projev , Zvuková stránka jazyka  

Člověk a svět 
Začíná škola, Člověk a zdraví 

Hudební výchova 
Vokální činnosti, Poslechové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání do objektů, Péče o rostliny, Jednoduchá úprava stolu, pravidla 
správného stolování 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení s porozuměním , Mluvený projev , Písemný projev , Poslech literárních 
textů 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti , Hudebně pohybové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Smyslové účinky VOV, Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi, 
Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

Tělesná výchova 
pořadová cvičení , hygiena při TV , příprava organismu , zdravotně zaměřené 
činnosti , pohybové hry s různým zaměřením , základy sportovních her , 
základy gymnastiky – základy akrobacie, rytmické a kondiční formy cvičení pro 
děti, základy atletiky, turistika a pobyt v přírodě , plavání  

4. ročník 

Matematika 
Násobení a dělení do 1000, Geometrie v rovině a prostoru , Sčítání a odčítání do 
100000 

Člověk a svět 
Člověk a jeho zdraví 

Hudební výchova 
Hudebně pohybové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Ověřování komunikačních účinků, Práce s drobným materiálem, konstrukční 
činnosti 

5. ročník 

Anglický jazyk 
Čas 

Matematika 
Dělení dvojciferným dělitelem 

Člověk a svět 
Člověk a jeho zdraví 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti , Hudebně pohybové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Ověřování komunikačních účinků, Pěstitelské 
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práce 

Tělesná výchova 
příprava organismu , zdravotně zaměřené činnosti , pohybové hry , základy 
sportovních her , základy gymnastiky – základy akrobacie, základy atletiky , 
turistika a pobyt v přírodě  

6. ročník 

Německý jazyk 
Freizeit 

Dějepis 
Antické Řecko a Řím 

Občanská a rodinná výchova 
Komunikace, Péče o zdraví, Život ve škole, Prevence zneužívání návykových 
látek 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání objektů do celků 

7. ročník 

Německý jazyk 
Die Märchenwelt 

Dějepis 
Velká Morava a český stát, Náboženství, Kultura středov. společnosti, 
Renesance a humanismus 

Výchova zdravé osobnosti 
Zdraví a nemoc, Výživa a zdraví, Hygiena 

Hudební výchova 
Vokální činnosti, Instrumentální činnosti 

Tělesná výchova 
Průpravné a pohybové hry 

8. ročník 

Anglický jazyk 
Svět práce, Imaginace, Slavné osobnosti, Přátelé, Svět kolem nás 

Dějepis 
Národní hnutí velkých a malých národů. 

Občanská a rodinná výchova 
Osobnost, Psychické procesy a stavy, Člověk v sociálních vztazích 

Hudební výchova 
Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně - pohybové činnsti, 
Poslechové činnosti 

Základy administrativy 
číselná klávesnice 

9. ročník 

Anglický jazyk 
Změny 

Dějepis 
Vznik ČSR, Svět po 2. světové válce 

Hudební výchova 
Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně – pohybové činnosti, 
Poslechové činnosti 
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Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 

Výchova ke zdraví 
Osobní bezpečí 

Tělesná výchova 
Sportovní hry, Průpravné pohybové hry 

 
Kreativita - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Matematika 
 Fyzika 
 Dějepis 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Anglický jazyk 
 Dramatická výchova 
 Chemie 
 Tělesná výchova 
 Výtvarná výchova 
 Přírodopis 
 Zeměpis 
 Mediální výchova 
 Německý jazyk 
 Matematický seminář 
 Výpočetní technika 
 Společenskovědní seminář 
 Fyzikální seminář 
 Přírodopis a výchova ke zdraví 
 Přírodovědný seminář 
 Tvořivé a estetické činnosti 
 Základy administrativy 

Kreativita - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 
Slovní zásoba , Základní literární pojmy  

Matematika 
Zápis čísla v desítkové soustavě, Orientace na ose 0 – 20., Řešení slovních úloh 
s užitím osvojených početních operací, Závislosti, vztahy a práce s daty, 
Geometrie v rovině a v prostoru 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Smyslové účinky VOV, Uplatňování subjektivity, 
Jednoduché pracovní operace a postupy, Dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi, Pravidla správného stolování 
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2. ročník 

Český jazyk a literatura 
Tvarosloví , Skladba  

Matematika 
Sčítání a odčítání do 100, Geometrie v rovině a v orostoru 

Hudební výchova 
Vokální činnosti, Poslechové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání do objektů, Smyslové účinky VOV, 
Jednoduché pracovní operace a postupy, Dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi, Péče o rostliny, Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování 

3. ročník 

Matematika 
Souměrnost 

Hudební výchova 
Vokální činnosti , Instrumentální činnosti , Hudebně pohybové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání do objektů, Uplatňování subjektivity, 
Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce, Dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi, Jednoduchá úprava stolu, pravidla 
správného stolování 

Tělesná výchova 
pohybové hry s různým zaměřením , rytmické a kondiční formy cvičení pro 
děti, turistika a pobyt v přírodě  

4. ročník 

Český jazyk a literatura 
Slovní zásoba a tvoření slov 

Matematika 
Násobení a dělení do 1000, Závislosti, vztahy a práce s daty , Geometrie v 
rovině a prostoru , Zlomky 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti, Hudebně pohybové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání objektů do celků, Uplatňování 
subjektivity, Ověřování komunikačních účinků, Práce s drobným materiálem, 
konstrukční činnosti, Příprava pokrmů 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 
Slovní zásoba a tvoření slov 

Anglický jazyk 
Škola, Rodina, Můj svět, Čas, Já a moje okolí, Lidé 

Matematika 
Sítě těles, Objem a plocha, Dělení dvojciferným dělitelem, Aritmetický průměr 

Informační a komunikační technologie 
Práce s informací 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti , Poslechové činnosti , Hudebně pohybové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
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Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání objektů do celků, Uplatňování 
subjektivity, Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské 
práce, Příprava pokrmů 

Tělesná výchova 
zdravotně zaměřené činnosti , pohybové hry , základy gymnastiky – základy 
akrobacie, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 

6. ročník 

Český jazyk a literatura 
Popis a jeho funkce, Vypravování, Tvořivé činnosti s literárním textem, Dialog 
improvizovaný i připravený , popis děje ve dvojici 

Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Zvířata, Nemoci, Jídlo, Svět kolem mne, Zábava 

Matematika 
Osová souměrnost, Úhel 

Dějepis 
Význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, 
Historický čas a prostor 

Občanská a rodinná výchova 
Komunikace, Život ve škole 

Společenskovědní seminář 
Nejsme v tom sami aneb kdo nám pomáhá., I pravěký člověk byl šikovný., Sedm 
divů světa. 

Přírodopis 
Základní struktura života, Přehled organismů (od virů po členovce) 

Zeměpis 
Planeta Země, Mapa, Přírodní složky a oblasti Země 

Fyzikální seminář 
Reaktivní pohon, Provazochodec 

Přírodovědný seminář 
Rozmanitost organismů, Rostliny, Živočichové 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání objektů do celků, Ověřování 
komunikačních účinků 

7. ročník 

Český jazyk a literatura 
Popis uměleckého díla, charakteristika, líčení, Mluvní cvičení ve dvojicích v 
určených rolích, vzájemné hodnocení žáků, Vypravování 

Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Volný čas, Budoucnost, Časy a místa, Londýn, Svět filmu, 
Problémy, Rekordy 

Matematika 
Středová souměrnost 

Výpočetní technika 
Textový a grafický editor 

Dějepis 
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Nový etnický obraz Evropy, Velká Morava a český stát 

Společenskovědní seminář 
Jsem FEUDÁL a kdo je víc?, Výprava ze Soluně., Ve znaku kříž., Cestou 
odvážných 

Přírodopis 
Zoologie - nauka o živočiších (od kruhoústých po ptáky) , Botanika - nauka o 
rostlinách  

Zeměpis 
Jak je svět rozdělen, Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie 

Fyzikální seminář 
Jednoduché zákovské pokusy, Zvuk 

Hudební výchova 
Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity, Ověřování 
komunikačních účinků 

Tělesná výchova 
Sportovní hry 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 
Úvaha, Líčení, Diskuze, Tvořivé činnosti s literárním textem 

Anglický jazyk 
Svět práce, Můj svět, Život v minulosti, Zdraví, Imaginace, Slavné osobnosti, 
Přátelé, Svět kolem nás 

Dějepis 
Vznik USA, Napoleonské období, Národní hnutí velkých a malých národů., 
Politické proudy , Politické strany, občanská práva, Průmyslový rozvoj, 
Kulturní rozdíly 

Občanská a rodinná výchova 
Osobnost, Psychické procesy a stavy, Člověk v sociálních vztazích 

Chemie 
Úvod do chemie, Vlastnosti látek, Bezpečnost při experimentální činnosti, 
Směsi, Oddělování složek směsí, Voda a vzduch, Částicové složení látek, 
Chemické prvky a sloučeniny, Chemické prvky a periodická soustava prvků, 
Chemické reakce, Chemické rovnice, Oxidy, Halogenidy, Kyseliny a hydroxidy, 
pH, Neutralizace, soli, Hospodářsky významné látky 

Zeměpis 
ČR charakteristika, ČR kraje, Evropa 

Přírodopis a výchova ke zdraví 
Biologie člověka 

Přírodovědný seminář 
Organismy a životní prostředí, Rostliny, Živočichové 

Hudební výchova 
Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně - pohybové činnsti 

Výtvarná výchova 
Uspořádání objektů do celků, Uplatňování subjektivity, Ověřování 
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komunikačních účinků 

Základy administrativy 
použití klávesnice Shift, psaní na horní řadě klávesnice 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 
Popis uměleckého díla, Tvořivé činnosti s literárním textem 

Anglický jazyk 
Úvod, Lidé v našem životě, Životní styl, Zvláštní, ale pravda, Zábava, Riskování, 
Změny, Ideální místa, Dostat se tam 

Výpočetní technika 
Tvorba presentací, Tabulkový procesor a textový editor, Grafické editory 

Dějepis 
1. světová válka , Nové politické uspořádání Evropy, Vznik ČSR, 2. světová 
válka, ČSR během okupace, Rozpad koloniálního systému, Problémy 
současnosti  

Chemie 
Redoxní reakce, Energie a chemická reakce, Uhlovodíky, Deriváty uhlovodíků, 
Přírodní látky, Plasty a syntetická vlákna, Chemie a společnost, Havárie s 
únikem nebezpečných látek, Odpady a obaly 

Zeměpis 
Socioekonomická sféra, Státy světa, Krajina 

Hudební výchova 
Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně – pohybové činnosti, 
Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání objektů do celků, Ověřování 
komunikačních účinků 

Tělesná výchova 
Sportovní hry 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Poznávání lidí - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Dějepis 
 Člověk a svět 
 Výchova ke zdraví 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Anglický jazyk 
 Výtvarná výchova 
 Mediální výchova 
 Německý jazyk 
 Společenskovědní seminář 
 Tvořivé a estetické činnosti 

Poznávání lidí - integrace ve výuce 
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1. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení , Naslouchání  

Člověk a svět 
Naše škola, Moje rodina 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity, Jednoduché pracovní operace a postupy, Dovednosti 
a činnosti při práci se stavebnicemi 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 
Naslouchání 

Matematika 
Sčítání a odčítání do 100, Rovnice, Práce s údaji  

Člověk a svět 
Začíná škola, Naše obec, krajina kolem nás, Moje rodina, Rodinná oslava 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti , Poslechové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Smyslové účinky VOV, Uplatňování subjektivity, Jednoduché pracovní operace 
a postupy, Péče o rostliny 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení s porozuměním , Mluvený projev , Tvarosloví  

Anglický jazyk 
Škola, Já a moje rodina 

Matematika 
Obor přirozených čísel 

Člověk a svět 
Člověk - pán tvorstva? 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání do objektů, Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi, 
Pěstování pokojových rostlin 

Tělesná výchova 
pohybové hry s různým zaměřením  

4. ročník 

Anglický jazyk 
Škola, Já a moje okolí 

Matematika 
Závislosti, vztahy a práce s daty , Geometrie v rovině a prostoru , Zlomky, 
Zaokrouhlování 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání objektů do celků, Příprava pokrmů 
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5. ročník 

Český jazyk a literatura 
Mluvený projev 

Anglický jazyk 
Škola, Rodina, Můj svět, Čas, Já a moje okolí, Lidé 

Matematika 
Objem a plocha, Diagramy a grafy 

Informační a komunikační technologie 
Práce s informací 

Člověk a svět 
Lidé kolem nás, Základy sexuální výchovy 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání objektů do celků, Ověřování komunikačních účinků, Konstrukční 
činnosti 

6. ročník 

Český jazyk a literatura 
Popis a jeho funkce 

Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Zvířata, Nemoci, Jídlo, Svět kolem mne, Zábava 

Německý jazyk 
Schule 

Dějepis 
Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz 

Občanská a rodinná výchova 
Rodinný život, Komunikace, Lidská práva, Sexuální výchova 

Společenskovědní seminář 
Cesta tam a zpět aneb mít tak stroj času., I pravěký člověk byl šikovný., Sedm 
divů světa. 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti 

Výtvarná výchova 
Uspořádání objektů do celků 

7. ročník 

Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Volný čas, Budoucnost, Časy a místa, Londýn, Svět filmu, 
Problémy, Rekordy 

Dějepis 
Snahy o reformu církve, Období novověku, Baroko 

Společenskovědní seminář 
Víš co je to „výsernice, Stoletá válka 

Výchova zdravé osobnosti 
Život mezi lidmi, Rodina, Prevence zneužívání návykových látek 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 
Charakteristika literární postavy, Diskuze 

Anglický jazyk 
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Svět práce, Můj svět, Život v minulosti, Zdraví, Imaginace, Slavné osobnosti, 
Přátelé, Svět kolem nás 

Dějepis 
Napoleonské období, Utváření novodobého českého národa, Revoluce počátku 
19.stol., Politické proudy , Průmyslový rozvoj, Kulturní rozdíly 

Občanská a rodinná výchova 
Osobnost, Psychické procesy a stavy, Člověk v sociálních vztazích 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání objektů do celků 

9. ročník 

Anglický jazyk 
Úvod, Lidé v našem životě, Životní styl, Zvláštní, ale pravda, Zábava, Riskování, 
Změny, Ideální místa, Dostat se tam 

Německý jazyk 
Musik und Mode 

Dějepis 
1. světová válka , Nové politické uspořádání Evropy, Vznik ČSR, Mezinárodní 
situace, 2. světová válka, ČSR během okupace, Únor 1948, Svět po 2. světové 
válce, Problémy současnosti  

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání objektů do celků, Ověřování 
komunikačních účinků 

Výchova ke zdraví 
Prevence zneužívání návykových látek, Sexuální výchova 

Tělesná výchova 
Sportovní hry 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Mezilidské vztahy - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Dějepis 
 Člověk a svět 
 Výchova ke zdraví 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Anglický jazyk 
 Dramatická výchova 
 Tělesná výchova 
 Výtvarná výchova 
 Zeměpis 
 Mediální výchova 
 Německý jazyk 
 Společenskovědní seminář 
 Ekologický seminář 



 

36 

 

 Dopravní výchova 
 Výchova zdravé osobnosti 

Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 
Slovní zásoba , Čtení , Naslouchání , Mluvený projev , Písemný projev  

Matematika 
Základní orientace v čase 

Člověk a svět 
Moje rodina, Povolání 

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Tělesná výchova 
pořadová cvičení , příprava organismu , zdravotně zaměřené činnosti , 
pohybové hry s různým zaměřením , základy sportovních her , základy 
gymnastiky – základy akrobacie, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, 
základy atletiky, turistika a pobyt v přírodě  

2. ročník 

Český jazyk a literatura 
Naslouchání, Mluvený projev , Slovní zásoba a tvoření slov  

Matematika 
Orientace na číselné ose do 100., Sčítání a odčítání do 100, Geometrie v rovině 
a v orostoru 

Člověk a svět 
Začíná škola, Naše obec, krajina kolem nás, Moje rodina, Rodinná oslava 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti , Hudebně pohybové činnosti , Poslechové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání do objektů, Uplatňování subjektivity, 
Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 
Naslouchání, Mluvený projev  

Anglický jazyk 
Škola, Já a moje rodina 

Člověk a svět 
Člověk - pán tvorstva? 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání do objektů, Smyslové účinky VOV, 
Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi, Pěstování pokojových rostlin 

Tělesná výchova 
pořadová cvičení , hygiena při TV , příprava organismu , pohybové hry s 
různým zaměřením , základy sportovních her , základy gymnastiky – základy 
akrobacie, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, základy atletiky, plavání  
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4. ročník 

Anglický jazyk 
Škola, Volný čas, Já a moje okolí 

Matematika 
Závislosti, vztahy a práce s daty , Geometrie v rovině a prostoru , Sčítání a 
odčítání do 1 000 00, Násobení a dělení do 1 000 000, Zlomky, Zaokrouhlování 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti, Poslechové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Reflexe a vztahy zrakového vnímání s ostatními smysly, Ověřování 
komunikačních účinků 

5. ročník 

Anglický jazyk 
Škola, Rodina, Můj svět, Čas, Já a moje okolí, Lidé 

Matematika 
Konstruktivní úlohy, Diagramy a grafy 

Člověk a svět 
Základy sexuální výchovy 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Refexe a vztahy zrakového vnímání s ostatními smysly, Ověřování 
komunikačních účinků 

Tělesná výchova 
příprava organismu , zdravotně zaměřené činnosti , pohybové hry , základy 
sportovních her , základy gymnastiky – základy akrobacie, rytmické a kondiční 
formy cvičení pro děti, základy atletiky , turistika a pobyt v přírodě  

6. ročník 

Český jazyk a literatura 
Dopis, vzkaz, sms, Dialog improvizovaný i připravený , popis děje ve dvojici 

Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Zvířata, Nemoci, Jídlo, Svět kolem mne, Zábava 

Německý jazyk 
Schule 

Dějepis 
Člověk a lidská společnost v pravěku, Nejstarší starověké civilizace a jejich 
kulturní odkaz, Střední Evropa a její styky s antickým Středomořím 

Občanská a rodinná výchova 
Člověk a čas, Rodinný život, Komunikace, Osobní bezpečí, Lidská práva, 
Sexuální výchova 

Společenskovědní seminář 
I pravěký člověk byl šikovný., Ten umí to a ten zas tohle… 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti, Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity 

7. ročník 
Český jazyk a literatura 
Mluvní cvičení ve dvojicích v určených rolích, vzájemné hodnocení žáků 
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Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Volný čas, Budoucnost, Časy a místa, Londýn, Svět filmu, 
Problémy, Rekordy 

Dějepis 
Nový etnický obraz Evropy, Utváření států v Evropě , Islám a islámské říše , 
Velká Morava a český stát, Náboženství, Kultura středov. společnosti, 
Renesance a humanismus, Snahy o reformu církve, Období novověku, Český 
stát a velmoci 15. – 17. století, Reformace a rekatolizace, Evropské 
absolutistické monarchie, Baroko 

Společenskovědní seminář 
Jsem FEUDÁL a kdo je víc?, Výprava ze Soluně., Ve znaku kříž., Stoletá válka, 
Cestou odvážných 

Výchova zdravé osobnosti 
Život mezi lidmi, Rodina, Prevence zneužívání návykových látek 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 

Tělesná výchova 
Sportovní hry, Atletika, Průpravné a pohybové hry 

Další cizí jazyk 
Jmenuji se, bydlím ..., Moje rodina 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 
Diskuze 

Anglický jazyk 
Svět práce, Můj svět, Život v minulosti, Zdraví, Imaginace, Slavné osobnosti, 
Přátelé, Svět kolem nás 

Dějepis 
Kapitalizace společnosti, Vznik USA, Napoleonské období, Národní hnutí 
velkých a malých národů., Utváření novodobého českého národa, Revoluce 
počátku 19.stol., Politické proudy , Politické strany, občanská práva, Kulturní 
rozdíly 

Občanská a rodinná výchova 
Osobnost, Psychické procesy a stavy, Člověk v sociálních vztazích 

Chemie 
Vlastnosti látek, Bezpečnost při experimentální činnosti, Směsi, Oddělování 
složek směsí, Voda a vzduch, Částicové složení látek, Chemické prvky a 
sloučeniny, Chemické prvky a periodická soustava prvků, Chemické reakce, 
Chemické rovnice, Oxidy, Halogenidy, Kyseliny a hydroxidy, pH, Neutralizace, 
soli, Hospodářsky významné látky 

Zeměpis 
ČR kraje 

Přírodopis a výchova ke zdraví 
Prevence úrazů  

Hudební výchova 
Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně - pohybové činnsti 



 

39 

 

Výtvarná výchova 
Uspořádání objektů do celků, Uplatňování subjektivity 

Další cizí jazyk 
Kde a kdy 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 
Diskuze 

Anglický jazyk 
Lidé v našem životě, Životní styl, Zvláštní, ale pravda, Změny, Ideální místa 

Německý jazyk 
Musik und Mode 

Dějepis 
1. světová válka , Nové politické uspořádání Evropy, Mezinárodní situace, 2. 
světová válka, ČSR během okupace, Únor 1948, Svět po 2. světové válce, 
Rozpad koloniálního systému 

Občanská a rodinná výchova 
Rodinné právo 

Chemie 
Redoxní reakce, Energie a chemická reakce, Uhlovodíky, Deriváty uhlovodíků, 
Přírodní látky, Plasty a syntetická vlákna, Chemie a společnost, Havárie s 
únikem nebezpečných látek, Odpady a obaly 

Hudební výchova 
Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání objektů do celků, Uplatňování 
subjektivity 

Výchova ke zdraví 
Prevence zneužívání návykových látek, Sexuální výchova, Osobní bezpečí 

Tělesná výchova 
Sportovní hry, Atletika, Průpravné pohybové hry 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Komunikace - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Matematika 
 Dějepis 
 Informační a komunikační technologie 
 Člověk a svět 
 Výchova ke zdraví 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Anglický jazyk 
 Dramatická výchova 
 Chemie 
 Tělesná výchova 



 

40 

 

 Výtvarná výchova 
 Přírodopis 
 Zeměpis 
 Mediální výchova 
 Německý jazyk 
 Výpočetní technika 
 Společenskovědní seminář 
 Přírodopis a výchova ke zdraví 
 Přírodovědný seminář 
 Tvořivé a estetické činnosti 
 Dopravní výchova 
 Výchova zdravé osobnosti 

Komunikace - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 
Zvuková stránka jazyka , Slovní zásoba , Čtení , Poslech literárních textů , 
Základní literární pojmy , Naslouchání , Mluvený projev , Písemný projev  

Člověk a svět 
Naše škola, Moje rodina, Povolání, Lidské tělo 

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Smyslové účinky VOV, Ověřování komunikačních 
účinků, Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi, Pravidla správného 
stolování 

Tělesná výchova 
pořadová cvičení , příprava organismu , zdravotně zaměřené činnosti , 
pohybové hry s různým zaměřením , základy sportovních her , základy 
gymnastiky – základy akrobacie, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, 
základy atletiky, turistika a pobyt v přírodě  

2. ročník 

Český jazyk a literatura 
Naslouchání, Mluvený projev , Zvuková stránka jazyka , Slovní zásoba a tvoření 
slov , Tvarosloví , Poslech literárních textů, Základní literární pojmy  

Člověk a svět 
Začíná škola, Naše obec, krajina kolem nás, Moje rodina, Rodinná oslava, Lidé a 
čas 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity, Ověřování komunikačních účinků, Jednoduché 
pracovní operace a postupy, Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi, 
Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení s porozuměním , Naslouchání, Mluvený projev , Písemný projev , Zvuková 
stránka jazyka , Slovní zásoba a tvoření slov , Tvarosloví , Skladba , Pravopis, 
Poslech literárních textů, Základní literární pojmy  

Anglický jazyk 
Škola, Zvířata, Já a moje rodina, Jídlo 

Matematika 
Souměrnost 
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Člověk a svět 
Naše obec a náš kraj, Lidé a čas, Člověk - pán tvorstva? 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání do objektů, Smyslové účinky VOV, 
Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce, Dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi, Pěstování pokojových rostlin, Jednoduchá 
úprava stolu, pravidla správného stolování 

Tělesná výchova 
pořadová cvičení , hygiena při TV , příprava organismu , zdravotně zaměřené 
činnosti , pohybové hry s různým zaměřením , základy sportovních her , 
základy gymnastiky – základy akrobacie, rytmické a kondiční formy cvičení pro 
děti, základy atletiky, turistika a pobyt v přírodě , plavání  

4. ročník 

Český jazyk a literatura 
Naslouchání, mluvený projev, Písemný projev, Slovní zásoba a tvoření slov, 
Skladba, Poslech literárních textů, Tvořivé činnosti s literárním textem 

Anglický jazyk 
Volný čas, Zvířata, Já a moje okolí 

Matematika 
Závislosti, vztahy a práce s daty , Násobení a dělení do 1 000 000, Zlomky, 
Zaokrouhlování 

Informační a komunikační technologie 
Internet jako zdroj informací 

Člověk a svět 
Člověk a jeho zdraví 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Reflexe a vztahy zrakového vnímání s ostatními 
smysly, Ověřování komunikačních účinků, Práce s drobným materiálem, 
konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 
Naslouchání, Mluvený projev, Písemný projev, Slovní zásoba a tvoření slov, 
Skladba, Poslech literárních textů, Tvořivé činnosti s literárním textem 

Anglický jazyk 
Škola, Rodina, Můj svět, Čas, Já a moje okolí, Lidé 

Matematika 
Asociativní zákony, Konstruktivní úlohy, Objem a plocha 

Informační a komunikační technologie 
Práce s informací 

Hudební výchova 
Hudebně pohybové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Refexe a vztahy zrakového vnímání s ostatními smysly, Ověřování 
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komunikačních účinků, Práce s drobným materiálem, Pěstitelské práce, 
Příprava pokrmů 

Tělesná výchova 
příprava organismu , zdravotně zaměřené činnosti , pohybové hry , základy 
sportovních her , základy gymnastiky – základy akrobacie, rytmické a kondiční 
formy cvičení pro děti, základy atletiky , turistika a pobyt v přírodě  

6. ročník 

Český jazyk a literatura 
Dopis, vzkaz, sms, Vypravování, Krátké mluvní cvičení, vypravování připravené 
i improvizované, Interpretace literárních a jiných děl 

Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Zvířata, Nemoci, Jídlo, Svět kolem mne, Zábava 

Informační a komunikační technologie 
Vyhledávání informací 

Dějepis 
Význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, 
Člověk a lidská společnost v pravěku, Střední Evropa a její styky s antickým 
Středomořím 

Občanská a rodinná výchova 
Člověk a čas, Rodinný život, Komunikace, Osobní bezpečí, Místo, kde žijeme 

Společenskovědní seminář 
Cesta tam a zpět aneb mít tak stroj času., Ten umí to a ten zas tohle… 

Přírodopis 
Život na Zemi, Přehled organismů (od virů po členovce) 

Zeměpis 
Mapa, Přírodní složky a oblasti Země 

Přírodovědný seminář 
Rozmanitost organismů, Rostliny, Živočichové 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti, Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity 

7. ročník 

Český jazyk a literatura 
Druhy vět podle postoje mluvčího, Mluvní cvičení ve dvojicích v určených 
rolích, vzájemné hodnocení žáků 

Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Volný čas, Budoucnost, Časy a místa, Londýn, Svět filmu, 
Problémy, Rekordy 

Dějepis 
Nový etnický obraz Evropy, Utváření států v Evropě , Islám a islámské říše , 
Velká Morava a český stát, Náboženství, Středověká společnost, Snahy o 
reformu církve, Období novověku, Český stát a velmoci 15. – 17. století 

Společenskovědní seminář 
Výprava ze Soluně., Víš co je to „výsernice, Stoletá válka, Cestou odvážných 

Výchova zdravé osobnosti 
Život mezi lidmi, Rodina, Člověk a kultura, Prevence zneužívání návykových 
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látek 

Přírodopis 
Zoologie - nauka o živočiších (od kruhoústých po ptáky) , Botanika - nauka o 
rostlinách  

Zeměpis 
Jak je svět rozdělen, Afrika, Amerika, Antarktida, Oceány, Austrálie a Oceánie 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity, Ověřování komunikačních účinků 

Tělesná výchova 
Sportovní hry 

Další cizí jazyk 
Moje rodina, Koníčky 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 
Obecné výklady o českém jazyce, Diskuze, Tvořivé činnosti s literárním textem 

Anglický jazyk 
Svět práce, Můj svět, Život v minulosti, Zdraví, Imaginace, Slavné osobnosti, 
Přátelé, Svět kolem nás 

Dějepis 
Kapitalizace společnosti, Vznik USA, Velká francouzská revoluce , Napoleonské 
období, Národní hnutí velkých a malých národů., Utváření novodobého českého 
národa, Revoluce počátku 19.stol., Politické proudy , Politické strany, občanská 
práva, Kulturní rozdíly 

Občanská a rodinná výchova 
Osobnost, Psychické procesy a stavy, Člověk v sociálních vztazích 

Chemie 
Úvod do chemie, Vlastnosti látek, Bezpečnost při experimentální činnosti, 
Směsi, Oddělování složek směsí, Voda a vzduch, Částicové složení látek, 
Chemické prvky a sloučeniny, Chemické prvky a periodická soustava prvků, 
Chemické reakce, Chemické rovnice, Oxidy, Halogenidy, Kyseliny a hydroxidy, 
pH, Neutralizace, soli, Hospodářsky významné látky 

Zeměpis 
ČR charakteristika, ČR kraje, Místní region, Evropa 

Přírodopis a výchova ke zdraví 
Přehled hlavních skupin savců, Biologie člověka, Výživa 

Přírodovědný seminář 
Organismy a životní prostředí, Rostliny, Živočichové 

Hudební výchova 
Vokální činnosti, Instrumentální činnosti 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity 

Další cizí jazyk 
Kde a kdy 

Základy administrativy 
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desetiprstová hmatová metoda, souvislý text 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 
Obohacování slovní zásoby, Proslov, Diskuze, Referát, Interpretace literárních a 
jiných děl 

Anglický jazyk 
Úvod, Lidé v našem životě, Životní styl, Zvláštní, ale pravda, Zábava, Riskování, 
Změny, Ideální místa, Dostat se tam 

Dějepis 
1. světová válka , Nové politické uspořádání Evropy, Vznik ČSR, Mezinárodní 
situace, 2. světová válka, ČSR během okupace, Únor 1948, Svět po 2. světové 
válce, Rozpad koloniálního systému, Problémy současnosti  

Občanská a rodinná výchova 
Pracovní právo, Rodinné právo 

Chemie 
Redoxní reakce, Energie a chemická reakce, Uhlovodíky, Deriváty uhlovodíků, 
Přírodní látky, Plasty a syntetická vlákna, Chemie a společnost, Havárie s 
únikem nebezpečných látek, Odpady a obaly 

Zeměpis 
Socioekonomická sféra, Státy světa, Krajina 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Ověřování komunikačních účinků 

Výchova ke zdraví 
Prevence zneužívání návykových látek, Sexuální výchova, Osobní bezpečí 

Tělesná výchova 
Sportovní hry 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Kooperace a kompetice - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Dějepis 
 Občanská a rodinná výchova 
 Anglický jazyk 
 Dramatická výchova 
 Chemie 
 Tělesná výchova 
 Výtvarná výchova 
 Německý jazyk 
 Matematický seminář 
 Společenskovědní seminář 

Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 
 

1. ročník 
Český jazyk a literatura 
Slovní zásoba , Čtení , Naslouchání , Mluvený projev , Písemný projev  
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Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

Tělesná výchova 
příprava organismu , pohybové hry s různým zaměřením , základy sportovních 
her , rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, základy atletiky 

2. ročník 

Matematika 
Jednoduché slovní úlohy , Geometrie v rovině a v orostoru 

Člověk a svět 
Začíná škola 

Tvořivé a estetické činnosti 
Jednoduché pracovní operace a postupy, Dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 
Naslouchání 

Matematika 
Násobení a dělení čísly 20-100 

Tvořivé a estetické činnosti 
Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce, Dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi, Jednoduchá úprava stolu, pravidla 
správného stolování 

Tělesná výchova 
příprava organismu , pohybové hry s různým zaměřením , základy sportovních 
her , základy gymnastiky – základy akrobacie, rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti, základy atletiky, plavání  

4. ročník 
Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání objektů do celků, Práce s drobným materiálem, konstrukční 
činnosti 

5. ročník 

Anglický jazyk 
Škola, Rodina, Můj svět, Čas, Já a moje okolí, Lidé 

Matematika 
Číselné soustavy 

Hudební výchova 
Vokální činnosti , Hudebně pohybové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Konstrukční činnosti, Příprava pokrmů 

Tělesná výchova 
pohybové hry , základy sportovních her , základy gymnastiky – základy 
akrobacie, základy atletiky , turistika a pobyt v přírodě  

6. ročník 

Český jazyk a literatura 
Dialog improvizovaný i připravený , popis děje ve dvojici 

Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Zvířata, Nemoci, Jídlo, Svět kolem mne, Zábava 

Dějepis 
Historický čas a prostor 

Občanská a rodinná výchova 
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Komunikace 

Společenskovědní seminář 
Nejsme v tom sami aneb kdo nám pomáhá., Sedm divů světa., Ten umí to a ten 
zas tohle… 

Přírodopis 
Základní struktura života 

7. ročník 

Český jazyk a literatura 
Mluvní cvičení ve dvojicích v určených rolích, vzájemné hodnocení žáků 

Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Volný čas, Budoucnost, Časy a místa, Londýn, Svět filmu, 
Problémy, Rekordy 

Dějepis 
Islám a islámské říše  

Společenskovědní seminář 
Výprava ze Soluně., Ve znaku kříž., Víš co je to „výsernice, Stoletá válka, Cestou 
odvážných 

Výchova zdravé osobnosti 
Lidská práva 

Fyzika 
Síla. Skládání sil. 

Tělesná výchova 
Sportovní hry, Atletika, Průpravné a pohybové hry, Fitness 

8. ročník 

Anglický jazyk 
Svět práce, Můj svět, Život v minulosti, Zdraví, Imaginace, Slavné osobnosti, 
Přátelé, Svět kolem nás 

Dějepis 
Vznik USA, Velká francouzská revoluce , Národní hnutí velkých a malých 
národů., Utváření novodobého českého národa, Politické proudy , Politické 
strany, občanská práva, Průmyslový rozvoj, Kulturní rozdíly 

Občanská a rodinná výchova 
Osobnost, Psychické procesy a stavy, Člověk v sociálních vztazích, Hospodaření 

Chemie 
Úvod do chemie, Vlastnosti látek, Bezpečnost při experimentální činnosti, 
Směsi, Oddělování složek směsí, Voda a vzduch, Částicové složení látek, 
Chemické prvky a sloučeniny, Chemické prvky a periodická soustava prvků, 
Chemické reakce, Chemické rovnice, Oxidy, Halogenidy, Kyseliny a hydroxidy, 
pH, Neutralizace, soli, Hospodářsky významné látky 

Zeměpis 
ČR charakteristika 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 
Diskuze 

Anglický jazyk 
Úvod, Lidé v našem životě, Životní styl, Zvláštní, ale pravda, Zábava, Riskování, 
Změny, Ideální místa, Dostat se tam 

Dějepis 
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1. světová válka , Vznik ČSR, Rozpad koloniálního systému, Problémy 
současnosti  

Chemie 
Redoxní reakce, Energie a chemická reakce, Uhlovodíky, Deriváty uhlovodíků, 
Přírodní látky, Plasty a syntetická vlákna, Chemie a společnost, Havárie s 
únikem nebezpečných látek, Odpady a obaly 

Zeměpis 
Krajina 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Tělesná výchova 
Sportovní hry, Atletika, Průpravné pohybové hry, Fitness 

 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Matematika 
 Fyzika 
 Dějepis 
 Člověk a svět 
 Výchova ke zdraví 
 Občanská a rodinná výchova 
 Anglický jazyk 
 Dramatická výchova 
 Chemie 
 Výtvarná výchova 
 Německý jazyk 
 Matematický seminář 
 Společenskovědní seminář 
 Fyzikální seminář 
 Přírodovědný seminář 
 Tvořivé a estetické činnosti 
 Ekologický seminář 
 Základy administrativy 
 Dopravní výchova 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 
Mluvený projev  

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání do objektů, Ověřování komunikačních účinků, Dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi 

2. ročník 
Matematika 
Jednoduché slovní úlohy  
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Člověk a svět 
Moje rodina 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání do objektů, Uplatňování subjektivity, Ověřování komunikačních 
účinků, Jednoduché pracovní operace a postupy, Dovednosti a činnosti při 
práci se stavebnicemi 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 
Pravopis 

Matematika 
Obor přirozených čísel, Násobení a dělení čísly 20-100 

Tvořivé a estetické činnosti 
Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi, Pěstování pokojových rostlin 

Tělesná výchova 
pohybové hry s různým zaměřením , základy sportovních her  

4. ročník 

Český jazyk a literatura 
Tvarosloví, Skladba, Pravopis 

Matematika 
Násobení a dělení do 1000, Závislosti, vztahy a práce s daty , Sčítání a odčítání 
do 1 000 00, Násobení a dělení do 1 000 000, Zlomky 

Člověk a svět 
Člověk a jeho zdraví 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání objektů do celků, Práce s drobným materiálem, konstrukční 
činnosti 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 
Tvarosloví, Skladba, Pravopis 

Anglický jazyk 
Škola, Rodina, Můj svět, Čas, Já a moje okolí, Lidé 

Matematika 
Sítě těles, Zlomky, Aritmetický průměr 

Informační a komunikační technologie 
Práce s informací 

Člověk a svět 
Člověk a jeho zdraví 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání objektů do celků, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava 
pokrmů 

6. ročník 

Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Zvířata, Nemoci, Jídlo, Svět kolem mne, Zábava 

Matematika 
Osová souměrnost, Desetinná čísla, Úhel, Dělitelnost v oboru přirozených čísel, 
Trojúhelník, Krychle a kvádr 

Informační a komunikační technologie 
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Vyhledávání informací, Textový a grafický editor, Tabukový editor, Prezentace 
informací 

Dějepis 
Význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, 
Historický čas a prostor, Člověk a lidská společnost v pravěku, Antické Řecko a 
Řím 

Občanská a rodinná výchova 
Rodinný život, Komunikace, Život ve škole 

Společenskovědní seminář 
Cesta tam a zpět aneb mít tak stroj času., Sedm divů světa. 

Fyzika 
Elektrický obvod 

Zeměpis 
Mapa 

Fyzikální seminář 
Reaktivní pohon, Potápěč, Provazochodec, Atmosférický tlak , Elektrický proud 

7. ročník 

Český jazyk a literatura 
Mluvní cvičení ve dvojicích v určených rolích, vzájemné hodnocení žáků 

Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Volný čas, Budoucnost, Časy a místa, Londýn, Svět filmu, 
Problémy, Rekordy 

Německý jazyk 
Kleidung 

Matematika 
Zlomky, Celá čísla, Středová souměrnost, Racionální čísla, Poměr, Procentový 
počet, Hranoly 

Společenskovědní seminář 
Výprava ze Soluně., Ve znaku kříž., Víš co je to „výsernice 

Výchova zdravé osobnosti 
Zdraví a nemoc, Majetek v našem životě, Řízení společnosti, Lidská práva, 
Prevence zneužívání návykových látek 

Fyzika 
Pohyb tělesa 

Fyzikální seminář 
Jednoduché zákovské pokusy, Elektrický proud, Zvuk 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 
Diskuze 

Anglický jazyk 
Svět práce, Můj svět, Život v minulosti, Zdraví, Imaginace, Slavné osobnosti, 
Přátelé, Svět kolem nás 

Dějepis 
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Vznik USA, Velká francouzská revoluce , Napoleonské období, Národní hnutí 
velkých a malých národů., Revoluce počátku 19.stol., Politické proudy , Kulturní 
rozdíly 

Občanská a rodinná výchova 
Osobnost, Psychické procesy a stavy, Člověk v sociálních vztazích 

Chemie 
Úvod do chemie, Vlastnosti látek, Bezpečnost při experimentální činnosti, 
Směsi, Oddělování složek směsí, Voda a vzduch, Částicové složení látek, 
Chemické prvky a sloučeniny, Chemické prvky a periodická soustava prvků, 
Chemické reakce, Chemické rovnice, Oxidy, Halogenidy, Kyseliny a hydroxidy, 
pH, Neutralizace, soli, Hospodářsky významné látky 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity 

Základy administrativy 
rozsah pravé ruky na alfabetické klávesnici, souvislý text 

9. ročník 

Anglický jazyk 
Úvod, Lidé v našem životě, Životní styl, Zvláštní, ale pravda, Zábava, Riskování, 
Změny, Ideální místa, Dostat se tam 

Dějepis 
1. světová válka , Mezinárodní situace, ČSR během okupace, Únor 1948, 
Problémy současnosti  

Občanská a rodinná výchova 
Občanské právo, Trestní právo, Pracovní právo, Hospodaření 

Chemie 
Redoxní reakce, Energie a chemická reakce, Uhlovodíky, Deriváty uhlovodíků, 
Přírodní látky, Plasty a syntetická vlákna, Chemie a společnost, Havárie s 
únikem nebezpečných látek, Odpady a obaly 

Hudební výchova 
Vokální činnosti, Instrumentální činnosti 

Výchova ke zdraví 
Prevence zneužívání návykových látek, Osobní bezpečí 

Tělesná výchova 
Sportovní hry 

 
Hodnoty, postoje, praktická etika - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Dějepis 
 Člověk a svět 
 Výchova ke zdraví 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Dramatická výchova 
 Tělesná výchova 
 Výtvarná výchova 
 Mediální výchova 
 Německý jazyk 
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 Společenskovědní seminář 
 Ekologický seminář 

Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení , Poslech literárních textů , Základní literární pojmy , Naslouchání , 
Mluvený projev  

Tvořivé a estetické činnosti 
Pravidla správného stolování 

Tělesná výchova 
pohybové hry s různým zaměřením , základy gymnastiky – základy akrobacie, 
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, základy atletiky, turistika a pobyt v 
přírodě  

2. ročník 

Český jazyk a literatura 
Naslouchání 

Tvořivé a estetické činnosti 
Ověřování komunikačních účinků 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 
Poslech literárních textů 

Tvořivé a estetické činnosti 
Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi, Pěstování pokojových rostlin, 
Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

Tělesná výchova 
hygiena při TV , pohybové hry s různým zaměřením , základy sportovních her , 
základy gymnastiky – základy akrobacie, rytmické a kondiční formy cvičení pro 
děti, plavání  

4. ročník 

Český jazyk a literatura 
mluvený projev 

Matematika 
Sčítání a odčítání do 1 000 00 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání objektů do celků, konstrukční činnosti 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 
Mluvený projev 

Hudební výchova 
Vokální činnosti , Hudebně pohybové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání objektů do celků, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce 

Tělesná výchova 
příprava organismu , zdravotně zaměřené činnosti , pohybové hry , základy 
sportovních her , základy gymnastiky – základy akrobacie, základy atletiky , 
turistika a pobyt v přírodě  

6. ročník 
Český jazyk a literatura 
Tvořivé činnosti s literárním textem, Interpretace literárních a jiných děl 
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Dějepis 
Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz 

Občanská a rodinná výchova 
Člověk a čas, Rodinný život, Komunikace, Život ve škole, Prevence zneužívání 
návykových látek 

Společenskovědní seminář 
I pravěký člověk byl šikovný., Sedm divů světa., Ten umí to a ten zas tohle… 

7. ročník 

Německý jazyk 
Die Märchenwelt 

Společenskovědní seminář 
Jsem FEUDÁL a kdo je víc?, Výprava ze Soluně., Ve znaku kříž., Stoletá válka, 
Cestou odvážných 

Výchova zdravé osobnosti 
Rodina, Majetek v našem životě, Řízení společnosti, Lidská práva 

Hudební výchova 
Hudebně - pohybové činnosti 

Tělesná výchova 
Sportovní hry, Atletika, Průpravné a pohybové hry 

Další cizí jazyk 
Jmenuji se, bydlím ..., Koníčky 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 
Úvaha, Líčení, Interpretace literárních a jiných děl 

Anglický jazyk 
Můj svět, Život v minulosti, Zdraví, Imaginace, Slavné osobnosti, Přátelé, Svět 
kolem nás 

Dějepis 
Kapitalizace společnosti, Vznik USA, Velká francouzská revoluce , Napoleonské 
období, Národní hnutí velkých a malých národů., Utváření novodobého českého 
národa, Revoluce počátku 19.stol., Politické proudy , Kulturní rozdíly 

Občanská a rodinná výchova 
Osobnost, Psychické procesy a stavy, Člověk v sociálních vztazích 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 
Diskuze 

Dějepis 
1. světová válka , Mezinárodní situace, 2. světová válka, ČSR během okupace, 
Únor 1948, Svět po 2. světové válce, Rozpad koloniálního systému, Problémy 
současnosti  

Občanská a rodinná výchova 
Trestní právo 

Hudební výchova 
Hudebně – pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 
Uspořádání objektů do celků, Uplatňování subjektivity 
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Výchova ke zdraví 
Prevence zneužívání návykových látek 

Tělesná výchova 
Sportovní hry, Atletika, Průpravné pohybové hry 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
 
Občanská společnost a škola - pokrytí předmětem 

 Dějepis 
 Člověk a svět 
 Výchova ke zdraví 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Anglický jazyk 
 Výtvarná výchova 
 Mediální výchova 
 Německý jazyk 
 Tvořivé a estetické činnosti 
 Výchova zdravé osobnosti 

Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 
Poslech literárních textů  

Člověk a svět 
Naše škola 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání do objektů, Pravidla správného stolování 

Tělesná výchova 
pohybové hry s různým zaměřením , rytmické a kondiční formy cvičení pro 
děti, základy atletiky 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení s porozuměním , Mluvený projev , Slovní zásoba a tvoření slov  

Matematika 
Rovnice, Násobilka 

Člověk a svět 
Začíná škola, Naše obec, krajina kolem nás 

Tvořivé a estetické činnosti 
Ověřování komunikačních účinků, Dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi 

3. ročník 

Anglický jazyk 
Škola 

Matematika 
Závislosti a práce s daty 
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Člověk a svět 
Naše obec a náš kraj 

Tvořivé a estetické činnosti 
Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi, Jednoduchá úprava stolu, 
pravidla správného stolování 

Tělesná výchova 
pořadová cvičení , pohybové hry s různým zaměřením , základy sportovních 
her , základy atletiky 

4. ročník 

Anglický jazyk 
Škola, Já a moje okolí 

Matematika 
Geometrie v rovině a prostoru , Násobení a dělení do 1 000 000 

Tvořivé a estetické činnosti 
konstrukční činnosti 

5. ročník 

Anglický jazyk 
Škola, Rodina, Můj svět 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání objektů do celků, Ověřování komunikačních účinků 

Tělesná výchova 
základy sportovních her , rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, základy 
atletiky , turistika a pobyt v přírodě  

6. ročník 

Anglický jazyk 
Svět kolem mne 

Dějepis 
Střední Evropa a její styky s antickým Středomořím 

Občanská a rodinná výchova 
Rodinný život, Komunikace, Místo, kde žijeme, Lidská práva 

Výtvarná výchova 
Uspořádání objektů do celků, Ověřování komunikačních účinků 

7. ročník 

Anglický jazyk 
Můj život 

Výchova zdravé osobnosti 
Rodina, Život mezi lidmi, Řízení společnosti, Lidská práva 

8. ročník 

Anglický jazyk 
Imaginace 

Dějepis 
Vznik USA 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 
Proslov 

Občanská a rodinná výchova 
Jsem občan, Právní řád ČR 

Chemie 
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Odpady a obaly 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Ověřování komunikačních účinků 

Výchova ke zdraví 
Prevence zneužívání návykových látek 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Občan, občanská společnost a stát - pokrytí předmětem 

 Dějepis 
 Člověk a svět 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Chemie 
 Výtvarná výchova 
 Mediální výchova 
 Německý jazyk 
 Společenskovědní seminář 
 Tvořivé a estetické činnosti 
 Ekologický seminář 
 Výchova zdravé osobnosti 

Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 
 

3. ročník 
Člověk a svět 
Naše obec a náš kraj 

4. ročník 

Člověk a svět 
Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání objektů do celků, Uplatňování subjektivity 

5. ročník 

Člověk a svět 
Lidé kolem nás 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity 

6. ročník 

Dějepis 
Člověk a lidská společnost v pravěku, Nejstarší starověké civilizace a jejich 
kulturní odkaz, Antické Řecko a Řím, Střední Evropa a její styky s antickým 
Středomořím 

Občanská a rodinná výchova 
Komunikace, Místo, kde žijeme, Lidská práva 

Společenskovědní seminář 
Sedm divů světa., Ten umí to a ten zas tohle… 

Přírodopis 
Přehled organismů (od virů po členovce) 

Výtvarná výchova 
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Uspořádání objektů do celků 

7. ročník 

Anglický jazyk 
Londýn, Problémy 

Dějepis 
Nový etnický obraz Evropy, Utváření států v Evropě , Islám a islámské říše , 
Velká Morava a český stát, Středověká společnost, Kultura středov. společnosti, 
Renesance a humanismus, Snahy o reformu církve, Český stát a velmoci 15. – 
17. století, Baroko 

Společenskovědní seminář 
Jsem FEUDÁL a kdo je víc? 

Výchova zdravé osobnosti 
Život mezi lidmi, Majetek v našem životě, Řízení společnosti, Lidská práva 

Přírodopis 
Zoologie - nauka o živočiších (od kruhoústých po ptáky) , Botanika - nauka o 
rostlinách  

Výtvarná výchova 
Uspořádání objektů do celků, Ověřování komunikačních účinků 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 
Diskuze 

Anglický jazyk 
Svět práce, Můj svět, Život v minulosti, Přátelé 

Dějepis 
Kapitalizace společnosti, Vznik USA, Velká francouzská revoluce , Napoleonské 
období, Národní hnutí velkých a malých národů., Utváření novodobého českého 
národa, Revoluce počátku 19.stol., Politické proudy , Politické strany, občanská 
práva, Průmyslový rozvoj, Kulturní rozdíly 

Zeměpis 
ČR kraje 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 
Proslov 

Dějepis 
1. světová válka , Nové politické uspořádání Evropy, Vznik ČSR, Únor 1948, 
Svět po 2. světové válce, Problémy současnosti  

Občanská a rodinná výchova 
Jsem občan, Právní řád ČR, Trestní právo 

Chemie 
Odpady a obaly 

Přírodopis 
Geologie – věda o Zemi 

Zeměpis 
Státy světa 

Hudební výchova 
Hudebně – pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 
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Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Formy participace občanů v politickém životě - pokrytí předmětem 

 Dějepis 
 Občanská a rodinná výchova 
 Mediální výchova 
 Společenskovědní seminář 

Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce 
 

6. ročník 

Dějepis 
Antické Řecko a Řím, Střední Evropa a její styky s antickým Středomořím 

Občanská a rodinná výchova 
Komunikace, Místo, kde žijeme, Lidská práva 

Společenskovědní seminář 
Sedm divů světa. 

7. ročník 

Dějepis 
Reformace a rekatolizace, Evropské absolutistické monarchie 

Výchova zdravé osobnosti 
Řízení společnosti, Lidská práva 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 
Interpretace literárních a jiných děl 

Dějepis 
Vznik USA, Velká francouzská revoluce , Napoleonské období, Národní hnutí 
velkých a malých národů., Utváření novodobého českého národa, Revoluce 
počátku 19.stol., Politické proudy , Politické strany, občanská práva, Kulturní 
rozdíly 

9. ročník 

Dějepis 
Nové politické uspořádání Evropy, Vznik ČSR, 2. světová válka, Únor 1948, Svět 
po 2. světové válce, Rozpad koloniálního systému, Problémy současnosti  

Občanská a rodinná výchova 
Jsem občan, Právní řád ČR 

Zeměpis 
Státy světa 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - pokrytí předmětem 

 Dějepis 
 Občanská a rodinná výchova 
 Zeměpis 
 Mediální výchova 
 Společenskovědní seminář 
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Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce 
 

6. ročník 

Dějepis 
Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz, Střední Evropa a její styky 
s antickým Středomořím 

Občanská a rodinná výchova 
Místo, kde žijeme 

Společenskovědní seminář 
Ten umí to a ten zas tohle… 

7. ročník 

Dějepis 
Evropské absolutistické monarchie 

Společenskovědní seminář 
Jsem FEUDÁL a kdo je víc?, Ve znaku kříž. 

Výchova zdravé osobnosti 
Řízení společnosti, Lidská práva 

8. ročník 

Dějepis 
Vznik USA, Velká francouzská revoluce , Napoleonské období, Národní hnutí 
velkých a malých národů., Utváření novodobého českého národa, Revoluce 
počátku 19.stol., Politické proudy , Politické strany, občanská práva, Kulturní 
rozdíly 

9. ročník 

Dějepis 
1. světová válka , Nové politické uspořádání Evropy, Vznik ČSR, Mezinárodní 
situace, 2. světová válka, ČSR během okupace, Únor 1948, Svět po 2. světové 
válce, Rozpad koloniálního systému, Problémy současnosti  

Občanská a rodinná výchova 
Jsem občan, Právní řád ČR, Trestní právo 

Zeměpis 
Státy světa 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
 
Evropa a svět nás zajímá - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Matematika 
 Fyzika 
 Dějepis 
 Člověk a svět 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Anglický jazyk 
 Dramatická výchova 
 Výtvarná výchova 
 Zeměpis 
 Německý jazyk 
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 Matematický seminář 
 Společenskovědní seminář 
 Tvořivé a estetické činnosti 

Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 
 

2. ročník 

Matematika 
Desítky a jednotky , Orientace na číselné ose do 100., Orientace v čase., Práce s 
údaji  

Člověk a svět 
Změny v místní krajině 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování 

3. ročník 

Anglický jazyk 
Škola 

Matematika 
Geometrie v rovině a v prostoru 

Člověk a svět 
Krajina kolem nás, Typy krajiny u nás 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení s porozuměním, Základní literární pojmy 

Anglický jazyk 
Škola, Volný čas, Já a moje okolí 

Matematika 
Závislosti, vztahy a práce s daty , Násobení a dělení do 1 000 000, Zlomky, 
Zaokrouhlování 

Člověk a svět 
Místo, kde žijeme, Lidé a čas 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení s porozuměním, Poslech literárních textů, Základní literární pojmy 

Anglický jazyk 
Škola, Rodina, Můj svět, Lidé 

Matematika 
Asociativní zákony, Distributivní zákon, Desetiná čísla, Diagramy a grafy 
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Informační a komunikační technologie 
Textový a grafický editor 

Člověk a svět 
Evropa a svět, Lidé a čas 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Refexe a vztahy zrakového vnímání s ostatními smysly 

6. ročník 

Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Nemoci, Jídlo, Svět kolem mne, Zábava 

Dějepis 
Člověk a lidská společnost v pravěku, Antické Řecko a Řím, Střední Evropa a 
její styky s antickým Středomořím 

Společenskovědní seminář 
Sedm divů světa. 

7. ročník 

Anglický jazyk 
Úvod, Budoucnost, Londýn 

Německý jazyk 
Kontakte 

Matematika 
Procentový počet 

Dějepis 
Nový etnický obraz Evropy, Velká Morava a český stát, Kultura středov. 
společnosti, Renesance a humanismus 

Společenskovědní seminář 
Jsem FEUDÁL a kdo je víc?, Výprava ze Soluně., Ve znaku kříž., Stoletá válka, 
Cestou odvážných 

Výtvarná výchova 
Uspořádání objektů do celků 

Další cizí jazyk 
Koníčky 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 
Diskuze 

Anglický jazyk 
Svět práce, Můj svět, Život v minulosti, Přátelé 

Německý jazyk 
Reisen, Sport, Gesund leben 

Dějepis 
Vznik USA, Velká francouzská revoluce , Napoleonské období, Národní hnutí 
velkých a malých národů., Revoluce počátku 19.stol., Politické proudy , Kulturní 
rozdíly 

Občanská a rodinná výchova 
Právní minimum 

Zeměpis 
ČR charakteristika 
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Hudební výchova 
Instrumentální činnosti, Poslechové činnosti 

9. ročník 

Anglický jazyk 
Úvod, Lidé v našem životě, Životní styl, Zvláštní, ale pravda, Zábava, Riskování, 
Změny, Ideální místa, Dostat se tam 

Německý jazyk 
Schüleraustausch 

Dějepis 
1. světová válka , Nové politické uspořádání Evropy, Vznik ČSR, Mezinárodní 
situace, 2. světová válka, Svět po 2. světové válce, Rozpad koloniálního 
systému, Problémy současnosti  

Občanská a rodinná výchova 
Jsem občan, Globalizace 

Zeměpis 
Socioekonomická sféra, Státy světa 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti, Hudebně – pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 
Uspořádání objektů do celků 

Mediální výchova 
Televize, internet 

 
Objevujeme Evropu a svět - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Dějepis 
 Člověk a svět 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Anglický jazyk 
 Dramatická výchova 
 Tělesná výchova 
 Výtvarná výchova 
 Německý jazyk 
 Společenskovědní seminář 

Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Hudební výchova 
Hudebně pohybove činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Pravidla správného stolování 

3. ročník 

Člověk a svět 
Naše obec a náš kraj, Za poznáváním neživé přírody, Věci kolem nás 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 
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Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity, Ověřování komunikačních účinků 

4. ročník 

Matematika 
Sčítání a odčítání do 1 000 00, Zlomky, Zaokrouhlování 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Příprava pokrmů 

5. ročník 

Anglický jazyk 
Můj svět, Čas, Já a moje okolí, Lidé 

Matematika 
Objem a plocha, Distributivní zákon, Desetiná čísla, Diagramy a grafy 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Refexe a vztahy zrakového vnímání s ostatními smysly, Uplatňování 
subjektivity 

6. ročník 

Český jazyk a literatura 
Literární druhy a žánry 

Anglický jazyk 
Úvod, Nemoci, Jídlo, Svět kolem mne, Zábava 

Dějepis 
Historický čas a prostor, Člověk a lidská společnost v pravěku, Nejstarší 
starověké civilizace a jejich kulturní odkaz, Antické Řecko a Řím, Střední 
Evropa a její styky s antickým Středomořím 

Občanská a rodinná výchova 
Místo, kde žijeme 

Společenskovědní seminář 
I pravěký člověk byl šikovný., Sedm divů světa. 

Přírodopis 
Přehled organismů (od virů po členovce) 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

7. ročník 

Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Volný čas, Londýn 

Dějepis 
Utváření států v Evropě , Islám a islámské říše , Snahy o reformu církve, 
Evropské absolutistické monarchie, Baroko 

Společenskovědní seminář 
Jsem FEUDÁL a kdo je víc?, Výprava ze Soluně., Ve znaku kříž., Stoletá válka, 
Cestou odvážných 

Přírodopis 
Botanika - nauka o rostlinách  

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 
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Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Tělesná výchova 
Sportovní hry, Atletika 

Další cizí jazyk 
Vstupní audioorální kurz  

8. ročník 

Český jazyk a literatura 
Slova přejatá  

Anglický jazyk 
Imaginace, Svět kolem nás 

Německý jazyk 
Reisen 

Dějepis 
Kapitalizace společnosti, Vznik USA, Napoleonské období, Národní hnutí 
velkých a malých národů., Revoluce počátku 19.stol., Průmyslový rozvoj 

Občanská a rodinná výchova 
Právní minimum 

Zeměpis 
Evropa 

Přírodopis a výchova ke zdraví 
Přehled hlavních skupin savců 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 
Uspořádání objektů do celků, Uplatňování subjektivity 

Další cizí jazyk 
Prázdniny 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 
Základy literární teorie a historie 

Anglický jazyk 
Úvod, Lidé v našem životě, Životní styl, Zvláštní, ale pravda, Zábava, Riskování, 
Změny, Ideální místa, Dostat se tam 

Dějepis 
1. světová válka , Nové politické uspořádání Evropy, Mezinárodní situace, 2. 
světová válka, Svět po 2. světové válce, Rozpad koloniálního systému, 
Problémy současnosti  

Občanská a rodinná výchova 
Jsem občan, Globalizace 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti, Hudebně – pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity, Ověřování komunikačních účinků 

Tělesná výchova 
Sportovní hry, Atletika 

Mediální výchova 
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Televize, internet 

 
Jsme Evropané - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Dějepis 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Mediální výchova 
 Německý jazyk 
 Společenskovědní seminář 

Jsme Evropané - integrace ve výuce 
 

1. ročník 
Tvořivé a estetické činnosti 
Smyslové účinky VOV, Pravidla správného stolování 

2. ročník 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Ověřování komunikačních účinků, Péče o rostliny 

3. ročník 

Hudební výchova 
Vokální činnosti , Hudebně pohybové činnosti , Poslechové činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

4. ročník 

Matematika 
Násobení a dělení do 1000, Sčítání a odčítání do 1 000 00, Násobení a dělení do 
1 000 000, Zlomky, Zaokrouhlování 

Člověk a svět 
Práce s mapou 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

5. ročník 

Matematika 
Distributivní zákon, Desetiná čísla, Diagramy a grafy 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti  

6. ročník 

Český jazyk a literatura 
Literární druhy a žánry 

Dějepis 
Antické Řecko a Řím, Střední Evropa a její styky s antickým Středomořím 

Občanská a rodinná výchova 
Rodinný život, Místo, kde žijeme 

Společenskovědní seminář 
Sedm divů světa., Ten umí to a ten zas tohle… 



 

65 

 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 

7. ročník 

Anglický jazyk 
Rekordy 

Německý jazyk 
Kontakte 

Dějepis 
Nový etnický obraz Evropy, Náboženství, Středověká společnost, Období 
novověku, Český stát a velmoci 15. – 17. století, Reformace a rekatolizace, 
Evropské absolutistické monarchie, Baroko 

Společenskovědní seminář 
Jsem FEUDÁL a kdo je víc?, Výprava ze Soluně., Ve znaku kříž., Víš co je to 
„výsernice, Stoletá válka, Cestou odvážných 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 

8. ročník 

Anglický jazyk 
Život v minulosti, Slavné osobnosti 

Německý jazyk 
Sport, Gesund leben 

Dějepis 
Velká francouzská revoluce , Napoleonské období, Národní hnutí velkých a 
malých národů., Utváření novodobého českého národa, Revoluce počátku 
19.stol. 

Občanská a rodinná výchova 
Právní minimum 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 

Další cizí jazyk 
Prázdniny 

9. ročník 

Německý jazyk 
Schüleraustausch 

Dějepis 
1. světová válka , Nové politické uspořádání Evropy, Vznik ČSR, Mezinárodní 
situace, 2. světová válka, ČSR během okupace, Únor 1948, Problémy 
současnosti  

Občanská a rodinná výchova 
Jsem občan 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti, Hudebně – pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
 
Kulturní diference - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Dějepis 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Anglický jazyk 
 Dramatická výchova 
 Výtvarná výchova 
 Mediální výchova 
 Německý jazyk 
 Společenskovědní seminář 

Kulturní diference - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 
Zvuková stránka jazyka , Slovní zásoba , Základní literární pojmy , Mluvený 
projev  

Matematika 
Číslo a početní operace, Řešení slovních úloh s užitím osvojených početních 
operací 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti, Hudebně pohybove činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Smyslové účinky VOV 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení s porozuměním  

Matematika 
Desítky a jednotky , Orientace v čase., Práce s údaji , Kreslení a rýsování 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti , Hudebně pohybové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

3. ročník 

Anglický jazyk 
Jídlo 

Matematika 
Zápis čísla v desítkové soustavě, Obraz čísla na číselné ose, Sčítání a odčítání do 
1 000, Geometrie v rovině a v prostoru 

Hudební výchova 
Vokální činnosti , Hudebně pohybové činnosti , Poslechové činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání do objektů, Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi, 
Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 
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Tělesná výchova 
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 
Základní literární pojmy 

Anglický jazyk 
Volný čas 

Matematika 
Závislosti, vztahy a práce s daty , Sčítání a odčítání do 1 000 00 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Příprava pokrmů 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 
Základní literární pojmy 

Anglický jazyk 
Rodina, Můj svět 

Matematika 
Objem a plocha, Zlomky, Desetiná čísla, Diagramy a grafy 

Informační a komunikační technologie 
Práce s informací 

Tělesná výchova 
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, turistika a pobyt v přírodě  

6. ročník 

Český jazyk a literatura 
Zvuková stránka jazyka 

Anglický jazyk 
Svět kolem mne, Zábava 

Německý jazyk 
Wie wir wohnen 

Dějepis 
Význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, 
Člověk a lidská společnost v pravěku, Nejstarší starověké civilizace a jejich 
kulturní odkaz, Antické Řecko a Řím 

Občanská a rodinná výchova 
Člověk a čas, Místo, kde žijeme, Lidská práva 

Společenskovědní seminář 
Sedm divů světa., Ten umí to a ten zas tohle… 

Hudební výchova 
Vokální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti, Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 

7. ročník 

Anglický jazyk 
Můj život, Volný čas, Budoucnost, Londýn, Svět filmu, Problémy, Rekordy 

Dějepis 
Nový etnický obraz Evropy, Utváření států v Evropě , Islám a islámské říše , 
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Náboženství, Středověká společnost, Kultura středov. společnosti, Renesance a 
humanismus, Snahy o reformu církve, Období novověku, Reformace a 
rekatolizace, Evropské absolutistické monarchie, Baroko 

Společenskovědní seminář 
Jsem FEUDÁL a kdo je víc?, Výprava ze Soluně., Ve znaku kříž., Víš co je to 
„výsernice, Stoletá válka, Cestou odvážných 

Výchova zdravé osobnosti 
Člověk a kultura 

Zeměpis 
Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti 

Další cizí jazyk 
Kamarádi a moje nejbližší okolí 

8. ročník 

Anglický jazyk 
Svět práce, Můj svět, Život v minulosti, Imaginace, Slavné osobnosti, Přátelé 

Dějepis 
Vznik USA, Napoleonské období, Národní hnutí velkých a malých národů., 
Utváření novodobého českého národa, Revoluce počátku 19.stol., Politické 
strany, občanská práva, Kulturní rozdíly 

Zeměpis 
Evropa 

Přírodopis a výchova ke zdraví 
Výživa 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 
Uspořádání objektů do celků, Ověřování komunikačních účinků 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 
Základy literární teorie a historie 

Anglický jazyk 
Lidé v našem životě, Životní styl, Zvláštní, ale pravda, Zábava, Riskování, 
Změny, Ideální místa, Dostat se tam 

Dějepis 
Nové politické uspořádání Evropy, Mezinárodní situace, Svět po 2. světové 
válce, Rozpad koloniálního systému 

Občanská a rodinná výchova 
Globalizace 

Zeměpis 
Socioekonomická sféra, Státy světa 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti, Hudebně – pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 
Uspořádání objektů do celků 

Mediální výchova 
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Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Lidské vztahy - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Dějepis 
 Člověk a svět 
 Výchova ke zdraví 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Anglický jazyk 
 Dramatická výchova 
 Výtvarná výchova 
 Zeměpis 
 Mediální výchova 
 Německý jazyk 
 Společenskovědní seminář 
 Přírodopis a výchova ke zdraví 
 Tvořivé a estetické činnosti 
 Výchova zdravé osobnosti 

Lidské vztahy - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 
Zvuková stránka jazyka , Slovní zásoba  

Matematika 
Řešení slovních úloh s užitím osvojených početních operací, Geometrie v 
rovině a v prostoru 

Člověk a svět 
Naše škola, Moje rodina, Povolání, Lidské tělo 

Hudební výchova 
Hudebně pohybove činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání do objektů, Jednoduché pracovní operace a postupy, Pravidla 
správného stolování 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení s porozuměním , Naslouchání, Mluvený projev  

Matematika 
Orientace v čase., Kreslení a rýsování 

Člověk a svět 
Začíná škola, Naše obec, krajina kolem nás, Moje rodina, Rodinná oslava, Lidé a 
čas 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti , Hudebně pohybové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 
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3. ročník 

Anglický jazyk 
Škola, Já a moje rodina, Jídlo 

Matematika 
Závislosti a práce s daty 

Hudební výchova 
Vokální činnosti , Hudebně pohybové činnosti , Poslechové činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 
mluvený projev, Slovní zásoba a tvoření slov 

Anglický jazyk 
Škola, Já a moje okolí 

Matematika 
Sčítání a odčítání do 1 000 00, Násobení a dělení do 1 000 000 

Hudební výchova 
Vokální činnosti  

5. ročník 

Český jazyk a literatura 
Mluvený projev, Slovní zásoba a tvoření slov 

Anglický jazyk 
Škola, Rodina, Můj svět, Čas, Já a moje okolí 

Matematika 
Desetiná čísla 

6. ročník 

Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Zvířata, Nemoci, Jídlo, Svět kolem mne, Zábava 

Dějepis 
Člověk a lidská společnost v pravěku, Nejstarší starověké civilizace a jejich 
kulturní odkaz, Antické Řecko a Řím 

Občanská a rodinná výchova 
Člověk a čas, Rodinný život, Komunikace, Kurz první pomoci, Život ve škole, 
Místo, kde žijeme, Lidská práva, Prevence zneužívání návykových látek, 
Sexuální výchova 

Společenskovědní seminář 
I pravěký člověk byl šikovný., Ten umí to a ten zas tohle… 

Přírodopis 
Přehled organismů (od virů po členovce) 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání objektů do celků 

7. ročník 

Anglický jazyk 
Úvod, Můj život, Volný čas, Budoucnost, Londýn, Svět filmu, Problémy 

Dějepis 
Nový etnický obraz Evropy, Utváření států v Evropě , Islám a islámské říše , 
Velká Morava a český stát, Náboženství, Český stát a velmoci 15. – 17. století, 
Reformace a rekatolizace 
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Společenskovědní seminář 
Jsem FEUDÁL a kdo je víc?, Výprava ze Soluně., Ve znaku kříž., Víš co je to 
„výsernice, Stoletá válka, Cestou odvážných 

Výchova zdravé osobnosti 
Život mezi lidmi, Rodina, Lidská práva, Prevence zneužívání návykových látek 

Přírodopis 
Botanika - nauka o rostlinách  

Zeměpis 
Afrika, Amerika 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti, Hudebně - pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 
Uspořádání objektů do celků 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 
Diskuze 

Anglický jazyk 
Svět práce, Život v minulosti, Zdraví, Imaginace, Slavné osobnosti, Přátelé 

Dějepis 
Kapitalizace společnosti, Vznik USA, Velká francouzská revoluce , Napoleonské 
období, Národní hnutí velkých a malých národů., Utváření novodobého českého 
národa, Revoluce počátku 19.stol., Politické proudy , Politické strany, občanská 
práva 

Občanská a rodinná výchova 
Osobnost, Člověk v sociálních vztazích, Právní minimum 

Chemie 
Úvod do chemie, Vlastnosti látek, Bezpečnost při experimentální činnosti, 
Směsi, Oddělování složek směsí, Voda a vzduch, Částicové složení látek, 
Chemické prvky a sloučeniny, Chemické prvky a periodická soustava prvků, 
Chemické reakce, Chemické rovnice, Oxidy, Halogenidy, Kyseliny a hydroxidy, 
pH, Neutralizace, soli, Hospodářsky významné látky 

Zeměpis 
ČR charakteristika, Evropa 

Přírodopis a výchova ke zdraví 
Přehled hlavních skupin savců, Biologie člověka, Sexuální výchova 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

9. ročník 

Anglický jazyk 
Lidé v našem životě, Životní styl, Zvláštní, ale pravda, Zábava, Riskování, 
Změny, Ideální místa, Dostat se tam 

Dějepis 
1. světová válka , Nové politické uspořádání Evropy, 2. světová válka, ČSR 
během okupace, Únor 1948, Svět po 2. světové válce, Rozpad koloniálního 
systému 

Občanská a rodinná výchova 
Rodinné právo, Globalizace 
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Chemie 
Redoxní reakce, Energie a chemická reakce, Uhlovodíky, Deriváty uhlovodíků, 
Přírodní látky, Plasty a syntetická vlákna, Chemie a společnost, Havárie s 
únikem nebezpečných látek, Odpady a obaly 

Přírodopis 
Česko očima geologa 

Zeměpis 
Socioekonomická sféra, Státy světa 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti, Hudebně – pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 
Uspořádání objektů do celků 

Výchova ke zdraví 
Prevence zneužívání návykových látek 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Etnický původ - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Dějepis 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Výtvarná výchova 
 Mediální výchova 
 Společenskovědní seminář 

Etnický původ - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Matematika 
Geometrie v rovině a v prostoru 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti, Hudebně pohybove činnosti 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity 

2. ročník 

Člověk a svět 
Naše obec, krajina kolem nás 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti , Hudebně pohybové činnosti  

3. ročník 
Hudební výchova 
Instrumentální činnosti  

4. ročník 

Matematika 
Zaokrouhlování 

Hudební výchova 
Vokální činnosti  
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5. ročník 
Matematika 
Zlomky, Desetiná čísla, Diagramy a grafy 

6. ročník 

Český jazyk a literatura 
Zvuková stránka jazyka, Literární druhy a žánry 

Dějepis 
Význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, 
Člověk a lidská společnost v pravěku, Nejstarší starověké civilizace a jejich 
kulturní odkaz, Antické Řecko a Řím 

Občanská a rodinná výchova 
Lidská práva 

Společenskovědní seminář 
I pravěký člověk byl šikovný., Sedm divů světa., Ten umí to a ten zas tohle… 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

7. ročník 

Český jazyk a literatura 
Česká a moravská nářečí 

Anglický jazyk 
Londýn 

Dějepis 
Utváření států v Evropě , Náboženství, Kultura středov. společnosti, Renesance 
a humanismus, Baroko 

Společenskovědní seminář 
Jsem FEUDÁL a kdo je víc?, Výprava ze Soluně., Ve znaku kříž., Víš co je to 
„výsernice, Stoletá válka, Cestou odvážných 

Zeměpis 
Afrika 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

Další cizí jazyk 
Kamarádi a moje nejbližší okolí 

8. ročník 

Anglický jazyk 
Svět práce, Přátelé 

Dějepis 
Vznik USA, Národní hnutí velkých a malých národů. 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti 

9. ročník 

Dějepis 
1. světová válka , 2. světová válka, ČSR během okupace, Svět po 2. světové 
válce, Rozpad koloniálního systému 

Občanská a rodinná výchova 
Globalizace 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti, Hudebně – pohybové činnosti 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 
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Multikulturalita - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Dějepis 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Dramatická výchova 
 Mediální výchova 
 Německý jazyk 
 Společenskovědní seminář 

Multikulturalita - integrace ve výuce 
 

1. ročník 
Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity, Jednoduché pracovní operace a postupy 

3. ročník 
Tvořivé a estetické činnosti 
Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

4. ročník 
Matematika 
Zaokrouhlování 

5. ročník 

Matematika 
Zlomky 

Informační a komunikační technologie 
Textový a grafický editor 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání objektů do celků, Příprava pokrmů 

6. ročník 

Český jazyk a literatura 
Literární druhy a žánry 

Dějepis 
Historický čas a prostor, Člověk a lidská společnost v pravěku, Nejstarší 
starověké civilizace a jejich kulturní odkaz, Antické Řecko a Řím 

Občanská a rodinná výchova 
Člověk a čas, Rodinný život, Komunikace, Lidská práva 

Společenskovědní seminář 
Nejsme v tom sami aneb kdo nám pomáhá., Sedm divů světa., Ten umí to a ten 
zas tohle… 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity, Ověřování komunikačních účinků 

7. ročník 

Dějepis 
Utváření států v Evropě , Islám a islámské říše , Náboženství, Kultura středov. 
společnosti, Renesance a humanismus, Snahy o reformu církve, Období 
novověku, Evropské absolutistické monarchie, Baroko 

Společenskovědní seminář 
Jsem FEUDÁL a kdo je víc?, Výprava ze Soluně., Ve znaku kříž., Víš co je to 
„výsernice, Stoletá válka, Cestou odvážných 

Výchova zdravé osobnosti 
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Člověk a kultura 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 
Slova přejatá , Interpretace literárních a jiných děl 

Dějepis 
Vznik USA, Velká francouzská revoluce , Národní hnutí velkých a malých 
národů., Průmyslový rozvoj, Kulturní rozdíly 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 

9. ročník 

Dějepis 
1. světová válka , Vznik ČSR, 2. světová válka, ČSR během okupace, Únor 1948, 
Svět po 2. světové válce, Rozpad koloniálního systému 

Občanská a rodinná výchova 
Globalizace 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti, Hudebně – pohybové činnosti 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Princip sociálního smíru a solidarity - pokrytí předmětem 

 Matematika 
 Dějepis 
 Občanská a rodinná výchova 
 Společenskovědní seminář 

Princip sociálního smíru a solidarity - integrace ve výuce 
 

1. ročník 
Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity 

6. ročník 

Dějepis 
Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz, Antické Řecko a Řím 

Společenskovědní seminář 
Ten umí to a ten zas tohle… 

7. ročník 

Dějepis 
Utváření států v Evropě , Islám a islámské říše  

Společenskovědní seminář 
Jsem FEUDÁL a kdo je víc?, Výprava ze Soluně., Ve znaku kříž., Víš co je to 
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„výsernice, Stoletá válka, Cestou odvážných 

8. ročník 

Dějepis 
Kapitalizace společnosti, Vznik USA, Velká francouzská revoluce , Napoleonské 
období, Národní hnutí velkých a malých národů., Průmyslový rozvoj, Kulturní 
rozdíly 

9. ročník 

Dějepis 
1. světová válka , Vznik ČSR, Únor 1948, Svět po 2. světové válce 

Občanská a rodinná výchova 
Globalizace 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 

 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
 
Ekosystémy - pokrytí předmětem 

 Člověk a svět 
 Výtvarná výchova 
 Přírodopis 
 Zeměpis 
 Německý jazyk 
 Přírodopis a výchova ke zdraví 
 Přírodovědný seminář 
 Tvořivé a estetické činnosti 
 Ekologický seminář 

Ekosystémy - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Člověk a svět 
Příroda a my 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání do objektů, Jednoduché pracovní operace a postupy 

2. ročník 

Člověk a svět 
Změny v místní krajině, Příroda kolem nás 

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

3. ročník 

Člověk a svět 
Krajina kolem nás, Typy krajiny u nás, Život v přírodě 

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uspořádání do objektů 

4. ročník 

Matematika 
Zaokrouhlování 

Člověk a svět 
Rozmanitost přírody 

Tvořivé a estetické činnosti 
Reflexe a vztahy zrakového vnímání s ostatními smysly, Práce s drobným 
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materiálem 

5. ročník 

Matematika 
Objem a plocha 

Člověk a svět 
Rozmanitost přírody 

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Refexe a vztahy zrakového vnímání s ostatními 
smysly, Pěstitelské práce 

6. ročník 

Dějepis 
Antické Řecko a Řím 

Přírodovědný seminář 
Rozmanitost organismů, Rostliny, Živočichové 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

7. ročník 

Přírodopis 
Zoologie - nauka o živočiších (od kruhoústých po ptáky) , Botanika - nauka o 
rostlinách  

Zeměpis 
Antarktida 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

8. ročník 

Anglický jazyk 
Život v minulosti, Svět kolem nás 

Chemie 
Voda a vzduch 

Přírodopis a výchova ke zdraví 
Přehled hlavních skupin savců, Biologie člověka 

Přírodovědný seminář 
Organismy a životní prostředí, Rostliny, Živočichové, Houby 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Další cizí jazyk 
Můj počítač 

9. ročník 
Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

 
Základní podmínky života - pokrytí předmětem 

 Dějepis 
 Člověk a svět 
 Výchova ke zdraví 
 Výtvarná výchova 
 Přírodopis 
 Německý jazyk 
 Společenskovědní seminář 
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 Přírodopis a výchova ke zdraví 
 Tvořivé a estetické činnosti 
 Ekologický seminář 

Základní podmínky života - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Matematika 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

Člověk a svět 
Orientace v čase, Lidské tělo, Příroda a my 

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity, Péče o rostliny 

2. ročník 

Člověk a svět 
Naše obec, krajina kolem nás, Moje rodina, Člověk a zdraví, Změny v místní 
krajině, Pokojové rostliny, Příroda kolem nás 

Tvořivé a estetické činnosti 
Péče o rostliny 

3. ročník 

Anglický jazyk 
Zvířata 

Člověk a svět 
Krajina kolem nás, Život v přírodě 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání do objektů, Pěstování pokojových rostlin 

4. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení s porozuměním 

Člověk a svět 
Rozmanitost přírody 

Tvořivé a estetické činnosti 
Pěstitelské práce 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení s porozuměním 

Anglický jazyk 
Můj svět 

Člověk a svět 
Rozmanitost přírody 

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Pěstitelské práce 

6. ročník 

Dějepis 
Člověk a lidská společnost v pravěku, Nejstarší starověké civilizace a jejich 
kulturní odkaz 

Občanská a rodinná výchova 
Péče o zdraví 

Společenskovědní seminář 
I pravěký člověk byl šikovný. 

Přírodopis 
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Život na Zemi 

Zeměpis 
Přírodní složky a oblasti Země 

Přírodovědný seminář 
Rozmanitost organismů 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

7. ročník 

Společenskovědní seminář 
Cestou odvážných 

Výchova zdravé osobnosti 
Zdraví a nemoc, Přírodní a kulturní bohatství 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 
Úvaha 

Anglický jazyk 
Život v minulosti, Svět kolem nás 

Dějepis 
Kapitalizace společnosti, Vznik USA, Průmyslový rozvoj 

Chemie 
Voda a vzduch 

Přírodopis a výchova ke zdraví 
Přehled hlavních skupin savců 

9. ročník 

Anglický jazyk 
Dostat se tam 

Německý jazyk 
Zukunft 

Chemie 
Energie a chemická reakce, Přírodní látky 

Přírodopis 
Česko očima geologa 

Zeměpis 
Krajina 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Fyzika 
 Dějepis 
 Člověk a svět 
 Výchova ke zdraví 
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 Občanská a rodinná výchova 
 Anglický jazyk 
 Chemie 
 Tělesná výchova 
 Výtvarná výchova 
 Přírodopis 
 Zeměpis 
 Německý jazyk 
 Společenskovědní seminář 
 Přírodopis a výchova ke zdraví 
 Tvořivé a estetické činnosti 
 Ekologický seminář 
 Výchova zdravé osobnosti 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení , Základní literární pojmy  

Matematika 
Sčítání a odčítání v daném oboru 

Člověk a svět 
Povolání 

Tělesná výchova 
základy atletiky, turistika a pobyt v přírodě  

2. ročník 

Český jazyk a literatura 
Slovní zásoba a tvoření slov  

Člověk a svět 
Naše obec, krajina kolem nás, Změny v místní krajině, Pokojové rostliny, 
Příroda kolem nás 

Tvořivé a estetické činnosti 
Smyslové účinky VOV, Uplatňování subjektivity, Péče o rostliny 

3. ročník 

Anglický jazyk 
Zvířata 

Matematika 
Sčítání a odčítání do 1 000 

Člověk a svět 
Krajina kolem nás, Naše obec a náš kraj, Za poznáváním neživé přírody, Věci 
kolem nás, Život v přírodě 

Tvořivé a estetické činnosti 
Smyslové účinky VOV 

Tělesná výchova 
pořadová cvičení , zdravotně zaměřené činnosti , pohybové hry s různým 
zaměřením , základy sportovních her , základy atletiky, turistika a pobyt v 
přírodě  

4. ročník 
Český jazyk a literatura 
Písemný projev 



 

81 

 

Matematika 
Závislosti, vztahy a práce s daty  

Člověk a svět 
Lidé kolem nás, Rozmanitost přírody 

Tvořivé a estetické činnosti 
Pěstitelské práce 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 
Mluvený projev, Písemný projev 

Člověk a svět 
Rozmanitost přírody 

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Tělesná výchova 
příprava organismu , zdravotně zaměřené činnosti , pohybové hry , základy 
sportovních her , základy atletiky , turistika a pobyt v přírodě  

6. ročník 

Anglický jazyk 
Zvířata 

Dějepis 
Význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny 

Občanská a rodinná výchova 
Rodinný život, Péče o zdraví 

Společenskovědní seminář 
Sedm divů světa. 

Fyzika 
Měření fyzikálních veličin 

Přírodopis 
Přehled organismů (od virů po členovce) 

Zeměpis 
Přírodní složky a oblasti Země 

7. ročník 

Anglický jazyk 
Budoucnost 

Německý jazyk 
Rund ums Essen 

Dějepis 
Český stát a velmoci 15. – 17. století 

Výchova zdravé osobnosti 
Zdraví a nemoc, Výživa a zdraví 

Přírodopis 
Zoologie - nauka o živočiších (od kruhoústých po ptáky) , Botanika - nauka o 
rostlinách  

Zeměpis 
Afrika, Amerika, Oceány, Austrálie a Oceánie 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Uplatňování subjektivity 
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Tělesná výchova 
Sportovní hry, Atletika 

8. ročník 

Anglický jazyk 
Život v minulosti, Svět kolem nás 

Německý jazyk 
Unsere Umwelt 

Dějepis 
Průmyslový rozvoj 

Chemie 
Směsi, Voda a vzduch, Chemické prvky a periodická soustava prvků, Oxidy, 
Halogenidy, Kyseliny a hydroxidy, pH, Neutralizace, soli, Hospodářsky 
významné látky 

Zeměpis 
ČR charakteristika, Evropa 

Přírodopis a výchova ke zdraví 
Přehled hlavních skupin savců, Biologie člověka 

9. ročník 

Anglický jazyk 
Zábava 

Dějepis 
Svět po 2. světové válce, Rozpad koloniálního systému, Problémy současnosti  

Chemie 
Redoxní reakce, Energie a chemická reakce, Uhlovodíky, Deriváty uhlovodíků, 
Přírodní látky, Plasty a syntetická vlákna, Chemie a společnost, Havárie s 
únikem nebezpečných látek, Odpady a obaly 

Přírodopis 
Přírodní zdroje a hospodaření s nimi, Dějiny planety Země, Česko očima 
geologa 

Zeměpis 
Socioekonomická sféra, Krajina 

Výchova ke zdraví 
Prevence zneužívání návykových látek 

Tělesná výchova 
Sportovní hry, Atletika 

 
Vztah člověka k prostředí - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Matematika 
 Fyzika 
 Dějepis 
 Člověk a svět 
 Výchova ke zdraví 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Anglický jazyk 
 Chemie 
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 Výtvarná výchova 
 Přírodopis 
 Zeměpis 
 Německý jazyk 
 Společenskovědní seminář 
 Přírodopis a výchova ke zdraví 
 Přírodovědný seminář 
 Tvořivé a estetické činnosti 
 Ekologický seminář 
 Dopravní výchova 
 Výchova zdravé osobnosti 

Vztah člověka k prostředí - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení , Základní literární pojmy  

Člověk a svět 
Moje rodina 

Tvořivé a estetické činnosti 
Rozvíjení smyslové citlivosti, Smyslové účinky VOV, Péče o rostliny 

Tělesná výchova 
základy atletiky, turistika a pobyt v přírodě  

2. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení s porozuměním  

Člověk a svět 
Naše obec, krajina kolem nás, Rodinná oslava, Změny v místní krajině, 
Pokojové rostliny, Příroda kolem nás 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání do objektů, Péče o rostliny 

3. ročník 

Anglický jazyk 
Zvířata 

Člověk a svět 
Krajina kolem nás, Naše obec a náš kraj, Za poznáváním neživé přírody, Věci 
kolem nás, Život v přírodě 

Hudební výchova 
Vokální činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity, Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce, Pěstování pokojových rostlin 

Tělesná výchova 
zdravotně zaměřené činnosti , pohybové hry s různým zaměřením , základy 
sportovních her , základy atletiky, turistika a pobyt v přírodě , plavání  

4. ročník 

Český jazyk a literatura 
Písemný projev 

Anglický jazyk 
Zvířata, Já a moje okolí 
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Matematika 
Sčítání a odčítání do 1 000 00, Násobení a dělení do 1 000 000 

Člověk a svět 
Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Rozmanitost přírody 

Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity, Pěstitelské práce 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 
Mluvený projev, Písemný projev 

Člověk a svět 
Místo, kde žijeme 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Uspořádání objektů do celků, Uplatňování subjektivity, Pěstitelské práce 

Tělesná výchova 
pohybové hry , základy sportovních her , základy atletiky , turistika a pobyt v 
přírodě  

6. ročník 

Český jazyk a literatura 
Popis a jeho funkce 

Anglický jazyk 
Svět kolem mne 

Německý jazyk 
Tiere 

Dějepis 
Historický čas a prostor, Člověk a lidská společnost v pravěku, Nejstarší 
starověké civilizace a jejich kulturní odkaz, Antické Řecko a Řím 

Občanská a rodinná výchova 
Rodinný život, Péče o zdraví 

Společenskovědní seminář 
Ten umí to a ten zas tohle… 

Fyzika 
Elektrický obvod 

Přírodopis 
Přehled organismů (od virů po členovce) 

Zeměpis 
Přírodní složky a oblasti Země 

7. ročník 

Německý jazyk 
Rund ums Essen 

Dějepis 
Utváření států v Evropě  

Společenskovědní seminář 
Jsem FEUDÁL a kdo je víc?, Ve znaku kříž., Cestou odvážných 

Výchova zdravé osobnosti 
Život mezi lidmi, Zdraví a nemoc, Přírodní a kulturní bohatství, Životní styl 
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Přírodopis 
Botanika - nauka o rostlinách  

Zeměpis 
Afrika, Amerika 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 
Úvaha 

Anglický jazyk 
Život v minulosti, Zdraví 

Německý jazyk 
Unsere Umwelt 

Dějepis 
Kapitalizace společnosti, Průmyslový rozvoj, Kulturní rozdíly 

Chemie 
Voda a vzduch, Chemické prvky a periodická soustava prvků, Oxidy, 
Halogenidy, Kyseliny a hydroxidy, pH, Neutralizace, soli, Hospodářsky 
významné látky 

Zeměpis 
ČR charakteristika, ČR kraje, Evropa 

Přírodopis a výchova ke zdraví 
Přehled hlavních skupin savců, Biologie člověka, Výživa 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Další cizí jazyk 
Můj počítač 

9. ročník 

Anglický jazyk 
Zábava 

Dějepis 
1. světová válka , Únor 1948, Svět po 2. světové válce, Rozpad koloniálního 
systému, Problémy současnosti  

Chemie 
Redoxní reakce, Energie a chemická reakce, Uhlovodíky, Deriváty uhlovodíků, 
Přírodní látky, Plasty a syntetická vlákna, Chemie a společnost, Havárie s 
únikem nebezpečných látek, Odpady a obaly 

Přírodopis 
Přírodní zdroje a hospodaření s nimi, Dějiny planety Země, Česko očima 
geologa 

Zeměpis 
Socioekonomická sféra, Krajina 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Matematika 
 Dějepis 
 Informační a komunikační technologie 
 Člověk a svět 
 Výchova ke zdraví 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Anglický jazyk 
 Chemie 
 Výtvarná výchova 
 Mediální výchova 
 Německý jazyk 
 Výpočetní technika 
 Tvořivé a estetické činnosti 
 Dopravní výchova 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - integrace ve výuce 
 

1. ročník 

Český jazyk a literatura 
Zvuková stránka jazyka , Poslech literárních textů , Základní literární pojmy , 
Mluvený projev  

Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity, Ověřování komunikačních účinků, Pravidla 
správného stolování 

2. ročník 

Český jazyk a literatura 
Čtení s porozuměním , Naslouchání, Mluvený projev , Zvuková stránka jazyka , 
Slovní zásoba a tvoření slov , Základní literární pojmy  

Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity, Ověřování komunikačních účinků 

3. ročník 

Český jazyk a literatura 
Mluvený projev , Zvuková stránka jazyka , Slovní zásoba a tvoření slov , Poslech 
literárních textů, Základní literární pojmy  

Člověk a svět 
Naše obec a náš kraj, Za poznáváním neživé přírody, Věci kolem nás, Život v 
přírodě 

Tvořivé a estetické činnosti 
Smyslové účinky VOV, Ověřování komunikačních účinků, Pěstování pokojových 
rostlin 

Tělesná výchova 
základy sportovních her , základy atletiky 

4. ročník 
Český jazyk a literatura 
mluvený projev 
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Anglický jazyk 
Já a moje okolí 

Matematika 
Závislosti, vztahy a práce s daty , Geometrie v rovině a prostoru , Sčítání a 
odčítání do 1 000 00 

Tvořivé a estetické činnosti 
Ověřování komunikačních účinků, Práce s drobným materiálem 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 
Mluvený projev 

Informační a komunikační technologie 
Práce s informací 

Hudební výchova 
Vokální činnosti  

Tvořivé a estetické činnosti 
Ověřování komunikačních účinků 

6. ročník 

Český jazyk a literatura 
Zpráva, oznámení 

Informační a komunikační technologie 
Prezentace informací 

Dějepis 
Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz 

Občanská a rodinná výchova 
Rodinný život, Komunikace, Osobní bezpečí 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 

7. ročník 

Český jazyk a literatura 
Inzerát, pozvánka, reklama 

Anglický jazyk 
Svět filmu 

Výpočetní technika 
Informace, informační zdroje 

Dějepis 
Islám a islámské říše , Náboženství 

Výchova zdravé osobnosti 
Zdraví a nemoc, Výživa a zdraví 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 

8. ročník 

Anglický jazyk 
Můj svět, Slavné osobnosti, Svět kolem nás 

Chemie 
Oxidy, Hospodářsky významné látky 

Výtvarná výchova 
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Ověřování komunikačních účinků 

Další cizí jazyk 
Prázdniny 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 
Manipulativní komunikace v médiích, Propojování stylů v publicistických 
útvarech 

Výpočetní technika 
Tvorba presentací 

Dějepis 
Problémy současnosti  

Chemie 
Uhlovodíky, Přírodní látky, Plasty a syntetická vlákna, Chemie a společnost, 
Havárie s únikem nebezpečných látek, Odpady a obaly 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 

Výchova ke zdraví 
Prevence zneužívání návykových látek, Sexuální výchova, Osobní bezpečí 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Informační a komunikační technologie 
 Občanská a rodinná výchova 
 Dramatická výchova 
 Výtvarná výchova 
 Mediální výchova 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - integrace ve výuce 
 

2. ročník 
Český jazyk a literatura 
Mluvený projev , Slovní zásoba a tvoření slov  

4. ročník 
Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity 

5. ročník 

Český jazyk a literatura 
Mluvený projev 

Tělesná výchova 
základy sportovních her , základy gymnastiky – základy akrobacie, základy 
atletiky  

6. ročník 

Informační a komunikační technologie 
Prezentace informací 

Občanská a rodinná výchova 
Komunikace 

7. ročník Český jazyk a literatura 
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Inzerát, pozvánka, reklama 

Dějepis 
Náboženství, Snahy o reformu církve 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 

8. ročník 

Anglický jazyk 
Slavné osobnosti, Svět kolem nás 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 
Výklad, Úvaha, Fejeton, Manipulativní komunikace v médiích, Propojování 
stylů v publicistických útvarech 

Výpočetní technika 
Tvorba presentací 

Dějepis 
Únor 1948, Svět po 2. světové válce, Rozpad koloniálního systému 

Chemie 
Chemie a společnost, Havárie s únikem nebezpečných látek, Odpady a obaly 

Výchova ke zdraví 
Sexuální výchova, Osobní bezpečí 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Stavba mediálních sdělení - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Informační a komunikační technologie 
 Občanská a rodinná výchova 
 Mediální výchova 

Stavba mediálních sdělení - integrace ve výuce 
 

6. ročník 

Informační a komunikační technologie 
Prezentace informací 

Občanská a rodinná výchova 
Komunikace 

7. ročník 
Další cizí jazyk 
Jmenuji se, bydlím ... 

8. ročník 
Základy administrativy 
psaní vlastního textu 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 
Manipulativní komunikace v médiích, Propojování stylů v publicistických 
útvarech 

Výpočetní technika 
Tvorba presentací 
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Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Vnímání autora mediálních sdělení - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Informační a komunikační technologie 
 Občanská a rodinná výchova 
 Mediální výchova 

Vnímání autora mediálních sdělení - integrace ve výuce 
 

6. ročník 
Občanská a rodinná výchova 
Komunikace 

7. ročník 

Anglický jazyk 
Svět filmu 

Další cizí jazyk 
Škola  

9. ročník 
Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Fungování a vliv médií ve společnosti - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Informační a komunikační technologie 
 Hudební výchova 
 Občanská a rodinná výchova 
 Výtvarná výchova 
 Mediální výchova 
 Německý jazyk 
 Tvořivé a estetické činnosti 

Fungování a vliv médií ve společnosti - integrace ve výuce 
 

1. ročník 
Tvořivé a estetické činnosti 
Smyslové účinky VOV, Ověřování komunikačních účinků, Dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

2. ročník 
Tvořivé a estetické činnosti 
Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

3. ročník 
Tvořivé a estetické činnosti 
Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

4. ročník 
Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity 

5. ročník 
Tvořivé a estetické činnosti 
Refexe a vztahy zrakového vnímání s ostatními smysly, Uplatňování 
subjektivity, Příprava pokrmů 
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6. ročník 

Informační a komunikační technologie 
Prezentace informací 

Občanská a rodinná výchova 
Komunikace 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

7. ročník 

Český jazyk a literatura 
Inzerát, pozvánka, reklama 

Dějepis 
Kultura středov. společnosti, Renesance a humanismus 

8. ročník 

Český jazyk a literatura 
Slova přejatá , Úvaha, Diskuze 

Anglický jazyk 
Slavné osobnosti 

Dějepis 
Kapitalizace společnosti, Průmyslový rozvoj, Kulturní rozdíly 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Další cizí jazyk 
Můj počítač 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 
Výklad, Úvaha, Fejeton, Manipulativní komunikace v médiích 

Anglický jazyk 
Úvod, Zábava 

Německý jazyk 
Medien 

Dějepis 
Únor 1948, Svět po 2. světové válce, Problémy současnosti  

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Tvorba mediálního sdělení - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Informační a komunikační technologie 
 Výchova ke zdraví 
 Občanská a rodinná výchova 
 Dramatická výchova 
 Tělesná výchova 
 Výtvarná výchova 
 Mediální výchova 
 Německý jazyk 
 Základy administrativy 
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Tvorba mediálního sdělení - integrace ve výuce 
 

1. ročník 
Tvořivé a estetické činnosti 
Smyslové účinky VOV, Ověřování komunikačních účinků 

2. ročník 
Tvořivé a estetické činnosti 
Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 

4. ročník 
Tvořivé a estetické činnosti 
Reflexe a vztahy zrakového vnímání s ostatními smysly 

5. ročník 
Tvořivé a estetické činnosti 
Refexe a vztahy zrakového vnímání s ostatními smysly 

6. ročník 

Český jazyk a literatura 
Zpráva, oznámení 

Občanská a rodinná výchova 
Rodinný život, Komunikace 

7. ročník 

Český jazyk a literatura 
Inzerát, pozvánka, reklama 

Výchova zdravé osobnosti 
Zdraví a nemoc 

Další cizí jazyk 
Vstupní audioorální kurz , Kamarádi a moje nejbližší okolí 

8. ročník 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Základy administrativy 
psaní vlastního textu 

9. ročník 

Český jazyk a literatura 
Manipulativní komunikace v médiích, Propojování stylů v publicistických 
útvarech 

Dějepis 
Problémy současnosti  

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Tělesná výchova 
Sportovní hry 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 

 
Práce v realizačním týmu - pokrytí předmětem 

 Český jazyk a literatura 
 Výchova ke zdraví 
 Občanská a rodinná výchova 
 Dramatická výchova 
 Mediální výchova 
 Německý jazyk 
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Práce v realizačním týmu - integrace ve výuce 
 

2. ročník 
Tvořivé a estetické činnosti 
Uplatňování subjektivity 

3. ročník 
Tvořivé a estetické činnosti 
Ověřování komunikačních účinků 

5. ročník 
Informační a komunikační technologie 
Struktura PC a periferií 

6. ročník 
Občanská a rodinná výchova 
Rodinný život, Komunikace, Místo, kde žijeme, Lidská práva 

7. ročník 
Výchova zdravé osobnosti 
Zdraví a nemoc, Životní styl, Prevence zneužívání návykových látek 

8. ročník 
Český jazyk a literatura 
Tvořivé činnosti s literárním textem 

9. ročník 

Občanská a rodinná výchova 
Rodinné právo 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 

Výchova ke zdraví 
Prevence zneužívání návykových látek, Sexuální výchova, Osobní bezpečí 

Mediální výchova 
Média, Noviny, časopisy, Televize, internet 
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3. Učební plán 

 

3.1 Učební plán 1. stupeň 

 

Vzdělávací oblasti (obory) 1. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP 
Jazyk a jazyková komunikace 7+1 7+2 10+1 9+1 9+1 42+6 42 

Český jazyk a literatura 7 7+1 7+1 6+1 6+1 33+4 33 

Anglický jazyk 0+1 0+1 3 3 3 9+2 9 

Matematika a její aplikace 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 20 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 20 

Informační a komunikační technologie 0 0 0 0 1 1 1 

Informatika X X X X 1 1 1 

Člověk a jeho svět 2 2 2+1 3 3 12+1 12 

Člověk a svět 2 2 2+1 3 3 12+1 12 

Umění a kultura 2 2 2 3 3 12 12 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5  

Tvořivé a estetické činnosti 1 1 1 2 2 7  

Člověk a zdraví 2 2 2 2 2 10 10 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10 

Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5 5 

Tvořivé a estetické činnosti 1 1 1 1 1 5 5 

Doplňující vzdělávací obory 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+5 X 

Výchova zdravé osobnosti 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+5 X 

CELKEM ZÁKLADNÍ 18 18 21 22 23 102 102.0 

CELKEM DISPONIBILNÍ 2 4 4 3 3 16 16.0 

CELKEM V ROČNÍKU 20 22 25 25 26 118 118.0 
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3.2 Učební plán 2. stupeň 

Vzdělávací oblasti (obory) 2. stupeň 6. 7. 8. 9. ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace 7+1 9 9 8+1 33+2 33 

Český jazyk a literatura 4+1 4 4 3+1 15+2 15 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 12 

Další cizí jazyk X 2 2 2 6 6 

Matematika a její aplikace 4 4 4 3+1 15+1 15 

Matematika 4 4 4 3+1 15+1 0 

Informační a komunikační technologie 1 0 0 0 1 1 

Informatika 1 X X X 1 0 

Člověk a společnost 3 3 2 3 11 11 

Dějepis 2 2 1 2 7 X 

Občanská výchova (Vkz 9.) 1 1 1 1 4 X 

Člověk a příroda 4+1 5+1 7 5+1 21+3 21 

Fyzika 1 2 2 1+1 6+1 X 

Chemie X X 2 2 4 X 

Přírodopis (Vkz 8.) 1+1 1+1 1 1 4+2 X 

Zeměpis 2 2 2 1 7 X 

Umění a kultura 3 3 2 2 10 10 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 X 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 X 

Člověk a zdraví 2 2 3 3 10 10 

Výchova ke zdraví (Př. 8., Ov 9.) X X 1 1 2 X 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 X 

Člověk a svět práce 1 1 1 0+1 3+1 3 

Praktické činnosti 1 1 1 0+1 3+1 3 

Doplňující vzdělávací obory 0+2 0+2 0+3 0+4 0+11 X 

Výchova zdravé osobnosti 0+1 0+1 0+1 0+1 0+4 X 

Seminář z českého jazyka 0+1 0+1 0+1 0+1 0+4 X 

Technická praktika 0+1 0+1 0+1 0+1 0+4 X 

Společenskovědní seminář 0+1 0+1 0+1 0+1 0+4 X 

Přírodovědný seminář 0+1 0+1 0+1 0+1 0+4 X 

Matematický seminář 0+1 0+1 0+1 0+1 0+4 X 

Fyzikální seminář 0+1 0+1 0+1 0+1 0+4 X 

Výpočetní technika 0+1 0+1 0+1 0+1 0+4 X 

Základy administrativy X X 0+1 0+1 0+2 X 

Užité výtvarné činnosti 0+1 0+1 0+1 0+1 0+4 X 

Dopravní výchova X 0+1 0+1 X 0+2 X 

Ekologický seminář X 0+1 X 0+1 0+2 X 

Dramatická výchova 0+1 0+1 0+1 0+1 0+4 X 

CELKEM ZÁKLADNÍ 25 25 29 25 104 104.0 

CELKEM DISPONIBILNÍ 4 5 2 7 18 18.0 

CELKEM V ROČNÍKU 29 30 31 32 122 122.0 
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3.3 Realizace učebního plánu 

Komentář k učebnímu plánu 

1. stupeň  

Učební plán Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice byl 
vytvořen v souladu se závaznými pravidly danými RVP. Celková časová dotace je na 1. 
stupni 118 hodin. 

16 disponibilních hodin určených pro 1. stupeň využíváme následujícím způsobem: 

Český jazyk: je posílen o 4 hodiny z disponibilní časové dotace, protože tvoří důležitý 
základ celého vzdělávacího procesu. Zaměřujeme se na zvládnutí techniky čtení a psaní, 
na rozvoj všestranné, účinné a spisovné komunikace žáků. Pozornost bude zaměřena 
dále na čtení s porozuměním, dramatickou výchovu a celkové zlepšování komunikačních 
dovedností žáků. 

Anglický jazyk: je posílen o 2 hodiny z disponibilní časové dotace. Výuka anglického 
jazyka začíná už v 1. ročníku jednu hodinu týdně a s jednou hodinou týdně pokračuje i 
ve 2. ročníku. 

Matematika: je posílena o 4 hodiny z disponibilní časové dotace vzhledem k důležitosti 
tohoto předmětu, který tvoří osu vzdělávacího působení základní školy. Jedna hodina 
byla přidána do 2. až 5. ročníku. Vyučovací hodiny jsou zaměřeny na procvičování a 
upevňování schopností abstraktního a logického myšlení. V těchto hodinách se žákům 
předkládají úkoly, které ukazují žákům matematiku jako důležitý nástroj pro uplatnění v 
různých oborech. 

Člověk a svět: je posílen o 1 disponibilní hodinu do 3. ročníku. Posílení časové dotace 
bude využito k exkurzím a činnostnímu vyučování, k orientaci na region a 
enviromentální výuku. 
 
Tvořivé a estetické činnosti: je nový předmět, který vznikl spojením oblastí Umění a 
kultura a Člověk  a svět práce. V 1.-3. ročníku s časovou dotací 2 hodiny, ve 4.-5. ročníku 
s časovou dotací 3 hodiny. 
 
Výchova zdravé osobnosti: propojuje témata osobnostní a sociální výchovy, etické 
výchovy a plní zároveň funkci třídnických hodin. Všichni žáci mají do výuky zařazen 
vzdělávací obor výchova zdravé osobnosti jednu hodinu týdně v každém ročníku. 

2. stupeň  

V šestém ročníku je posílen český jazyk a literatura o jednu hodinu. V hodinách literární 
výchovy bude pozornost věnována čtenářské gramotnosti a starověkým civilizacím 
v zrcadle literatury. Jedna hodina je přidána i v devátém ročníku pro posílení mluvních a 
čtenářských dovedností. 
V  devátém ročníku je posílena matematika o jednu hodinu. Důvodem pro toto posílení 
je větší obtížnost probíraného učiva a nutnost důkladnějšího procvičení daného tématu. 
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V těchto hodinách se zařazují ve zvýšeném počtu úkoly z praktického života a reálných 
situací kolem žáků, což vede k prohloubení zájmu o matematiku. 
V předmětu Přírodopis a výchova ke zdraví, který je vyučován v osmém ročníku došlo ke 
spojení dvou předmětů: přírodopisu a výchovy ke zdraví, vzhledem k propojenosti jejich 
vzdělávacích obsahů. 
Z nabídky volitelných předmětů si žáci mohou vybírat podle svého zájmu v šestém 
ročníku dvě vyučovací hodiny, v sedmém a osmém po třech hodinách a v devátém 
ročníku pět hodin. 
 
Další cizí jazyk – německý jazyk je povinný vzdělávací obor od sedmého ročníku. Žáci 

pokračují v osmém i devátém ročníku s týdenní hodinovou dotací 2 hodiny. 

Všichni žáci mají do výuky zařazen vzdělávací obor výchova zdravé osobnosti jednu 

hodinu týdně v každém ročníku. 

Z disponibilní časové dotace zbývá na druhém stupni 7 hodin. Ty jsou rozděleny do 

ročníků: 

6. ročník 1 hodina 

7. ročník 1 hodina 

8. ročník 2 hodiny 

9. ročník 3 hodin. 

Využíváme je pro zařazování volitelných vzdělávacích oborů, které si z nabídky žáci sami 

vybírají podle svého zaměření. 
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4 Učební osnovy 

4.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně 
vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům 
všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je 
zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými 
znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, 
rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého 
poznávání.  
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve 
vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Kultivace 
jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen 
pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v 
dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i 
písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské 
společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k 
efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, 
aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli 
orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, 
ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové 
výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek 
vzájemně prolíná. 
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, 
číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného 
nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat 
jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální 
stránku textu a jeho výstavbu. 
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování 
spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková 
výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem 
jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a 
dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. 
dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých 
hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen 
nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. 
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se 
vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní 
názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně 
získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace 
a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které 
mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich 
duchovní život. 
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Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují 
oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový 
základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 
Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení 
mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím 
pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i 
jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného 
mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na 
mezinárodních projektech. 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí tím, že vede žáka k: 

 pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a 
důležitého sjednocujícího činitele národního společenství  

 pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro 
rozvoj osobního i kulturního bohatství 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní 
rozmanitosti  

 vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání 
informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 

 zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení 
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace 

 samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s 
jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření 

 získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu 
jako prostředku prosazení sebe sama 

 individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských 
zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění 
založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 

 

4. 1. 1 Český jazyk a literatura 

Předmět: Český jazyk a literatura (I. stupeň) 
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

1. Obsahové vymezení 
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. i 2. stupně. 
Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a 
literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a 
související očekávané výstupy průřezových témat. 
Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, 
které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti 
Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech.  
Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a 
psaní. Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním. Žáci, kteří nastupují do školy, se 
již dokážou česky dorozumět. Snažíme se proto tuto jejich dovednost dále rozvíjet, 
obohacovat jejich slovní zásobu a seznamovat je nenásilnou formou se spisovnou 
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podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak 
díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti. 

2. Časové vymezení 

Český jazyk a literatura bude na prvním stupni vyučován s následující dotací: 

1. ročník - 7 hodin 

2. ročník - 8 hodin 

3. ročník - 8 hodin 

4. ročník - 7 hodin 

5. ročník - 7 hodin 

3. Organizační vymezení 

Výuka na prvním stupni probíhá v kmenových třídách, knihovně a učebně informatiky. 

V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. ročníku se člení na Komunikační a 

slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Upřednostňovanou formou 

realizace předmětu je vyučovací hodina, ale zařazujeme i různorodé metody práce (např. 

daltonské vyučování, krátkodobé i dlouhodobé projekty). V 1. až 5. ročníku je začleněno 

psaní jako součást vyuč. hodin.  

Od 1. ročníku dbáme na čtení s porozuměním. Rozvoj pozitivního vztahu k jazyku a jeho 

postupné osvojování je důležité pro získávání a předávání informací a k vyjádření pocitu, 

prožitku a k sdělování názoru. Důležité je rovněž zvládnutí pravidel mezilidské komunikace, 

získání sebedůvěry při vystupování. Důležitým cílem je také prožívání slovesného 

uměleckého díla, sdílení čtenářských zážitku rozvoj pozitivního vztahu k literatuře a dalším 

uměním rozvíjejícím práci s texty. Při komunikativním kruhu netrváme na spisovném 

vyjadřování, snažíme se o uvolnění a bezprostřednost. Snažíme se pracovat s chybou a učit se 

z nich. Jako stěžejní metody volíme ty, které podporují samostatnost a spolupráci dětí, vlastní 

aktivitu a tvořivost, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i 

podporuje žáky nejslabší a zajišťují, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené 

individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. 

 

1. ROČNÍK - DOTACE: 7, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 třídí informace 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 organizuje vlastní učení 
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 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 má pozitivní vztah k učení 
 poznává smysl a cíl učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ost. 

lidmi 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 respektuje naše tradice  
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole 
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ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA  

výstupy učivo 

 provádí sluchovou analýzu a 
syntézu, vyvozuje písmena, 
rozlišuje hlásku a písmeno, 
písmeno malé, velké, tištěné a 
psané 

 rozlišuje zrakem tvary stejné a 
odlišné, určuje pravou a levou 
stranu, prakticky se orientuje v 
pojmech nahoře - dole, vzadu - 
vpředu, před - za, nad - pod  

Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost 

samohlásek, souhlásek a souhláskových 

skupin, modulace souvislé řeči (tempo, 

intonace, přízvuk), rozvoj fonematického 

sluchu 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV 
MeV - KČPPMS 
OSV - RSP , Ko 

SLOVNÍ ZÁSOBA  

výstupy učivo 

 rozděluje slova na slabiky a 
hlásky, rozlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky, čte slova s 
dvojhláskami, přiřazuje obrázky 
ke slovům, tvoří věty na daná 
slova 

 provádí s pomocí učitele analýzu 
a syntézu jednoduchých slov 

Slova a pojmy, význam slov, hláska, slabika, 

slovo, věta 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV 
OSV - K , MV , Ko , KaK 

ČTENÍ  

výstupy učivo 

 rozumí jednoduchým mluveným 
pokynům a dokáže je aplikovat 

 vyhledává písmena a slabiky v 
textu 

 orientuje se v textu, rozumí 
pojmu stránka, článek, nadpis, 
řádek, odstavec, písmeno, slovo, 
věta 

 vypráví pomocí série obrázků 
 provádí přípravná cvičení 

sluchová a zraková 

Praktické čtení (technika čtení, čtení plynulé, 

pozorné, orientační prvky v textu),cvičení 

správného dýchání a posazení hlasu, 

artikulační cvičení, nácvik správného tempa a 

frázování řeči, čtení písmen, slabik, slov a vět 
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 správně čte slabiky, čte slova ve 
sloupečcích i v řádcích, na konci 
roku čte jednoduché věty plynule 
a s porozuměním 

 utváří si správné čtecí návyky, 
pozná své jméno psané velkými 
tiskacími písmeny, přiřadí 
písmena k obrázkům podle 
začátku slova, přiřazuje obrázky 
ke slovům, skládá slova z 
přeházených písmen, přečte 
slabiky di -dy, ti - ty, ni -ny a 
slabiky dě - tě – ně - bě - pě - vě -
mě 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , PL , MV , Ko , KaK , HPPE; EV - ŽP , VČP 

POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ  

výstupy učivo 

 naslouchá čtenému textu, 
rozlišuje dobro a zlo,vyjmenuje 
kladné a záporné postavy 

 nakreslí ilustraci k příběhu, 
sestaví z několika obrázků 
osnovu příběhu a vypravuje podle 
ní 

 vypravuje krátký příběh vlastní 
nebo reprodukuje čtený text, 
dramatizuje jednoduchou scénu 
příběhu 

 čte a přednáší zpaměti krátké 
texty přiměřené věku, dokáže 
plnit jednoduché úkoly k 
vyslechnutému literárnímu textu 

 soustředěně vyslechne pohádku a 
usiluje o její interpretaci, reaguje 
vhodnými otázkami na 
vyslechnutý literární text pro 
děti, hodnotí charakterové 
vlastnosti literárních postav, 
vyjadřuje pocity z četby 

Zážitkové čtení a naslouchání, tvořivé činnosti 

s literárním textem, přednes vhodných 

literárních textů, volná reprodukce přečteného 

nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní 

výtvarný doprovod, srovnávání 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OSŠ; MeV – KČPPMS; OSV - RSP , PH , Ko , HPPE 

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY  

výstupy učivo 
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 rozlišuje pojmy - básnička, 
říkadlo, pohádka, loutkové 
divadlo, maňáskové divadlo, 
odlišuje verše, tvoří slova, která 
se rýmují 

 rozpozná rozpočitadlo i hádanku, 
pamětně si osvojuje říkadla k 
hláskám, rozumí jednoduchým 
literárním pojmům (rozpočitadlo, 
hádanka, báseň, pohádka, kniha, 
ilustrace, časopis), všímá si 
ilustrací děl 

Literární druhy a žánry: rozpočitadlo, 

hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, 

povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; 

divadelní představení, herec, režisér; verš, 

rým, přirovnání 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD 
MeV - KČPPMS 
OSV - RSP , PH , K , Ko , HPPE 
EV - ŽP , VČP 

NASLOUCHÁNÍ  

výstupy učivo 

 naslouchá ostatním pozorně, 
soustředěně, neskáče druhému 
do řeči, reaguje vhodnými 
otázkami 

Praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření 

kontaktu s partnerem); věcné naslouchání 

(pozorné, soustředěné) 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SaS , PH , PL , MV , Ko , KaK , HPPE 

MLUVENÝ PROJEV  

výstupy učivo 

 pečlivě vyslovuje všechny hlásky, 
volí vhodné verbální i 
nonverbální prostředky při 
řešení situací ve škole i mimo 
školu 

 dokáže vyjádřit svá přání, omluvit 
se, pozdravit,poprosit o pomoc, 
poděkovat, vyřídit jednoduchý 
vzkaz 

Základy techniky mluveného projevu 

(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), 

nonverbální komunikace (mimika, zrakový 

kontakt, vzdálenost), komunikační situace 

(sdělované ústně) - pozdrav, oslovení, 

omluva, prosba, vzkaz, vypravování, 

komunikační pravidla – zahájení a ukončení 

dialogu, přihlášení se o slovo, slušné 

vystupování a jednání, kladení otázek, 

pravidla rozhovoru 

pokrytí průřezových témat 

MuV – KD; MeV – KČPPMS; OSV - RSP , SaS , PH , MV , Ko , KaK , ŘPRD , HPPE 

PÍSEMNÝ PROJEV  

výstupy učivo 
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 s pomocí učitele dodržuje 
hygienické návyky: sezení, držení 
tužky (praváci i leváci), hygiena 
zraku 

 zdokonaluje jemnou motoriku a 
pohybovou koordinaci, píše 
kresebné cviky velkých tvarů ve 
vzduchu, mokrým štětcem na 
tabuli, fixou na tabulku, tužkou na 
papír, tužkou (později perem) do 
sešitu, vytváří písmena z prstů, z 
vlastního těla, z plastelíny, ze 
špejlí 

 píše jednotlivé prvky písmen na 
lince: čáry, oblouky, zátrhy, ovály, 
kličky, orientuje se v liniatuře, 
individuálně používá liniatury 

 osvojuje si psaní správných tvaru 
písmen a číslic ve vetší velikosti a 
liniatuře 

 po upozornění začíná větu 
velkým písmenem a končí tečkou 

 zvládá opis, přepis, diktát písmen 
a  slov, kontroluje svůj vlastní 
písemný projev,dbá na úpravu 
sešitu 

Vyvození a upevnění základních pracovních, 

kulturních a hygienických návyků (správné 

sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, 

zacházení s grafickým materiálem); rozvoj 

grafomotoriky, nácvik plynulého psacího 

pohybu a sebekontroly, technika psaní 

(úhledný, čitelný a přehledný písemný 

projev), formy psaní (opis, přepis, diktát) 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SaS , PH , MV , Ko , KaK 

 
2. ROČNÍK - DOTACE: 8, POVINNÝ 

 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 Volí vhodné způsoby 
 Vyhledává informace 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 naslouchá názorům druhého 
 dodržuje stanovená pravidla  
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
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 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 organizuje vlastní učení 
 plánuje vlastní učení 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 samostatně pozoruje 
 Je schopen přijmout osobní příklad 
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje kulturní i historické dědictví 
 respektuje naše tradice  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
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ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

výstupy učivo 

 čte plynule a s porozuměním 
texty přiměřené věku 

 užívá správný slovní přízvuk a 
uplatňuje přirozenou intonaci 

 orientuje se v textu, vyhledává 
klíčová slova a odpovědi na 
otázky  

 rozlišuje přímou řeč, po přípravě 
čte podle scénáře  

 přiřadí text k obrázku 

praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, 

plynulé), znalost orientačních prvků v textu); 

věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 

vyhledávací, klíčová slova), hlasité a tiché 

čtení, spojování obsahu textu s ilustrací 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OSŠ; MuV - KD , LV; MeV – KČPPMS; OSV – RSP; EV - VČP 

 

NASLOUCHÁNÍ 

výstupy učivo 

 naslouchá pozorně, soustředěně, 
neskáče druhému do řeči, 
zaznamená slyšené kresbou, 
reaguje vhodnými otázkami 

 jedná zdvořile při komunikaci se 
spolužáky a s dospělými 

 za pomoci učitele konstruktivně 
diskutuje, klade otázky a hovoří o 
svých zážitcích 

Praktické naslouchání (zdvořilé, sledování 

partnera, nonverbální vyjádření kontaktu s 

partnerem); věcné naslouchání (pozorné, 

soustředěné, aktivní, zaznamenat slyšené, 

reagovat otázkami) 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
MeV - KČPPMS 
OSV - SaS , SRaSO , PH , PL , MV , Ko , HPPE 

MLUVENÝ PROJEV  

výstupy učivo 

 jedná zdvořile při komunikaci se 
spolužáky a s dospělými 

 dodržuje základní společenská 
pravidla chování v prostorách 
školy (pozdraví, požádá o 
uvolnění cesty, nechá projít 
dveřmi dospělou osobu) 

 za pomoci učitele při popisu užívá 
výstižné pojmy a co nejvhodnější 
výrazy podle svého 

Základy techniky mluveného projevu 

(dýchání, zesilování a zeslabování hlasu, 

srozumitelnost, výslovnost), nonverbální 

komunikace (mimika, zrakový kontakt, 

vzdálenost, postoj těla, celkové vystupování), 

popis oblíbeného předmětu, hračky, osoby, 

zvířete, pracovního postupu  

Komunikační situace (sdělované ústně) -

pozdrav, oslovení, omluva, prosba, 

poděkování, vzkaz, vypravování, pravidla při 



 

108 

 

komunikačního záměru  
 zvládá základní komunikační 

žánry (pozdravit, omluvit se, 
požádat o pomoc, poděkovat), 
využívá při nich vhodná slova i 
gesta 

 za pomoci učitele konstruktivně 
diskutuje, klade otázky a hovoří o 
svých zážitcích 

 podílí se na sestavování pravidel 
a stanovená komunikační 
pravidla dodržuje 

 aktivně se zapojuje do diskusí a 
rozhovorů ve třídě, přispívá k 
jejich zdárnému průběhu 

telefonování, zdvořilé vystupování  

Komunikační pravidla -zahájení a ukončení 

dialogu, přihlášení se o slovo, slušné 

vystupování a jednání, kladení otázek, 

pravidla rozhovoru, diskuse, obhajoba 

vlastního názoru, přizpůsobení se situaci a 

osobě 

Objektivita sdělení – fakta, názory, zkreslené 

informace, porovnávání s reálnou situací 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ 
MuV - LV 
MeV - KČPPMS , IVMSR 
OSV - SRaSO , PH , MV , Ko 

 

PÍSEMNÝ PROJEV  

výstupy učivo 

 upevňuje základní hygienické 
návyky při psaní písmen a číslic 
podle normy psaní v přirozené 
velikosti a liniatuře 

 procvičuje spojování písmen o,v,b 
s ostatními písmeny, zvláště s 
písmeny e,r,z, prohloubením a 
protažením háčku 

 píše písmena podle tvarových 
skupin s důrazem na štíhlost 
písmen a na rozestupy písmen ve 
slovech 

 dodržuje sklon písma, spojuje 
písmena vratným tahem 

 využívá psaní velkých tiskacích 
písmen při výuce geometrie 

 správně spojuje písmena, slabiky, 
zachovává rozestup písmen, píše 
jednoduchý text 

 umísťuje správně diakritická 
znaménka - dodržuje požadavky 
na čitelnost, úhlednost, celkovou 
úpravu projevu 

Základní hygienické návyky (správné sezení, 

držení psacího náčiní, hygiena zraku, 

zacházení s grafickým materiálem); technika 

psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný 

projev), hůlkové písmo; žánry - dopis, adresa, 

pozdrav z prázdnin, blahopřání 

Nácvik plynulého psacího pohybu 

Odstraňování individuálních nedostatků v 

písemném projevu  

Nácvik sebekontroly 
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 rozlišuje základní úpravou 
písemností - nadpis, odstavec  

 s pomocí učitele píše krátký 
dopis, pozdrav, blahopřání včetně 
adresy 

OSV - RSP , PH 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA  

výstupy učivo 

 člení věty na slova, slova na 
slabiky a hlásky 

 využívá znalosti o slabikách při 
dělení slov na konci řádku 

 rozlišuje a tvoří věty podle 
postoje mluvčího, určí pořadí vět 
v textu 

 orientuje se v rozdělení hlásek, 
třídí je na samohlásky (krátké a 
dlouhé), dvojhlásky a souhlásky 
(měkké, tvrdé, obojetné) 

Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost 

samohlásek, souhlásek a souhláskových 

skupin (slabikotvorné souhlásky l, r), 

modulace souvislé řeči (tempo, intonace, 

přízvuk) 

MeV – KČPPMS; OSV - RSP , PH , Ko 

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV  

výstupy učivo 

 vyjmenuje zpaměti abecedu a řadí 
slova podle ní 

 vyhledá požadovaný údaj v 
abecedním rejstříku 

 vyhledá slova opačného a 
podobného významu, slova 
souřadná, nadřazená a 
podřazená, tvoří s nimi věty 

Slova a pojmy, význam slov, hláska, slabika, 

slovo, věta, synonyma, opozita, slova 

nadřazená, podřazená a souřadná, řazení slov 

podle abecedy 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ 
MeV - KČPPMS , IVMSR 
OSV - RSP , MV , Ko 
EV - ŽP 

TVAROSLOVÍ  

výstupy učivo 

 získává elementární znalosti o 
slovních druzích a třídí je za 
pomoci učitele  

 vyhledá a třídí podstatná jména 

Přehled slovních druhů, tvary slov, 

vyhledávání podstatných jmen, sloves, 

předložek a ejfrekventovanějších spojek v 

textu 
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(osoba, zvíře, věc) a slovesa 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , K , Ko 

SKLADBA  

výstupy učivo 

 procvičuje užívání a funkci spojek 
při tvorbě souvětí  

Věta jednoduchá a souvětí, rozvíjení věty holé 

na rozvitou 

OSV - K 

PRAVOPIS  

výstupy učivo 

 správně čte i píše krátké a dlouhé 
samohlásky 

 zvládá psaní samohlásky ú/ů v 
jednoduchých slovech 

 píše správně slabiky dě, tě, ně, bě, 
pě, vě, mě 

 odůvodní a napíše správně i/y po 
tvrdých a měkkých souhláskách 

 zdůvodní a správně napíše párové 
souhlásky na konci slov (b-p, d-t, 
ď-ť, z-s, ž-š, h-ch, v-f) 

 zdůvodní a správně napíše 
písmena na začátku věty, jména 
osob a zvířat, příjmení, bydliště  

Tvrdé a měkké souhlásky, jména obecná a 

vlastní, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, 

samohlásky ú, ů, u, párové souhlásky 

OSV - RSP 

POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ 

výstupy učivo 

 doporučuje knihu spolužákovi, 
vypráví, co se mu v knížce líbilo a 
předčítá dětem zajímavou část 
knihy 

 učí se vést si kulturní deník 
 přednáší zpaměti texty přiměřené 

jeho věku 
 převypráví jednoduchý příběh, 

děj pohádky 
 půjčuje si knihy, orientuje se v 

knihovně 
 vyhledává potřebné informace v 

literatuře, encyklopediích, 
slovnících 

Zážitkové čtení a naslouchání (lidová 

slovesnost, moderní tvorba, odborný text, 

dětská literatura a sdělovací prostředky), 

tvořivé činnosti s literárním textem (párové a 

kritické čtení), přednes vhodných literárních 

textů, volná reprodukce přečteného nebo 

slyšeného textu, dramatizace, ilustrace, vlastní 

výtvarný doprovod, vyprávění – tvoření 

jednoduché osnovy, dramatizace, dialogizace 

pohádek 
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 domýšlí jednoduchý příběh, řeší 
hádanky a slovní hříčky, 
dramatizuje pohádku  

 vypravuje pomocí obrázkové 
osnovy, tvoří jednoduché 
smysluplné věty, kreslí vlastní 
ilustraci ke knize, příběhu, básni 

OSV - RSP , Ko 

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY  

výstupy učivo 

 orientuje se v pojmech - 
knihovna, knihkupectví, čtenář, 
básník, spisovatel. 

 používá pojmy - pohádka, 
hádanka, říkanka, báseň, divadlo 
- jeviště, herec, divák, maňásek, 
loutka  

 rozliší pojmy - próza (vyprávění, 
vypravěč, příběh, děj) - poezie 
(báseň, verš, rým, rytmus, 
přízvuk, přednes) 

Literární druhy a žánry: rozpočitadlo, 

hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, 

povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; 

divadelní představení, herec, režisér; verš, 

rým, přirovnání (dle časové rezervy v 

jednotlivých měsících číst společnou četbu) 

MeV – KČPPMS; OSV - RSP , Ko 

 
3. ROČNÍK - DOTACE: 8, POVINNÝ 

 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 Vyhledává informace 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
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KOMPETENCE K UČENÍ 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 třídí informace 
 vyhledává informace 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 Je schopen přijmout osobní příklad 
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 určí překážky či problémy bránící učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 má pozitivní vztah k učení 
 poznává smysl a cíl učení 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje kulturní i historické dědictví 
 respektuje naše tradice  
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 chápe základní ekologické souvislosti 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
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ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

výstupy učivo 

 čte texty přiměřené věku, rozumí 
přečtenému a reprodukuje jeho 
obsah, zapojuje fantazii k 
dotvoření konce příběhu 

 zvládá správnou intonaci, člení 
text, frázuje 

 orientuje se v textu, vyhledá 
odpověď na otázku, najde klíčová 
slova 

Ppraktické čtení (technika čtení, čtení 

pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v 

textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, 

čtení vyhledávací, klíčová slova), hlasité a 

tiché čtení, spojování obsahu textu s ilustrací 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , PH , PL , Ko 

NASLOUCHÁNÍ 

výstupy učivo 

 naslouchá pozorně, soustředěně, 
neskáče druhému do řeči  

 jedná zdvořile při komunikaci se 
spolužáky a s dospělými 

Ppraktické naslouchání (zdvořilé, sledování 

partnera, nonverbální vyjádření kontaktu s 

partnerem); věcné naslouchání (pozorné, 

soustředěné, aktivní - zaznamenat slyšené, 

reagovat otázkami) 

OSV - MV , Ko , KaK 

MLUVENÝ PROJEV  

výstupy učivo 

 zvládá základní komunikační 
žánry (pozdravit, omluvit se, 
požádat o pomoc, poděkovat) 

 dodržuje základní společenská 
pravidla chování v prostorách 
školy (pozdraví, umí požádat o 
uvolnění cesty, nechává projít 
dveřmi dospělou osobu) 

 ovládá základní pravidla vedení 
telefonického rozhovoru 
(představí se, mluví stručně a 
jasně ) 

 podílí se na sestavování pravidel 
a stanovená komunikační 
pravidla dodržuje 

 zaujímá postoj k manipulativní 
komunikaci v médiích  

 aktivně přispívá a zapojuje se do 
diskusí a rozhovorů ve třídě a 
podílí se na jejich zdárném 

Základy techniky mluveného projevu 

(dýchání, zesilování a zeslabování 

hlasu,srozumitelnost, výslovnost), nonverbální 

komunikace (mimika, zrakový kontakt, 

vzdálenost, postoj těla, celkové vystupování) 

Komunikační situace - pozdrav, oslovení, 

omluva, prosba, vzkaz, vypravování, pravidla 

při telefonování, zdvořilé vystupování 

Komunikační pravidla - zahájení a ukončení 

dialogu, přihlášení se o slovo, slušné 

vystupování a jednání, kladení otázek, 

pravidla rozhovoru, diskuse, obhajoba 

vlastního názoru, přizpůsobení se situaci a 

osobě 

Manipulativní komunikace (reklamy, bulvár), 

objektivita sdělení – fakta, názory, zkreslené 

informace, porovnávání s reálnou situací 
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průběhu 

pokrytí průřezových témat 

MeV - KČPPMS 
OSV - SaS , SRaSO , PH , PL , MV , Ko 

PÍSEMNÝ PROJEV  

výstupy učivo 

 dodržuje základní hygienické 
návyky při psaní i čtení 

 píše čitelně a úhledně všechna 
psací písmena i číslice  

 upevňuje správné psaní velkých 
tiskacích písmen 

 napíše dopis, pozdrav z prázdnin 
včetně adresy 

 s pomocí učitele sestaví nadpis, 
osnovu, popíše jednoduchou 
činnost, předmět, osobu, zvíře, 
hračku  

 volí vhodné jazykové prostředky 
 dodržuje časovou posloupnost i 

správný slovosled 

Základní hygienické návyky (správné sezení, 

držení psacího náčiní, hygiena zraku, 

zacházení s grafickým materiálem); technika 

psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný 

projev), ), hůlkové písmo; žánry - adresa, 

pozdrav z prázdnin, dopis, vypravování, popis 

(oblíbeného předmětu, hračky, osoby, zvířete, 

pracovního postupu), pozvánka  

Odstraňování individuálních nedostatků v 

písemném projevu 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , PH , Ko 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA  

výstupy učivo 

 rozlišuje pojmy: slabika, hláska, 
písmeno, určí počet slabik ve 
slově 

 dbá na správnou výslovnost slov, 
s nimiž se setká 

 rozlišuje spisovnou a 
nespisovnou výslovnost 

Modulace souvislé řeči (tempo, intonace, 

přízvuk)), výslovnost českých slov – obtížněji 

vyslovitelná slova, modulace řeči 

pokrytí průřezových témat 

MeV - KČPPMS 
OSV - RSP , Ko 

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV  

výstupy učivo 

 vyhledá slova příbuzná, 
protikladná, souznačná 

 třídí slova podle významu 

Slova a pojmy, význam slov, slova 

jednoznačná a mnohoznačná, opozita, 

synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, 
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 vysvětlí rozdíl mezi pojmy obecná 
podstatná jména a jména vlastní 

část předponová a příponová, koncovka), 

slova citově zabarvená, slova spisovná a 

espisovná, přísloví 

pokrytí průřezových témat 

MeV - KČPPMS 
OSV - RSP , Ko 

TVAROSLOVÍ  

výstupy učivo 

 vyhledává v textu základní slovní 
druhy (podstatná jména, slovesa), 
u podstatných jmen a sloves 
určuje s pomocí učitele základní 
mluvnické kategorie 

Slovní druhy (podstatná jména, slovesa, 

přídavná jména, zájmena, číslovky, předložky, 

spojky, citoslovce, částice), slovní druhy 

ohebné a neohebné, kategorie u podstatných 

jmen (číslo, pád, rod), slovesa (časování 

sloves v přítomném, budoucím, minulém 

čase), tvary slov 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
PL , Ko 

SKLADBA  

výstupy učivo 

 odlišuje větu jednoduchou a 
souvětí 

 vhodně rozvíjí větu jednoduchou 
v souvětí 

Věta jednoduchá a souvětí, spojovací výrazy, 

interpunkční znaménka, rozvíjení vět 

jednoduchých do souvětí 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , Ko 

PRAVOPIS 

výstupy učivo 

 zdůvodní a správně napíše párové 
souhlásky na konci i uvnitř slova 
(b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, h-ch, v-f) 

 v písemném projevu odůvodňuje 
a píše správně i/y jen ve 
vyjmenovaných slovech 

 vyhledává a opravuje chybu podle 
Pravidel pravopisu  

 píše správně velká písmena v 
místních a regionálních názvech 

Vyjmenovaná slova a jejich tvary, jejich 

význam, jména obecná a vlastní, s bě, pě, vě, 

mě 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
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RSP , Ko , ŘPRD 

POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ 

výstupy učivo 

 naslouchá čtenému textu, 
rozlišuje dobro a zlo, vysvětlí 
ponaučení z příběhu, vyjmenuje 
kladné a záporné postavy 

 sestaví z několika obrázků 
osnovu příběhu a vypravuje podle 
ní 

 dramatizuje za pomoci spolužáků 
scénu příběhu  

 vybírá a půjčuje si vhodné knihy, 
orientuje se v knihovně  

 čte samostatně knihy a 
zaznamenává si pod vedením 
základní údaje do kulturního 
deníku  

 charakterizuje hlavní a vedlejší 
postavy, vypráví, co se mu v knize 
líbilo, hledá a předčítá 
spolužákům zajímavou část knihy  

 čte a přednáší zpaměti krátké 
texty přiměřené věku  

 navštěvuje divadelní představení 
a hovoří o svých zážitcích  

 vypravuje krátký příběh vlastní 
nebo reprodukuje čtený text  

 vypráví zážitky z divadelního, 
filmového představení 

 dokáže plnit úkoly k 
vyslechnutému literárnímu textu  

 všímá si ilustrací děl a kreslí ke 
knize vlastní ilustraci 

Zážitkové čtení a naslouchání (lidová 

slovesnost, moderní tvorba, odborný text, 

dětská literatura a sdělovací prostředky), 

tvořivé činnosti s literárním textem (párové a 

kritické čtení, zpěv textu), přednes vhodných 

literárních textů, volná reprodukce přečteného 

nebo slyšeného textu, dramatizace, ilustrace, 

vlastní výtvarný doprovod, popis oblíbeného 

předmětu, hračky, osoby, zvířete, pracovního 

postupu 

Vyprávění – tvoření jednoduché osnovy 

Dramatizace, dialogizace pohádek 

pokrytí průřezových témat 

MeV 
KČPPMS 
OSV 
RSP , PH , Ko , HPPE 

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY  

výstupy učivo 

 rozlišuje pojmy - báseň, říkadlo, 
rozpočitadlo, hádanka 

 orientuje se v pojmech: 
spisovatel, kniha, časopis, 

Literární druhy a žánry: rozpočitadlo, 

hádanka, říkanka, báseň (moderní báseň, 

současný autor), pohádka, bajka, povídka; 

spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní 
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ilustrace, říkadlo, báseň  
 pracuje s literárními druhy a 

žánry - poezie a próza, pověst, 
povídka, pohádka, bajka 

představení, herec, režisér; verš, rým, 

přirovnání. Dle časové rezervy čtení společné 

četby. 

pokrytí průřezových témat 

MeV - KČPPMS 
OSV - RSP , Ko 

 
4. ROČNÍK - DOTACE: 7, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 Vyhledává informace 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 poznává smysl a cíl učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
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 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 oceňuje naše tradice 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

výstupy učivo 

 čte plynule s porozuměním 
přiměřeně náročné texty potichu 
i nahlas 

 zdokonaluje si rychlost čtení 
 dobře se orientuje v písemném 

zadání úkolu 
 dokáže třídit informace a tvořit 

otázky a odpovídat na ně 
 dokáže rozpoznat nedostatek 

známých informací a doplnit je 

Rychlé, hlasité a tiché čtení, čtení s 

porozuměním, čtení populárně naučných 

textů, uvědomělé čtení, děj a postavy, hlavní 

dějové okolnosti v textu 

pokrytí průřezových témat 

OSV – RSP; VMEGS – ES; EV - ZPŽ 

NASLOUCHÁNÍ 

výstupy učivo 

 dokáže rozpoznat nedostatek Věcné naslouchání pozorné, soustředěné, 
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známých informací a doplnit je 
 reprodukuje obsah jednoduchého 

sdělení a zapamatuje si z něj 
nejdůležitější fakta 

aktivní - reagování otázkami 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Ko 

MLUVENÝ PROJEV 

výstupy učivo 

 dokáže formulovat svá přání, 
potřeby a stížnosti 

 dokáže měnit intonaci a melodii 
vět a uvědomuje si jejich měnící 
se význam 

 využívá základní pravidla 
komunikace 

 rozlišuje a používá základní 
komunikační žánry 

 pečlivě vyslovuje, dbá na 
správnou a spisovnou výslovnost, 
je-li po něm žádána 

Reprodukce obsahu textu, dialog na základě 

obrazového materiálu, základní komunikační 

pravidla: oslovení, zahájení a ukončení 

dialogu, vyjadřování závislé na komunikační 

situaci. 

Mimojazykové prostředky řeči: mimika a 

gestikulace, základy techniky dýchání, tvoření 

hlasu, výslovnost. 

Komunikační žánry: pozdrav, oslovení, 

omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, 

vypravování, spisovná a nespisovná slova 

pokrytí průřezových témat 

MuV – LV; MeV – KČPPMS; OSV - RSP , Ko , HPPE 

PÍSEMNÝ PROJEV 

výstupy učivo 

 dodržuje techniku psaní a zvládá 
základní hygienické a pracovní 
návyky 

 píše úhledně a čitelně 
 vyplňuje jednoduché formuláře, 

napíše sms 
 na základě vlastních zážitků 

seřadí body osnovy jednoduchého 

Žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, 

pozdrav z prázdnin, zpráva, oznámení, 

pozvánka, dopis, jednoduché tiskopis, 

vypravování 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Ko; EV - ŽP , VČP 

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV 

výstupy učivo 

 porovnává synonyma a opozita, 
hledá možnosti jejich užití 

 rozliší slova jednoznačná a 
mnohoznačná 

Ggrafická podoba slova, význam slov,slova 

jednoznačná a mnohoznačná, synonyma a 

opozita, homonyma, vztah souřadnosti, 

nadřazenosti, podřazenosti. 
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 určuje kořen, rozlišuje předponu 
a část příponovou 

 rozlišuje slova spisovná a 
nespisovná (nářečí, hovorová 
čeština, vulgarismy...) 

Stavba slova: kořen, předpona, příponová 

část, předložky a předpony.Slova citově 

zabarvená, spisovná, nespisovná. 

pokrytí průřezových témat 

MuV – LV; OSV - K , Ko 

TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

 rozlišuje slovní druhy v různých 
tvarech 

 pozná podstatné jméno a sloveso 
 skloňuje podstatná jména rodu 

středního, ženského a mužského 
 u sloves určuje osobu, číslo a čas 
 tvoří slovesné tvary podle zadání 

Slovní druhy,podstatná jména: pád, číslo a rod 

vzory podstatných jmen rodu středního, 

ženského a mužského mluvnické kategorie 

sloves: osoba, číslo, čas, slovesné tvary: 

určité, neurčité, jednoduché, složené. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - SRaSO , ŘPRD 

SKLADBA 

výstupy učivo 

 vyhledá přísudek a podmět 
 rozliší větu jednoduchou a 

souvětí 
 určuje počet vět podle počtu 

sloves 
 poznává spojovací výrazy 

Základní skladební dvojice, přísudek a 

podmět, věta jednoduchá a souvětí, spojovací 

výrazy. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Ko , ŘPRD 

PRAVOPIS 

výstupy učivo 

 píše správně i/y po obojetných 
souhláskách ve vyjmenovaných 
slovech a běžných slovech 
příbuzných 

Shoda přísudku s podmětem, vyjmenovaná 

slova, i/y po obojetných souhláskách. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - ŘPRD 

POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ 

výstupy učivo 
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 zapisuje svůj zážitek z přečteného 
 dodržuje techniku mluveného 

projevu 
 vyjadřuje se spisovně a vkusně 

Poezie, próza; zážitkové čtení a naslouchání; 

čtenářský deník. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Ko 

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM 

výstupy učivo 

 rozliší umělecký a neumělecký 
text 

Přednes vhodných literárních textů, volná 

reprodukce přečteného a slyšeného textu; 

dramatizace; vlastní výtvarný doprovod. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Ko 

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY 

výstupy učivo 

 rozumí elementárním literárním 
pojmům 

Báseň, pohádka, bajka, povídka, rozpočitadlo, 

hádanka, říkanka, spisovatel, básník, kniha, 

čtenář, verš, rým, sloka, divadelní představení, 

herec, režisér. 

MuV - KD 
VMEGS - ES 

 
5. ROČNÍK - DOTACE: 7, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 Vyhledává informace 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
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KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 poznává smysl a cíl učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
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 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

výstupy učivo 

 čte s porozuměním potichu i 
nahlas 

 čte rychle a plynule 
 rozlišuje podstatné od méně 

podstatného 
 vystihne hlavní myšlenku v textu 
 jednoduše zapíše základní 

informace 
 rozpozná nedostatečné sdělení, 

doplní je 
 pochopí myšlenku sdělení 

Praktické čtení: pozorné, plynulé, znalost 

orientačních prvků v textu, věcné čtení: čtení 

jako zdroj informací, čtení vyhledávací, 

klíčová slova,děj a hlavní myšlenka, 

charakteristika postav, záměr autora. 

pokrytí průřezových témat 

OSV – RSP 
VMEGS – ES;  
EV - ZPŽ 

NASLOUCHÁNÍ 

výstupy učivo 

 zaznamenává slyšené a reaguje 
otázkami 

Zdvořilé naslouchání, vyjádření kontaktu s 

partnerem; aktivní naslouchání, záznam 

slyšeného, reakce otázkami. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Ko 

MLUVENÝ PROJEV 

výstupy učivo 

 má vytvořenou odpovídající 
slovní zásobu k souvislému 
vyjadřování v běžných situacích 

 ovládá a dle situace užívá vhodné 
verbální i nonverbální prostředky 

 uvědomuje si sílu slova a 
vizuálního vjemu 

 rozpoznává manipulativní vliv 
sdělovacích prostředků na 
společnost 

Základní pravidla komunikace: oslovení, 

zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí 

mluvčího a posluchače; zdvořilé vystupování 

a pochopení rozhovoru; vyjadřování závislé 

na komunikační situaci; spisovná a nespisovná 

slova; mimojazykové prostředky: mimika a 

gestikulace; sdělovací prostředky, televize, 

tisk, telefon, internet; základy techniky 

mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, 

výslovnost); komunikační žánry: pozdrav, 

oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, 



 

124 

 

 využívá základy techniky 
mluveného projevu 

 volí intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo dle svého komunikačního 
záměru 

 zdvořile mluví se spolužáky i s 
ostatními lidmi 

oznámení, vypravování. 

pokrytí průřezových témat 

MuV – LV; MeV - KČPPMS , IVMSR;  
OSV - PL , Ko , HPPE;  
EV - ŽP , VČP 

PÍSEMNÝ PROJEV 

výstupy učivo 

 zvládá hygienické a pracovní 
návyky písemného projevu 

 vyjadřuje se stručně a výstižně 
 dokáže vyplnit přihlášku, 

dotazník 
 napíše jednoduché komunikační 

žánry 
 podle přečtené předlohy nebo 

ilustrace sestaví osnovu 
vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo 
písemný projev s dodržením 
časové posloupnosti  

Kultura písemného projevu; poznámky a 

úprava sešitů; opis a přepis textu, žánry 

písemného projevu: blahopřání, omluvenka, 

zpráva, vzkaz, inzerát, dopis, popis; 

jednoduché tiskopisy: přihláška, dotazník; 

vypravování. 

OSV – Ko 
EV - ŽP , VČP 

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV 

výstupy učivo 

 rozlišuje a třídí jednotlivá slova 
podle významu a vyhledává je v 
textu 

 pozná ve slově kořen, rozliší část 
příponovou, předponu a 
koncovku 

 rozlišuje slova spisovná a jejich 
nespisovné tvary 

Slova jednoslabičná a víceslabičná; slova 

jednoznačná a mnohoznačná; synonyma a 

opozita; homonyma; slova příbuzná: kořen, 

předpona, část příponová; předložky a 

předpony; slova spisovná, nespisovná, citově 

zabarvená. 

MuV – LV; OSV - K , Ko 

TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 
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 určuje slovní druhy 
plnovýznamových slov a využívá 
je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném 
projevu 

 skloňuje podstatná jména a píše 
správně jejich koncovky 

 stupňuje přídavná jména a určí 
jejich druh 

 určí slovesný způsob 

Druhy slov: slova ohebná a neohebná; 

podstatná jména: pád, číslo, rod a vzor; vzor 

předseda a soudce; přídavná jména: druhy, 

stupňování; slovesa: osoba, číslo, čas a 

způsob. 

OSV - SRaSO , ŘPRD 

SKLADBA 

výstupy učivo 

 vyhledá a pozná základní 
skladební dvojici ve větě 

 rozlišuje větu jednoduchou a 
souvětí 

 dokáže změnit větu jednoduchou 
v souvětí 

 vyhledává a užívá spojky a 
spojovací výrazy 

Základní větné členy; rozvíjející větné členy; 

člen nadřazený a podřízený; základní 

skladební dvojice; třídění vět podle obsahu: 

věty oznamovací, rozkazovací, tázací (otázky 

zjišťovací a doplňovací), věty přací, zvolací; 

stavba věty jednoduché; souvětí; spojovací 

výrazy. 

OSV - SRaSO , Ko , ŘPRD 

PRAVOPIS 

výstupy učivo 

 píše správně i/y ve slovech po 
obojetných souhláskách 

 píše správně i/y v koncovkách 
podstatných jmen 

 doplňuje i/y v koncovkách 
přídavných jmen 

 vysvětlí pravopis shody přísudku 
s podmětem 

Psaní i/y po obojetných souhláskách; 

vyjmenovaná slova; koncovky podstatných 

jmen; koncovky přídavných jmen - měkkých a 

tvrdých; shoda přísudku s podmětem. 

OSV - ŘPRD 

POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ 

výstupy učivo 

 písemně i ústně vyjadřuje svůj 
zážitek z přečteného 

Poezie, próza; zážitkové čtení a naslouchání; 

čtenářský deník, návštěva divadelního 

představení. 

OSV – Ko; VMEGS - ES 

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM 
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výstupy učivo 

 volně reprodukuje vlastní text 
podle svých schopností 

 žánrově zařadí a srovná literární 
texty  

Ppřednes vhodných literárních textů, volná 

reprodukce přečteného a slyšeného textu; 

dramatizace; vlastní výtvarný doprovod. 

OSV - Ko 

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY 

výstupy učivo 

 pozná a vysvětlí základní pojmy v 
oblasti literatury, divadla a filmu 

Báseň, pohádka, bajka, povídka, rozpočitadlo, 

hádanka, říkanka, legenda, pověst; spisovatel, 

básník, kniha, čtenář, verš, rým, sloka, 

divadelní představení, herec, režisér; 

přirovnání, personifikace. 

MuV – KD; VMEGS - ES 
 

 
 

Předmět: Český jazyk a literatura (II. stupeň) 

Obsahové vymezení 

Předmět český jazyk a literatura zaujímá ve výchovně vzdělávacím systému velmi důležité 

místo. Získávání a rozvíjení dovedností v tomto oboru je důležité pro úspěšné osvojování 

poznatků v dalších oblastech. Jako základnímu dorozumívacímu prostředku je mu věnována 

velká pozornost i velká hodinová dotace ve všech ročnících. Samotný předmět je v prvé řadě 

zaměřen na budování pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a využití teoretických 

poznatků z oblasti jazykové výchovy v každodenní praxi. Vede žáky k získávání sebedůvěry 

při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu, k vyjádření potřeb, prožitků a 

názorů. Pomocí projektové výuky propojujeme český jazyk s dalšími vzdělávacími oblastmi 

(Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Informační a komunikační technologie). Kromě 

poznávání jazyka jako nástroje ke komunikaci žáci poznávají jeho specifické estetické kvality 

při individuálním prožívání uměleckého díla a také rozvíjejí svoji fantazii a myšlení při 

samostatné tvorbě textů. V hodinách českého jazyka si osvojují žáci strategie učení, umění 

učit se. 

Časové vymezení 

6. ročník: 5 hodin týdně (posíleno o jednu hodinu – s převahou obsahu lit. výchovy a slohu) 

7. ročník: 4 hodiny týdně 

8. ročník: 4 hodiny týdně 

9. ročník: 4 hodiny týdně (posíleno o jednu hodinu – mluvní a čtenářské dovednosti). 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v kmenových třídách, ve školním klubu, v učebně IT a v prostorách školy. 

Vyučovací předmět je tvořen těmito vzdělávacími obsahy: 

Komunikační a slohová výchova (kromě 6. roč. jedna hodina týdně), 

Jazyková výchova (dvě hodiny týdně), 

Literární výchova (kromě 6. roč. jedna hodina týdně). 

6. – 9. ročník Komunikační a slohová výchova 
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Tato složka předmětu je zaměřena zejména na rozvoj komunikačních dovedností, na rozvoj 

chápání různých jazykových sdělení. Je zaměřená na rozvoj dovedností porozumět textu, 

analýzu a kritické posouzení jeho obsahové i formální stránky. Dále pak také zvládnutí 

základních útvarů administrativního stylu, s nimiž se žáci nejčastěji setkají v praktickém 

životě. 

- komunikační dovednosti v praktickém životě 

- využití získaných vědomostí a dovedností ve vlastní tvorbě 

- administrativní styl v praktickém životě 

6. – 9. ročník Jazyková výchova 

Vedeme žáky k osvojování spisovného českého jazyka, který je předpokladem pro pochopení, 

sdělování, předávání informací. Vytváříme pozitivní vztah k mateřskému jazyku, který se 

stává prostředníkem pro celoživotní vzdělání člověka. Postupně žáka seznamujeme s 

mnohotvárností českého jazyka, s bohatostí jeho forem vyjadřování, které se učí používat ve 

sdělování svých myšlenek, prožitků. Vedeme žáky k samostatnému vyhledávání a ověřování 

si informací v odborné literatuře tak, aby je uměli zpracovat a využít pro další svoje 

vzdělávání. 

- využití základních gramatických pravidel v praktickém životě 

- vhodné využití jazyka v různých komunikačních situacích 

- vyhledávání informací 

6. – 9. ročník Literární výchova 

Nedílnou součástí českého jazyka je literární výchova. V této oblasti se zaměřujeme na to, 

aby žáci individuálně prožívali přečtená umělecká díla a uměli se vcítit do situací, které v nich 

nastávají. S tím souvisí rozvoj fantazie u dětí a jejich vlastní tvořivá činnost. K tomu 

využíváme různých netradičních metod práce s textem (dramatizace, metody kritického 

myšlení …). Učíme žáky také základy literární teorie a historie.  

- individuální prožívání uměleckého díla 

- základy literární teorie a historie 

- tvůrčí práce s literárním textem (dramatizace, rozvíjení fantazie). 

 
6. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
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 Je schopen přijmout osobní příklad 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 projevuje ochotu věnovat celoživotnímu učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 respektuje naše tradice  
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

výstupy učivo 

 objasní a použije spodobu 
znělosti hlásek, výslovnost 
složitých hláskových shluků 

Opakování o hláskách 

Spisovná a nespisovná výslovnost 

Zvuková stránka slova a věty 

pokrytí průřezových témat 
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MuV - KD , EP 

SLOVOTVORBA 

výstupy učivo 

 definuje a ilustruje odvozování 
slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování zvláště ve 
frazémech 

Odvozování 

Přenášení pojmenování 

JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY 

výstupy učivo 

 seznámí se s jazykovými 
příručkami a dokáže se v nich 
orientovat 

Pravidla českého pravopisu 

Slovník spisovné češtiny 

Stručná mluvnice česká 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP 

TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

 správně třídí ohebné slovní 
druhy, určuje u nich některé 
mluvnické kategorie, tvoří jejich 
spisovné tvary, ovládá jejich 
pravopis 

Podstatná jména 

- procvičování tvarů podstatných jmen podle 

vzorů 

- konkrétní a abstraktní 

- pomnožná, hromadná, látková 

- obecná a vlastní 

- odchylky od pravidelného skloňování 

Přídavná jména 

- skloňování 

- stupňování 

- jmenné tvary 

Zájmena 

- druhy zájmen 

- skloňování 

Číslovky 

- druhy číslovek 

- skloňování 

Slovesa 

- podmiňovací způsob 

- slovesný čas 

SKLADBA 

výstupy učivo 

 určuje ve větě skladební dvojice, 
pojmenuje větné členy, rozvíjí 
větné členy 

 zvládá syntaktický pravopis ve 

- větné členy 

- věta jednoduchá (vyhledávání vět 

jednoduchých, členění na část podmětovou a 

přísudkovou, grafické znázornění věty 
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větě jednoduché jednoduché) 

STAVBA SLOVA 

výstupy učivo 

 zvládá pravopis slovotvorný, 
morfologický 

Tvoření tvarů přídavných jmen (-ský, -ští), 

další hláskové skupiny (-bě-/-bje-, -vě-/-vje-, -

mě-/-mně-, -n-/-nn-) 

ROZVRSTVENÍ NÁRODNÍHO JAZYKA 

výstupy učivo 

 rozlišuje spisovnost a 
nespisovnost textů v mluveném i 
psaném projevu 

– rozlišení útvarů národního jazyka 

– nářečí, slang, argot, obecná čeština 

  

POPIS A JEHO FUNKCE 

výstupy učivo 

 používá objektivního sdělení k 
vyjádření skutečnosti  

 uspořádá věty textu podle 
teoretické osnovy 

popis budovy, místnosti, postavy, krajiny a 

pracovního postupu 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , K , PL 
EV - VČP 

ZPRÁVA, OZNÁMENÍ 

výstupy učivo 

 dokáže informovat o události, 
která se stala, která se bude konat 

zpráva, oznámení 

pokrytí průřezových témat 

MeV - KČPPMS , TMS 

DOPIS, VZKAZ, SMS 

výstupy učivo 

 tvoří jednoduché texty pro 
běžnou komunikaci s použitím 
vhodných jazykových prostředků, 
dbá na kulturu projevu 

jednoduché komunikační žánry 

pokrytí průřezových témat 

OSV - MV , Ko 
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OSNOVA, VÝPISEK A VÝTAH, VHODNÉ ODBORNÉ TEXTY 

výstupy učivo 

 orientuje se v textu, pořídí 
výpisky nebo výtah a reprodukuje 
text, formuluje hlavní myšlenky 
textu 

osnova, výpisek, výtah 

VYPRAVOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 tvoří jednoduché texty pro 
běžnou komunikaci s použitím 
vhodných jazykových prostředků, 
dbá na kulturu projevu 

 uspořádá věty textu podle 
teoretické osnovy 

dějová posloupnost při vypravování, jazykové 

prostředky vypravování, vyprávění podle 

obrázku, dokončení příběhu,  

pokrytí průřezových témat 

OSV - K , Ko 

KRÁTKÉ MLUVNÍ CVIČENÍ, VYPRAVOVÁNÍ PŘIPRAVENÉ I IMPROVIZOVANÉ 

výstupy učivo 

 rozeznává verbální, nonverbální i 
paralingvální prostředky řeči 

mluvní cvičení 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
Ko 

STYLIZAČNÍ CVIČENÍ, NEDOKONČENÉ PŘÍBĚHY, DRAMATIZACE TEXTŮ 

výstupy učivo 

 při tvorbě textů využívá 
teoretických poznatků o jazyce, 
volí vhodné výrazové prostředky, 
vyjadřuje se věcně správně  

práce s textem 

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM 

výstupy učivo 

 čte plynule a výrazně svému věku 
přiměřené texty 

 rozumí čtenému textu, jednoduše 
popíše strukturu a jazyk textu 

 dokáže reprodukovat obsah textu 
vlastními slovy 

 je schopen napodobit různé typy 

Přednes vhodných literních textů, volná 

reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, 

záznam a reprodukce hlavních myšlenek, 

interpretace literárního textu, dramatizace, 

vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný 

doprovod k literárním textům 
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literárních textů 
 používá fantazii 
 zdramatizuje jednoduchou 

příhodu, jednoduchý literární 
námět 

pokrytí průřezových témat 

OSV  
SaS , K , HPPE 

INTERPRETACE LITERÁRNÍCH A JINÝCH DĚL 

výstupy učivo 

 popíše a zhodnotí knihu podle 
vlastních čtenářských zážitků  

 vyhledává si díla dle svého 
čtenářského zájmu 

 formuluje své názory na filmové 
představení 

Souvislá četba, referáty o knihách a filmech 

pokrytí průřezových témat 

OSV  
RSP , Ko , HPPE 

 

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY 

výstupy učivo 

 rozlišuje základní literární druhy 
a vybrané žánry, porovná je 

próza, poezie, drama; pohádka – lidová, 

autorská, příběhy s fantastickými motivy, 

bajka, mýtus, starověký epos, dobrodružná 

literatura, lidová a nonsensová poezie 

pokrytí průřezových témat 

MuV - EP , PM; VMEGS -  OES , JE 

ZÁKLADY LITERÁRNÍ TEORIE A HISTORIE 

výstupy učivo 

 rozumí čtenému textu, jednoduše 
popíše strukturu a jazyk textu 

 vyhledává si díla dle svého 
čtenářského zájmu 

 pravidelně navštěvuje knihovnu, 
orientuje se v knihovně 

struktura literárního díla (námět, téma, hrdina, 

kompozice), jazyk literárního díla (obrazná 

pojmenování, zvukové prostředky poezie, 

rým, rytmus, verš), literatura umělecká a 

věcná, návštěva školní a obecní knihovny 

ANALÝZA JAZYKA LITERÁRNÍCH UKÁZEK, PŘEVÁDĚNÍ SPISOVNÉHO JAZYKA NA NESPISOVNÝ A NAOPAK 

výstupy učivo 

 pozná spisovná a nespisovná práce s texty, literárními ukázkami 
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slova, chápe vhodnost jejich 
využití 

  

DIALOG IMPROVIZOVANÝ I PŘIPRAVENÝ , POPIS DĚJE VE DVOJICI 

výstupy učivo 

 aktivně naslouchá, zná a dodržuje 
pravidla dialogu 

mluvní cvičení ve dvojicích a skupinách, 

dramatizace textu 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
SRaSO , K , MV , KaK 

 
7. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 Volí vhodné způsoby 
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 
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KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 projevuje ochotu věnovat celoživotnímu učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 Je schopen přijmout osobní příklad 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití  
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 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 
ostatními lidmi 

 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení 

se do společenského dění 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  

DRUHY VĚT PODLE POSTOJE MLUVČÍHO 

výstupy učivo 

 spisovně vyslovuje souvislé větné 
celky a texty 

věty oznamovací, tázací, žádací, dvojčlenné, 

jednočlenné, větné ekvivalenty; intonace, 

větný přízvuk 

pokrytí průřezových témat 

OSV  
Ko 

SLOVNÍ ZÁSOBA A JEJÍ OBOHACOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 rozlišuje a na příkladech v textu 
dokládá způsoby obohacování 
slovní zásoby 

Způsob tvoření slov 

- odvozování 

- skládání 

- zkracování 

NAUKA O VÝZNAMU SLOV 

výstupy učivo 

 vyhledá potřebné informace v 
Pravidlech českého pravopisu, ve 
Slovníku spisovné češtiny a 

Slova jednoznačná a mnohoznačná; Slovo a 

sousloví, rčení; práce s jazykovými 

příručkami 
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použije je v praxi 

TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

 správně třídí neohebné slovní 
druhy, u ohebných druhů slov 
určuje mluvnické kategorie 

Skloňování zájmena jenž; Slovesný rod; 

Neohebné slovní druhy 

SKLADBA 

výstupy učivo 

 vysvětlí a použije syntaktický 
pravopis ve větě jednoduché, 
rozliší větu hlavní a vedlejší 

 zvládá pravopis jednoduchého 
podřadného souvětí 

větné členy, holé, rozvité, několikanásobné, 

těsné, volné, přístavek, věta jednoduchá, 

souvětí – věta hlavní a vedlejší 

PRAVOPIS 

výstupy učivo 

 zvládá pravopis velkých písmen, 
shodu přísudku s 
několikanásobným podmětem 

Shoda přísudku s několikanásobným 

podmětem; Pravopis velkých písmen 

VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ 

výstupy učivo 

 zvládá pravopis jednoduchého 
podřadného souvětí 

nahrazování větných členů vedlejšími větami, 

vyhledáváním spojovacích výrazů u 

jednotlivých druhů vedlej. vět, poznávání 

vedlejších vět 

ČESKÁ A MORAVSKÁ NÁŘEČÍ 

výstupy učivo 

 podle ukázek rozliší česká a 
moravská nářečí a obecnou 
češtinu 

Česká a moravská nářečí, nadnářeční útvary 

pokrytí průřezových témat 

MuV - EP 

POPIS UMĚLECKÉHO DÍLA, CHARAKTERISTIKA, LÍČENÍ 

výstupy učivo 

 připojuje k faktům vlastní názor, 
subjektivní pohled 

 formuluje své názory na 

popis statický a dynamický, jazykové 

prostředky popisu, jednotlivé plány popisu, 

subjektivně zabarvený popis 
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umělecké dílo 

OSV - SaS , K 

INZERÁT, POZVÁNKA, REKLAMA 

výstupy učivo 

 objasňuje účelnost manipulativní 
komunikace 

inzerát, pozvánka, reklama 

MeV - KČPPMS , IVMSR , FVM , TMS 

VÝTAH Z ODBORNÉHO TEXTU, ŽÁDOST, ŽIVOTOPIS 

výstupy učivo 

 interpretuje odborné texty, 
využívá vhodné jazykové 
prostředky pro odborný a 
administrativní styl 

uspořádaní informací v textu, zpracování 

výtahu z odborného textu, žádost, životopis 

DIALOG IMPROVIZOVANÝ I PŘIPRAVENÝ, KRÁTKÁ MLUVNÍ CVIČENÍ JEDNOTLIVCŮ 

výstupy učivo 

 uvědoměle a vhodně užívá 
verbálních, nonverbálních i 
paralingválních prostředků řeči v 
mluveném projevu 

mluvní cvičení jednotlivců 

MLUVNÍ CVIČENÍ VE DVOJICÍCH V URČENÝCH ROLÍCH, VZÁJEMNÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

výstupy učivo 

 porovnává názory, zaujímá 
vlastní postoj k problému 

mluvní cvičení dvojic, protikladné zájmy rolí 

pokrytí průřezových témat 

OSV - K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 

OSNOVA, NADPIS, VÝTAH, VÝPISKY 

výstupy učivo 

 vyhledá klíčová slova, vytvoří 
stručné poznámky z textu, vytvoří 
otázky k textu 

shrnutí hlavních myšlenek textu, orientace v 

textu 

VYPRAVOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 tvorbu textů a práci s nimi 
využívá jako zdroj poznání 

ukázky z knihy, scény ze hry a filmu, tvořivá 

práce s textem, vlastní tvořivé psaní 
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okolního světa a sebe sama 

OSV  - RSP , K 

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM 

výstupy učivo 

 čte plynule a s prožitkem svému 
věku přiměřené texty 

 rozumí čtenému textu, jednoduše 
popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla 

 dokáže reprodukovat obsah textu 
vlastními slovy 

 je schopen napodobit různé typy 
literárních textů 

 používá fantazii 
 zdramatizuje jednoduchou 

příhodu, jednoduchý literární 
námět 

 pravidelně navštěvuje knihovnu, 
orientuje se v knihovně 

přednes vhodných literárních textů, volná 

reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, 

záznam a reprodukce hlavních myšlenek, 

interpretace literárního textu, dramatizace, 

vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný 

doprovod k literárním textům 

INTERPRETACE LITERÁRNÍCH A JINÝCH DĚL 

výstupy učivo 

 popíše a zhodnotí knihu podle 
vlastních čtenářských zážitků  

 rozpoznává základní rysy 
výrazného individuálního stylu 
autora 

 vyhledává si díla dle svého 
čtenářského zájmu 

 formuluje své názory na 
umělecké dílo 

interpretace literárního díla, souvislá četba, 

referát o knize, diskuze, přednes, ilustrace 

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY 

výstupy učivo 

 rozlišuje základní literární druhy 
a žánry, porovná je, uvede jejich 
výrazné představitele 

 pravidelně navštěvuje knihovnu, 
orientuje se v knihovně 

pohádka lidová a umělá, bajka klasická a 

moderní, mýty a báje 

ZÁKLADY LITERÁRNÍ TEORIE A HISTORIE 

výstupy učivo 

 rozlišuje základní literární druhy poznatky z literární teorie a historie o 
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a žánry, porovná je, uvede jejich 
výrazné představitele 

 pravidelně navštěvuje knihovnu, 
orientuje se v knihovně 

vybraných autorech a dílech, starověk, 

souvislá četba, projekty a tematické řady 

 
8. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 Volí vhodné způsoby 
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

 činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
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 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 
společenských hodnot 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění 

podnikatelského záměru 
 chápe podstatu, cíl a riziko podnikání 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
 činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 organizuje vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat celoživotnímu učení 
 samostatně pozoruje 
 posoudí vlastní pokrok 
 poznává smysl a cíl učení 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Diskutuje o výsledcích svého učení 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití  



 

141 

 

 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 
ostatními lidmi 

 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení 

se do společenského dění 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 



 

142 

 

 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  

SLOVA PŘEJATÁ  

výstupy učivo 

 spisovně vyslovuje běžně užívaná 
cizí slova 

Slova přejatá (výslovnost, pravopis) 

pokrytí průřezových témat 

MuV – PM; MeV – FVM; VMEGS - OES 

 

 

TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

 užívá běžná cizí slova a jejich 
správné tvary 

Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních 

jmen 

PRAVOPIS 

výstupy učivo 

 umí vyhledat obtížné tvary slov v 
jazykových příručkách, pomocí 
nich si dokáže zdůvodnit pravopis 

 tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci 

Psaní i/y v koncovkách; Psaní předpon s-, z-, 

vz- a předložek s/se, z/ze; Obtížné tvary 

ohebných slovních druhů, jejich využití při 

komunikaci, tvoření a využití slovesných 

tvarů 

OBECNÉ VÝKLADY O ČESKÉM JAZYCE 

výstupy učivo 
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 chápe záměrné porušení normy 
jako funkční, rozlišuje různé 
komunikační situace 

Útvary českého jazyka a jazyková kultura 

pokrytí průřezových témat 

OSV - SRaSO , Ko 

VÝZNAMOVÉ POMĚRY  

výstupy učivo 

 rozlišuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě a v 
souvětí 

Významové poměry mezi souřadně spojenými 

větnými členy, vedlejšími a hlavními větami, 

souvětí souřadné 

SKLADBA 

výstupy učivo 

 rozlišuje a správně používá 
významové poměry mezi 
souřadně spojenými větnými 
členy a větami 

 zvládá pravopis jednoduchého 
souřadného souvětí 

Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v 

souvětí; Jazykové rozbory, složitější souvětí 

ÚVAHA 

výstupy učivo 

 ověřuje fakta pomocí otázek nebo 
porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji 

Oceňování zkušeností druhých lidí, 

respektování různých hledisek, pokus o 

vlastní tvořivé psaní, o vyjádření vlastního 

postoje ke sdělovanému obsahu 

MeV – FVM; OSV - SaS , K , HPPE 
EV - ZPŽ , VČP 

LÍČENÍ 

výstupy učivo 

 dokáže vyjádřit pomocí 
subjektivního sdělení svůj 
jedinečný pohled na skutečnost 

 tvoří texty s estetickou funkcí, 
využívá vhodné jazykové 
prostředky pro umělecký styl 

 tvorbu textů a práci s nimi 
využívá jako prostředek k 
vyjádření osobitosti vnitřního 
světa, citů a odrazu skutečnosti 

Rozlišení subjektivního a objektivního 

sdělení; Umělecký popis; Kompozice líčení; 

Jazykové prostředky líčení; Osnova líčení – 

předmět, příroda; Využívání poznatků o 

jazyce a stylu k tvořivé práci – k tvořivému 

psaní na základě svých dispozic a osobních 

zájmů 

OSV  
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RSP , K , HPPE 

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍ POSTAVY 

výstupy učivo 

 dokáže vyjádřit pomocí 
subjektivního sdělení svůj 
jedinečný pohled na skutečnost 

charakteristika literární postavy 

OSV  
PL 

JAZYKOVÉ STYLY, SLOHOVÉ POSTUPY, ÚTVARY, JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

výstupy učivo 

 volí vhodný slohový postup a 
spisovné jazykové prostředky pro 
vyjádření komunikačního záměru 

stylizační cvičení, lexikálněstylizační cvičení, 

obohacováni slovní zásoby 

DISKUZE 

výstupy učivo 

 věcně, kriticky argumentuje, 
obhajuje svůj názor 

zásady komunikace a pravidla dialogu 

VDO – OOSS; MuV – LV; MeV – FVM; OSV - SRaSO , K , PL , MV , Ko , ŘPRD 
VMEGS - ES 

VÝTAH  

výstupy učivo 

 samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát 

Výtah, práce s odborným textem, strategie 

vlastního učení 

VÝKLAD 

výstupy učivo 

 vytvoří souvislý, stejnorodý text s 
ohledem na jeho účel  

Formulování myšlenek a názorů v log. sledu, 

výstižný a souvislý ústní i písemný projev; 

Uspořádání informací s ohledem na jejich účel 

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM 

výstupy učivo 

 uceleně reprodukuje přečtený 
text, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního díla 

 vlastními slovy interpretuje smysl 
díla 

 rozpoznává základní rysy 
výrazného individuálního stylu 
autora 

přednes vhodných literárních textů, volná 

reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, 

záznam a reprodukce hlavních myšlenek, 

interpretace literárního textu, dramatizace, 

vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný 

doprovod k literárním textům 
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 rozlišuje pojem téma a myšlenka 
díla 

 umí vytvořit vlastní lyrický a 
epický text 

 formuluje ústně i písemně dojmy 
ze své četby, návštěvy 
divadelního nebo filmového 
představení 

 umí si vyhledat potřebné 
informace a zpracovat je, využít 
pro svoje studium, poučení, 
zábavu 

MeV – PRT, OSV - K , Ko 

INTERPRETACE LITERÁRNÍCH A JINÝCH DĚL 

výstupy učivo 

 popíše a zhodnotí knihu podle 
vlastních čtenářských zážitků  

 vyhledává si díla dle svého 
čtenářského zájmu 

 formuluje své názory na um. dílo 
 rozlišuje literaturu hodnotnou a 

konzumní, svůj názor doloží 
argumenty 

souvislá četba, referáty, práce s literárními 

ukázkami, způsoby interpretace literárních a 

jiných děl 

pokrytí průřezových témat 

VDO – POPŽ; MuV – PM; OSV - RSP , HPPE 

ZÁKLADY LITERÁRNÍ TEORIE A HISTORIE 

výstupy učivo 

 uvádí základní literární směry a 
jejich významné představitele v 
české a světové literatuře 

starověká a středověká literatura 

ZÁKLADNÍ DRUHY A ŽÁNRY 

výstupy učivo 

 rozlišuje základní literární druhy 
a žánry, porovná je i jejich funkci, 
uvede jejich výrazné 
představitele 

 porovnává různá ztvárnění téhož 
námětu v literárním, 
dramatickém i filmovém 
zpracování 

 umí si vyhledat potřebné 

epos, kronika, antické drama, trubadůrská 

lyrika, legenda, pověst, lidová slovesnost a její 

ohlasy 
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informace a zpracovat je, využít 
pro svoje studium, poučení, 
zábavu 

 
9. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 Volí vhodné způsoby 
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 Vyhledává informace 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  

KOMPETENCE K UČENÍ 
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 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 projevuje ochotu věnovat celoživotnímu učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 Je schopen přijmout osobní příklad 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití  
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
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 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 
ně 

 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení 

se do společenského dění 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  

OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY 

výstupy učivo 

 rozpoznává přenesená 
pojmenování v poezii a krásné 
literatuře 

Způsoby obohacování slovní zásoby, 

přenášení významů 

OSV - Ko 

PRAVOPIS 

výstupy učivo 

 pracuje samostatně s jazykovými 
příručkami 

Pravopis lexikální, tvaroslovný, skladební 

TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

 seznámí se s prvky archaického 
jazyka, zvládá pravopis 
složitějších souvětí 

přechodníky 
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SKLADBA 

výstupy učivo 

 uspořádá gramatické jednotky 
podle významových vztahů ve 
větu, souvětí, analyzuje větu 
jednoduchou i souvětí 

 seznámí se s prvky archaického 
jazyka, zvládá pravopis 
složitějších souvětí 

Stavba věty a souvětí, archaismy ve větné 

stavbě 

OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE 

výstupy učivo 

 dokáže použít vhodné jazykové 
prostředky v různých 
komunikačních situacích 

 zdůvodní užití spisovného jazyka, 
nářečí nebo obecné češtiny v 
komunikační situaci 

Projev mluvený a psaný, řeč, jazyk, jazyková 

kultura 

VÝKLAD, ÚVAHA, FEJETON 

výstupy učivo 

 odlišuje ve čteném nebo slyšeném 
textu fakta od názorů a hodnocení 

 tvoří texty publicistického a 
administrativního stylu, využívá 
vhodné jazykové prostředky pro 
tyto styly 

publicistické útvary na aktuální téma, na 

základě získaných poznatků se zamýšlet nad 

problémem, dospět k nějakému závěru 

MeV - IVMSR , FVM 

POPIS UMĚLECKÉHO DÍLA 

výstupy učivo 

 rozpozná komunikační záměr 
partnera v hovoru 

 formuluje ústně i písemně názor 
na umělecké dílo 

obecné a individuální rysy jazykových 

prostředků popisu uměleckého díla 

OSV - RSP , K 

MANIPULATIVNÍ KOMUNIKACE V MÉDIÍCH 

výstupy učivo 

 rozpoznává manipulativní 
komunikaci, zaujímá k ní kritický 
postoj 

reportáž 
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pokrytí průřezových témat 

MeV - KČPPMS , IVMSR , SMS , FVM , TMS 

ŽIVOTOPIS, DOPIS, OTEVŘENÝ DOPIS 

výstupy učivo 

 tvoří texty publicistického a 
administrativního stylu, využívá 
vhodné jazykové prostředky pro 
tyto styly 

životopis, strukturovaný životopis, dopis, 

otevřený dopis 

PROSLOV 

výstupy učivo 

 posuzuje vhodnost užívání 
verbálních, nonverbálních i 
paralingválních prostředků řeči 

působivost mluveného projevu, intonace, 

tempo řeči, společenské chování řečníka 

VDO - OSŠ , OOSS 
OSV - Ko 

DISKUZE 

výstupy učivo 

 řídí diskuzi v duchu 
demokratických principů a 
pravidel dialogu 

řízení diskuze, pravidla a zásady diskuze, 

jejich dodržování 

OSV - MV , Ko , KaK , HPPE 

REFERÁT 

výstupy učivo 

 samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát 

referát na dané téma, odborná literatura 

OSV - Ko 

PROPOJOVÁNÍ STYLŮ V PUBLICISTICKÝCH ÚTVARECH 

výstupy učivo 

 slohové postupy volí s ohledem 
na komunikační situaci, vyjadřuje 
se věcně i gramaticky správně 

styl prostě sdělovací, odborný a umělecký 

MeV - KČPPMS , IVMSR , SMS , TMS 

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM 

výstupy učivo 

 plynule čte složitější text přednes vhodných literárních textů, volná 
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 dokáže reprodukovat obsah textu 
vlastními slovy 

 jednoduše popisuje strukturu a 
jazyk literárního díla 

 přemýšlí o autorovu záměru, 
objasňuje smysl díla 

 pochopí záměr jednajících postav 
a dokáže se vžít do jejich role 

 rozpoznává základní rysy 
výrazného individuálního stylu 
autora 

 tvoří vlastní literární text podle 
svých schopností a na základě 
osvojených znalostí zákl. lit. 
teorie 

reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, 

záznam a reprodukce hlavních myšlenek, 

interpretace literárního textu, dramatizace, 

vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný 

doprovod k literárním textům 

OSV - K 

INTERPRETACE LITERÁRNÍCH A JINÝCH DĚL 

výstupy učivo 

 plynule čte složitější text 
 dokáže reprodukovat obsah textu 

vlastními slovy 
 jednoduše popisuje strukturu a 

jazyk literárního díla 
 přemýšlí o autorovu záměru, 

objasňuje smysl díla 
 pochopí záměr jednajících postav 

a dokáže se vžít do jejich role 
 rozpoznává základní rysy 

výrazného individuálního stylu 
autora 

 má dostatečnou 
čtenářskou/diváckou zkušenost 

 dokáže si vytvořit vlastní názor 
na přečtenou knihu, na divadelní 
či filmové představení a 
formulovat jej 

 nestydí se vyjádřit svůj (třeba 
odlišný) názor 

 rozlišuje literaturu hodnotnou a 
konzumní, svůj názor doloží 
argumenty 

 dokáže říci vlastní názor na 
danou formu zpracování díla 

souvislá četba, referáty, práce s literárními 

ukázkami, způsoby interpretace literárních a 

jiných děl 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Ko 
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ZÁKLADY LITERÁRNÍ TEORIE A HISTORIE 

výstupy učivo 

 má základní znalosti z oblasti 
literární historie 

 má základní znalosti z oblasti 
literární teorie 

 uvádí základní literární směry a 
jejich významné představitele v 
české a světové literatuře 

povídka, román, sonet, volný verš; 

literární renesance, baroko, klasicismus, 

romantismus, realismus, moderní směry 

pokrytí průřezových témat 

MuV – KD; OSV – RSP; VMEGS - OES 
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4. 1. 2 Anglický jazyk 

Předmět: Anglický jazyk 

1. Obsahové vymezení 

Předmět Aj je vyučován v 1. a 2. ročníku 1 hodinu týdně, ve 3. až 5. ročníku s dotací 3 
hodiny týdně. Zahajuje tak výuku cizího jazyka v naší ZŠ.  

Cílem výuky je získávání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto 
předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností a aktivní využití komunikace v 
cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním, číst přiměřené texty v daném 
jazyce, porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu 
sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, 
vyhledání nejdůležitějších informací, práce s informacemi, pochopení významu znalostí 
cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, 
respekt, tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. 

V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části vzdělávacích obsahů 
průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech, Mediální výchova.  

Při výuce cizího jazyka klademe důraz především na následující životní kompetence – 
komunikace, tvořivost, řešení problémů a učení. 

Žáci se SVP pracují podle individuálních plánů, ze strany učitele je jim věnována 
individuální péče. 

2. Časové vymezení (1. stupeň) 

Anglický jazyk bude vyučován s následující dotací: 

1. ročník – 1 hodina 

2. ročník – 1 hodina 

3. ročník – 3 hodiny 

4. ročník – 3 hodiny 

5. ročník – 3 hodiny 

3. Organizační vymezení 

Výuka je organizována v kmenové třídě nebo v učebně IT. Převládajícími metodami 
výuky jsou - samostatná, skupinová a projektová práce. Do výuky začleňujeme práci s 
programy na PC, práci na interaktivní tabuli, práci s učebnicí, skupinovou práci, práci ve 
dvojici, poslech, práci s textem, využití audio video techniky. 

 

1. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vnímá problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
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 prakticky ověřuje správnost řešení problémů 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 poznává smysl a cíl učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 chápe základní ekologické souvislosti  

JÁ A MOJE RODINA 

Výstupy Učivo 

- rozumí základním pokynům při 
výuce 

-  
- pozdraví jednoduchým způsobem 
- rozliší členy rodiny a vlastní jména 
- představí se v angličtině,  
- zeptá se na jména spolužáků, 
- rozumí otázkám a výrazům 

KOMUNIKAČNÍ SITUACE A TYPY TEXTŮ 
Jednoduchá otázka a odpověď s použitím 
slovesa „být“ 
TEMATICKÉ OKRUHY SLOVNÍ ZÁSOBY 
Osobní jména  
Pozdravy 
Představování 
Přání k narozeninám a k Vánocům 
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používaném v každodenním životě 
 

REÁLIE  
Christmas, Easter 

pokrytí průřezových témat 

MuV – KD 
OSV - RSP , SaS , SRaSO , MV , Ko 

ŠKOLA 

výstupy Učivo 

- klade jednoduché otázky týkající se 
jeho bezprostředního okolí 

- rozliší základní barvy  
- pojmenuje předměty kolem sebe 
- používá číslovky 1 - 10 
- zeptá se na věk spolužáka 
- sdělí, kolik mu je let 

KOMUNIKAČNÍ SITUACE A TYPY TEXTŮ 
Pokyny při výuce, běžných činnostech a při 
hrách 
TEMATICKÉ OKRUHY SLOVNÍ ZÁSOBY 
Základní barvy 
Číslovky do 10  
Předměty na lavici 
REÁLIE 
Školní docházka ve Velké Británii 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD 
OSV - RSP , SaS , SRaSO , MV , Ko 

HRAČKY 

Výstupy Učivo 

- rozpozná šest hraček, šest barev a 
tři tvary,  

- používá množné číslo podstatných 
jmen s číslovkami  

KOMUNIKAČNÍ SITUACE A TYPY TEXTŮ 
Oslava narozenin 
TEMATICKÉ OKRUHY SLOVNÍ ZÁSOBY 
Názvy hraček 
Množné číslo podstatných jmen 
REÁLIE 
Happy Birthday 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD 
OSV - RSP , SaS , SRaSO , MV , Ko 

OBLEČENÍ 

výstupy Učivo 

 rozpozná šest druhů oblečení,  
 užívá množné číslo podstatných 

jmen ve spojení s číslovkami a 
barvou 

 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE 
Rozkazovací způsob v běžných pokynech  
KOMUNIKAČNÍ SITUACE A TYPY TEXTŮ 
Popis oblečení osob 
Množné číslo podstatných jmen 
Přivlastňovací zájmena můj, tvůj 
TEMATICKÉ OKRUHY SLOVNÍ ZÁSOBY 
Oblečení 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD 
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OSV - RSP , SaS , SRaSO , MV , Ko 

 

2. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vnímá problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 prakticky ověřuje správnost řešení problémů 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 poznává smysl a cíl učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 

 

JÁ A MOJE RODINA 
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Výstupy učivo 

- rozumí základním pokynům při 
výuce 

- pozdraví jednoduchým způsobem 
- rozliší členy rodiny a vlastní jména 
- představí se v angličtině,  
- zeptá se na jména spolužáků, 
- rozumí otázkám a výrazům 

používaném v každodenním životě 
 

KOMUNIKAČNÍ SITUACE A TYPY TEXTŮ 
Jednoduchá otázka a odpověď s použitím 
slovesa „být“ 
TEMATICKÉ OKRUHY SLOVNÍ ZÁSOBY 
Osobní jména  
Pozdravy 
Představování 
Přání k narozeninám a k Vánocům 
REÁLIE  
Christmas, Easter 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD 
OSV - RSP , SaS , SRaSO , MV , Ko 
VMEGS – ES 

ŠKOLA 

Výstupy učivo 

- klade jednoduché otázky týkající se 
jeho bezprostředního okolí 

- rozliší základní barvy  
- pojmenuje předměty kolem sebe 
- používá číslovky 1 - 10 
- zeptá se na věk spolužáka 
- sdělí, kolik mu je let 

KOMUNIKAČNÍ SITUACE A TYPY TEXTŮ 
Pokyny při výuce, běžných činnostech a při 
hrách 
TEMATICKÉ OKRUHY SLOVNÍ ZÁSOBY 
Základní barvy 
Číslovky do 10  
Předměty na lavici 
REÁLIE 
Školní docházka ve Velké Británii 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD 
OSV - RSP , SaS , SRaSO , MV , Ko 
VMEGS – ES 

HRAČKY 

Výstupy učivo 

- rozpozná šest hraček, šest barev a 
tři tvary,  

- používá množné číslo podstatných 
jmen s číslovkami  

KOMUNIKAČNÍ SITUACE A TYPY TEXTŮ 
Oslava narozenin 
TEMATICKÉ OKRUHY SLOVNÍ ZÁSOBY 
Názvy hraček 
Množné číslo podstatných jmen 
REÁLIE 
Happy Birthday 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD 
OSV - RSP , SaS , SRaSO , MV , Ko 
VMEGS – ES 

OBLEČENÍ A HYGIENA 
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Výstupy učivo 

- rozpozná šest druhů oblečení,  
- užívá množné číslo podstatných 

jmen ve spojení s číslovkami a 
barvou 

- rozpozná šest předmětů z koupelny  
- použije otázku s Can you…? a také 

na ni odpoví 
- pohovoří o každodenních činnostech 

v koupelně 
- popíše teplotu – použije hot, warm, 

cold 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE 
Rozkazovací způsob v běžných pokynech  
KOMUNIKAČNÍ SITUACE A TYPY TEXTŮ 
Popis oblečení osob 
Množné číslo podstatných jmen 
Přivlastňovací zájmena můj, tvůj 
TEMATICKÉ OKRUHY SLOVNÍ ZÁSOBY 
Oblečení 
Hygiena 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD 
OSV - RSP , SaS , SRaSO , MV , Ko 
VMEGS – ES 

ZVÍŘATA 

Výstupy učivo 

- rozpozná šest zvířat 
- položí otázku s Do you like…? a 

odpoví na ni 
- používá předložky in, on 
-  řekne, kde žijí zvířata (na souši/on 

the land nebo ve vodě/in the water)  

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE 
Otázky a odpovědi  
Co se děje? 
KOMUNIKAČNÍ SITUACE A TYPY TEXTŮ 
Pojmenování zvířat 
Předložky v, na 
TEMATICKÉ OKRUHY SLOVNÍ ZÁSOBY 
Zvířata 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD 
OSV - RSP , SaS , SRaSO , MV , Ko 
VMEGS – ES 

 

3. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vnímá problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 prakticky ověřuje správnost řešení problémů 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
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 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 poznává smysl a cíl učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 chápe základní ekologické souvislosti  

 

JÁ A MOJE RODINA 

výstupy učivo 

 pozná hlavní postavy z učebnice 
 pozdraví kamaráda a představí se 
 používá číslovky od 1 do 20 
 rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně 
verbálně i neverbálně  

 přečte příběh a rozumí mu 
 účastní se her a činností 
 určuje, kde ve světě se mluví 

anglicky 
 napíše jednoduchý dopis  
 užívá výrazy spojené se svátky 

KOMUNIKAČNÍ SITUACE A TYPY TEXTŮ 
Uvítání a rozloučení 
Pokyny při hrách 
jednoduché otázky a odpovědi s použitím 
slovesa být 
TEMATICKÉ OKRUHY SLOVNÍ ZÁSOBY 
Základní zdvořilostní fráze 
Číslovky 1 - 20 
REÁLIE  
Dopis od přítele z Anglie, anglicky mluvící 
země 
Halloween, Christmas, Easter 
zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické 

znaky (pasivně), základní výslovnostní 
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návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov  

 

slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat  

základní slovní zásobu v komunikačních  

situacích probíraných tematických okruhů a  

umí ji používat v komunikačních situacích,  

práce se slovníkem 

pokrytí průřezových témat 

MuV – KD 
OSV - RSP , SaS , SRaSO , MV , Ko 
VMEGS – ES 

ŠKOLA 

výstupy učivo 

 pojmenuje a označí barvami běžné 
předměty ve škole 

 klade a plní jednoduché, 
každodenně užívané příkazy 

 doví se, jak vypadá den v anglické 
škole 

 tvoří sdělení a otázky o vlastnictví 
popíše situaci o bezpečnosti na 
silnici 

 naučí se písničku a rytmickou 
říkanku 

  porozumí krátkému poslechovému 
textu 

 přečte příběh a rozumí mu 
 účastní se her a činností 
 napíše jednoduchý dopis  
 rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého psaného textu, pokud má 
k dispozici vizuální oporu 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE 
jednoduché otázky a odpovědi s použitím 
sloves být, moct, mít 
KOMUNIKAČNÍ SITUACE A TYPY TEXTŮ 
pokyny při výuce, běžných činnostech a při 
hrách 
TEMATICKÉ OKRUHY SLOVNÍ ZÁSOBY 
Základní barvy 
Pokyny  
Předměty na lavici 
REÁLIE 
Školní docházka ve Velké Británii, klubové 
uniformy školáků v Anglii 
Dopis příteli z Anglie 

pokrytí průřezových témat 

MuV – KD 
OSV - RSP , SaS , SRaSO , MV , Ko 
VMEGS – ES 

MŮJ DŮM 

výstupy učivo 

 pojmenuje základní oblečení  
 sdělí jednoduchou větou, co má 

právě na sobě, a zeptá se na majitele 
konkrétního oblečení 

 zeptá se a odpoví na vlastnictví věcí 
 čte a předvede dialogy hry 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE 
Užití to a toto při označování věcí.  
Domov. Bydliště. 
Jednoduché užití přítomného času 
průběhového při popisu toho, co máme na 
sobě 
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 jednoduchým způsobem si objedná 
jídlo 

 vyjádří libost a nelibost k jídlům 
 pozná slovní zásobu z okruhu 

nábytek a místnosti 
  používá vazby there is, there are 
 tvoří sdělení a otázky o vlastnictví  
 popíše situaci o bezpečnosti na 

silnici 
 porozumí krátkému poslechovému 

textu 
 zeptá se na umístění běžných 

předmětů v místnosti a na stejnou 
otázku odpoví 

 popíše v základních rysech blízké 
osoby 

 přiřadí mluvenou a psanou podobu 
téhož slova či slovního spojení 

 píše slova a krátké věty na základě 
textové a vizuální předlohy  

 zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů, sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

 odpovídá na jednoduché otázky 
týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné 
otázky pokládá  

 vyhledá potřebnou informaci 
v jednoduchém textu, který se 
vztahuje k osvojovaným tématům 

 rozumí jednoduchým krátkým 
textům z běžného života, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu 
 

 

KOMUNIKAČNÍ SITUACE A TYPY TEXTŮ 
V obchodě s ovocem. Povolání. Nákupy. 
Dotazování na oblíbenost ovoce 
Dotazování na vlastnění předmětů 
Dotazování se na majitele předmětu 
TEMATICKÉ OKRUHY SLOVNÍ ZÁSOBY 
Názvy hraček, popis hračky jednoduchými 
větami. 
Názvy oblečení a jídel. 
Přivlastňování, libost a nelibost k jídlům, 
jídelníček, 
Sloveso mít v otázce. 
Čí je to? 
Pojmenování nábytku. 
Jednoduché užití přítomného času 
průběhového při popisu toho, co máme na 
sobě 
Předložky v a na při popisu umístění 
předmětů 
Vazba There is. There are. Bydliště. 
REÁLIE 
Čas na jídlo ve Velké Británii 
Typická britská vesnice. 
 

mluvnice – základní gramatické struktury 
a typy vět (jsou tolerovány elementární 
chyby, které nenarušují smysl sdělení 
a porozumění) 

 

pokrytí průřezových témat 

MuV – KD 
OSV - RSP , SaS , SRaSO , MV , Ko 
VMEGS – ES 

MOJE ZÁJMY 

výstupy učivo 

 pojmenuje části lidského těla  JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE 
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 pozná způsoby péče o zdraví 
 rozumí pokynům při běžném cvičení 

a sportování 
 zeptá se kamaráda, zda umí 

konkrétní, běžný sport a na stejnou 
otázku odpoví 

 doví se, jak vypadá typický 
sportovní den v britské škole 

 mluví o zvířatech, kde žijí, čím se živí 
 ptá se a odpovídá na otázky o 

zvířatech. 
 pojmenuje dny v týdnu a měsíce 

v roce 
 napíše krátký text  
 s použitím jednoduchých vět a 

slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti 
svých zájmů a každodenního života 
 

 

Rozkazovací způsob v běžných pokynech 
při hrách a sportu 
Jednoduché otázky a odpovědi s použitím 
sloves být, moct, mít a pomocného slovesa 
do 
KOMUNIKAČNÍ SITUACE A TYPY TEXTŮ 
Popis a charakteristika osob 
TEMATICKÉ OKRUHY SLOVNÍ ZÁSOBY 
Názvy sportů, sportovních potřeb, cvičení, 
pokyny. 
Přídavná jména popisující velikost, rozměr 
a stáří 
Zvířata 
REÁLIE 
Sportovní den v anglické škole 
Známá místa v Londýně 

pokrytí průřezových témat 

MuV – KD 
OSV - RSP , SaS , SRaSO , MV , Ko 
VMEGS – ES 

 

4. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 
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 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 poznává smysl a cíl učení 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 chápe základní ekologické souvislosti 

VÍTEJTE ZPÁTKY 

výstupy učivo 

- pojmenuje a zeptá se na běžné 
předměty a lidi kolem sebe 

- hláskuje v anglické abecedě slova, 
která zná 

- požádá kamaráda, aby hláskoval 
názvy běžných předmětů 

 písemně doplňuje jednoduchý 

Slovní zásoba na témata 
- anglická abeceda 

 
Komunikační situace 

- hledání něčeho nebo někoho 
 
Jazykové struktury a gramatika 
dotazy na pojmenování předmětů 
v angličtině 
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text popisující dětský časopis 

pokrytí průřezových témat 

 Mediální výchova 

Tematické okruhy: Vnímání autora mediálního sdělení, Tvorba mediálního sdělení 
- seznámení se s anglickým časopisem pro děti 

diskuse o účelech tematicky zaměřených časopisů  
 

ŠŤASTNÉ RODINY 

výstupy učivo 

- pojmenuje příbuzenské vztahy 
k členům své širší rodiny 

- sdělí, kolik má sourozenců 
- rozumí čtenému textu – 

rozhovoru při blahopřání k výročí 
a předávání dárků 

- počítá do 100  
- porovná věk dvou lidí 
- rozumí krátkému, čtenému 

rozhovoru o členech rodiny 
- v slyšeném textu rozliší číslovky 

1-100 

 písemně doplní čtený popis 
příbuzenských vztahů v rodině 

Slovní zásoba na témata 
- číslovky 20–100 
- členové širší rodiny 

 
Komunikační situace 

- blahopřání a předání dárků 
 
Jazykové struktury a gramatika 

- sloveso mít ve 3. osobě jednotného 
čísla 

- přivlastňovací zájmena jeho, její 
 

pokrytí průřezových témat 

Osobnostní a sociální výchova 

Tematické okruhy: Mezilidské vztahy, Poznávání lidí 
- tvorba plakátu / PP prezentace na téma Moje rodina 
- diskuse o tom, jak trávíme společné chvíle s prarodiči 

 

JÍDLO 

výstupy učivo 

- pojmenuje běžné potraviny 
- zeptá se na čas a na stejné otázky 

odpoví  
- zdvořile požádá o jídlo 
- rozumí velmi jednoduchému 

popisu přípravy jídla s obrazovou 
oporou 

- rozumí čtenému, jednoduchému 
textu o běžné snídaní v anglických 
rodinách 

Slovní zásoba na témata 
- běžné potraviny, ovoce a zelenina 

Komunikační situace 
- uvedení času (hodin) 

Jazykové struktury a gramatika 
- otázka a zápor v přítomném čase 

plnovýznamových sloves ve 3.os. j.č. 
- zápor slovesa mít 

Reálie 
- typická anglická jídla 
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- rozumí čtenému popisu 
tradičních jídel ve Velké Británii 

- v slyšeném textu rozliší názvy 
běžných potravin 

- s textovou oporou písemně uvede, 
co obvykle snídá 

  

 

pokrytí průřezových témat 

Multikulturní výchova 

Tematický okruh: Kulturní diference 
- čtení textu popisujícího typická jídla v Anglii 
- diskuse o národních jídlech různých zemí 
- tvorba plakátu  na téma Britská kuchyně a česká kuchyně 

 

DEN V ZOO 

výstupy učivo 

- pojmenuje běžná zvířata v ZOO 
- zeptá se na vzhled zvířat a 

jednoduchým způsobem odpoví 
- porovná lidi podle velikosti a 

věku 
- rozumí čtenému popisu umístění 

předmětů a objektů 
- zeptá se a odpoví na umístění 

předmětů a objektů v prostoru 
- rozumí čtenému a slyšenému, 

jednoduchému popisu základních 
vlastností zvířat 

 se slovní nápovědou písemně 
popíše vybrané zvíře 

Slovní zásoba na témata 
- běžná zvířata v ZOO 
- běžné vlastnosti zvířat 

Komunikační situace 
- jednoduchý popis vzhledu zvířat 
- dotaz a odpověď na umístění  

Jazykové struktury a gramatika 
- stupňování přídavných jmen 
- stažené formy slovesa být v kladu a 

v záporu 
Reálie 

- divoká zvířata ve Velké Británii 
 

pokrytí průřezových témat 

Environmentální výchova 

Tematický okruh: Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
- diskuse na téma Čím člověk ohrožuje zvířata ve volné přírodě  

 

¨ 

MĚSTO 

výstupy učivo 

- pojmenuje běžné obchody a 
důležité budovy ve městě 

Slovní zásoba na témata 
- důležité budovy a obchody ve městě 
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- zeptá se na počet předmětů 
- jednoduchým způsobem vyjádří 

použití dopravního prostředku 
- jednoduchým způsobem popíše 

cestu k dotazovanému místu 
- požádá o jízdenku na určité místo 
- uvede cenu v britských pencích 
- s obrazovou oporou rozumí 

čtenému,  jednoduchému a 
krátkému textu   

- o nějakém místu nebo městu a 
životě v něm 

- se slovní nápovědou 
jednoduchým způsobem písemně 
popíše místo svého bydliště 

  

Komunikační situace 
- způsoby dopravy 

Jazykové struktury a gramatika 
- vazba there is / there are 

Reálie 
- dopravní prostředky v Londýně 

 

pokrytí průřezových témat 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět 
- čtení článku o dopravních prostředcích v Londýně 
- diskuse o způsobech dopravy v různých zemích a v různých dobách 

 

 

KALENDÁŘ 

výstupy učivo 

- pojmenuje běžné volnočasové 
aktivity a sdělí, zda je má v oblibě 
nebo ne 

- zeptá se kamaráda, zda má 
v oblibě nějakou volnočasovou 
aktivitu a na obdobnou otázku 
odpoví 

- gramaticky správně sdělí, jaké 
volnočasové aktivity dělá 
v jednotlivých dnech v týdnu  

- s obrazovou nápovědou porozumí 
slyšenému pojmenování TV 
programů 

- zeptá se kamaráda, jaké TV 
programy má v oblibě 

- rozumí údajům na přebalu knihy 
- rozumí čteným informacím v TV 

programu 

 se slovní oporou napíše, kdy a 

Slovní zásoba na témata 
- volnočasové aktivity 
- dny v týdnu 

Komunikační situace 
- týdenní režim 

Jazykové struktury a gramatika 
- otázka a krátká kladná / záporná 

odpověď se slovesem rád 
- předložka se dny v týdnu 

Reálie 
- britské svátky 
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jaké TV programy sleduje  

pokrytí průřezových témat 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Tematický okruh: Objevujeme Evropu a svět 
- porovnání českého a anglického vysílání TV  
- čtení článku o významných dnech a svátcích ve Velké Británii 
- porovnání českých a anglických svátků a způsobů jejich oslav 

 

 

POVOLÁNÍ 

výstupy učivo 

- pojmenuje běžná povolání a 
nástroje s nimi spojené 

- rozumí čtenému jednoduchému 
popisu práce běžných profesí 

- s obrazovou oporou pojmenuje 
něčí obvyklé a oblíbené činnosti  

- rozumí čtenému jednoduchému 
popisu něčích zálib 

- s čtenou oporou rozumí 
slyšenému popisu povolání 

- vyhledá specifické informace 
v jednoduchém čteném popisu 
povolání  

- se slovní nápovědou písemně 
popíše svůj nebo něčí denní režim 

- řeší jednoduchý vědomostní kvíz 

  

Slovní zásoba na témata 
- běžná povolání a nástroje s nimi 

spojené 
Komunikační situace 

- popis činnosti běžných povolání 
Jazykové struktury a gramatika 

- vyjádření času 
Reálie 

- běžná povolání v Londýně 
 

pokrytí průřezových témat 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá 
- čtení krátkého textu o povoláních běžných ve Velké Británii 
- případná diskuse o povoláních (jejich potřeba, důvody vzniku, typičnost pro 

různé země a oblasti – např. Je potřeba služeb Lollipop Lady v horských 
vesnicích?) 

 

POČASÍ A SPORT 

výstupy učivo 

- pojmenuje aktuální počasí 
běžného typu 

- zeptá se na počasí 

Slovní zásoba na témata 
- běžné typy počasí 

Komunikační situace 
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- rozumí jednoduchému popisu lidí 
podle oblečení 

- zeptá se kamaráda na jeho 
aktuální činnost a na stejnou 
otázku odpoví 

- porovná počasí v různých 
městech  

- porozumí čtenému popisu města 
podle počasí 

- čte plynule s porozuměním 
jednoduchý text – příběh spojený 
s přírodou a počasím 

- se slovní oporou napíše krátký 
příběh o výletě za nepříznivého 
počasí 

- s oporou přečteného textu – 
popisu outdoorových sportů – 
ústně popíše možnosti 
provozování méně obvyklých 
sportů   

  

- dotazy na počasí 
Jazykové struktury a gramatika 

- přítomný čas průběhový 
Reálie 
outdoorové sporty ve Velké Británii  

pokrytí průřezových témat 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá 
- četba textu o outdoorových sportech ve Velké Británii 
- diskuse o možnostech sportovního vyžití v ČR, porovnání s Velkou Británií  

tvorba plakátu nebo PP prezentace na téma Já a outdoorové sporty 

 

HISTORIE 

výstupy učivo 

 
- porozumí čtenému, jednoduchému 
průvodci hradem 
- se slovní nápovědou formuluje 
gramaticky správné věty o minulých 
činnostech a událostech 
       jednoduchým způsobem popíše svůj 
sen 
- rozumí čtenému a se slovní oporou i 
slyšenému tvrzení a jednoduchému 
popisu minulých  

 činností a událostí 
- rozumí a správně formuluje letopočty 
- rozumí jednoduchému kvízu o 
vynálezech 

Slovní zásoba na témata 
- hrady a jejich obyvatelé 

Komunikační situace 
- dotazy na uplynulé činnosti 

Jazykové struktury a gramatika 
- minulý čas – kladné, oznamovací 

věty 
Reálie 
významní panovníci v dějinách Anglie 



 

169 

 

- s oporou přečteného textu 
jednoduchým způsobem popíše 
významné osobnosti  

- se slovní oporou písemně uvede svoje 
nejvýznamnější události uplynulého 
školního roku  

pokrytí průřezových témat 

Multikulturní výchova 

Tematický okruh: Kulturní diference 
- četba krátkého textu o známých britských panovnících 
- diskuse o známých panovnících v jiných zemích a u nás a co je proslavilo 

 

 
 

5. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
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 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 poznává smysl a cíl učení 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 chápe základní ekologické souvislosti 

INTRODUCTION, SCHOOL/ÚVOD, ŠKOLA 

výstupy učivo 

- představí se, pozdraví a rozloučí se 
- pojmenuje předměty ve škole 
- rozumí běžným pokynům učitele při 

hodině 
- počítá do 100, rozumí běžným 

číselným údajům 
- hláskuje jména a slova 
- popíše podle obrázku umístění 

známého předmětu v místnosti 

 

Gramatika 

- neurčitý člen 
- rozkazovací způsob 
- množné číslo podstatných jmen 
- vazba “there is/there are” 

Výslovnost 

- krátké a dlouhé samohlásky 
Slovní zásoba 

- abeceda 
- čísla od 1 do 100 

Komunikační situace 

- setkání 
- udílení pokynů  
- dotazy na čísla a číselné údaje 
- dotaz na slovo v angličtině 
- popis obrázku  

pokrytí průřezových témat 
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VDO - OSŠ 
MuV - LV 
OSV - RSP , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
VMEGS – ES 
Multikulturní výchova 
Tematické okruhy:  

- Kulturní diference 
- Etnický původ 

Činnosti: 
- čtení a diskuse na stránce „Culture“  
- psaní krátké úvahy na téma „Jména a tituly“ 

Osobností a sociální výchova 
Tematické okruhy: 

- Sebepoznání a sebepojetí 
- Poznávání lidí 

Činnosti: 
- zhotovení individuálního projektu – výpovědí o sobě na téma „Něco o mně“  
- prezentace a obhajoba vlastní práce 
- diskuse nad pracemi spolužáků 
- sebehodnocení 

Matematika 
- matematické úkony 

výpočet jednoduchých úloh 

FRIENDS AND FAMILY/ KAMARÁDI A RODINA 

výstupy učivo 

- pojmenuje nejznámější evropské a 
světové státy 

- představí své kamarády a svou 
rodinu 

- přivlastní osobám běžné předměty 
- rozumí krátkému kreslenému 

příběhu, ve kterém se hlavní postavy 
představí 

- pojmenuje dny v týdnu 
- porozumí hlavním informacím ze 

slyšeného rozhovoru, ve kterém 
jedna osoba představí sebe a členy 
své rodiny 

- zeptá se na základní osobní údaje 
třetí osoby 

 

Gramatika 

- sloveso „být“ v kladné a záporné 
větě, v otázce, ve ztažené formě 

- přivlastňovací zájmena 
- přivlastňovací pád 
- otázky s tázacímí zájmeny 

Výslovnost 

- přízvuk ve slově 
- krátké a dlouhé “i” 
- přízvuk ve větě 

Slovní zásoba 

- názvy zemí 
- rodina 
- dny v týdnu 

Komunikační situace 

- osobní dotazy při seznamování se 
- narozeniny 
- uvedení nového žáka do kolektivu 
- telefonování do rozhlasu 
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VDO - OSŠ 
MuV - KD , LV 
OSV - RSP , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
VMEGS – ES 
Zeměpis 

- svět, kontinenty a oceány 
- hlavní geografické útvary a jejich názvy 

Multikulturní výchova 
Tematické okruhy:  

- Kulturní diference 
- Lidské vztahy 

Činnosti: 
- čtení a diskuse na stránce „Culture“  
- psaní krátké úvahy na téma „Jakou máš adresu?“ 

Osobností a sociální výchova 
Tematické okruhy: 

- Sebepoznání a sebepojetí 
- Poznávání lidí 

Činnosti: 
- zhotovení rodokmenu s výpovědí na téma „Moje rodina“  
- prezentace a obhajoba vlastní práce 
- diskuse nad pracemi spolužáků 
- sebehodnocení 

MY WORLD/MŮJ SVĚT 

výstupy učivo 

- pojmenuje běžné předměty ve škole 
- řekne, jaké předměty osobní 

potřeby a jaká zvířata vlastní a zeptá 
se na totéž svého kamaráda 

- rozumí hlavním bodům krátkého 
čteného příběhu o dárkách 
k narozeninám 

- pojmenuje barvy 
- porovná dva obrázky a vyjmenuje 

rozdíly 
- pojmenuje vyučovací předměty, 

rozumí školnímu rozvrhu, uvede 
svoje nejoblíběnější vyučovací 
předměty 

Gramatika 

- sloveso „mít“ v kladné a záporné 
větě, v otázce 

- postavení  přídavných jmen ve větě 
Výslovnost 

- otázky “ano/ne” 
- “r” a “l” 
- znělé a neznělé “th” 

Slovní zásoba 

- běžné technické vybavení 
domácností 

- domácí mazlíčci 
- vyučovací předměty 

Komunikační situace 

- hry s otázkami a odpovědi „ano/ne“  
- popis a porovnání obrázků 
- porovnání školních rozvrhů 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ 
MuV - KD , LV 
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OSV - RSP , SRaSO , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
VMEGS - ES , OES 
EV – ZPŽ 
Přírodopis 

- popis těla člověka a známých zvířat 
Multikulturní výchova 
Tematické okruhy:  

- Kulturní diference 
- Multikulturalita 

Činnosti: 
- čtení a diskuse na stránkách „Culture“  
- psaní krátké úvahy na téma „Školy v Anglii a ve Walesu“ 

Osobností a sociální výchova 
Tematické okruhy: 

- Sebepoznání a sebepojetí 
- Seberegulace a sebeorganizace 
- Kreativita 
- Poznávání lidí 
- Mezilidské vztahy 
- Komunikace 
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Činnosti: 
- zhotovení individuálního projektu – plakát s informacemi na téma „Moje škola“  
- prezentace a obhajoba vlastní práce 
- diskuse nad pracemi spolužáků 
- sebehodnocení 

TIME/ ČAS 

výstupy učivo 

- zeptá se na čas a na podobnou 
otázku odpoví 

- v slyšeném rozhovoru rozliší časové 
údaje vztahující se k aktivitám ve 
volném čase 

- zeptá se kamaráda, v jakou dobu 
dělá nějakou činnost 

- rozumí čtenému popisu volného 
času třetí osoby 

- sdělí, co každý den dělá a co nedělá, 
co dělá rád a co nerad 

- porozumí obsahu krátkého příběhu, 
který souvisí s činnostmi ve volném 
čase 

- v rozhovoru porovná své zájmy se 
zájmy kamaráda 

Gramatika 

- předložky s časovými údaji 
- přítomný čas prostý 

Výslovnost 

- rytmus a přízvuk ve větě 
- uzavřené, krátké “ə” 
- “Þ” a “əu” 

Slovní zásoba 

- čas a časové údaje 
- každodenní činnosti 

Komunikační situace 

- volný čas  
- dotazy na čas, na začátek a konec 

aktivity 
- typický den školáka 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
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OSV - RSP , PH , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
VMEGS – OES 
Hudební výchova 

- běžné hudební nástroje 
Multikulturní výchova 
Tematické okruhy:  

- Lidské vztahy 
- Princip sociálního smíru a solidarity 

Činnosti: 
- čtení a diskuse na stránkách „Culture“ na téma „Sport“ 
- psaní krátké úvahy na dané téma na téma „Sport na naší škole“ 

Osobností a sociální výchova 
Tematické okruhy: 

- Sebepoznání a sebepojetí 
- Poznávání lidí 
- Mezilidské vztahy 
- Komunikace 
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Činnosti: 
- zhotovení individuálního projektu – průzkum ve třídě na téma „Volný čas“  
- prezentace a obhajoba vlastní práce 
- diskuse nad pracemi spolužáků 
- sebehodnocení 

PLACES/ JÁ A MOJE OKOLÍ 

výstupy učivo 

- popíše svůj pokoj a umístění 
nábytku a věcí v něm 

- rozumí slyšenému popisu místnosti 
- na základě slyšených informací 

popíše rozmístění místnosti v domě 
- v čteném popisu domu vyhledá 

konkrétní údaje 
- pomenuje významné budovy, 

obchody a místa ve městě a rozumí 
slyšenému popisu jejich umístění ve 
městě 

- zeptá se a odpoví na dotazy 
lokalizace důležitých míst a obchodů 
ve městě 

- rozumí běžným osobním 
informacím při turistickém výletě 

- zeptá se kamaráda, co umí a co 
neumí dělat a na podobné otázky 
odpoví 

Gramatika 

- předložky při popisu umístění 
- vazba “there is/there are” 
- sloveso “mohu”/ “umím” 

Výslovnost 

- přízvuk slov 
- “Þ” a “כ” 
- “ζ” a “s” 

Slovní zásoba 

- nábytek, části domu 
- místa a budovy ve městě 

Komunikační situace 

- v bytě/v domě  
- ve městě 
- popis pokoje 
- dotazy na dovednosti 
- esej: „Co můj kamarád umí“ 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
OSV - RSP , SaS , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
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VMEGS – OES 
Dějepis 

- původ názvů měst v Anglii 
Multikulturní výchova 
Tematické okruhy:  

- Kulturní diference 
- Multikulturalita 

Činnosti: 
- čtení a diskuse na stránkách „Culture“  
- psaní krátké úvahy na téma „Britské typy domů“ 

Osobností a sociální výchova 
Tematické okruhy: 

- Kreativita 
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Činnosti: 
- zhotovení obrázkové mapy svého města s popisem nejzajímavějších míst a budov  
- prezentace a obhajoba vlastní práce 
- diskuse nad pracemi spolužáků 
- sebehodnocení 

PEOPLE/ LIDÉ 

výstupy učivo 

- rozumí čtenému popisu osob 
- popíše ústně i písemně, 

jednoduchým způsobem vzhled 
osob 

- na základě slyšeného textu zobrazí 
postavu 

- pojmenuje aktuální činnost osob 
- rozumí obsahu čtené scénky 

z každodenního života a zahraje ji 
- rozliší opakovaný děj od aktuálního 
- gramaticky správně popíše svůj 

běžný den a co právě dělá 
- pojmenuje běžné kusy oděvu, 

popíše, co má na sobě 
- rozumí hlavní myšlence a obsahu 

krátké bajky a zahraje ji 

Gramatika 

- slovesa „být“ a „mít“ při popisu osob 
- přítomný čas průběhový 
- otázka na cenu  

Výslovnost 

- samohlásky 
- fonetická abeceda 
- “i” 
- slabiky 

Slovní zásoba 

- vzhled člověka 
- oblečení 
- bajka: Královy nové šaty  

Komunikační situace 

- porovnání vzhledu, popis osoby 
- v obchodě 

vyprávění o svém způsobu života – ústně i 
písemně 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
VMEGS - ES , OES 
Výtvarná výchova 

- popis vzhledu lidí 
Multikulturní výchova 
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Tematické okruhy:  
- Lidské vztahy 
- Etnický původ 
- Princip sociálního smíru a solidarity 

Činnosti: 
- čtení a diskuse na stránkách „Culture“  
- psaní krátké úvahy na téma „Lidé“ 

 
Osobností a sociální výchova 
Tematické okruhy: 

- Poznávání lidí 
- Mezilidské vztahy 

Činnosti: 
- zhotovení koláže – výpovědi o blízké nebo známé osobě 
- prezentace a obhajoba vlastní práce 
- diskuse nad pracemi spolužáků 
- sebehodnocení 

 
 

6. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 Volí vhodné způsoby 
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
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 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 poznává smysl a cíl učení 
 určí překážky či problémy bránící učení 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  

ÚVOD 

výstupy učivo 

 pozdraví a představí se 
 zeptá se a odpoví na osobní údaje 
 popíše osoby a předměty 

Jazykové prostředky a funkce 

- přítomný čas prostý průběhový 

- určitý a neurčitý člen 

- předložky 

- vazba „there is/are“ 

Komunikační situace a typy textů 

- setkání 

- situace ve třídě 

Tematické okruhy slovní zásoby 

- rodina a přátelé 

- osobní údaje 

- fyzický popis 

- barvy 

- šaty 

- sporty 

- čísla 
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- předměty ve třídě 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
OSV - RSP , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
VMEGS - ES , OES 

MŮJ ŽIVOT 

výstupy učivo 

 zeptá se na aktuální dění 
 koupí něco v obchodě 
 poznamená si datum 
 popíše průběh roku po 

jednotlivých měsících 
 pojmenuje důležité události v 

roce 
 prezentuje svoje znalosti v 

projektu „Můj život“ 

Jazykové prostředky a funkce 

- přítomný čas prostý 

- přítomný čas průběhový 

- řadové číslovky 

- datum 

- výslovnost „i“ a „í“ 

- přízvuk slov 

Komunikační situace a typy textů 

- situace v obchodě 

- osobní rozhovor 

- narozeniny 

Tematické okruhy slovní zásoby 

- rodina 

- činnosti 

- nakupování a ceny 

- počasí a měsíce v roce 

- zvyky a koníčky  

Reálie 

- typický rok ve Velké Británii 

- skotská národní píseň Auld Lang Syne 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
OSV - RSP , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
VMEGS - ES 

ZVÍŘATA 

výstupy učivo 

 popíše zvířata 
 vypráví příběh v přítomnosti 
 rozumí slyšenému textu a 

reprodukuje ho v jednouchých 
větách 

 vede rozhovor s odborníkem na 
zvířata 

 prezentuje svoje znalosti v 
projektu „Moje oblíbené zvíře“ 

Jazykové prostředky a funkce 

- přídavná jména „dlouhý/krátký“ 

- osobní zájmena v předmětu 

- ukazovací zájmena 

- zájmeno „nějaký“ 

- přízvuk ve slově, tiché hlásky 

Komunikační situace a typy textů 

- psaní pohledů 

Tematické okruhy slovní zásoby 

- divoká zvířata, mazlíčci 

- části těla 

- fyzický popis 

Reálie 
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- zvířata ve Velké Británii 

- anglická píseň „Když jsi šťastný“ 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
OSV - RSP , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
EV - ŽP 

NEMOCI 

výstupy učivo 

 klade otázky typu „Kde jsi byl?“ 
 zeptá se na zdraví a odpoví 
 napíše krátký dopis nebo delší 

vzkaz svému učiteli 
 popíše osobu na základě osobních 

údajů a osobních věcí 
 porozumí obsahu slyšeného 

příběhu v minulosti 
 klade „wh“ otázky 
 porozumí obsahu krátkého textu 

na téma „Návštěva u zubaře“ 
 vypráví příběh podle obrázků 
 rozumí obsahu čteného textu – 

příběhu v minulém čase 
popisující menší nehodu 

 prezentuje svoje znalosti v 
projektu „Život v minulosti“ 

Jazykové prostředky a funkce 

- minulý čas slovesa „být“ 

- minulý čas pravidelných sloves 

- minulý čas nepravidelných sloves 

- kladná věta a otázka v minulém čase 

- výslovnost koncovek sloves v minulém čase 

- oslabená výslovnost slov ve větě 

Komunikační situace a typy textů 

- dotazy a odpovědi 

- dopis učiteli 

- nehody 

Tematické okruhy slovní zásoby 

- zdraví 

- lékaři a zubaři 

- škola 

Reálie 

- zdravotní péče ve Velké Británii 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
OSV - RSP , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
VMEGS - ES , OES 

JÍDLO 

výstupy učivo 

 objedná si jídlo v restauraci 
 napíše seznam nákupu 
 řekne, které jídla a nápoje má 

rád/nerad 
 vyhledá specifické informace v 

delším čteném textu 
 udělá průzkum mezi spolužáky o 

jejich zvyklostech v jídle a pití 
 prezentuje svoje znalosti v 

projektu „Jídlo v mé zemi“ 

Jazykové prostředky a funkce 

- vyjádření budoucnosti pomocí „going to“ 

(chystat se) 

- vyjádření množství potravin 

- členy 

- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

- přízvuk ve frázích 

- výslovnost „č“ a „dž“ 

- rozlišování stejné a rozdílné hlásky 

Komunikační situace a typy textů 

- v restauraci 

- příprava jídla podle receptu 

Tematické okruhy slovní zásoby 

- jídlo a pití 
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- jídlo v restauraci 

- kuchařské recepty 

Reálie 

- jídla a doba jídla ve Velké Británii 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
OSV - RSP , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
VMEGS - ES , OES 

SVĚT KOLEM MNE 

výstupy učivo 

 porozumí zeměpisnému popisu 
Velké Británie 

 porovná místa, věci a osoby, 
popíše rozdíly 

 pojmenuje nejznámější země 
světa 

 koupí si oblečení 
 porozumí obsahu delšího textu na 

téma „Den sv. Valentýna“ 
 prezentuje svoje znalosti v 

projektu „ Moje země“ 

Jazykové prostředky a funkce 

- porovnání stejných věcí/kvalit 

- 2. stupeň přídavných jmen 

- 3.stupeň přídavných jmen 

- popisná přídavná jména 

- výslovnost „th“ 

- přízvuk slov 

- jazykolamy 

Komunikační situace a typy textů 

- popis britských ostrovů 

- zeměpisné názvy 

- situace v obchodě s oblečením 

- vhodnost oblečení 

Tematické okruhy slovní zásoby 

- rekordy 

- země a kontinenty 

- oblečení 

Reálie 

- den sv.Valentýna 

- USA 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ 
MuV - KD , LV 
OSV - RSP , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
VMEGS - ES , OES 
EV - VČP 

ZÁBAVA 

výstupy učivo 

 rozumí obsahu delšího čteného 
textu na téma Zábava nebo denní 
režim 

 zeptá se kamaráda na činnosti ve 
volném čase 

 popíše činnosti, které dělá 
pravidelně ve volném čase 

 porozumí hlavní myšlence a 

Jazykové prostředky a funkce 

- sloveso „muset/mít povinnost“ 

- frekvenční příslovce 

- příslovce s koncovkou „ly“ 

Komunikační situace a typy textů 

- program rozhlasu 

- domluva schůzky 

Tematické okruhy slovní zásoby 
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vyhledá specifické informace v 
delším textu popisující událost v 
minulosti  

 vytvoří část příběhu na základě 
daných informací a zahraje ho 

 rozumí rozhovoru dvou osob na 
téma Volný čas 

 domluví si schůzku s kamarádem 
 prezentuje svoje znalosti v 

projektu „Zábava“ 

- zábava a aktivity volného času 

- zvyklosti 

Reálie 

- zábava ve Velké Británii 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
KD , LV 
OSV 
RSP , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
VMEGS 
ES , OES 

 
7. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 Volí vhodné způsoby 
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 
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 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 organizuje vlastní učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
 poznává smysl a cíl učení 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  

ÚVOD 

výstupy učivo 

 představí sebe a své blízké 
obšírněji 

 popíše stručně své nejbližší okolí 
 orientuje se ve slovníku, aktivně 

ho používá 

Komunikační situace a typy textů 

- představení sebe a svého okolí 

Tematické okruhy slovní zásoby 

- rodina a přátelé 

- osobní údaje 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
OSV - RSP , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
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VMEGS - ES , OES 

MŮJ ŽIVOT 

výstupy učivo 

 popíše nejdůležitější události 
svého života 

 seznámí se s novými lidmi 
 požádá o službu 
 zeptá se na minulé události a 

činnosti 
 popíše pocity z událostí 
 napíše esej o své rodině 

Jazykové prostředky a funkce 

- minulý čas prostý s použitím „před“ 

- používání zájmen 

- rozlišení muže a ženy v podstatném jméně 

- úvod do fonetické abecedy v anglickém 

slovníku 

Komunikační situace a typy textů 

- životní události 

- popis události adjektivech 

- seznámení se 

- žádosti týkající se úsluh 

- esej o své rodině 

- každodenní výrazy 

Tematické okruhy slovní zásoby 

- rodina 

- činnosti 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ 
MuV - KD , LV 
OSV - RSP , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
VMEGS - OES 

VOLNÝ ČAS 

výstupy učivo 

 popíše aktivity svého volného 
času 

 vypráví přátelům, co má a nemá 
rád 

 stručně vyjádří, co se chystá dělat 
 vede rozhovor o svých kvalitách a 

zálibách 
 rozumí čtenému a slyšenému 

jednoduchému textu na téma 
zálib, práce a činností 

Jazykové prostředky a funkce 

- přítomný čas prostý a průběhový“ 

- „-ing“ forma po „mít rád“ 

- spojování vět 

- chystat se něco dělat („going to“) 

- výrazy s „mít“ („have“) 

- souhlásky ve výslovnosti 

Komunikační situace a typy textů 

- neznámá slova v textu 

- popis budoucích plánů 

- průzkum mínění 

- každodenní výrazy 

Tematické okruhy slovní zásoby 

- aktivity volného času 

- školní předměty a technologie 

Reálie 

- generace povalečů 

MuV - KD , LV 
OSV - RSP , SaS , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
VMEGS - OES 
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BUDOUCNOST 

výstupy učivo 

 nabídne a navrhne službu  
 rozumí krátkému příběhu s 

detektivní zápletkou 
 reaguje adekvátně na aktuální 

situaci z každodenního života 
 Nový výstup 
 popíše představy o své 

budoucnosti 

Jazykové prostředky a funkce 

- budoucí čas v souvislosti s nabídkou a 

rozhodnutím 

- fonetická abeceda - samohlásky 

Komunikační situace a typy textů 

- nabídky, návrhy a rozhodnutí 

- předpovědi 

- dotazník 

- každodenní výrazy 

- odstavce při psaní delšího textu 

Tematické okruhy slovní zásoby 

- doprava 

- obydlí a pracoviště 

- vlastní budoucnost 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
KD , LV 
OSV 
RSP , SaS , SRaSO , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
VMEGS 
ES 
EV 
ŽP 

ČASY A MÍSTA 

výstupy učivo 

 popíše průběh minulého děje 
 udává přesné časové údaje při 

vyprávění 
 vede rozhovor s kamarádem na 

téma počítačové hry 
 vede rozhovor s kamarádem o 

svých aktuálních problémech a 
citových vztazích 

 vyhledá specifické informace v 
novinovém článku 

 rozumí obsahu delšího textu 
popisující minulou událost v 
detailech 

 popíše místnost a situaci v ní 
 vytvoří krátký příběh s detektivní 

zápletkou 

Jazykové prostředky a funkce 

- minulý čas průběhový 

- předložky ve spojení s časovým údajem a s 

dobou 

- slovní spojení 

- fonetická abeceda – tiché hlásky 

Komunikační situace a typy textů 

- rozhovor, interview 

- reakce 

- zpráva 

- každodenní výrazy 

Tematické okruhy slovní zásoby 

- domy a jejich části 

- věci v domě 

- tornádo 

- časové údaje 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
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RSP , SaS , SRaSO , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 

LONDÝN 

výstupy učivo 

 porozumí popisu Londýna v 
čteném a slyšeném textu 

 vede rozhovor o rozhodnutích a 
uspořádání věcí 

 popíše, jak se dostat na určené 
místo 

 popíše, kde se místa, budovy a 
věci nachází 

 rozumí obsahu delšího textu 
popisující historickou událost – 
velký požár v Londýně 

 rozumí slyšenému textu 
popisujícího aktuální dění 

- určitý a neurčitý člen 

- přítomný čas prostý k vyjádření budoucnosti 

- přídavná jména a přirovnání 

- zájmena osobní a přivlastňovací 

- fonetická abeceda - samohlásky 

Komunikační situace a typy textů 

- popis směru cesty 

- lokalizace místa nebo objektu 

- domluva a uspořádání záležitostí 

- popis historické události 

- průzkum vědomostí lidí 

- každodenní výrazy 

Tematické okruhy slovní zásoby 

- místa a budovy ve městě 

Reálie 

- velký požár v Londýně v roce 1666 

pokrytí průřezových témat 

VDO 
OOSS 
MuV 
KD , LV , EP 
OSV 
RSP , SaS , SRaSO , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
VMEGS 
ES , OES 

SVĚT FILMU 

výstupy učivo 

 rozumí obsahu komiksového 
příběhu s detektivní zápletkou 

 rozumí rozhovoru dvou a více 
osob na téma osobních zálib a 
pohnutek 

 srozumitelně převypráví 
přečtený příběh 

 učiní rozhodnutí dle aktuální 
situace 

 odmítne návrh činnosti 
 zeptá se a odpoví na otázku, zda 

byla nějaká činnost vykonána 
 vyhledá v neznámém textu 

specifické informace za pomoci 
otázek nebo příkazů 

 na základě porozumění názvu a 

Jazykové prostředky a funkce 

- předpřítomný čas 

- minulé příčestí 

- výslovnost nepřízvučných hlásek 

Komunikační situace a typy textů 

- osobní rozhodnutí 

- odmítnutí návrhu 

- filmová anotace 

- každodenní výrazy 

Tematické okruhy slovní zásoby 

- krádež 

- půjčovna DVD 

- žánry filmů 

Reálie 

- britské a americké filmy 
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krátké anotace určí žánr filmu 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV 
MeV - KČPPMS , VAMS 
OSV - RSP , SaS , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 

PROBLÉMY 

výstupy učivo 

 vyjmenuje školní pravidla, co se 
smí a nesmí ve škole dělat 

 rozumí sdělení dopravních 
značek a informativních cedulí 

 rozumí rozhovoru několika osob 
na téma osobních starostí 

 dá kamarádovi přímou nebo 
nepřímou radu 

 rozumí sdělení osobního dopisu 
 zdůvodní své stanovisko či názor 

v rozhovoru s jednou či více 
osobami 

 porozumí hlavní dějové linii 
delšího čteného příběhu 

 porozumí hlavní dějové zápletce a 
rozuzlení slyšeného příběhu 

 napíše známý příběh z pohledu 
jiné osoby 

Jazykové prostředky a funkce 

- slovesa muset, mít, moci a měl bych 

- frázová slovesa 

- výslovnost určitého členu „th“ 

Komunikační situace a typy textů 

- osobní rada 

- osobní dopis do redakce 

- osobní problémová situace 

- každodenní výrazy 

Tematické okruhy slovní zásoby 

- škola 

- detektivní příběh 

- dopravní značky, informativní cedule a 

nápisy 

pokrytí průřezových témat 

VDO 
OOSS 
MuV 
KD , LV 
OSV 
RSP , SaS , SRaSO , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 

REKORDY 

výstupy učivo 

 rozumí krátkému textu 
popisujícímu kuriozitu 

 adekvátně používá čísla vyjádření 
míry, délky, váhy, časového 
rozpětí či údaje 

 rozumí rozhovoru několika osob 
popisující příběh či událost 

 zdůrazní svou otázku pomocí 
specifického výrazu 

Jazykové prostředky a funkce 

- předpřítomný čas s „někdy“ a „nikdy“ 

- čísla nad 100 

- „jít a …“ 

- Zájmena složena s „nějaký“, „nijaký“, 

jakýkoliv“ 

Komunikační situace a typy textů 

- důraz 

- pavoučí graf – hra se slovy 
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 neformálním způsobem vyjádří 
nutnost nebo potřebu něco udělat 

 rozumí krátkému komiksovému 
příběhu o životních úspěších 

 rozumí vyprávění rodilého 
mluvčího o jeho snech a plánech 

- jazykolamy 

- každodenní výrazy 

Tematické okruhy slovní zásoby 

- kuriozity 

- osobní zážitky z minulosti 

- vědecké pojetí snů 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD 
OSV - RSP , SaS , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
VMEGS - JE 

 
 

8. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 Volí vhodné způsoby 
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
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 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 organizuje vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
 poznává smysl a cíl učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  

SVĚT PRÁCE 

výstupy učivo 

 sdělí informace o sobě a svých 
kamarádech  

 popíše svůj pracovní den  
 řekne, co by chtěl v životě dělat 
 rozumí obsahu a specifickým 

informacím inzerátů nabízejících 
práci 

 odvodí zaměstnání od jeho popisu 
a náplně  

Komunikační situace a typy textů 
- představení sebe a svého okolí 
- pozdravy 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- každodenní činnosti  
- časové údaje a data 
Jazykové prostředky a funkce 
- přítomný čas sloves vyjadřující emoce 
- přídavná jména popisující vlastnosti 



 

189 

 

 přiřadí pracoviště ke 
konkrétnímu povolání 

 napíše stručnou žádost o práci 
nabízenou v inzerátu 

potenciálního zaměstnance 
- přídavná jména popisující činnosti a 
povolání 
- různá výslovnost stejných samohlásek 
Komunikační situace a typy textů 
- inzeráty nabízející práci a brigádu 
- formální dopis 
- každodenní výrazy 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- povolání, místa výkonu povolání 
- činnosti spojené s konkrétním povoláním 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a 
sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, 
Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a 
svět nás zajímá 

MŮJ SVĚT 

výstupy učivo 

 sdělí informace o sobě a svých 
kamarádech  

 popíše svůj styl oblékání 
 porovná módu v minulosti  
 vede rozhovor o módě  
 rozumí čtenému a slyšenému 

jednoduchému textu na téma 
móda a vzhled 

 vyzkouší si a koupí si v obchodě 
oblečení 

Jazykové prostředky a funkce 
- předpřítomný čas prostý s použitím „od“ 
nějaké doby a „po“ nějakou dobu  
- příliš/dostatečně 
- výrazy k přesvědčování 
- přepis výslovnosti souhlásek 
Komunikační situace a typy textů 
- přesvědčování 
- popis módních trendů a vzhledu 
- v obchodě s oblečením 
- každodenní výrazy 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- móda a oblečení 
- módní návrhy a módní přehlídka 
Reálie 
- Beatles a jejich vliv na image mladých lidí 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference,  
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - KČPPMS 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a 
sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a 
kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická 
etika 
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VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a 
svět nás zajímá 

ŽIVOT V MINULOSTI 

výstupy učivo 

 vyhledá specifické informace v 
středně dlouhém textu popisující 
konkrétní události jedné rodiny 

 doporučí řešení nastalé situace 

vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři  

napíše jednoduché texty týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat 

reaguje na jednoduché písemné sdělení 

Jazykové prostředky a funkce 
- minulý čas prostý a průběhový 
- musel/mohl/nemohl 
- počet slov ve větě 
Komunikační situace a typy textů 
- interview s odborníkem 
- blahopřání 
- deník 
- každodenní výrazy 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- doba kamenná, historické nálezy 
- formální dopis - pozvánka ke spolupráci 
- vynálezy 
- materiály, z čeho jsou věci vyrobeny 
-rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se k 
probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím; práce se slovníkem 

 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference, Lidské vztahy 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a 
sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a 
kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická 
etika 
VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a 
svět nás zajímá, Jsme Evropané 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské 
aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 

ZDRAVÍ 

výstupy učivo 

 vyjádří své pocity před důležitou 
událostí 

 popíše svou životosprávu 
 popíše návštěvu u lékaře a své 

zdravotní problémy 
 podrobně popíše části těla 

Jazykové prostředky a funkce 
- „moci“ a „muset“ 
- „budu muset“ a „budu moci“ 
- měl bys/neměl bys 
- „ale“, „avšak“ 
- výslovnost „i“ 
Komunikační situace a typy textů 
- vyjádření obavy 
- dávání rady ohledně zdraví a životosprávy 
- u lékaře 
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- průzkum životosprávy 
- každodenní výrazy 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- jídlo, zdravá a nezdravá výživa 
- zdravotní obtíže a jejich léčení 
- části těla 
zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti 
a schopnosti rozlišovat sluchem prvky 
fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov 
osvojené slovní zásoby  

 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – Lidské vztahy 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a 
sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a 
kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická 
etika 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

IMAGINACE 

výstupy učivo 

 popíše aktuální děj nebo situaci 
 bez obsahové změny textu 

zestruční svou výpověď 
 napíše krátký příběh 
 odvodí hlavní dějovou linii podle 

obrázku 

vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních 
autentických  materiálech  

rozumí krátkým a jednoduchým 
textům, vyhledá v nich požadované 
informace  

  

Jazykové prostředky a funkce 
- přítomné příčestí popisující aktuální děj 
- „vidět“ nebo „slyšet“ někoho něco dělat 
- protikladná přídavná jména  
- zkracování souvětí pomocí příčestí 
- přízvuk slov 
Komunikační situace a typy textů 
- osobní dotazník o představivosti 
- vyjádření lítosti 
- text neobvyklého příběhu  
- zvuky doprovázející příběh 
- popis vyobrazení, situace 
- písemný záznam příběhu 
- každodenní výrazy 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- aktuální činnosti a děje 
- módní agentura 
- sci-fi příběhy a záhady 
- popis země, zvířete, obličeje 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference, Lidské vztahy 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a 
sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, 
Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací 
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dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika 
VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - 
Objevujeme Evropu a svět 

SLAVNÉ OSOBNOSTI 

výstupy učivo 

 vyjádří své pocity před důležitou 
událostí 

 popíše aktuální děj nebo situaci 
 napíše krátký příběh 
 odvodí hlavní dějovou linii podle 

obrázku 
 vyhledá konkrétní informaci v 

středně dlouhém populárně-
naučném textu 

Jazykové prostředky a funkce 
- minulý čas a předpřítomný čas v souvětí 
- „být“ a „jít“ v souvislosti se zážitky 
- „ale“, „avšak“ 
- odvození přídavných jmen od podstatných 
jmen 
- zkracování souvětí vynecháním větných 
členů 
- výslovnost různých hlásek jako „ə“ 
Komunikační situace a typy textů 
- výrazy v zábavné hře 
- kviz 
- vyprávění 
- populárně naučný text 
- každodenní výrazy 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- slavní lidé 
- osobní zážitky 
- zábavné hry a soutěže 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference, Lidské vztahy 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality, Fungování a vliv médií ve společnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a 
sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, 
Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika 
VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme 
Evropané 

PŘÁTELÉ 

výstupy učivo 

 porozumí obsahu a hlavní 
myšlence bajky 

 reaguje souhlasně na kladné nebo 
záporné tvrzení kamaráda 

 oznámí novinku, zeptá se na 
novinku  

 napíše krátký, osobní e-mail 

zeptá na základní informace a 
adekvátně reaguje v běžných 

Jazykové prostředky a funkce 
- podmiňovací způsob 
- „já taky“, „já taky ne“ 
- tvorba nových slov 
- frázová spojení se slovesy 
- frázová slovesa 
- přízvuk ve větě 
Komunikační situace a typy textů 
- ponaučení, rada 
- souhlas s tvrzením 
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formálních i neformálních 
situacích  

mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších 
osvojovaných tématech  

vypráví jednoduchý příběh či událost; 
popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života  

  

- reakce na zprávu 
- e-mail 
- každodenní výrazy 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- výjimečné nebo kritické situace 
- schopnosti, dovednosti, libosti 
- Grand Prix – činnost servisního týmu 
tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, 
škola, volný čas kultura, sport, péče o zdraví, 
pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, 
příroda a město, nákupy a móda, společnost 
a její problémy, volba povolání, moderní 
technologie a média 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a 
sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, 
Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika 
VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a 
svět nás zajímá 

SVĚT KOLEM NÁS 

výstupy učivo 

 rozumí obsahu a zápletce 
rozhovoru několika osob v 
neobvyklé situaci 

 popíše aktuální i typické počasí 
ve své zemi 

 diskutuje o problémech 
ohrožených druhů zvířat 

Jazykové prostředky a funkce 
- trpný rod 
- „možná“ 
- „jít a …“ 
- podobná výslovnost různých slov 
Komunikační situace a typy textů 
- možnost 
- naučný text 
- dopis podporující záchranu nebo pomoc 
ohroženým zvířatům 
- předpověď počasí 
- každodenní výrazy 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- oceány 
- počasí, voda, zvířata 
- hlavní přírodní jevy a útvary 
- mluvnice – rozvíjení používání gramatických 
jevů k realizaci komunikačního záměru žáka 
(jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 
 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a 
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sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, 
Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika 
VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - 
Objevujeme Evropu a svět 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské 
aktivity a problémy životního prostředí 

 
9. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 Volí vhodné způsoby 
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 organizuje vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
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 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
 poznává smysl a cíl učení 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  

ÚVOD 

výstupy učivo 

 sdělí informace o sobě a rodině 
 zeptá se na osobní údaje 
 rozumí obsahu písně a rozliší v 

textu podobná slova 

Opakování učiva, ujasnění si výstupů z 
předchozího ročníku. 

pokrytí průřezových témat 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA- Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, 
Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a 
svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět 

LIDÉ V NAŠEM ŽIVOTĚ 

výstupy učivo 
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 popíše osoby a identifikuje je  
 popíše předměty pomocí jejich 

použití 
 požádá o zopakování věty 
 zopakuje výrok jinými slovy 
 obměňuje text se zachováním 

jeho smyslu 
 vyplní dotazník šetřící jeho záliby 

a vztah k nejbližšímu okolí 
 porozumí obsahu slyšeného i 

čteného textu na téma šikana 
 poradí, co dělat proti šikaně 
 rozumí obsahu delšího čteného 

textu beletristického charakteru 

Jazykové prostředky a funkce 
- vztažné věty 
- frázová slovesa vyjadřující pohyb (fall off, 
pick up, run away, grow up) 
- fonetická abeceda 
Komunikační situace a typy textů 
- podrobný popis osoby 
- podrobný popis věci a jejího použití 
- užitečné výrazy 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- šikana 
- odlišnosti a podobnosti mezi lidmi 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference, Lidské vztahy 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA-  Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a 
sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a 
kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a 
svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět 

ŽIVOTNÍ STYL 

výstupy učivo 

 popíše svůj víkend 
 vede rozhovor o víkendových 

aktivitách 
 rozumí informacím v 

jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu 
a zřetelně  

 rozumí obsahu jednoduché a 
zřetelně vyslovované promluvy či 
konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

 odhadne pravdivost tvrzení a 
zdůvodní svůj názor 

 napíše a předvede fiktivní 
rozhovor v TV 

 napíše příběh o neobvyklém 
domácím zvířeti 

 charakterizuje způsob a aktivity 
života, které se mu líbí a nelíbí 

 rozumí obsahu delšího čteného 
textu na téma „Vzhled mladých 
lidí“ 

Jazykové prostředky a funkce 
- přítomný čas  
- sloveso + „ing“ forma 
- sloveso + infinitiv 
- slovo + „ing“ forma 
- hrát/dělat/jít + aktivita 
- frázová slovesa „look“ (dívat se) 
- výslovnost předložek 
Komunikační situace a typy textů 
- rozhovor s kamarádem 
- interview před kamerou 
- popis chovu domácího zvířete 
- užitečné výrazy 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- místa a jejich vybavení 
- víkend 
- neobvyklá domácí zvířata 
- vzhled osob a věcí 
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pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference, Lidské vztahy;  
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a 
sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a 
kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti;  
VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a 
svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět 

ZVLÁŠTNÍ, ALE PRAVDA 

výstupy učivo 

 rozumí obsahu středně dlouhého 
neobvyklého a záhadného 
příběhu a převypráví ho 

 rozumí rozhovoru lidí o 
neobvyklém fungování věcí nebo 
či jejich poruše 

 simuluje a zahraje neobvyklou 
situaci 

 pojmenuje nefunkčnost přístroje 
 vede rozhovor týkající se 

nefungování přístroje 
 čte s porozuměním povídku od 

Ch. Dickense 
 vyhledá požadované informace 

v jednoduchých každodenních 
autentických materiálech  

 rozumí krátkým a jednoduchým 
textům, vyhledá v nich 
požadované informace  

Jazykové prostředky a funkce 
- minulý čas prostý a průběhový 
- předpřítomný čas 
- frázová slovesa s „off“ 
- „non-literal“ význam slov 
- výslovnost „o“ 
Komunikační situace a typy textů 
- rozhovor k neobvyklé situaci 
- povídka 
- užitečné výrazy 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- elektrické spotřebiče, přístroje 
- ICT přístroje: kalkulačka, PC, mobil 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference, Lidské vztahy 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, 
Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení 
problémů a rozhodovací dovednosti;  
VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a 
svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět 

ZÁBAVA 

výstupy učivo 

 rozumí čtenému i slyšenému 
textu – rozhovoru týkající se 
průzkumu veřejného mínění 

 formuluje otázky a vytvoří 
dotazník 

 formuluje dotazy pro průzkum 
veřejného mínění 

 interpretuje výsledky průzkumu 

Jazykové prostředky a funkce 
- otázky a větné dodatky 
- trojslovná frázová slovesa  
- předložka „v“ ve spojení s médii 
- výslovnost spojek a spojovacích slov či 
výrazů 
Komunikační situace a typy textů 
- dotazníkové šetření 
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veřejného mínění 
 odhadne význam neznámého a 

neobvyklého slova z kontextu 
 rozumí čtenému textu – stručné 

biografii známé osobnosti 
 vytvoří profil osobnosti 
 vytvoří písemně svůj stručný 

životopis 
 rozumí rozhovoru-interview 

rodilých mluvčích 
 vyjádří se k debatě o globalizaci 

světa 
 vytvoří otázky pro interview a 

vede interview s uchazečem o 
místo v hudební skupině 

 čte s porozuměním úryvek 
scénáře divadelní hry 

 zeptá se na základní informace a 
adekvátně reaguje v běžných 
formálních i neformálních situacích  

 mluví o své rodině, kamarádech, 
škole, volném čase a dalších 
osvojovaných tématech  

 vypráví jednoduchý příběh či 
událost; popíše osoby, místa a věci ze 
svého každodenního života  

- interview 
- biografie 
- ustálené výrazy k vyjádření názoru 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- média, zábava, TV program  
- hudební žánry, hudební nástroje a 
přístroje na koncertě 
- jídlo 
- služby 
- globalizace, národní identita 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference, Lidské vztahy 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – FVM;  
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, 
Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti; 
VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a 
svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - ŽP , Vztah člověka k prostředí 

RISKOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 rozumí rozhovoru rodilých 
mluvčích o tom, k čemu by se v 
životě odhodlali 

 zeptá se druhých, zda by 
neodhodlali udělat některé méně 
obvyklé činy 

 formuluje své myšlenky a nápady, 
jak zlepšit svět 

 čte s porozuměním středně 
dlouhý text-neobvyklý příběh 

Jazykové prostředky a funkce 
- 2. kondicionál 
- zvratná zájmena 
- odvozování přídavných jmen od 
podstatných jmen 
- protiklady přídavných jmen 
- neoddělitelná přídavná jména  
- výslovnost „hlasových“ a “nehlasových“ 
souhlásek 
- sloveso vyjadřující „mohlo by se stát“ 
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plný napětí a nebezpečí 
 vystihne chronologický sled 

událostí v textu psaném 
nechronologicky 

 vyjádří svůj názor k přečtenému 
příběhu s neobvyklou zápletkou 

 ústně i písemně odpoví na otázky 
typu „Co bys dělal, kdyby … „ 

 písemně vytvoří skutečný nebo 
fiktivní dobrodružný příběh 

 rozumí běžným varovným 
nápisům a značkám na veřejných 
místech 

 varuje druhé před nebezpečím, 
poradí, jak se vyhnout nebezpečí 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

 napíše jednoduché texty týkající 
se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat 

 reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

- měl bys/neměl bys 
Komunikační situace a typy textů 
- zákazy, varování, rady 
- varovné značky a nápisy 
- kviz 
- fiktivní situace 
- užitečné výrazy 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- dobrodružství a nebezpečné situace 
- neobvyklé situace 
- veřejné zákazy a varování 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference, Lidské vztahy 
 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a 
sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení 
problémů a rozhodovací dovednosti;  
VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a 
svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět 

ZMĚNY 

výstupy učivo 

 rozumí obsahu naučného, středně 
dlouhého textu  

 seřadí posloupnost děje a přiřadí 
jednotlivé etapy k obrázkům 

 rozumí obsahu čteného 
populárně-naučného textu 
biologických hodinách 

 vyjádří svůj názor obsahu 
přečteného textu 

 popíše ideální den pro svůj 
organismus 

 rozumí populárně naučnému 
textu určeném pro dospělé a 
vyjádří se k jeho obsahu 

 popíše chování teenagerů a 
navrhne řešení krizové situace 

Jazykové prostředky a funkce 
- počitatelná a nepočitatelná přídavná 
jména 
- určitý a neurčitý člen ve spojení 
počitatelností podstatných jmen 
- vyjádření „bývávalo“ („used to“) 
- předložky ve spojení s datumka časem 
- frázová slovesa týkající se rozchodu 
milenecké dvojice 
- zdůraznění slova ve větě  
Komunikační situace a typy textů 
- výrazy k návrhu setkání, objednání se, k 
přijetí či odmítnutí návrhu 
- datum 
- výrazy pro každodenní činnosti ve spojení 
s „mít“, „dostat“, „jít“ a „dělat“ 
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pro rodiče 
 simuluje scénku mezi rodiči a 

teenageři a zahraje ji 
 objedná, přeobjedná se u lékaře 
 sjedná si schůzku 

- populárně naučný text 
- každodenní výrazy 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- denní cyklus energie v lidském těle 
- přídavná jména vyjadřující stav lidského 
organismu 
- životní období „teenager“ 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference, Lidské vztahy 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a 
sebepojetí, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, 
Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a 
svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět 

IDEÁLNÍ MÍSTA 

výstupy učivo 

 rozumí obsahu textu obsahující 
vizi do budoucnosti 

 vytvoří fiktivní rozhovor s 
tvůrcem vize  

 rozpozná konkrétní informaci ve 
slyšeném textu 

 porozumí neznámým slovům z 
kontextu čteného a slyšeného 
populárně-naučného textu 

 na základě přečteného textu a 
vlastních zkušeností vyjádří 
názor na pozitivní a negativní 
energii vyzařující z předmětů 

 popíše optimální umístění 
nábytku v pokoji v závislosti na 
jeho pozitivních a negativních 
částech 

 požádá zdvořile o laskavost, 
zdvořilé odpoví na žádost o 
laskavost 

 vyjádří svůj aktuální záměr něco 
dělat z oblasti běžných činností 

 reaguje spontánně při střetu 
zájmů v oblasti běžných činností 

 domluví se na kompromisu či 
jiném řešení při střetu zájmů v 
oblasti běžných činností 

 čte s porozuměním krátký, 
humorný příběh o podvodníkovi 

Jazykové prostředky a funkce 
- vyjádření budoucnosti pomocí „bude“, 
„chystá se“ a „je“ 
- slovesa typu „může se stát, že … „ 
- předložky ve spojení s umístěním nábytku 
a věcí v bytě 
- frázová slovesa vztahující se k tématu 
lekce 
- výslovnost dlouhých a krátkých 
samohlásek 
Komunikační situace a typy textů 
- interview, sdělení o plánech 
- popis místnosti 
- zdvořilé žádosti a reakce na ně 
- populárně-naučný text 
- příběh, povídka 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- bydlení a služby v budoucnosti 
- ideální bydlení a dům  
- běžné činnosti volného času 
kultura, sport, péče o zdraví,  pocity a nálady, 
stravovací návyky, počasí,   příroda a město, 
nákupy a móda, společnost a její problémy, 
volba povolání, moderní technologie a média, 
cestování, , reálie zemí příslušných jazykových 
oblastí  

pokrytí průřezových témat 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference, Lidské vztahy 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, 
Poznávání lidí, Mezilidské vztahy,  Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení 
problémů a rozhodovací dovednosti;  
VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a 
svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět 

DOSTAT SE TAM 

výstupy učivo 

 rozumí informativnímu textu o 
cestování vesmírem 

 gramaticky mění věty se 
zachováním jejich obsahového 
významu 

 najde hledané informace ve 
slyšenému textu na jednoduché 
vědecké téma 

 vyhledá informace o místech pro 
dovolenou a o hotelích v 
informativním textu 

 přiřadí popisy a služby hotelů k 
odpovídajícímu místu na základě 
přečteného textu 

 přiřadí popisy prázdnin k 
odpovídajícímu místu na základě 
slyšeného textu 

 popíše ideální hotel podle svých 
představ  

 napíše pohled z prázdninového 
hotelu 

 vyžádá si informace o odjezdech 
vlaků a koupí si jízdenku na vlak 

 rezervuje si pokoj v hotelu 
 rozumí obsahu cestopisného 

příběhu 

Jazykové prostředky a funkce 
- trpný rod 
- frázová slovesa se základem „dostat“ (get) 
- slovní přízvuk  
Komunikační situace a typy textů 
- psaní pohledu 
- dotazy na vlaková spojení 
- rezervace hotelového pokoje 
- užitečné výrazy 
Tematické okruhy slovní zásoby 
- cestování vesmírem 
- místa pro prázdniny 
- neobvyklý hotel 
- čas odjezdů a příjezdů vlaků 
- jachtaření, plavba kolem světa 
- mluvnice – rozvíjení používání gramatických 
jevů k realizaci komunikačního záměru žáka 
(jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

pokrytí průřezových témat 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference, Lidské vztahy 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, 
Poznávání lidí, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a 
svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 



 

202 

 

 

4. 1. 3 Další cizí jazyk 

4.1.3.1 Německý jazyk 
Obsahové vymezení 
Vyučovací předmět německý jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk 
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vyučuje se v rozsahu 2 
hodiny týdně v 7., 8. a 9. ročníku.  
Vzdělávání v předmětu německý jazyk směřuje k: 
 získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto 

předmětu, 
 osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné 

komunikace v cizím jazyce, 
 získání schopnosti číst s porozuměním jednoduché texty v daném cizím jazyce, 
 porozumění přiměřeně náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, 
 poznání kultury zemí, kde je němčina mateřským jazykem, vyhledání nejdůležitějších 

informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi, 
 pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného 

porozumění mezi zeměmi,  
 respektu a toleranci k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. 

Časové vymezení 
7. ročník – 2 hodiny týdně 

8. ročník – 2 hodiny týdně 

9. ročník – 2 hodiny týdně 

Organizační vymezení 
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

 vyučovací hodina – skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce 
textu (písemná, ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a 
autentickými materiály, procvičování a opakování učiva, práce s výukovými programy 
na PC), hry, soutěže, dramatizace, výukové programy na PC, krátkodobé projekty, 

 výjezdy do zahraničí, projekty, soutěže a jiné příležitostné akce. 

Místo realizace podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - v kmenových učebnách, 
v učebně VT a ve školním klubu. 

7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ  
 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 uplatňování získaných dovedností k řešení jakéhokoliv problému, kde je 
nutná znalost německého jazyka  

 orientace žáka v cizím jazykovém prostředí 
 vyjádření souhlasu a nesouhlasu s názorem druhých při kolektivním řešení 

problému 
 aplikace různých postupů získaných při jiných činnostech pro řešení 

problémů v němčině 
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 uplatnění intuice, fantazie, improvizace, kreativity při řešení problémů 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 uplatňuje individuální schopnosti k získávání a prohlubování vědomostí a 

dovedností v německém jazyce 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 naslouchá názorům druhého a respektuje jiný názor 
 pozorování jiných zvyků, vztahů v cizích zemích 
 sebehodnocení a hodnocení práce druhých, srovnání, hledání rezerv 
 schopnost uplatnit se v kolektivu  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 efektivně využívá poznatky z jiných vzdělávacích oblastí pro oblast jazyka a 
komunikace 

 němčina jako prostředek komunikace při plnění úkolů 
 vyhledává a třídí informace  
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a formuje vlastní své pracovní 

návyky 
 volí různé formy práce podle zadaných úkolů 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 plánování práce, rozvržení, rozdělení úkolů, přenesení do praxe   
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 pracuje s chybou, vnímá chybu jako krok ke zlepšení 
 učí se zvládat zdánlivě neřešitelné úkoly 
 schopnost aplikovat vědomosti a dovednosti z jedné oblasti do druhé ( 

podobnost Aj – Nj ) 
 využití internacionalismů a anglikanismů 
 rozvoj jednotlivých dovedností v němčině  
 pochopení systému gramatiky 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 praktické a efektivní využívání všech způsobů komunikace v německém 
jazyce 

 nácvik struktury mluvených i písemných projevů 
 schopnost reakce na slyšené i psané pokyny 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 využití intonace, důrazu, melodie hlasu 
 sebevědomé vystupování při komunikaci 
 monologická i dialogická cvičení 
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 pomoc partnerovi, který potřebuje při komunikaci v němčině pomoci 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 uvědomí si české tradice ve srovnání s jinými 
 ochrana rodinných tradic, respekt k tradicím v jiných rodinách, skupinách 
 hrdost a vlastenectví 
 kulturní chování, oblékání, mluva, zdvořilost 
 poznání společných prvků v dějinách našich a německy mluvících národů 
 poznání problémů jiných zemí – rasismus, intolerance, násilí 

VSTUPNÍ AUDIOORÁLNÍ KURZ  

Výstupy učivo 

 Žák opakuje pozdravy a běžná 
německá jména, zdraví se se 
spolužáky 

 Rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou 
pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně     

 Samostatně pojmenuje dny v 
týdnu 

 Počítá se správnou výslovností do 
20, ukazuje barvy  

 Vyhledává a seznamuje se s 
internacionalismy  

Abeceda, pozdravy v něm. mluvicích 
zemích, dny v týdnu, čísla do 20, německá 
dívčí, chlapecká a zvířecí jména, 
internacionalismy 

pokrytí průřezových témat 

MeV – formování základů správného verbálního projevu – fonetika jako jeden 
z důležitých předpokladů komunikace; VMEGS – cizí jazyk jako prostředek komunikace 
a porozumění mezi národy 

 

JMENUJI SE, BYDLÍM ... 

výstupy učivo 

 Žák představí se správnou 
výslovností členy své rodiny 

 Odpovídá na jednoduché otázky 
týkající se jeho samotného  

 Vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři 

 Rozumí slovům a jednoduchým 

Otázky a odpovědi, jednoduchý dotazník, 
vykání, stručné sdělení, prosba o 
opakování, zápor nicht, souhlas, nesouhlas, 
otázky zjišťovací 
 
Reálie:  
základní seznámení s Německem, 
Rakouskem, Švýcarskem a Českem 
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větám, které se vztahují k tématu 

MeV – první formulace základních údajů o sobě v cizím jazyce; OSV – já a moje rodina, 
pozice mladého člověka v rodině – jeho seberealizace, mezilidské vztahy 

MOJE RODINA 

výstupy učivo 

 Žák představí se správnou 
výslovností členy své rodiny 

 Rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které jsou pronášeny 
pomalu a zřetelně a týkají se 
tématu, zejména s vizuální 
oporou     

 Vypráví krátký příběh podle 
obrázku 

 Odpovídá na jednoduché otázky 
týkající se jeho rodiny 

 Rozumí základním informacím 
v krátkých poslechových textech 
týkajících se každodenních témat 

 Napíše jednoduchý text o své 
rodině 

Přivlastňovací zájmena mein, dein, sein, ihr, 
sloveso v přítomném čase v čísle 
jednotném, představení členů rodiny, 
krátké vyprávění o rodině, vazba von, 
základní prostorová orientace 
 
Projekt: Das sind wir (Meine Familie)  

OSV – tolerance, porozumění v rodině, v kolektivu vrstevníků, v širší společnosti 

KAMARÁDI A MOJE NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ 

výstupy učivo 

 Odpovídá na jednoduché otázky 
týkající se jeho kamarádů a zájmů 

 Porozumí krátkému textu 
 Vypráví krátký příběh podle 

obrázku 
 Zapojí se do jednoduchých 

rozhovorů 
 Stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení 

Předložky um, bis, popis osoby, gern – am 
liebsten, vazba ich mag, základní otázky k 
tématu 
 
Reálie:  
jednoduchý popis, charakteristika známých 
osobností 

MuV – tolerance odlišných etnických a kulturních skupin, odlišných názorů, zájmů; MeV 
– vyprávění jako základ mediálního sdělení, zpracování tématu různým stylem, video, 
audio, prezentace; OSV – parta, pozitivní a negativní stránky, negativní jevy – využití 
volného času 

 
  8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ  

 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
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 uplatňování získaných dovedností k řešení jakéhokoliv problému, kde je 
nutná znalost německého jazyka  

 orientace žáka v cizím jazykovém prostředí 
 vyjádření souhlasu a nesouhlasu s názorem druhých při kolektivním řešení 

problému 
 aplikace různých postupů získaných při jiných činnostech pro řešení 

problémů v němčině 
 uplatnění intuice, fantazie, improvizace, kreativity při řešení problémů 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 uplatňuje individuální schopnosti k získávání a prohlubování vědomostí a 

dovedností v německém jazyce 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 naslouchá názorům druhého a respektuje jiný názor 
 pozorování jiných zvyků, vztahů v cizích zemích 
 sebehodnocení a hodnocení práce druhých, srovnání, hledání rezerv 
 schopnost uplatnit se v kolektivu  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 efektivně využívá poznatky z jiných vzdělávacích oblastí pro oblast jazyka a 
komunikace 

 němčina jako prostředek komunikace při plnění úkolů 
 vyhledává a třídí informace  
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a formuje vlastní své pracovní 

návyky 
 volí různé formy práce podle zadaných úkolů 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 plánování práce, rozvržení, rozdělení úkolů, přenesení do praxe   
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 pracuje s chybou, vnímá chybu jako krok ke zlepšení 
 učí se zvládat zdánlivě neřešitelné úkoly 
 schopnost aplikovat vědomosti a dovednosti z jedné oblasti do druhé ( 

podobnost Aj – Nj ) 
 využití internacionalismů a anglikanismů 
 rozvoj jednotlivých dovedností v němčině  
 pochopení systému gramatiky 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 praktické a efektivní využívání všech způsobů komunikace v německém 
jazyce 
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 nácvik struktury mluvených i písemných projevů 
 schopnost reakce na slyšené i psané pokyny 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 využití intonace, důrazu, melodie hlasu 
 sebevědomé vystupování při komunikaci 
 monologická i dialogická cvičení 
 pomoc partnerovi, který potřebuje při komunikaci v němčině pomoci 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 uvědomí si české tradice ve srovnání s jinými 
 ochrana rodinných tradic, respekt k tradicím v jiných rodinách, skupinách 
 hrdost a vlastenectví 
 kulturní chování, oblékání, mluva, zdvořilost 
 poznání společných prvků v dějinách našich a německy mluvících národů 
 poznání problémů jiných zemí – rasismus, intolerance, násilí 

ŠKOLA  

Výstupy učivo 

 Pojmenuje předměty, školní 
potřeby 

 Jednoduše popíše věci, osoby, 
zvířata 

 Rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou 
pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně     

 Používá jednoduché příkazy 
 Odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se školy 
 Rozumí jednoduchým 

informačním nápisům a 
orientačním pokynům 

Školní potřeby, určitý člen der, die, das, 
zápor kein, příkaz, rozkazovací způsob, 
otázka Wie heißt das auf Deutsch? 
 
Reálie:  
orientace na mapě Německa podle textu, 
základní informace o městech, řekách a 
památkách v Německu 

MeV – komunikace v menších skupinách, ve dvojicích, formulace jednotlivých otázek a 
odpovědí; OSV – vztahy ve třídě i mimo ni, problém šikany 

KONÍČKY 

výstupy učivo 

 Porozumí krátkému textu 
 Vypráví krátký příběh podle 

obrázku 
 Používá jednoduché příkazy 

Vyprávění o svých koníčcích, popis činností 
během týdne, telefonování, dopis,  
e-mail, časování pravidelných sloves a 
slovesa sein v přítomném čase, předložka 
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 Popíše své činnosti během týdne 
 Odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se volného času 
 Rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových textech 
týkajících se každodenních témat 

 Zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů 

 Napíše jednoduchý text o svých 
zálibách 

am v časových údajích 
 
Reálie:  
Navazování kontaktů s vrstevníky z 
různých zemí prostřednictvím internetu  

pokrytí průřezových témat 

OSV – využití volného času, koníček – správný krok ke zdravému formování osobnosti, 
účelné využití volného času; VMEGS – komunikace mezi lidmi z různých zemí, účast 
v projektech, spolupráce  

MŮJ POČÍTAČ 

výstupy učivo 

 Žák popíše, co kdo dělá na 
počítači 

 Hovoří o svých domácích 
mazlíčcích 

 Pokládá jednoduché otázky 
týkající se volného času 

 Rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k tématu 

 Rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynům 

 Rozumí krátkému jednoduchému 
textu – zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu 

 Vyhledá v textu informaci 
 Stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení 

Popis činností u počítače, vyprávění o 
domácích mazlíčcích, časování slovesa 
haben a dalších pravidelných sloves, 4. pád 
podstatných jmen s neurčitým členem, 
zápor kein ve 4. pádě 
 
Reálie: základní informace o Vídni - 
zajímavosti  

pokrytí průřezových témat 

MeV- počítač (internet) jako nezbytná součást komunikace moderního člověka; 
EV – zvířata jako součást přírody, vztah k okolí  

Kde a kdy 

výstupy učivo 

 Napíše jednoduchou pozvánku 
 Zeptá se na přesný čas 
 Počítá do 100, seznámí se s 

jednoduchými početními úkony 
 Rozumí základním informacím 

Pozvánka na oslavu, užití čísel do 100, 
základní početní úkony, poskytnutí 
informací o časových údajích, předložka im 
v časových údajích, množné číslo některých 
podstatných jmen 
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v krátkých poslechových textech 
týkajících se každodenních témat 

 Zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů 

 Rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynům 

 Stručně reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 

 
Reálie: Mnichov - zajímavosti 
 

pokrytí průřezových témat 

OSV - blahopřání, vztahy v rodině, vstřícnost, pochopení potřeb jiných, vzájemná pomoc 

 
9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ  

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 uplatňování získaných dovedností k řešení jakéhokoliv problému, kde je 
nutná znalost německého jazyka  

 orientace žáka v cizím jazykovém prostředí 
 vyjádření souhlasu a nesouhlasu s názorem druhých při kolektivním řešení 

problému 
 ověří si teoretické poznatky v praxi a aplikuje je při dalších činnostech 
 uplatnění intuice, fantazie, improvizace, kreativity při řešení problémů 
 zpracování projektů – dlouhodobý úkol, plánování řešení, týmová práce, 

příprava, prezentace výsledků vlastní práce 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 uplatňuje individuální schopnosti k získávání a prohlubování vědomostí a 
dovedností v německém jazyce 

 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 naslouchá názorům druhého a respektuje jiný názor 
 prezentuje a obhajuje vlastní myšlenky při týmové práci 
 využití němčiny jako jazyka komunikace při týmové práci 
 pozorování jiných zvyků, vztahů v cizích zemích 
 sebehodnocení a hodnocení práce druhých, srovnání, hledání rezerv 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 efektivně využívá poznatky z jiných vzdělávacích oblastí pro oblast jazyka a 
komunikace 

 vyhledává a třídí informace  
 využívá znalosti a zkušenosti získané v oblasti jazykového vzdělávání v 

zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a formuje vlastní své pracovní 

návyky 
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 prezentuje výsledky vlastní práce a práce skupiny 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 plánování práce, rozvržení, rozdělení úkolů, přenesení do praxe   
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 pracuje s chybou, vnímá chybu jako krok ke zlepšení 
 učí se zvládat zdánlivě neřešitelné úkoly 
 schopnost aplikovat vědomosti a dovednosti z jedné oblasti do druhé ( 

podobnost Aj – Nj ) 
 využití internacionalismů a anglikanismů 
 rozvoj jednotlivých dovedností v němčině  
 pochopení systému gramatiky 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 praktické a efektivní využívání všech způsobů komunikace v německém 
jazyce 

 formulovat a vyjádřit myšlenku, sdělit ji tak, aby partner rozuměl 
 nácvik struktury mluvených i písemných projevů 
 schopnost reakce na slyšené i psané pokyny 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 dovednost argumentace, obhájení stanoviska 
 umět stručně sdělit určitou skutečnost 
 využití intonace, důrazu, melodie hlasu 
 chatování v rámci skupiny i mimo ni 
 sebevědomé vystupování při komunikaci 
 monologická i dialogická cvičení 
 pomoc partnerovi, který potřebuje při komunikaci v němčině pomoci 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 uvědomí si české tradice ve srovnání s jinými 
 ochrana rodinných tradic, respekt k tradicím v jiných rodinách, skupinách 
 respektování individuálních zájmů, včetně zájmu o studium 
 hrdost a vlastenectví 
 kulturní chování, oblékání, mluva, zdvořilost 
 poznání společných prvků v dějinách našich a německy mluvících národů 
 poznání problémů jiných zemí – rasismus, intolerance, násilí 

PRÁZDNINY 

výstupy učivo 
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 Vyjádří cíl cesty 

 

 

 

 Napíše jednoduchý pozdrav 
z dovolené 

 Rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které jsou pronášeny 
pomalu a zřetelně a týkají se 
tématu, zejména s vizuální 
oporou     

 Vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři 

 Sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace o sobě a své 
rodině  

Sdělení místa pobytu, určení času, 
vyjádření cíle cesty, koupení jízdenky, 
krátký pozdrav z dovolené, sdělení údajů o 
sobě, vazba ich möchte, předložka nach, 
časování slovesa fahren, předložka in se 4. 
pádem 
 
Reálie:  
evropské země EU, cestování, zamluvení 
ubytování, jízdenky  

pokrytí průřezových témat 

MeV – správné využití médií za účelem výběru důležité informace; práce s internetem, 
získávání praktických informací využitelných v životě, cizí jazyk jako prostředek 
komunikace; VMEGS - cestování, vzájemná propojenost států EU, multikulturní pohled 
na život v EU 
 

U NÁS 

výstupy učivo 

 Napíše jednoduchý popis 
vysněného pokoje 

 Zeptá se na přesný čas 
 Počítá do 100, seznámí se s 

jednoduchými početními úkony 
 Pokládá jednoduché otázky 

týkající se rodiny 
 Rozumí krátkému jednoduchému 

textu – zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu 

 Vyhledá v textu informaci 

Komunikace: popis domu a pokoje, 
vyjádření přání, jak by měl vypadat 
vysněný pokoj, čtení krátkých textů 
s porozuměním, rozhovory ve škole, popis 
činností, které děláme během roku, poslech 
s porozuměním 
 
Gramatika: další přivlastňovací zájmena 
unser, unsere, předložky se 3. a 4. pádem, 4. 
pád podstatných jmen s určitým členem, 
užití sloves hängen, liegen, sitzen, zájmeno 
kein, časování sloves s odlučitelnou 
předponou a některých nepravidelných 
sloves v přítomném čase 

pokrytí průřezových témat 

OSV – sebepoznání a sebepojetí, mezilidské vztahy  

JAK SE DOSTANU …? MOJE MĚSTO 
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výstupy učivo 

 Vyjádří cíl cesty, rozhovory 
popisující cestu městem 

 Rozumí základním informacím 
v krátkých poslechových textech 
týkajících se každodenních témat 

 Rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynům 

 Zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů – poděkování, 
vyjádření souhlasu, odmítnutí 

 Stručně reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 

Komunikace: pozvání do kina, smluvení 
schůzky, přijetí a odmítnutí pozvání, otázky 
na směr cesty, poslech s porozuměním 
 
Gramatika: předložky se 3. a 4. pádem ve 4. 
pádě na otázku Wohin?, slovosled ve větě 
oznamovací, tvoření otázek, nepřímý 
pořádek slov ve větě, předložka für 
s podstatnými jmény a s osobními zájmeny 
 
Reálie: Salzburg - Mozart  

pokrytí průřezových témat 

MeV - rozvoj komunikačních schopností při stylizaci, mluveného i psaného projevu; 
 
 

MŮJ DEN 

výstupy učivo 

 Vyjádří povinnost (co musím) 
 Vypráví o průběhu dne 
 Zapojí se do jednoduchého 

rozhovoru o nakupování  
 Pokládá jednoduché otázky 

týkající se volného času 
 Sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace o svém 
volném čase   

 Napíše jednoduchý text o režimu 
dne 

Komunikace: vyprávění o průběhu dne, 
povinnostech, koníčcích, schopnostech (co 
umím), co se smí a nesmí, požádání o něco 
 
Gramatika: některá způsobová slovesa, 
číslovky do 10 000, množné číslo 
podstatných jmen, další nepravidelná 
slovesa, 3. pád podstatných jmen  
 
Reálie: aktivity dětí u nás a v jiných zemích 
(Rakousko, Německo) 

pokrytí průřezových témat 

OSV – organizace vlastního času, zdravý životní styl ve srovnání s konzumním způsobem 
života; MuV -  respektovat odlišnosti i práva jiných lidí, tolerovat odlišné zájmy, názory a 
schopnosti jiných 

MŮJ TÝDEN 

výstupy učivo 

 Domluví si schůzku 
 Zapojí se do jednoduchých 

rozhovorů o týdenním programu, 
rozvrhu hodin,  

 Pokládá jednoduché otázky 
týkající se školy 

 Komunikace: informace ve škole i mimo ni, 
interview s osobností, čtení s porozuměním 
číslům, údajům 
 
Gramatika: další způsobová slovesa, časové 
údaje, předložka in ve 4. pádě, zájmeno 
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 Rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které jsou pronášeny 
pomalu a zřetelně a týkají se 
tématu, zejména s vizuální 
oporou     

 Sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace o škole 

 Rozumí krátkému jednoduchému 
textu – zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu 

 Vyhledá v textu informaci 

man, další předložky 
 
Reálie: cesta do Berlína 
 

pokrytí průřezových témat 

MeV – tvorba mediálního sdělení,  - rozhovor, informace pro ostatní; OSV – organizace 
vlastního času, zdravý životní styl ve srovnání s konzumním způsobem života 

 

 

4.2 Matematika a její aplikace 

4. 2. 1 Matematika 

Předmět: Matematika (I. stupeň) 
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 
1. Obsahové vymezení 
Vyučovací předmět matematika v základním vzdělávání je založen především na 
aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití 
matematiky v reálných situacích. Umožňuje zjednodušení rozumového poznávání 
přírodních zákonitostí pomocí matematických symbolů. Poskytuje vědomosti a 
dovednosti potřebné v praktickém životě, a umožňuje tak získávat matematickou 
gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním od 
1. do 9. ročníku a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. 
1.stupeň: 
Vzdělávací obor Matematika a její aplikace je rozdělen v 1. – 5. ročníku na čtyři 
tematické okruhy: Číslo a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty, 
Geometrie v rovině a prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy. 
Výuka matematiky směřuje k využívání matematiky v reálných situacích. Nabízí 
dovednosti nutné pro každodenní praktický život a řešení všedních i méně obvyklých 
situací, se kterými se žáci denně setkávají a které budou muset v životě řešit. 
Vyučovací předmět matematika vede k seznámení a porozumění 
základních myšlenkových postupů a pojmů, symboliky, odhadům a zaokrouhlováním, 
ke schopnosti hledat podobnost i odlišnost útvarů, které se vyskytují kolem nás i 
k využívání prostředků výpočetní techniky. 
Učivo je povázáno s životními situacemi, aby žáci lépe nacházeli smysl výuky. 
2. Časové vymezení 
Matematika bude na prvním stupni vyučován s následující dotací: 
1. ročník - 4 hodiny 
2. ročník - 5 hodin 
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3. ročník - 5 hodin 
4. ročník - 5 hodin 
5. ročník - 5 hodin 
Výuka je především realizována v domovských učebnách na prvním i druhém stupni. V 
rámci celé školní docházky využíváme učebnu informatiky a mnohá cvičení probíhají i v 
přírodě. 
 

1. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 samostatně pozoruje 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
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 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití  
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 oceňuje naše tradice 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

výstupy učivo 

 dokáže zobecnit matematickým 
výrazem jednoduchou reálnou 
situaci v oboru do 20 – sčítání, 
odčítání 

 tvoří konkrétní soubory do 20 
 počítá v daném souboru 

předměty v oboru do 20 

Obor přirozených čísel 

Přirozená čísla 1-20 

Číslo 0 

Přiřazování předmětů k počtu 

pokrytí průřezových témat 

MuV – KD; OSV - RSP 

ZÁPIS ČÍSLA V DESÍTKOVÉ SOUSTAVĚ 

výstupy učivo 

 zapisuje číslice 1 až 20, umí je 
přečíst 

Nácvik psaní číslic 0-20. 

Nácvik psaní znamének +,-. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , K 

ORIENTACE NA OSE 0 – 20. 

výstupy učivo 

 porovnává čísla do 20 a vztahy 
mezi nimi a zapisuje je pomocí 
symbolů 

 porovnává, třídí vzestupně a 

Rozklady čísel. 

Porovnávání v oboru 0-20 

Orientace v číselné řadě 0 – 20 
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sestupně čísla do20 
 chápe význam méně, více, první, 

poslední, větší, menší apod.a 
používá je 

 uspořádá čísla podle velikosti do 
20 

pokrytí průřezových témat 

OSV - K 

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ V DANÉM OBORU 

výstupy učivo 

 řeší příklady na sčítání a odčítání 
do 20 bez přechodu základu 

 provádí rozklad na desítky a 
jednotky 

řeší příklady na sčítání a odčítání do 20 bez 

přechodem přes dvacítku 

provádí rozklad na desítky a jednotky 

OSV - RSP , SRaSO; EV - ŽP 

ŘEŠENÍ SLOVNÍCH ÚLOH S UŽITÍM OSVOJENÝCH POČETNÍCH OPERACÍ 

výstupy učivo 

 zapíše, přečte, řeší příklady na 
sčítání a odčítání do dvaceti bez 
přechodu přes desítku 

 používá matematické symboly +, - 
, = , < , > 

 řeší jednoduché slovní úlohy 

Řešení slovních úloh s užitím osvojených 

početních operací 

Řešení rovnic, psaní příkladů 

s operacemi sčítání a odčítání 

Řešení rovnic s jednou neznámou 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV; OSV - RSP , K 

ZÁKLADNÍ ORIENTACE V ČASE 

výstupy učivo 

 orientuje se v čase- den, měsíc, 
rok, hodina 

Orientace se v čase- den, měsíc, rok, hodina, 

etapy dne. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - MV 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

výstupy učivo 

 orientuje se v prostoru – nahoře, 
dole, před, za apod. 

 zná značku pro korunu 
 doplňuje jednoduché tabulky a 

Orientace se na ploše - pojmy vlevo, vpravo, 

nahoře, dole. v prostoru – vpředu, vzadu. 

Orientace v bludišti. 

Hlavolamy, hádanky. 
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schémata podle pravidel 

pokrytí průřezových témat 

OSV - PH , K;  
EV - ZPŽ 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

výstupy učivo 

 rozlišuje a pojmenuje jednoduché 
geom. útvary 

 geom. útvary třídí podle tvaru, 
velikosti, barev 

 poznává geometrická tělesa – 
krychle, koule, kvádr, válec 

 orientuje se v prostoru 

Přiřazování správných pojmů k tvarům. 

Kreslení obrázků ve čtvercové síti. 

Stavby z krychlí. 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV , EP; OSV - RSP , SaS , PH , K 

 
2. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 Vyhledává informace 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
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KOMPETENCE K UČENÍ 

 plánuje vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 projevuje ochotu věnovat celoživotnímu učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  

OBOR PŘIROZENÝCH ČÍSEL 

výstupy učivo 
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 dokáže zobecnit matematickým 
výrazem reálnou situaci v oboru 
do 100 – sčítání, odčítání, 
násobení a dělení do 50 

 tvoří konkrétní soubory do 100 
 počítá v daném souboru 

předměty v oboru do 100 
 zná a používá symboly pro sčítání 

a odčítání, násobení a dělení 

Vytvoření souboru o daném počtu předmětů. 

Přirozená čísla v oboru do 100 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SRaSO 

DESÍTKY A JEDNOTKY  

výstupy učivo 

 zapisuje číslice do 100, umí je 
přečíst 

 porovnává čísla do 100 a vztahy 
mezi nimi a zapisuje je pomocí 
symbolů 

 porovnává, třídí vzestupně a 
sestupně čísla do 100 

Zaokrouhlování na desítky, 

Desítky a jednotky v dvojciferném čísle 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD 
VMEGS - ES 

ORIENTACE NA ČÍSELNÉ OSE DO 100. 

výstupy učivo 

 uspořádá čísla podle velikosti do 
100 

 zakreslí čísla do 100 na číselnou 
osu 

 chápe pojmy před, za, mezi, 
pozice čísla v řadě 

Orientace na číselné ose do 100. 

Nerovnice na číselné ose. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , MV 
VMEGS - ES 

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 

výstupy učivo 

 řeší příklady na sčítání a odčítání 
do 20 s přechodem přes dvacítku 

 řeší příklady na sčítání a odčítání 
do 100 

Sčítání do 100 s přechodem a bez přechodu 

přes základ. 

Odčítání do 100 s přechodem a bez přechodu 

přes základ. 
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 zná význam závorek 

pokrytí průřezových témat 

OSV - K , PL , MV 

ROVNICE 

výstupy učivo 

 řeší příklady na sčítání a odčítání 
do 20 s přechodem přes dvacítku 

 řeší příklady na sčítání a odčítání 
do 100 

Rovnice. 

Slovní úlohy. 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OSŠ; OSV - PL 

NÁSOBILKA 

výstupy učivo 

 seznámí se s principem násobilky 
v oboru do 50 

Názorné zavedení násobení a dělení na 

souborech různých předmětů. 

Počítání se závorkami. 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ 
OSV - RSP 

JEDNODUCHÉ SLOVNÍ ÚLOHY  

výstupy učivo 

 řeší příklady na sčítání a odčítání 
do 20 s přechodem přes dvacítku 

 řeší příklady na sčítání a odčítání 
do 100 

 zapíše, přečte, řeší příklady na 
sčítání a odčítání do dvaceti s 
přechodem přes desítku 

 používá matematické symboly +, - 
, = , < , >, x, : 

 zapíše, přečte, řeší příklady na 
sčítání a odčítání do 100 

 zapíše, přečte, řeší jednoduché 
příklady na násobení a dělení do 
50 

 seznamuje se se zápisem slovní 
úlohy 

 řeší jednoduché slovní úlohy s 
výpočty v oboru do 100 vedoucí k 
porovnávání čísel,ke sčítání a 
odčítání, ke vztahu o n-více, o n-

Jednoduché slovní úlohy typu o n více, o n 

méně. 

Seznámení s kombinatorikou. 

Slovní úlohy na násobení a dělení 
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méně 

pokrytí průřezových témat 

OSV - KaK , ŘPRD 

ORIENTACE V ČASE. 

výstupy učivo 

 orientuje se v časových 
jednotkách-hodina, minuta, 
sekunda 

Hodina, minuta, sekunda, jednoduché 

převody. 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV 
VMEGS - ES 

PRÁCE S ÚDAJI  

výstupy učivo 

 chápe a poznává rozdíl mezi 
mincemi a bankovkami 

 doplňuje tabulky a schémata 
podle pravidel 

Telefonní seznam 

Slovní úlohy ze života dětí s užitím 

osvojených početních operací 

pokrytí průřezových témat 

MuV – KD; OSV – PL; VMEGS - ES 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V OROSTORU 

výstupy učivo 

 porovná úsečky podle velikosti Měření v centimetrech, jednotky délky. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - K , MV , KaK 

KRESLENÍ A RÝSOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 Znázorňuje číslo do 100 ve 
čtvercové síti 

 modeluje jednoduché geom. 
útvary v prostoru 

 pojmenuje geometrická tělesa – 
krychle, koule, kvádr, válec 

 umí si připravit pomůcky na 
rýsování (tužka, pravítko) 

 zná pojem bod, přímka, čára, 
úsečka 

Křivá a přímá čára 

Lomená čára, porovnávání úseček. 

Geometrická představivost.  

Rýsování úseček, krajní body úsečky. 

Pohyb ve čtvercové síti.  

Lomená čára, porovnávání úseček. 
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pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV 

 

3. ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 Vyhledává informace 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 

společenských hodnot 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 samostatně pozoruje 



 

223 

 

 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití  
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
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 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 

 

OBOR PŘIROZENÝCH ČÍSEL 

výstupy učivo 

 dokáže zobecnit matematickým 
výrazem složitější reálnou situaci 
v oboru do 1000 – sčítání, 
odčítání, násobení, dělení do 100 

 tvoří konkrétní soubory do 1000 
 počítá v daném souboru 

předměty v oboru do 1000 
 zná a používá symboly pro 

násobení a dělení 

Čísla 0 až 1000 

Rozšiřování numerace přirozených čísel 

Princip desítkové soustavy 

OSV - RSP , PL , ŘPRD 

ZÁPIS ČÍSLA V DESÍTKOVÉ SOUSTAVĚ 

výstupy učivo 

 zapisuje číslice do 1000, umí je 
přečíst 

 porovnává čísla do 1000 a vztahy 
mezi nimi a zapisuje je pomocí 
symbolů 

 porovnává, třídí vzestupně a 
sestupně čísla do 1000 

Správný zápis písemného sčítání a odčítání 

Transformace počtu jednotek do desítky 

MuV - KD 

OBRAZ ČÍSLA NA ČÍSELNÉ OSE 

výstupy učivo 

 uspořádá čísla podle velikosti do 
1000 

 zakreslí čísla do 1000 na číselné 
ose 

 chápe pojmy před, za, mezi, 
pozice čísla v řadě 

Obraz čísla na číselné ose; porovnávání, 
zaokrouhlování; číselná osa do 1000 
Seznámení s kladným číslem na teploměru 

pokrytí průřezových témat 

MuV – KD; OSV - RSP 
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NÁSOBENÍ A DĚLENÍ ČÍSLY 20-100 

výstupy učivo 

 aplikuje početní operace v oboru 
malé násobilky 

 seznamuje se s dělením se 
zbytkem. 

 řeší slovní úlohy s výpočty v 
oboru do 100 vedoucí k 
porovnávání čísel,ke sčítání a 
odčítání, ke vztahu o n-více, o n-
méně, ke vztahu n-krát více, n-
krát méně, složené úlohy  

 řeší slovní úlohy s pomocí malé 
násobilky 

 řeší jednoduché slovní úlohy v 
oboru do 1000 

 odhaduje výsledky 

Násobení a dělení čísly 20-100 

Dělení se zbytkem 

Násobení jednociferného a dvojciferného čísla 

s jednou desítkou 

Dělení dvojciferného čísla číslem 

jednociferným 

Asociativnost při násobení a její využití 

pokrytí průřezových témat 

OSV - KaK , ŘPRD 

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1 000 

výstupy učivo 

 řeší příklady na sčítání a odčítání 
do 1000 

 používá rozklad na stovky, 
desítky a jednotky 

 seznamuje se se 
zaokrouhlováním na desítky 

 zapíše, přečte, řeší příklady na 
sčítání a odčítání do 1000 

 řeší slovní úlohy s výpočty v 
oboru do 100 vedoucí k 
porovnávání čísel,ke sčítání a 
odčítání, ke vztahu o n-více, o n-
méně, ke vztahu n-krát více, n-
krát méně, složené úlohy  

 řeší jednoduché slovní úlohy v 
oboru do 1000 

 odhaduje výsledky 

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez a s 

přechodem přes základ 

Příklady početních výrazů se dvěma 

operacemi  

Sčítání tří sčítanců 

Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu přes 

100 

Sčítání a odčítání do 1000 s přechodem přes 

100 

Vlastnosti početních operací s přirozenými 

čísly 

Sudé a liché číslo 

Písemné sčítání a odčítání s přechodem přes 

základ 

sčítá a odčítá dvojciferná čísla zpaměti (typ 

příkladů 34+25, 67-56)  

sčítá a odčítá dvojciferná čísla písemně 

pokrytí průřezových témat 

MuV – KD; EV - ŽP 

 

ZÁVISLOSTI A PRÁCE S DATY 

výstupy učivo 
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 řeší praktické úkoly 
 doplňuje a sestavuje 

jednoduché tabulky ze 
získaných údajů 

 znázorňuje číslo do 1000 ve 
čtvercové síti 

 jednoduchá orientace v cenách 
a finanční gramotnosti 

 posoudí náklady na vzdělávání, 
kroužky, trávení volného času 

 modeluje a určí část celku, 
používá zápis ve formě zlomku 

Poznávání hodin 
Závislosti a jejich vlastnosti 
Didaktické hry 
Převádění jednotek, peněžní model 
Práce s modely platidel 
Znázorňování úloh 
Odhadování výsledků 
Orientace v problematice peněz a cen 
Finanční gramotnost 
Dělení (přirozená čísla, celá čísla, desetinná 
čísla, zlomky)  

VDO – OSŠ; MuV – LV; EV - ZPŽ 

Geometrie v rovině a v prostoru 

výstupy učivo 

 pojmenuje geometrická tělesa – 
krychle, koule, kvádr, válec, 
jehlan, kužel 

 narýsuje a označí bod, 
přímku,polopřímku, úsečku, 
trojúhelník, obdélník, čtverec 

 ppoznává jednotky délky mm, cm, 
dm, m 

 měří úsečku v cm 

Čtverec 

Vrcholy a strany, 

Sousední a protější strany 

Obdélník ve čtvercové síti 

Trojúhelník 

Obvod trojúhelníka 

Praktické užití a znázornění 

Konstrukce trojúhelníka 

Mnohoúhelníky 

Kruh, kružnice 

Rýsování, modelování 

Práce s kružítkem 

Společné body, 

Geometrické hry 

Krychle, kvádr, válec, koule, jehlan, kužel 

Využití geometrie v praxi 

labyrinty 

MuV – KD; VMEGS - ES 

SOUMĚRNOST 

výstupy učivo 

 rozezná jednoduché souměrné 
tvary a geom. útvary v rovině 

Souměrnost 

Stavba z krychlí 

Rozvíjení prostorové představivosti 

Plány, mapky 

OSV - K , Ko 

 

 

4. ROČNÍK -  DOTACE: 5, POVINNÝ 

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DO 1000 
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výstupy učivo 

 využívá komutativnost a 
asociativnost 

 písemně násobí a písemně dělí 
jednociferným číslem 

 provádí odhady a kontrolu 
výsledků  

 v oboru přirozených čísel používá 
osvojené početní operace při 
řešení úloh  

 zpaměti násobí do 1000 
 zpaměti dělí do 1000 

Násobení jednociferného a dvojciferného čísla 

s 0 na místě desítek 

Násobení jednociferného a dvojciferného čísla 

s 1 desítkou 

Násobení jednociferného a dvojciferného čísla 

s více desítkami 

Dělení čísla dvijciferného číslem 

jednociferným 

Dělení se zbytkem 

Násobení do 1000 zpaměti 

Dělení do 1000 zpaměti 

Počítání se závorkami 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , PH , K , ŘPRD 
VMEGS - JE 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY  

výstupy učivo 

 dokáže získat a roztřídit 
vyhledané údaje  

 ze zadaných údajů sestavuje 
tabulky, údaje třídí a vyhodnocuje  

 převádí vzájemně jednotky 
hmotnosti 

 převádí vzájemně časové 
jednotky 

 vyhledá bod podle souřadnic 
 zapíše číslo pomocí římských 

číslic 

Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády  

Orientace v rovině 

souřadnice 

Spotřeba krychlí 

Jednotky času 

Jednotky hmotnosti 

Tucet 

Porovnávání čísel 

Peněžní deník 

Římské číslice 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD 
MeV - KČPPMS 
OSV - RSP , SaS , K , PL , MV , Ko , ŘPRD 
VMEGS - ES 
EV - ŽP 
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výstupy učivo 

 řeší praktické úkoly 

 chápe širší finanční souvislosti 
 umí nakládat s vlastním 

kapesným, spočítat příjmy a 
výdaje 

 chápe záporná čísla, ví, co je 
dluh 

 dokáže přečíst na teploměru 
záporné hodnoty 

Finanční gramotnost 
Porovnávání čísel v souborech, zápis vztahů 
pomocí symbolů 
Orientace na číselné ose  

OSV - rozvoj schopností poznávání 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU  

výstupy učivo 

 narýsuje kružnici s daným 
středem a poloměrem  

 určí vzájemnou polohu dvou 
přímek  

 sestrojí rovnoběžku s danou 
přímkou  

 pomocí trojúhelníku s ryskou 
sestrojí kolmici k dané přímce  

 počítá obvod trojúhelníku, 
čtverce a obdélníku 

 narýsuje osu úsečky 
 počítá obsah čtverce, obdélníku 

Základní útvary v rovině lomená čára, přímka, 

polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, 

obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, 

krychle kvádr; vzájemná poloha dvou přímek 

v rovině; rovnoběžky, různoběžky, průsečík.  

Kolmice, pravý úhel; konstrukce obdelníku; 

pravoúhlý trojúhelník; úhlopříčky a střed 

čtverce; obvod čtverce a obdelníku; 

jednotkový čtverec; osa úsečky. 

Výška; obsahy čtverce a obdelníku, jednotky 

obsahu; čtyřboký jehlan 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OSŠ; MeV – KČPPMS; OSV - RSP , SRaSO , PH , K , PL , MV 

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1 000 000 

výstupy učivo 

 pamětně sčítá a odčítá čísla,která 
mají nejvýše dvě číslice různé od 
nuly  

 využívá komutativnost a 
asociativnost 

 písemně sčítá a odčítá  
 provádí odhady a kontrolu 

výsledků  
 v oboru přirozených čísel používá 

osvojené početní operace při 
řešení úloh  

 počítá příklady se závorkami 
 řeší slovní příklady 

Písemné sčítání a odčítání do 1000; přirozená 

čísla do milionu; rozvinutý zápis čísla; sčítání 

a odčítání do 1 000 000 zpaměti; písemné 

sčítání a odčítání do 1 000 000; pořadí 

výpočtů; odhady výsledků ; používání 

počítačky; slovní příklady 
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 řeší příklady ve správném pořadí 

MuV - KD , LV; MeV – KČPPMS; OSV - RSP , SaS , PH , MV , ŘPRD , HPPE; 
VMEGS - OES , JE; EV - VČP 

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DO 1 000 000 

výstupy učivo 

 využívá komutativnost a 
asociativnost 

 písemně násobí a písemně dělí 
jednociferným číslem 

 v oboru přirozených čísel používá 
osvojené početní operace při 
řešení úloh  

 řeší příklady dělení se zbytkem 
 počítá příklady se závorkami 
 zapíše a přečte čísla do 1 000 000 
 řeší slovní příklady 
 řeší příklady ve správném pořadí 
 písemně násobí jednociferným 

činitelem 
 písemně násobí dvojciferným 

činitelem 
 písemně dělí jednociferným 

dělitelem 

Násobení a dělení do 1 000 000 zpaměti; 

pořadí výpočtů; písemné násobení 

jednociferným činitelem; písemné násobení 

dvojciferným činitelem; písemné násobení 

trojciferným činitelem. 

Komutativní zákon pro násobení; písemné 

dělení jednociferným dělitelem; písemné 

dělení se zbytkem; slovní úlohy 

VDO – OSŠ; MuV – LV; OSV - RSP , MV , Ko , ŘPRD; 
VMEGS - ES , JE; EV - VČP 

ZLOMKY 

výstupy učivo 

 užívá desetinné číslo v 
praktických situacích  

Zápis zlomku; sčítání zlomků se stejným 

jmenovatelem 

OSV - K , PL , MV , Ko , ŘPRD; VMEGS - ES , OES , JE 

ZAOKROUHLOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 zaokrouhluje na desítky, stovky, 
tisíce, desetitisíce, statisíce  

Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, 

desetitisíce, statisíe a miliony 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
EP , PM 
OSV 
RSP , SaS , SRaSO , PL , MV , Ko 
VMEGS 
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ES , OES , JE 
EV 
E 

 
 

5. ROČNÍK- DOTACE: 5, POVINNÝ 
 

ASOCIATIVNÍ ZÁKONY 

výstupy učivo 

 používá asociativní zákon 
 počítá příklady ve správném 

pořadí 

Asociativní zákon pro sčítání; asociativní 

zákon pro násobení; pořadí výpočtů. 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Ko; VMEGS - ES 

SÍTĚ TĚLES 

výstupy učivo 

 sestavuje ze sítí tělesa 
 dokáže rozložit těleso na jeho síť 
 zakreslí půdorys a nárys tělesa 
 pojmenuje mnohostěny 

Síť krychle; hranol; válec; pravidelný 

šestiboký jehlan; mnohostěny 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , K , ŘPRD 

KONSTRUKTIVNÍ ÚLOHY 

výstupy učivo 

 zakreslí půdorys a nárys tělesa 
 konstruuje pravidelný 

šestiúhelník 
 vypočítá obvod mnohoúhelníku 
 narýsuje rovnoběžky 
 najde střed souměrnosti 
 najde geometricky shodná tělesa 

Konstrukce pravidelného šestiúhelníku; 

mnohostěny; obvod mnohoúhelníku; 

rovnoběžky; rovnoramenný trojúhelník; střed 

souměrnosti; shodnost geometrických útvarů; 

vzájemná poloha přímek v rovině a prostoru; 

souměrnost podle roviny 

pokrytí průřezových témat 

OSV - MV , Ko 

OBJEM A PLOCHA 

výstupy učivo 

 sestavuje ze sítí tělesa 
 dokáže rozložit těleso na jeho síť 
 vzájemně převádí jednotky 

objemu 

Jednotky objemu; povrch krychle; povrch 

kvádru. 
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 spočítá povrch kvádru 
 spočítá povrch krychle 

pokrytí průřezových témat 

MuV – KD; OSV -K , PL , Ko; VMEGS – OES; EV - E 

DĚLENÍ DVOJCIFERNÝM DĚLITELEM 

výstupy učivo 

 dělí jednociferným dělitelem se 
zbytkem 

 počítá slovní příklady 
 písemně dělí jednociferným 

dělitelem 
 písemně dělí dvojcifeným 

dělitelem 
 písemně dělí dvojciferným 

dělitelem při zkráceném zápise 
 dělí dvojciferným dělitelem se 

zbytkem 

Dělení dvojciferným dělitelem; dělení 

dvojciferným číslem se zbytkem. 

OSV - SRaSO , PH , K 

DISTRIBUTIVNÍ ZÁKON 

výstupy učivo 

 počítá slovní příklady 
 roznásobuje sčítance 

Roznásobení sčítanců;distributivní zákon 

OSV – RSP; VMEGS - ES , OES , JE 

ZLOMKY 

výstupy učivo 

 sčítá zlomky se stejný 
jmenovatelem 

 převádí zlomky na smíšená čísla 
nebo na zlomky se společným 
jmenovatelem 

 počítá slovní příklady s použitím 
zlomků 

 převede zlomky na desetinná 
čísla 

 převede zlomek na smíšené číslo 
 seznamuje se s pojmem desetinné 

číslo 

Zápis zlomku; desetiný zlomek; smíšené číslo 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , EP , PM; OSV - ŘPRD 
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DESETINÁ ČÍSLA 

výstupy učivo 

 seznamuje se s pojmem desetinné 
číslo 

 porovnává desetinná čísla 
 sčítá a odčítá desetinná čísla 
 zaokrouhluje desetinná čísla 
 násobí desetinná čísla 
 dělí desetinná čísla 

Zápis desetiného čísla 

Porovnávání desetiných čísel 

Sčítání a odčítání desetiných čísel 

Sčítání desetiných čísel s různým počtem 

desetiných míst 

Odčítání desetiných čísel s různým počtem 

desetiných míst 

Zaokrouhlování desetiných čísel 

Násobení desetiných čísel 10, 100 

Dělení desetiných čísel 10, 100 

Násobení desetiných čísel přirozenými čísly 

menšími než 10 

Dělení desetiných čísel přirozenými čísly 

menšími než 10 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV , EP; VMEGS - ES , OES , JE 

ARITMETICKÝ PRŮMĚR 

výstupy učivo 

 zaokrouhluje desetinná čísla 
 vypočítá aritmetický průměr čísel 

Výpočet v numerickém i slovním příkladě. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , K , ŘPRD 

DIAGRAMY A GRAFY 

výstupy učivo 

 rozpozná a pojmenuje různé 
druhy čar 

 zaznamenává údaje do diagramu 

Diagramy a grafy v praxi, tabulky. 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , EP; OSV - PL , MV; VMEGS - ES , OES , JE 

ČÍSELNÉ SOUSTAVY 

výstupy učivo 

 zapíše a přečte čísla větší než 
milion 

 sčítá čísla větší než milion 
 odčítá čísla větší než milion 
 zapíše číslo v číselných 

soustavách 

Dvojková soustava 
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pokrytí průřezových témat 

OSV - KaK 

 

výstupy učivo 

 řeší praktické úkoly 

 dokáže matematicky zpracovat 
hospodaření společnosti 

 umí zapsat výsledky do 
tabulek (zisk, ztráta, splácení 
půjček) 

 orientuje se v diagramech, 
tabulkách, dokáže přečíst a 
zapsat správné hodnoty 

 modeluje a určí část celku, 
používá zápis ve formě zlomku 

 sčítá a odčítá zlomky se 
stejným základem v oboru 
kladných čísel, přečte zápis 
desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo 
dané hodnoty 

 porozumí významu znaku „-„ 
pro zápis celého záporného 
čísla a toto číslo vyznačí na 
číselné ose 

Finanční gramotnost 
Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, 
zlomky 
 
 Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho 
znázornění (číselná osa, teploměr, model) 

OSV - poznávání lidí, komunikace, VDO - občanská společnost a škola, EV - základní podmínky 
života 

 

Předmět: Matematika (II. stupeň) 
1. Obsahové vymezení 
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je na základních škole postavena hlavně na 
aktivní činnosti žáků. Poskytuje vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné v reálném 
životě. Umožňuje tak získat nejen matematickou gramotnost, ale i vytváří předpoklady 
pro další studium. 
Důraz musí být kladen na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům, 
matematickým pojmům a jejich vzájemným vztahům. 
Hlavními tematickými okruhy jsou Číslo a proměnná (dělitelnost přirozených čísel, celá 
čísla,desetinná čísla,poměr,procenta,mocniny a odmocniny, výrazy, rovnice), Závislosti, 
vztahy a práce s daty (funkce daná rovnicí, grafem, matematizace jednoduché reálné 
situace s využitím funkčních vztahů),Geometrie v rovině a v prostoru(rovinné útvary, 
metrické vlastnosti v rovině, prostorové útvary, konstrukční úlohy) 
2.Časové vymezení 
Matematika bude na 2.stupni vyučována s následující hodinovou dotací: 
6.ročník- 4 hodiny 
7.ročník- 4 hodiny 
8.ročník- 4 hodin 
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9.ročník- 4 hodiny 
3.Organizační vymezení 
Výuka je prováděna ve třídách různými formami práce (frontální, skupinová, 
individuální). Některé vyučovací se budou opírat o práci s programy pro PC. 
 

6. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 volí vhodné způsoby 
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy  
 vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 
 prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 
 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 
 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů 

logické, matematické a empirické postupy 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 
efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, 

 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
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 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

 

OSOVÁ SOUMĚRNOST 

výstupy učivo 

 určí počet os souměrnosti 
rovinného obrazce 

 určí roviny souměrnosti 
 zvládne základní konstrukce - osa 

souměrnosti a geometrický útvar 
v osové souměrnosti 

shodné útvary, osová souměrnost, 

geometrické útvary osově souměrné, útvary 

v osové souměrnosti 

pokrytí průřezových témat 

OSV - kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

DESETINNÁ ČÍSLA 

výstupy učivo 

 provádí základní početní operace 
s desetinnými čísly 

 upevní si písemné algoritmy 
 dodržuje pravidla pro pořadí 

početních operací  
 užívá algoritmy při převádění 

jednotek 
 zdokonalí početní techniku 
 využívá pro kontrolu výsledku 

odhad  
 účelně a efektivně využívá 

kalkulátor 
 užívá různé způsoby 

kvantitativního vyjádření vztahu 
celek – část celku 

pojem desetinného čísla, porovnávání 

desetinných čísel, zaokrouhlování desetinných 

čísel s danou přesností, sčítání a odčítání 

desetinných čísel, násobení a dělení 

desetinných čísel 10,100,1000, násobení 

desetinných čísel, dělení desetinných čísel 

pokrytí průřezových témat 

OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, mezilidské vztahy, komunikace 
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ÚHEL 

výstupy učivo 

 osvojí si pojmy polopřímka, 
polorovina, úhel, osa úhlu, 
velikost úhlu 

 zvládá přesné rýsování 
 osvojí si pojmy pravý, přímý, 

ostrý a tupý úhel 
 rozlišuje pojmy vedlejší, 

vrcholový, souhlasný a střídavý 
úhel a užívá vzájemné vztahy 
mezi nimi 

 využívá úhlové míry k přesnému 
měření 

 osvojí si vztah stupeň a minuta 
a užívá ho při početních operacích 
s velikostmi úhlů 

 umí graficky sčítat a odčítat úhly 

 

polopřímka, polorovina, základní poznatky 

o úhlu, přenášení úhlů, porovnávání úhlů, 

shodné úhly, pravý úhel, přímý úhel, ostrý 

a tupý úhel, osa úhlu, velikost úhlu, sčítání 

a odčítání úhlů a jejich velikostí, úhly vedlejší 

a vrcholové, souhlasné úhly a střídavé úhly 

pokrytí průřezových témat 

OSV - kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, seberegulace a 
sebeorganizace 

DĚLITELNOST V OBORU PŘIROZENÝCH ČÍSEL 

výstupy učivo 

 rozlišuje pojmy násobek, dělitel, 
prvočíslo, číslo složené 

 aktivně využívá znaky dělitelnosti 
2, 3, 4, 5, 9, 10, 25, 50, 100 

 najde nejmenší společný násobek 
a největšího společného dělitele 
dvou přirozených čísel 

 řeší slovní úlohy s využitím 
dělitelnosti 

 vytvoří slovní úlohu s využitím 
dělitelnosti  

 

násobek a dělitel, čísla sudá a lichá, prvočísla 

a čísla složená, znaky dělitelnosti, největší 

společný dělitel, čísla soudělná a nesoudělná, 

nejmenší společný násobek 

pokrytí průřezových témat 

OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace a kompetice 

TROJÚHELNÍK 

výstupy učivo 

 rozlišuje trojúhelníky podle 
velikosti vnitřních úhlů 

základní poznatky o trojúhelníku, 

trojúhelníková nerovnost, ostroúhlý, 
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 aktivně využívá vztahy mezi 
velikostmi vnitřních a vnějších 
úhlů trojúhelníku 

 ovládá konstrukční dovednosti 
při jednoduchých konstrukcích 
trojúhelníku 

 zvládne konstrukce výšek, těžnic 
a středních příček trojúhelníku 

 zvládne konstrukci kružnice 
trojúhelníku opsané a vepsané 

pravoúhlý a tupoúhlý trojúhelník, součet 

velikostí vnitřních úhlů trojúhelníku, 

konstrukce trojúhelníků, vnější úhly 

trojúhelníku, střední příčky trojúhelníku, 

těžnice trojúhelníku, výšky trojúhelníku, 

kružnice opsaná trojúhelníku, kružnice 

vepsaná trojúhelníku 

pokrytí průřezových témat 

OSV - kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, rozvoj schopností 
poznávání 

KRYCHLE A KVÁDR 

výstupy učivo 

 ovládá základní pojmy o krychli 
a kvádru a umí vypočítat jejich 
povrch 

 osvojí si pojmy stěnová a tělesová 
úhlopříčka 

 vypočítá objem krychle a kvádru 
 zvládne převod mezi jednotkami 

objemu 

zobrazení krychle a kvádru ve volném 

rovnoběžném promítání, objem tělesa, 

objemové jednotky, objem kvádru a krychle, 

povrch kvádru, povrch krychle, nárys 

a půdorys kvádru a krychle 

pokrytí průřezových témat 

OSV - kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, rozvoj schopností 
poznávání, komunikace 

Rodina, základní ekonomická jednotka 

Výstupy Učivo 

 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje,  

 rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a 
výdaje,  

 zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 
v hospodaření domácnosti,  

 objasní princip vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu domácnosti, 
dodržuje zásady hospodárnosti,  

 a vyhýbá se rizikům při hospodařená 
s penězi 

peníze – funkce a podoby peněz, formy 
placení; 

hospodaření s penězi, majetkem a různými 
formami vlastnictví; 

naše příjmy a výdaje; 

životní jistoty a peníze; 

hlavní zdroje příjmů. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Rozvoj schopností poznávání, Mezilidské vztahy; 
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VDO - Občan, občanská společnost a stát. 

 
7. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů 

logické, matematické a empirické postupy 
 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 
problémů 

 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 prakticky ověřuje správnost řešení problémů 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 dodržuje stanovená pravidla  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje 
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
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 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 rozumí promluvám druhých 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  

ZLOMKY 

výstupy učivo 

 ovládá pojem zlomku a 
názvosloví 

 provádí základní úpravy zlomků 
 provádí základní početní operace 

se zlomky 
 správně užívá algoritmů při 

sčítání a odčítání zlomků 
 dodržuje pravidla pro pořadí 

početních operací  
 zvládne řešení slovních úloh se 

zlomky 
 užívá různé způsoby 

kvantitativního vyjádření vztahu 
celek – část celku  

pojem zlomku, rozšiřování a krácení zlomků, 

základní tvar zlomku, zjednodušení složeného 

zlomku, čísla přirozená a zlomky, převrácené 

číslo, společný jmenovatel zlomků, čísla 

smíšená a zlomky, rovnost zlomků, 

porovnávání zlomků, uspořádání zlomků, 

znázornění zlomků na číselné ose, operace se 

zlomky, slovní úlohy 

pokrytí průřezových témat 

OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, komunikace, rozvoj schopností 
poznávání 

VĚTY O SHODNOSTI TROJÚHELNÍKU 

výstupy učivo 

 zvládne základní konstrukce 
 vnímá další rozšíření intuitivních 

znalostí o shodnosti 

shodnost trojúhelníků přemístěním, věta sss 

o shodnosti trojúhelníků, věta sus o shodnosti 

trojúhelníků, věta usu o shodnosti 

trojúhelníků, věta Ssu o shodnosti 

trojúhelníků 

pokrytí průřezových témat 

OSV - kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, rozvoj 
schopností poznávání 

CELÁ ČÍSLA 

výstupy učivo 
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 pochopí rozšíření číselného 
oboru přirozených čísel na obor 
celých čísel 

 zvládne užití číselné osy pro 
porovnávání celých čísel  

 určí absolutní hodnotu celého 
čísla a využívá její geometrickou 
interpretaci 

 využívá pro kontrolu výsledku 
odhad  

 účelně a efektivně využívá 
kalkulátor 

 analyzuje a řeší jednoduché 
problémy, modeluje konkrétní 
situace s využitím početních 
operací s celými čísly  

 vyhodnotí výsledek řešení úlohy 

čísla kladná a záporná, číselná osa, 

porovnávání celých čísel, čísla navzájem 

opačná, absolutní hodnota, sčítání a odčítání 

celých čísel, násobení a dělení celých čísel 

pokrytí průřezových témat 

OSV - seberegulace a sebeorganizace, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, rozvoj 
schopností poznávání 

STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST 

výstupy učivo 

 zvládne základní konstrukce 
 vnímá další rozšíření intuitivních 

znalostí o shodnosti 

středová souměrnost, útvary ve středové 

souměrnosti, shodné útvary, shodnost 

pokrytí průřezových témat 

OSV - kreativita, kooperace a kompetice, rozvoj schopností poznávání 

RACIONÁLNÍ ČÍSLA 

výstupy učivo 

 osvojí si pojem racionálního čísla 
 vyznačí na číselné ose racionální 

číslo a číslo k němu opačné 
 zvládne početní operace 

s racionálními čísly 
 navzájem převádí různá 

vyjádření vztahu celek – část 
celku 

 analyzuje a řeší jednoduché 
problémy, modeluje konkrétní 
situace s využitím početních 
operací s racionálními čísly  

 vyhodnotí výsledek řešení úlohy 

záporná desetinná čísla, pojem racionálního 

čísla, sčítání a odčítání racionálních čísel, 

násobení a dělení racionálních čísel 
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pokrytí průřezových témat 

OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace a kompetice, rozvoj 
schopností poznávání 

POMĚR 

výstupy učivo 

 rozumí pojmu poměr čísel a 
využívá poměr v reálných 
situacích 

 stanoví poměr ze zadaných údajů 
 využívá měřítko mapy, plánu 

k výpočtům 
 umí odvodit měřítko mapy, plánu 

ze zadaných údajů 
 používá při řešení úloh úměru 

a trojčlenku 
 řeší modelováním a výpočtem 

situace vyjádřené poměrem 
 navzájem převádí různá 

vyjádření vztahu celek – část 
celku  

pojem poměru, pravoúhlá soustava souřadnic, 

přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, trojčlenka 

pokrytí průřezových témat 

OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, rozvoj schopností poznávání 

ČTYŘÚHELNÍKY 

výstupy učivo 

 upevní si znalosti o čtverci 
a obdélníku 

 osvojí si pojmy kosočtverec, 
kosodélník, rovnoběžník, 
lichoběžník a jejich vlastnosti 

 umí vypočítat obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

čtverec a obdélník, kosočtverec a kosodélník, 

rovnoběžník, obsah trojúhelníku, lichoběžník, 

obecný čtyřúhelník, čtyřúhelník, 

mnohoúhelníky 

pokrytí průřezových témat 

OSV - kreativita, rozvoj schopností poznávání, řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

PROCENTOVÝ POČET 

výstupy učivo 

 užívá různé způsoby 
kvantitativního vyjádření vztahu 
celek – část celku (přirozeným 
číslem, poměrem, zlomkem, 
desetinným číslem, procentem) 

 ovládá pojmy procentová část, 

co je procento, výpočet procentové části, 

výpočet základu, výpočet počtu procent, 

výpočty pomocí vzorců, sloupcový a kruhový 

diagram, úrok, jednoduché úrokování, 

promile, řešení aplikačních úloh (i pro případ, 

že procentová část je větší než celek) 
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základ, počet procent, umí řešit 
základní příklady na určení 
procentové části, počtu procent 
a základu  

 navzájem převádí různá 
vyjádření vztahu celek – část 
celku 

 vyhledá v textu údaje a vztahy 
potřebné k výpočtu 

 používá procentového počtu při 
řešení úloh z jednoduchého 
úrokování 

 řeší aplikační úlohy na procenta  
 ověří správnost výsledku 

aplikační úlohy na procenta 
 vysvětlí význam úroku placeného 

a přijatého 
 uvede nejčastější druhy pojištění 

a navrhne, kdy je využít 

 

banky a jejich služby – úročení, pojištění 

pokrytí průřezových témat 

OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, rozvoj schopností poznávání VMEGS - 
Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané 

HRANOLY 

výstupy učivo 

 zdokonalí se v prostorovém 
vnímání 

 zvládne základní geometrické 
výpočty 

vzájemné polohy přímek a rovin, kolmé 

hranoly, vzájemná poloha dvou rovin, objem 

hranolu, síť hranolu, povrch hranolu, 

zobrazení krychle a kvádru na dvě k sobě 

kolmé průmětny 

pokrytí průřezových témat 

OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kreativita, kooperace a kompetice 

Základy podnikání 

Výstupy Učivo 

 objasní pojmy " podnikání, trh, kapitál, 
materiál, lidské zdroje, marketing, směnný 
obchod, zisk", 

 vytvoří podnikatelský plán, 

 řeší konkrétní manažerská rozhodnutí, 

 na příkladech popíše pojmy 
"kusová/hromadná výroba" a "montážní 
linka" 

 na příkladech objasní vztah mezi 

Organizace – firma; 

management; 

výroba; 

marketing; 

produktivita práce. 
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produktivitou a dělbou práce 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Spolupráce a soutěživost, Komunikace, Mezilidské vztahy;  VMEGS - Jsme Evropané; 

 
8. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 volí vhodné způsoby 
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 
 prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 poznává smysl a cíl učení 
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 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 je schopen přijmout osobní příklad 
 diskutuje o výsledcích svého učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

MNOHOČLENY 

výstupy učivo 

 matematizuje jednoduché reální 
situace s využitím proměnných 

 vypočte hodnotu výrazu pro dané 
hodnoty proměnných 

 využívá při úpravě výrazů sčítání, 
odčítání a násobení mnohočlenů 

 provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a 
vytýkáním 

 řeší slovní úlohy pomocí 
proměnných  

 tvoří smysluplné slovní úlohy, 
které lze řešit užitím proměnných 

číselné výrazy, výrazy s proměnnými, 

mnohočleny, sčítání a odčítání mnohočlenů, 

násobení mnohočlenů, dělení mnohočlenů 

jednočlenem, mocniny s přirozeným 

exponentem, operace s mocninami 

pokrytí průřezových témat 

OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace a kompetice, rozvoj 
schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace 

ROVNICE 

výstupy učivo 

 používá ekvivalentní úpravy při pojem rovnosti a pojem rovnice, ekvivalentní 
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řešení rovnic 
 sestaví podle slovní úlohy rovnici 

jako rovnost dvou výrazů 
 provádí zkoušku rovnice  
 ověří správnost řešení slovní 

úlohy 
 přiřadí k rovnici odpovídající 

slovní úlohu 

 

úpravy rovnic, slovní úlohy, lineární 

nerovnice s jednou neznámou 

pokrytí průřezových témat 

OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace a kompetice, rozvoj 
schopností poznávání 

DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA 

výstupy učivo 

 pracuje s mocninami s 
přirozeným mocnitelem 

 ovládá operace s mocninami 
 umocňuje a odmocňuje 
 ovládá nové pojmy a symboly 

užívané při umocňování a 
odmocňování 

 užívá znalosti druhých mocnin 
celých čísel od 1 do 20 (i ke 
stanovení odpovídajících druhých 
mocnin) 

 sestaví číselný výraz podle 
slovního zadání 

 zná Pythagorovu větu a umí ji 
aplikovat při řešení úloh z praxe 

 

druhá mocnina, určení druhé mocniny pomocí 

tabulek a kalkulátoru, druhá odmocnina, 

určování druhé odmocniny pomocí tabulek 

a kalkulačky, výrazy s druhou mocninou 

a odmocninou, Pythagorova věta, užití 

Pythagorovy věty 

pokrytí průřezových témat 

OSV - kooperace a kompetice, rozvoj schopností poznávání, seberegulace a 
sebeorganizace 

KRUH A KRUŽNICE 

výstupy učivo 

 zná základní množinové pojmy 
a symboly 

 zná pojem kruhu a kružnice 
 umí vypočítat délku kružnice 

a obvod kruhu 
 chápe pojem množiny bodů dané 

vlastnosti 
 zná význam Ludolfova čísla 

množiny a podmnožiny, průnik a sjednocení 

množin, kruh a kružnice, vzájemná poloha 

kružnice a přímky, vzájemná poloha dvou 

kružnic, Thaletova věta, délka kružnice, obsah 

kruhu 
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 ovládá pojmy tečna, bod dotyku 

pokrytí průřezových témat 

OSV – kreativita, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace a kompetice 

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY 

výstupy učivo 

 umí Thaletovu větu a využívá ji 
při konstrukcích 

 umí základní konstrukční úlohy  

 

množiny bodů dané vlastnosti, základní 

konstrukční úlohy, konstrukce trojúhelníků 

a čtyřúhelníků 

pokrytí průřezových témat 

OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, rozvoj schopností poznávání 

STATISTIKA 

výstupy učivo 

 chápe základní statistické pojmy 
 umí využívat tabulky a diagramy 

při zpracování statistických dat 

 

statistické šetření, četnost, aritmetický průměr, 

modus, medián, diagramy 

pokrytí průřezových témat 

OSV - kooperace a kompetice, rozvoj schopností poznávání, seberegulace a 
sebeorganizace, VMEGS - Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané 

VÁLEC 

výstupy učivo 

 aplikuje vzorce pro výpočet 
povrchu a objemu těles 

válec, síť válce, objem válce, povrch válce, 

zobrazení válce na dvě kolmé průmětny 

pokrytí průřezových témat 

OSV – kreativita, rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace, VMEGS - 
Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané 

 
 

9. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů 
logické, matematické a empirické postupy 

 vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
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 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 
 prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 naslouchá názorům druhého 
 dodržuje stanovená pravidla  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 
systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do 
souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 
oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, 
přírodní, společenské a kulturní jevy 

 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 projevuje ochotu věnovat celoživotnímu učení 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
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 diskutuje o výsledcích svého učení 
 je schopen přijmout osobní příklad 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
  

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je 
si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

 

LOMENÝ VÝRAZ 

výstupy učivo 

 zvládne základní operace 
s lomenými výrazy 

 umocňuje výrazy 
 vypočte hodnotu výrazu pro dané 

hodnoty proměnných 

pojem lomeného výrazu, sčítání a odčítání 

lomených výrazů, násobení a dělení lomených 

výrazů, umocňování lomených výrazů 

pokrytí průřezových témat 

OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace a kompetice, rozvoj 
schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace 

ROVNICE 

výstupy učivo 

 vyřeší lineární rovnice pomocí 
ekvivalentních úprav 

 zvládne řešení lineární rovnice 
s neznámou ve jmenovateli 

 rozhodne, zda rovnice má řešení 

pojem rovnice, rovnice s neznámou 

ve jmenovateli, slovní úlohy o společné práci, 

nerovnice 
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a ověří, zda řešení patří do 
zadaného číselného oboru   

pokrytí průřezových témat 

OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace a kompetice, rozvoj 
schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace 

SOUSTAVY ROVNIC 

výstupy učivo 

 osvojí si základní pojmy a metody 
řešení soustavy dvou lineárních 
rovnic se dvěma neznámými 

 umí řešit slovní úlohy s využitím 
soustavy dvou lineárních rovnic 
se dvěma neznámými 

 používá ekvivalentní úpravy při 
řešení soustavy dvou rovnic 

 sestaví podle slovní úlohy rovnici 
jako rovnost dvou výrazů 

 provádí zkoušku řešení soustavy 
dvou rovnic o dvou neznámých  

 ověří správnost řešení slovní 
úlohy 

 rozhodne, zda soustava dvou 
rovnic o dvou neznámých má 
řešení a ověří, zda řešení patří do 
zadaného číselného oboru   

základní pojmy a metody řešení soustavy 

rovnic, grafické řešení soustavy dvou 

lineárních rovnic se dvěma neznámými, slovní 

úlohy řešení pomocí soustavy dvou lineárních 

rovnic se dvěma neznámými 

pokrytí průřezových témat 

OSV - kooperace a kompetice, rozvoj schopností poznávání, seberegulace a 
sebeorganizace 

PODOBNOST 

výstupy učivo 

 zná pojem podobnost a umí 
rozlišit jeho význam v běžném 
životě a v matematice 

 chápe pojem koeficientu 
podobnosti 

 umí využívat věty o podobnosti 
trojúhelníků při řešení úloh 

podobnost geometrických útvarů, podobnost 

trojúhelníků 

pokrytí průřezových témat 

OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, rozvoj schopností poznávání 

FUNKCE 

výstupy učivo 
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 ovládá pojem funkce a pojem 
monotónnost funkce 

 ovládá definici lineární funkce a 
umí sestrojit její graf 

 užívá lineární funkci při řešení 
soustavy dvou lineárních rovnic 
se dvěma neznámými 

 chápe rozdíl mezi přímou a 
nepřímou úměrností a ovládá 
jejich grafy 

historie pojmu funkce, pojem funkce, funkce 

rostoucí, klesající, konstantní, lineární funkce, 

graf lineární funkce, přímá úměrnost, nepřímá 

úměrnost 

  

pokrytí průřezových témat 

OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace a kompetice, rozvoj 
schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace 

GONIOMETRICKÉ ROVNICE 

výstupy učivo 

 zná definice goniometrických 
funkcí jako poměru stran v 
pravoúhlém trojúhelníku 

 umí řešit pravoúhlý trojúhelník 

poměry délek stran pravoúhlého trojúhelníku, 

funkce sinus x, kosinus x, tangens x, 

kotangens x, řešení pravoúhlého trojúhelníku, 

slovní úlohy řešené využitím goniometrických 

funkcí 

pokrytí průřezových témat 

OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, rozvoj schopností poznávání, 
seberegulace a sebeorganizace 

JEHLAN, KUŽEL A KOULE 

výstupy učivo 

 zvládne základní výpočty pro 
objem a povrch jehlanu, kužele a 
koule 

jehlan a jeho síť, objem a povrch jehlanu, 

kužel a jeho síť, objem a povrch kužele, 

objem a povrch koule 

pokrytí průřezových témat 

OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

FINANČNICTVÍ 

výstupy učivo 

 zvládne základní pojmy z oblasti 
finančnictví 

 ovládá jednoduché a složené 
úrokování 

 sestaví jednoduchý rozpočet 
domácnosti, uvede hlavní příjmy 
a výdaje 

 rozliší pravidelné a jednorázové 

peníze a inflace, jednoduché úrokování, 

určování počtu dní úrokovací doby, složené 

úrokování, mince, bankovky a platební karty  

 

hospodaření - rozpočet domácnosti, úspory, 

investice, úvěry, splátkový prodej, leasing  
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příjmy a výdaje 
 zváží nezbytnost jednotlivých 

výdajů v hospodaření domácnosti 
 objasní princip vyrovnaného, 

schodkového a přebytkového 
rozpočtu domácnosti 

 dodržuje zásady hospodárnosti a 
vyhýbá se rizikům při 
hospodaření s penězi   

pokrytí průřezových témat 

OSV – kreativita, rozvoj schopností poznávání, seberegulace a sebeorganizace, VMEGS - 
Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané 

Virtuální firma 

Výstupy Učivo 

 vysvětlí, jakou funkci plní banky a 
jaké služby občanům nabízejí, 
vysvětlí význam úroku placeného 
a přijatého,  

 uvede nejčastější druhy pojištění 
a navrhne, kdy je využít, 

 uvede a porovná nejobvyklejší 
způsoby nakládání s volnými 
prostředky a způsoby krytí 
deficitu. 

úročení,  

pojištění,  

produkty finančního trhu pro investování 
a pro získávání prostředků 

hospodaření s penězi, majetkem a různými 
formami vlastnictví. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Seberegulace a sebeorganizace, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti; VDO - Občan, 

občanská společnost a stát 

 

4.3 Informační a komunikační technologie 

4. 3. 1 Informatika 

Předmět: Informatika (It) 
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 
1. Obsahové vymezení: 
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům 
dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti. Žáci se v tomto předmětu naučí 
nejen základy práce s PC, ale také vyhledávat, zpracovávat a využívat informace různého 
typu. Získají a osvojí si možnost elektronické komunikace.  
2. Časové vymezení: 
It bude na prvním stupni vyučován s následující dotací: 
5. ročník - 1 hodina 
It bude na druhém stupni vyučován s následující dotací: 
6. ročník - 1 hodina 
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3. Organizační vymezení: 
Výuka na prvním i druhém stupni je realizována v učebně výpočetní techniky. 

 
5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 Vyhledává informace 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 
plnohodnotnému soužití  

 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 
ostatními lidmi 

 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení 

se do společenského dění 

STRUKTURA PC A PERIFERIÍ 

výstupy učivo 

 využívá základní standardní 
funkce počítače a jeho nejběžnější 
periferi 

 respektuje pravidla bezpečné 
práce s hardware i software a 
postupuje poučeně v případě 
jejich závady 

 chrání data před poškozením, 
ztrátou a zneužitím 

Struktura PC 

Základní typy a funkce periferií 

Zásady bezpečné práce s informacemi 

Různé monosti zálohování dat 
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pokrytí průřezových témat 

MeV - PRT 
OSV - SaS , SRaSO 

PRÁCE S INFORMACÍ 

výstupy učivo 

 vyhledává informace na 
portálech, v knihovnách a 
databázích 

 při vyhledávání informací na 
internetu používá jednoduché a 
vhodné cesty 

 komunikuje pomocí internetu či 
jiných běžných komunikačních 
zařízení 

Pojem informace 

Vyhledávání informací na internetu 

Metody a nástroje vyhledávání informací  

Vhodné postupy při vyhledávání na internetu 

Formulace požadavku při vyhledávání na 

internetu, vyhledávací atributy 

MuV - KD 
MeV - KČPPMS 
OSV - SaS , K , PL , Ko , ŘPRD 

TEXTOVÝ A GRAFICKÝ EDITOR 

výstupy učivo 

 pracuje s textem a obrázkem v 
textovém a grafickém editoru 

Různé druhy textových editorů a popis jejich 

prostředí 

Textové editory Word a Openoffice 

Základní práce s formátováním textu, 

typografická pravdila psaní textu 

Práce s obrázkem v textovém editoru 

pokrytí průřezových témat 

MuV – PM; VMEGS - ES 

 
6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 Vyhledává informace 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
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 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 
plnohodnotnému soužití  

 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 
ostatními lidmi 

 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení 

se do společenského dění 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 je si vědom svých práv a povinností ve škole  

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 

výstupy učivo 

 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje 
jejich závažnost a vzájemnou 
návaznost 

Pozná dlaší způsoby elektronické 

komunikace-email, chat, telefonování a dalí 

nové trendy v informačních technologiích 

Hodnocení věrohodnosti informačních zdrojů 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
Ko , ŘPRD 

TEXTOVÝ A GRAFICKÝ EDITOR 

výstupy učivo 

 ovládá práci s textovými a 
grafickými editory 

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

Tvorba a editace jednoduchého textu a 

obrázku pomocí textových editorů 

Pracuje se styly, odrákami a číslováním 

Základní typologická pravidla (pouití tcrdé 

mezery.....) 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , ŘPRD 
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TABUKOVÝ EDITOR 

výstupy učivo 

 ovládá práci s tabulkovými 
editory a využívá vhodných 
aplikací 

Tabulkové editory a jejich vyuití 

Základní vyuití tabulkového editoru, seřazení 

dat, pouití vzorce, tvorba jednoduchého grafu 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , ŘPRD 

PREZENTACE INFORMACÍ 

výstupy učivo 

 pracuje s informacemi v souladu 
se zákony o duševním vlastnictví 

 používá informace z různých 
informačních zdrojů a 
vyhodnocuje jednoduché vztahy 
mezi údaji 

 zpracuje a prezentuje na 
uživatelské úrovni informace v 
textové, grafické a multimediální 
formě 

Prezentace informací (webové stránky, 

prezentační programy, multimédia) 

Prezentační programy:základy tvorby 

prezentace 

Zákon o duevním vlastnictví 

Propojení programů ze sady Microsoft Office 

pokrytí průřezových témat 

MeV 
KČPPMS , IVMSR , SMS , FVM 
OSV 
RSP , ŘPRD 

 

4.4 Člověk a jeho svět 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti 
žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a 
pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich 
prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují 
s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi, a 
vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a 
přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě 
poznání sebe a, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní 
vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem 
i problémům, (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek 
minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve 
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky 
a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 



 

256 

 

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející 
z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů 
jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení 
této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou 
pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při 
nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových 
návyků. 

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích 
oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke 
zdraví. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických 
okruhů. Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty 
vyučovacích předmětů a jejich vzdělávacího obsahu. 

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího 
okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve 
společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a 
představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz 
je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření 
přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly 
přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně 
rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy 
vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu, pomoci a 
solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. 
Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními 
právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, 
celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k 
prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu. 

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a 
proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se 
poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém 
okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k 
nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je 
vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je 
důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace 
z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby 
mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, 
veřejnou knihovnu atd. 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční 
soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i 
neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní 
tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a 
rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě 
praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o 
proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv 
lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, 
zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. 
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V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě 
poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce 
a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se 
seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka 
vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. 
Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování 
první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních 
situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin 
obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví 
a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá 
hodnota v životě člověka.  

Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci 
především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, 
řeší modelové situace atd. 
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí tím, že vede žáka k: 

 utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

 orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního 
rozpočtu 

 orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, 
zeměpisných a kulturních informací 

 rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání 
pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a 
výtvorech 

 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a 
jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně 
uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů 

 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní 
a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci 
prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti 
(možností a limitů) 

 utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání 
možností aktivního uplatnění při jejich ochraně 

 přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 

 objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu 
mohl uspět 

 poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich 
předcházení 

 poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání 
v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti 
druhých, včetně chování při mimořádných událostech. 
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4. 4. 1 Člověk a svět 

1. Obsahové vymezení 

Předmět Člověk a svět si klade za cíl seznámit žáky s okolním světem. 

Součástí obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět je dopravní výchova, výchova ke 
zdraví a zdravému životnímu stylu, bezpečí, prevence úrazů a první pomoc, ochrana 
člověka za mimořádných situací, prevence násilí a šikany, prevence sociálně 
patologických jevů. Důraz je kladen i na environmentální výuku a bližší seznámení s 
regionem. Učí se vnímat lidi, a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i 
krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a, přemýšlet o nich 
a chránit je na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně 
uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů. Na základě 
poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní 
vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem 
i problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti 
a východisko do budoucnosti. 

Principem členění učiva v 1. období (1. – 3. ročník) je roční cyklus, který v každoročním 
opakování přináší žákům nové náměty a žák – člověk, který zde prochází přírodou, se ji 
učí chápat, chránit a žít v ní. Výuka začíná s poznatky a činnostmi, které jsou žákům 
nejznámější a nejbližší (Moje rodina, Domov, Naše obec…), pokračuje skutečnostmi, 
které žáka významně ovlivňují (Naše škola, Povolání, Příroda a my…). Seznamují se se 
základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí 
soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Získávají orientaci 
v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu.  

Vede žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní 
a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci 
prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti 
(možností a limitů). 

Při výběru učiva hrají důležitou roli skutečnosti jako je umístění školy, realita nejbližšího 
okolí, ale i úroveň a zájem žáků o předmět. Důraz je kladen praktické poznávání 
místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v 
dopravní výchově). 

Vzdělávací oblast Člověk a svět ve 2. období (4. – 5. ročník) vybavuje žáky základními 
vědomostmi pro další předměty – přírodopis, fyzika, chemie, dějepis a zeměpis. Součástí 
předmětu je část zabývající se nejobecnějšími pojmy, jejich porozumění a dovednosti je 
správně používat. Další část předmětu je založena na činnostním – tvořivém učení, 
praktických pokusech a na pozorování. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální 
rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do 
dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, 
výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, 
o zdravotní prevenci i a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování 
a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které 
ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou 
odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci 
docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. Potřebné vědomosti 
a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že 
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pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové 
situace atd. 

Žáky vedeme k poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů 
a jejich předcházení, k poznávání a upevňování preventivního chování, účelného 
rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i 
zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech. 

Osvojování učiva je založeno na různých činnostech a hrách podporujících tvořivé 
poznávání, osvojování si potřebných návyků, dovedností a utváření vztahu k okolnímu 
světu. Důležitá je zde schopnost učitele vytvořit vhodné pracovní klima, které má žákům 
umožnit ověřit si vlastní poznatky a dovednosti v praxi a sladit základní životní potřeby 
a fyziologické funkce s realitou výuky a života školy. 

 
1. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 Vyhledává informace 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 má pozitivní vztah k učení 
 Je schopen přijmout osobní příklad 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
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 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 chápe základní ekologické souvislosti 

NAŠE ŠKOLA 

výstupy učivo 

 zná cestu do školy a zpět 
 zná jméno třídní učitelky a 

ředitelky školy 
 chová se ukázněně ve škole i 

mimo školu 

Jsem školák - změny v životě dítěte, adaptace 

na nové prostředí. 

Naše škola - poznávání budovy školy, názvy 

místností, bezpečnost. 

Naše třída - pojmenování předmětů ve třídě, 

pravidla správného chování. 

O přestávce - zásady bezpečnosti a hygieny. 

V budově školy - zaměstnanci školy, 

orientace, bezpečnost. 

Cesta do školy - nejkratší cesta do školy, 

dopravní prostředky, dopravní značky, 

bezpečnost. 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OSŠ; MuV – LV 
OSV – RSP , PL , Ko 

MOJE RODINA 

výstupy učivo 

 zná vztahy mezi rodinnými 
příslušníky (rodiče, děti, bratr, 
sestra, teta apod.) 

 umí pozdravit, slušně požádat o 
pomoc a poděkovat 

Popis domu či bytu, pojmenování místností, 

orientace v prostoru. 

Pojmenování a charakteristika členů rodiny, 

jejich postavení, úcta ke starším. 

Péče o miminko. 

Rodinná oslava- přání, dárek, zásady slušného 

chování. 

pokrytí průřezových témat 

MuV – LV; OSV - RSP , SaS , PL , MV, Ko; EV - VČP 

POVOLÁNÍ 

výstupy učivo 

 umí si uspořádat pracovní místo 
 umí si připravit pomůcky do 

školy 
 dokáže charakterizovat některá 

povolání 

Mimoškolní činnost, kroužky, koníčky. 

Povolání- pojmenování, popis práce, 

pomůcky. 

Čím chci být. 

Povolání rodičů. 

Seznámení s různými odvětvími lidské 

činnosti. 

Pracovní nástroje. 

pokrytí průřezových témat 

MuV – LV; OSV - RSP , SaS , MV , Ko; EV - ŽP 

ORIENTACE V ČASE 
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výstupy učivo 

 orientuje se v čase – rok, měsíc, 
týden, den, hodina 

 zná některé lidové zvyky 
 umí vyjmenovat dny v týdnu 

Názvy částí dne. 

Poznávání hodin. 

Dny v týdnu. 

Názvy denních jídel. 

Zásady správného stolování. 

Zásady zdravé výživy. 

Měsíce v roce, rozdělení do ročních období. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SRaSO; EV - ZPŽ 

LIDSKÉ TĚLO 

výstupy učivo 

 dodržuje základní hygienické 
návyky 

 umí pojmenovat části lidského 
těla 

Můj kamarád. 

Popis částí těla. 

Charakteristika zdraví. 

Rozdíl mezi nemocí a úrazem. 

Důležitá telefonní čísla. 

Poučení o bezpečnosti. 

MuV – LV 
OSV – RSP , SaS , SRaSO , Ko 
EV – ZPŽ 

PŘÍRODA A MY 

výstupy učivo 

 zná a dodržuje základní pravidla 
pro chodce 

 má povědomí o možném 
nebezpečí při setkání s cizími 
osobami 

 dodržuje zásady bezpečného 
chování 

 reaguje na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

 zná čtvero ročních období a umí 
je charakterizovat 

 umí popsat změny v přírodě 
podle ročního období 

 umí časově zařadit Vánoce a 
Velikonoce 

 umí vyprávět o svém domově, 
bydlišti a okolí  

Charakteristika období. 

počasí na podzim,vhodné oblečení 

Činnosti dětí na podzim. 

Práce na poli. 

Podzimní úroda. 

Třídění plodů na ovoce a zeleninu. 

Charakteristika zimy, příprava na zimu. 

Stěhovaví ptáci. 

Krmítko, krmelec. 

Počasí v zimě, vhodné oblečení. 

Zimní sporty a hry. 

Charakteristika jara, jarní měsíce v roce. 

Rostliny na jaře. 

V sadu a na zahradě. 

OSV – RSP; EV – E , ZPŽ 

 
 

2. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 Je schopen přijmout osobní příklad 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 chápe základní ekologické souvislosti 

ZAČÍNÁ ŠKOLA 

výstupy učivo 

 zná název školy 
 orientuje se v místě svého 

bydliště, v okolí školy, v místní 
krajině 

Cestou do školy (dopravní značky, 

bezpečnost) 

rozdíly mezi městským a vesnickým 

prostředím 
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 zná a dodržuje základní pravidla 
pro chodce 

 dodržuje zásady bezpečného 
chování 

VDO – OSŠ 
MuV – LV 
OSV – RSP , SaS , SRaSO , PH , PL , MV , Ko , KaK 

NAŠE OBEC, KRAJINA KOLEM NÁS 

výstupy učivo 

 orientuje se v místě svého 
bydliště, v okolí školy, v místní 
krajině 

 zná některé lidové a místní zvyky 
a tradice 

Název obce a části, ve které bydlí  

význačné orientační body, historická a 

památná místa v obci  

Chráněná krajinná oblast, práce s mapou.  

Podmínky života na Zemi. 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OSŠ 
MuV – LV , EP 
OSV – RSP , SaS , PL , MV , Ko 
EV – ZPŽ , ŽP , VČP 

MOJE RODINA 

výstupy učivo 

 zná širší příbuzenské vztahy 
 projevuje toleranci k ostatním 

spolužákům 

Rodinná oslava. Domov. Průběh lidského 

života od narození k dospělosti.  

Povinnosti členů rodiny - domov, vztahy mezi 

členy rodiny, pravidla rodinného života, práva 

a povinnosti jejich členů. 

Umíš se chovat?  

vztahy mezi lidmi, osvojování vhodného 

chování k ostatním spolužákům  

pokrytí průřezových témat 

MuV – LV 
OSV – RSP , SaS , PL , MV , Ko , ŘPRD 
EV – ZPŽ 

RODINNÁ OSLAVA 

výstupy učivo 

 orientuje se v síti obchodů a 
služeb v nejbližším okolí 

 zná povolání rodičů 

Možnosti zaměstnání v naší obci. Pracovní 

dny, dny pracovního volna 

pracovní činnosti lidí, tělesná a duševní práce 

různá povolání, volný čas a jeho využití 

pokrytí průřezových témat 

MuV – LV 
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OSV – RSP , SaS , SRaSO , PL , MV , Ko 
EV – VČP 

LIDÉ A ČAS 

výstupy učivo 

 rozlišuje minulost, přítomnost, 
budoucnost 

 poznává hodiny a minuty 
 zná některé lidové a místní zvyky 

a tradice 

Měsíce ve školním a kalendářním roce. Dělení 

měsíců na týdny, týdny na dny, části dne na 

hodiny. Poznávání hodin. 

pokrytí průřezových témat 

MuV – LV 
OSV 
RSP , Ko 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

výstupy učivo 

 dodržuje základní hygienické 
návyky 

 umí pojmenovat části lidského 
těla 

 zná názvy běžných onemocnění 
 zná a dodržuje základní pravidla 

pro chodce 
 dodržuje zásady bezpečného 

chování 

Zdravá výživa. Péče o chrup. Osobní hygiena 

a její význam. Čistota prostředí. Úraz – 

nemoc. Důležitá telefonní čísla. Ošetření 

odřeniny. 

llidské tělo, péče o zdraví, správná 

životospráva  

Dopravní značky v naší obci 

znalost pravidel silničního provozu  

Osobní bezpečí krizové situace a situace 

hromadného ohrožení. 

pokrytí průřezových témat 

OSV – RSP , SaS , SRaSO , PH 
EV – ZPŽ 

 

ZMĚNY V MÍSTNÍ KRAJINĚ 

výstupy učivo 

 pozoruje, popíše a porovná 
proměny přírody v jednotlivých 
ročních obdobích 

 má povědomí o významu 
životního prostředí pro člověka 

Charakteristika ročních období, pozorování 

změn počasí, reakce rostlin a živočichů na 

roční období  

pokrytí průřezových témat 

OSV – RSP 
VMEGS – ES 
EV – E , ZPŽ , ŽP , VČP 
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POKOJOVÉ ROSTLINY 

výstupy učivo 

 Péče o nenáročné rostliny ve třídě. 

pokrytí průřezových témat 

EV – ZPŽ , ŽP , VČP 

PŘÍRODA KOLEM NÁS 

výstupy učivo 

 umí pojmenovat běžně se 
vyskytující stromy, keře, byliny a 
zemědělské plodiny 

 zná a umí pojmenovat domácí 
zvířata 

Hospodářská zvířata – užitek, péče o ně. 

rozlišení živé a neživé přírody  

Ekologie životního prostředí – jehličnaté a 

listnaté stromy. 

Zvířata a rostliny v našem okolí.Společenství 

lesa a louky.Společenství pole a rybníka. 

EV – E , ZPŽ , ŽP , VČP 

 
3. ROČNÍK- DOTACE: 3, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 Vyhledává informace 
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
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 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 má pozitivní vztah k učení 
 Je schopen přijmout osobní příklad 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  

 
 

KRAJINA KOLEM NÁS 

výstupy učivo 

 orientuje se v plánku obce 
 určí hlavní a vedlejší světové 

strany 

Krajina kolem nás. Okolí školy. 
Označí riziková místa a situace na mapě 
obce (přechody, křižovatky) 
Hlavní a vedlejší světové strany. 
Práce s kompasem a buzolou. 
Barvy na mapě. Orientace podle mapy.  
Turistické značky. 
Určení světových stran v terénu.  
Orientace podle hvězd. 

pokrytí průřezových témat 

OSV – RSP; VMEGS – ES; EV – E , ZPŽ , ŽP , VČP 

TYPY KRAJINY U NÁS 

výstupy učivo 
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 zná nejbližší města, krajské a 
hlavní město 

 rozliší přírodní a umělé prvky v 
okolní krajině a vyjádří různými 
způsoby její estetické hodnoty a 
rozmanitost 

Vodní toky a plochy u nás. 
Naše republika a sousední státy.  
Hlavní město. 
Státní symboly, armáda ČR. 
 

pokrytí průřezových témat 

OSV – RSP; VMEGS – ES; EV – E 

LIDÉ A TECHNIKA 

výstupy učivo 

 zná běžně užívané výrobky, ví, 
čemu slouží 

 pozná význam a potřebu nástrojů, 
přístrojů a zařízení v domácnosti  

 projevuje toleranci k přirozeným 
odlišnostem spolužáků, jejich 
přednostem i nedostatkům 

Největší světové vynálezy 
Kolo a dopravní prostředky 
Elektrické přístroje 
Práce s počítačem 

OSV - RSP 

NAŠE OBEC A NÁŠ KRAJ 

výstupy učivo 

 zná základní údaje z historie a 
současnosti obce 

 pozná významné památky a 
památky v okolí bydliště  

Povrch okolí naší obce. Historie naší obce. 
Zajímavosti v naší obci. Život v obci v 
současnosti. Tradice. 
Doprava, zemědělství a průmysl v obci. 
Nejbližší okolí obce. Region – Kyjov, 
Hodonín 

VDO - OSŠ, OOSS; MeV - KČPPMS; OSV - RSP, SaS, Ko; VMEGS - OES; EV - ŽP, VČP 

LIDÉ A ČAS 

výstupy učivo 

 seznámí se s významnými rodáky 
Šardic a významnými postavami 
českých dějin 

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

Poznávání minulosti z pověstí. Význam 
pověstí a lidových zvyků. 
Nejznámější pověsti našich dějin (O 
Čechovi, O Krokovi, O Libuši, O Horymírovi) 

OSV – RSP , SRaSO , Ko 

ČLOVĚK - PÁN TVORSTVA? 
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výstupy učivo 

 uplatňuje zdravotně preventivní 
návyky v životě, projevuje 
vhodným chováním a činnostmi 
vztah ke zdraví 

 rozlišuje části lidského těla, má 
povědomí o stavbě lidské kostry a 
svalstva 

 uplatňuje zásady bezpečného 
chování v přírodě a silnici 
(chodec, cyklista) tak, aby 
neohrožoval zdraví své a jiných 

 předvídá, co může být v jeho okolí 
nebezpečné, nebezpečí se snaží 
vyhýbat 

 reaguje adekvátně na pokyny 
dospělých při mimořádných 
událostech  

 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 

 

Lidské rasy. 
Kostra a kosti. Svalstvo. Srdce a krevní 
oběh.Kůže. Dýchací ústrojí. Trávící a 
vylučovací ústrojí. Mozek a nervy. 
Etapy lidského života. 
Lidské smysly – zrak, sluch, čich, hmat, chuť  
Péče o zdraví, ovládání způsobů 
komunikace s operátory tísňových linek . 
 
 
 
Chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla 
slušného chování, ohleduplnost, etické 
zásady, zvládání vlastní emocionality; 
rizikové chování, předcházení konfliktům. 
 

 

OSV - RSP , PL , MV, Ko 

ZA POZNÁVÁNÍM NEŽIVÉ PŘÍRODY 

výstupy učivo 

 pozoruje, popíše a porovná 
viditelné proměny v přírodě v 
jednotlivých ročních obdobích  

Vzduch – proudění, složení, kvalita ovzduší 

Voda – teplota, koloběh, čistota a význam 

Půda – vrstvy, složení, význam 

pokrytí průřezových témat 

MeV – KČPPMS; OSV – RSP; VMEGS – OES; EV – ŽP, VČP 

VĚCI KOLEM NÁS 

výstupy učivo 

 umí pozorovat, rozlišovat a 
popsat některé vlastnosti a změny 
látek  

 rozlišuje přírodniny, lidské 
výtvory, suroviny 

Živá a neživá příroda. Lidské výtvory. 

Původ surovin, obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje. 

Voda. 

Rozpustné a nerozpustné látky. Hořlavé a 

nehořlavé látky. 
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Ochrana přírody. 

pokrytí průřezových témat 

MeV – KČPPMS; OSV – RSP; VMEGS – OES; EV – ŽP, VČP 

ŽIVOT V PŘÍRODĚ 

výstupy učivo 

 zná základní rozdělení živočichů, 
umí popsat rozlišovací znaky a 
stavbu těla 

 umí pojmenovat části rostlin 
 má povědomí o významu 

životního prostředí 

Život v přírodě. Příroda v okolí obce, 
chráněná oblast. 
Byliny a dřeviny. Ovoce a zelenina 
Zvířata – obratlovci a bezobratlí. Hmyz. 
Rostliny na polích a lukách. Obiloviny. 
Zvířata na polích a lukách 
Les - význam. Lesní rostliny a zvěř. Ochrana 
lesa. 
U vody – ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, 
savci. 
Ochrana přírody. 
Rizika v přírodě – rizika spojená s ročními 
obdobími a sezónními činnostmi; 
mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy a ochrana před nimi 
 

pokrytí průřezových témat 

MeV – KČPPMS; OSV – RSP; EV – E , ZPŽ , ŽP , VČP 

 
4. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ ČAS 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vyhledává informace 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE K UČENÍ 
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 vyhledává informace 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 organizuje vlastní učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

výstupy učivo 

 Určí a vysvětlí polohu svého bydliště 
na mapě vzhledem ke krajině a státu  

 ukáže na mapě polohu ČR a svého 
bydliště 

 vyjmenuje hlavní orgány státní 
moci 

 vyjmenuje státní symboly a 
vysvětlí jejich význam 

 popíše bezpečnou cestu do školy 
pojmenuje dopravní značky, 
správně a bezpečně přejde po 

Naše vlast, náš domov,; ČR – postavení v 
Evropě; ČR – demokratický stát; Státní 
zřízení; Prezident, vláda a parlament; 
armáda ČR ,Státní symboly; Památná místa, 
Rizikové situace – doprava v obci 
Střední Čechy; Polabí; Severovýchodní 
Čechy; Severní Čechy; Severozápadní 
Čechy; Západní Čechy; Jižní Čechy; Střední 
Povltaví; Českomoravská vrchovina; 
Severní Morava a Slezsko; Valašsko; 
Moravské úvaly; Jižní Morava; Brno a okolí; 
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zemní komunikaci 

 jednotlivé regiony ukáže na mapě 
 vyhledává jednoduché údaje v 

mapě 

 přiřadí jednotlivým regionům 
jejich typické zvláštnosti přírody, 
hospodářství, kultury atd. 

Praha - hlavní město ČR 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – Občan, občanská společnost a stát;  
VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a 
svět nás zajímá; 
 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Vztah člověka k prostředí 

PRÁCE S MAPOU 

Výstupy učivo 

 určí světové strany na mapě a v 
přírodě 

 rozliší vysvětlivky na mapě 
 vyhledává jednoduché údaje 

v mapách 
 Vyhledává na mapě jednoduché 

údaje o přírodních podmínkách, 
sídlištích lidí 

  Rozlišuje mezi náčrty a plány, 
mezi základními typy map 

 

 

Naše vlast, náš domov; ČR – postavení v 
Evropě; Nad mapou ČR; Světové strany na 
mapách; Barvy na mapách; Vysvětlivky; 
Měřítko map; Podstata a účel map; Druhy 
map, Povrch ČR, Vodstvo ČR 
 
 

VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Jsme 
Evropané 

LIDÉ KOLEM NÁS 

výstupy učivo 

 dodržuje pravidla školního i 
třídního řádu 

 všímá si chování druhých, které 
mu není lhostejné a adekvátně na 
ně reaguje 

 dokáže posoudit chování a 
jednání druhých 

 vyjmenuje lidské aktivity, které 
ovlivňují životní prostředí a 
navrhne možnosti ke zlepšení 
situace 

 vyjmenuje základní podmínky 

Chování lidí – pravidla slušného chování, 
ohleduplnost, etické zásady, zvládání 
vlastní emocionality; rizikové situace; 
rizikové chování, předcházení konfliktům 
Zákony; Vliv krajiny na život lidí 
Životní prostředí; Působení lidí na krajinu 
a životní prostředí 
Ochrana krajiny a životního prostředí 
Význam lesa pro krajinu a člověka 
Ekologie a ochrana prostředí 
Počasí a podnebí 
Půda a zemědělství 
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života a vysvětlí důležitost jejich 
ochrany 

- Vysvětlí závislost úrodnosti půdy na 

nadmořské výšce 

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

- orientuje se v základních 
formách vlastnictví; používá 
peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu 
nákupu a vrácené peníze, na 
příkladu ukáže nemožnost 
realizace všech chtěných výdajů, 
vysvětlí, proč spořit, kdy si 
půjčovat a jak vracet dluhy 

 

Nerostné suroviny 
soužití lidí – mezilidské vztahy, 
komunikace, principy demokracie 
právo a spravedlnost – základní lidská 
práva a práva dítěte, práva a povinnosti 
žáků školy, protiprávní jednání a korupce, 
právní ochrana občanů a majetku včetně 
nároku na reklamaci, soukromého 
vlastnictví, duševních hodnot  

hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, 
příjmy a výdaje domácnosti;  hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz, způsoby 
placení; banka jako správce peněz, 
úspory, půjčky 
 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah 
člověka k prostředí 

LIDÉ A ČAS 

výstupy učivo 

 orientuje se v jednotkách času 
 pracuje s časovou osou 
 vyhledává informace v 

encyklopediích, na internetu atd. 
 zdůvodní význam historických 

památek a chráněných oblastí 
 interpretuje základní údaje o 

osidlování, životě, práci a činech 
předků na našem území. 

 srovná život a práci předků se 
současností 

 objasní historické důvody pro 
zařazení státních svátků a 
významných dnů 

 vyhledá v knihách, na internetu, v 
mapách památná místa ve svém 
bydlišti 

Měření času, objemu, délky, teploty, 
hmotnosti. 
Roční období, střídání dne a noci 
Lidské generace; naši předkové; nejstarší 
osídlení naší vlasti; staré české pověsti; 
Velká Morava; počátky českého 
přemyslovského státu; říše posledních 
Přemyslovců; Lucemburkové; rozkvět 
českého státu za Karla IV; husitství; 
Jagellonci a počátky habsburského soustátí; 
Bílá hora, třicetiletá válka. 

pokrytí průřezových témat 

VÝCHOVA V MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH – Evropa a 
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svět nás zajímá 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

výstupy učivo 

Dělí přírodu na živou a neživou 

Objasní pojem ekosystém 

Definuje pojem ekologie 

Definuje houby jako nezelené organizmy 
Definuje pojem voda, vzduch, půda 
 

stručně charakterizuje specifické 
přírodní jevy a z nich vyplývající 
rizika vzniku mimořádných událostí; 
v modelové situaci prokáže schopnost 
se účinně chránit 

 

Příroda živá a neživá 
Živé organizmy 
Ekosystém les, pole, louka, rybník, řeka, 
lidské obydlí 

rizika v přírodě – rizika spojená 
s ročními obdobími a sezónními 
činnostmi; mimořádné události 
způsobené přírodními vlivy a ochrana 
před nimi 

 

pokrytí průřezových témat 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské 
aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 
výstupy učivo 

Vlastními slovy uvede možnosti 
ochrany přírody 

Člověk a příroda 
Význam půdy 
Význam lesů 
Jak chránit přírodu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a 
sebeorganizace, Psychohygiena, Komunikace, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
výstupy učivo 

• účelně plánuje svůj čas pro 
učení, práci, zábavu a odpočinek 
podle vlastních potřeb 
s ohledem na oprávněné nároky 
jiných osob 

• uplatňuje účelné způsoby 
chování v situacích ohrožujících 
zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné 
události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a 
vyvodí odpovídající závěry pro 
své chování jako chodec a 
cyklista 

péče o zdrav - zdravý životní styl, denní 
režim, správná výživa, výběr a způsoby 
uchovávání potravin, vhodná skladba 
stravy, pitný režim 

návykové látky a zdraví – návykové 
látky, hrací automaty a počítače, 
závislost, odmítání návykových látek, 
nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médií 

osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a 
nevhodná místa pro hru, bezpečné chování 
v rizikovém prostředí, označování 
nebezpečných látek; bezpečné chování 
v silničním provozu dopravní značky; 
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• předvede v modelových 
situacích osvojené jednoduché 
způsoby odmítání návykových 
látek 

• uplatňuje základní dovednosti a 
návyky související s podporou 
zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

 

předcházení rizikovým situacím v dopravě 
a v dopravních prostředcích (bezpečnostní 
prvky), šikana, týrání, 

mimořádné události a rizika ohrožení 
s nimi spojená – postup v případě 
ohrožení (varovný signál, evakuace, 
zkouška sirén); požáry (příčiny a 
prevence vzniku požárů, ochrana 
a evakuace při požáru); integrovaný 
záchranný systém 

 
 

pokrytí průřezových témat 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a 
sebeorganizace, Psychohygiena, Komunikace, Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
 

 
5. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 Vyhledává informace 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 



 

275 

 

 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 organizuje vlastní učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

výstupy učivo 

 jednotlivé regiony ukáže na mapě 
 vyhledává jednoduché údaje v 

mapě 
 přiřadí jednotlivým regionům 

jejich typické zvláštnosti přírody, 
hospodářství, kultury atd. 

Střední Čechy; Severovýchodní Čechy; 
Severní Čechy; Severozápadní Čechy; 
Západní Čechy; Jižní Čechy; Střední 
Povltaví; Českomoravská vrchovina; 
Severní Morava a Slezsko; Valašsko; 
Moravské úvaly; Jižní Morava; Brno a okolí; 
Praha - hlavní město ČR 
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riziková místa a situace 
armáda ČR 
rizika v přírodě – rizika spojená s ročními 
obdobími a sezónními činnostmi; 
mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy a ochrana před nimi 
 

Envirometální výchova – lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka 
k prostředí 

Lidé kolem nás 

výstupy učivo 

 dodržuje pravidla školního i 
třídního řádu 

 všímá si chování druhých, 
které mu není lhostejné a 
adekvátně na ně reaguje 

 uvádí významné podniky a 
služby v regionu a obchody a 
firmy ze svého okolí 

 vyjmenuje svá práva (práva 
dítěte a žáka); 

 sám se chová v souladu 
pravidel slušného chování a 
dodržuje práva druhých 

 sám upozorní na špatné 
chování lidí a snaží se najít 
správné řešení problému 

 předvede v modelových 
situacích používání peněz v 
běžném životě 

Soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, 
obchod, principy demokratizace 
Základní lidská práva a práva dítěte 
Práva a povinnosti žáků školy 
Vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, 
společné 
Peníze - rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti;  
hotovostní a bezhotovostní forma peněz, 
způsoby placení; banka jako správce peněz, 
úspory, půjčky 
 
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní 
emocionality; rizikové situace; rizikové 
chování, předcházení konfliktům 
 

Výchova demokratického občana – občan, občanská společnost, stát, 
osobnostní a sociální výchova – řešení problémů, rozhodování situací 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

výstupy učivo 

 sestaví si denní režim s 
ohledem na učení, práci, 
zábavu a odpočinek. 

 demonstruje bezpečné chování 
za mimořádných a krizových 
situacích (šikana, týrání) 

 předvede praktické modelové 
situace odmítání návykových 
látek 

 dodržuje základní hygienické 
zásady; 

stavba těla, základní funkce a projevy  
zdravý životní styl, denní režim, správná 
výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, 
vhodná skladba stravy, pitný režim, nemoci 
přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, 
HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, prevence 
nemocí a úrazů, první pomoc, při drobných 
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena  
návykové látky a zdraví  
krizové situace – vhodná a nevhodná místa 
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 rozliší drobné a závažné 
poranění 

 předvede v modelových 
situacích ošetření a zajištění 
lékařské pomoci. 

 chová se ke svým spolužákům 
ohleduplně 

pro hru,  
bezpečné chování v silničním provozu  
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického 
a duševního zdraví  
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi 
spojená  

pokrytí průřezových témat 

Osobnostní a sociální výuka – sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganize, 
psychohigiena, řešení problémů, rozhodování situací 

ZÁKLADY SEXUÁLNÍ VÝCHOVY 

výstupy učivo 

 rozlišuje rozdíly mezi ženským a 
mužským pohlavím 

 orientuje se v problematice 
sexuálního chování 

partnerství, manželství, rodičovství, 
základy sexuální výchovy – rodina, vztahy 
v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, 
etická stránka vztahů, etická stránka 
sexuality 
 

Osobnostní a sociální výuka – sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganize, 
psychohigiena, řešení problémů, rozhodování situací, mezilidské vztahy, poznávání lidí 

OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

výstupy učivo 

 rozlišuje příčiny úrazů, případně 
příznaky běžných nemocí a 
uplatňuje zásady jejich prevence, 
případně léčby  

 v modelové situaci uplatní 
správný postup při zásahu jiného 
člověka elektrickým proudem  

 ošetři úrazy různého charakteru 
 charakterizuje základní složky, 

funkce a činnosti integrovaného 
záchranného systému 

 rozlišuje situace, kdy lze a kdy 
nelze uhasit požár 

 pozná zneužívající osobu 
(blízkou, ale i neznámou), 
rozezná rizikové situace, riziková 
místa i rizikové osoby a řekne ne 
na nevhodné návrhy, má základní 
právní povědomí, umí přivolat 
pomoc 

osobní bezpečí, krizové situace – 
vhodná a nevhodná místa pro hru, 
bezpečné chování v rizikovém prostředí, 
označování nebezpečných látek; 
bezpečné chování v silničním provozu 
dopravní značky; předcházení 
rizikovým situacím v dopravě 
a v dopravních prostředcích 
(bezpečnostní prvky), šikana, týrání, 
sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné 
formy násilí v médiích,  
přivolání pomoci v případě ohrožení 
fyzického a duševního zdraví – služby 
odborné pomoci, čísla tísňového volání, 
správný způsob volání na tísňovou 
linku 
mimořádné události a rizika ohrožení 
s nimi spojená – postup v případě 
ohrožení (varovný signál, evakuace, 
zkouška sirén); požáry (příčiny a 
prevence vzniku požárů, ochrana 
a evakuace při požáru); integrovaný 
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záchranný systém 
 

Integrovaný záchranný systém 

Osobnostní a sociální výuka – sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganize, 
psychohigiena, řešení problémů, rozhodování situací, mezilidské vztahy, poznávání lidí 

 

4.5 Člověk a společnost 
 
Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi 
a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické 
společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně 
historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných 
souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými společenskými jevy 
a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření 
společenského klimatu. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí 
vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje 
přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní 
obrany. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, 
xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských 
práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k 
ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji 
finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i při 
mimořádných událostech.  

Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité 
pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazích v občanském 
životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i 
současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a 
vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích. 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova 
k občanství. Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast Člověk a 
jeho svět. Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a 
do celého života školy a mají přímou vazbu zejména na společenskovědní část 
vzdělávacího oboru Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve 
vzdělávací oblasti Člověk a příroda. 

Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho 
hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity 
historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je 
zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj 
společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na 
dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. 
Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je 
rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe 
proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie 
není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením 
otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru 
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a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány 
prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních. 

Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí 
s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských 
vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti 
druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých 
životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s 
hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly 
důležitých politických institucí a orgánů, včetně činností armády, a ukazuje možné 
způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat 
mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní 
názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, 
posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k 
aktivní účasti na životě demokratické společnosti. 
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí tím, že vede žáka k: 

 rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních 
společenství, utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře 

 odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a 
vzájemné podmíněnosti v reálném a historickém čase 

 hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s 
obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku 

 utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost 

 rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního 
výběru a hodnocení faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů 
současnosti i minulosti 

 vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální 
texty společenského a společenskovědního charakteru  

 rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, 
politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; 
k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách 
a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních 

 úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke 
kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství 

 uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, 
rizikových i mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu 

 získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o 
veřejné záležitosti  

 utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického 
sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti 
druhých lidí 

 orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního 
(rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci 
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 utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k 
rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v 
zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve 
společnosti  

 rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících 
základním principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči 
myšlenkové manipulaci 

 uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, 
citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému 
obhajování svých práv 

4. 5. 1 Dějepis 

1. Obsahové zaměření 
Vzdělávací oblast Člověk a společnost obsahuje vzdělávací obory Dějepis a Občanská 
výchova. Svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni. 
Učivo dějepisu je rozděleno do těchto učebních celků: člověk v dějinách, počátky lidské 
společnosti, nejstarší civilizace a kořeny lidské kultury, křesťanství a středověká Evropa, 
objevy a dobývání, počátky nové doby, modernizace společnosti, moderní doba, 
rozdělený a integrující svět. Obsah těchto celků velmi úzce souvisí s učivem zeměpisu, 
občanské a rodinné výchovy. Společná témata se objevují také v hudební a výtvarné 
výchově, případně ve fyzice. 
Opačně lze zase najít témata z dějepisu v uváděných předmětech. Ve svých výstupech se 
dějepis zabývá tematickými okruhy průřezových témat: Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova 
demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova. 
Cílem dějepisu není předložení základních poznatků o konání člověka v minulosti, ale 
hlavně kladení otázek po významu historických události pro dnešek. Žáci poznávají 
způsob života, kulturu a chápou souvislosti nejen chronologické, ale také souvislosti 
mezi příčinou, průběhem  
a důsledkem historických událostí. Získávají tak celistvý a objektivní obraz historie 
lidstva dramatickým příběhem pomocí otázky: Proč? Nacházejí odpovědi, které jim 
ukáží, že historie není uzavřená minulost, nudná fakta, historické pojmy, ale cesta k 
pochopení problémů dnešního světa, ve kterém si budou hledat svoje místo a 
budoucnost. Pochopí, že tato budoucnost musí být oproštěna od rasismu, xenofobie, 
intolerance, extremismu, nerovnoprávnosti. 
V hodinách se žáci budou učit kooperativním činnostem, jako možným prostředkům k  
získávání nových informací.  
 
2. Časové vymezení 
Hodinová dotace dějepisu v jednotlivých ročnících: 
6. ročník – 2 hodiny 
7. ročník – 2 hodiny 
8. ročník – 1 hodina 
9. ročník – 2 hodiny 
 
3. Organizační vymezení 
Hodiny dějepisu nejsou dělené. Vyučuje se v kmenové třídě, ale podle možností se 
využívají učebny s videem nebo počítači. Většina učiva je doplněna vhodným 
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ilustračními materiály – nástěnné mapy, mapky do lavic, projekty na magnetické tabule, 
obrázky, ilustrace, encyklopedie a samozřejmě audiovizuální pomůcky. 

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 Volí vhodné způsoby 
 Vyhledává informace 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
 činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
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 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 Diskutuje o výsledcích svého učení 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení 

se do společenského dění 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  



 

283 

 

 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  

VÝZNAM ZKOUMÁNÍ DĚJIN, ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O DĚJINÁCH, HISTORICKÉ PRAMENY 

výstupy učivo 

 vysvětlí smysl zkoumání historie, 
zná důvody proč ji poznáváme 

 na příkladech objasní práci 
historika 

 uvede příklady historických 
pramenů, možno i názorně 

 pracuje s pojmy /historické 
prameny hmotné,.../ a jejich 
významem /archiv – 
dokumenty,.../ 

Historické vědy, dějepis 

Hmotné prameny, archeologie, muzea, 

archivy, knihovny 

Práce s mapou, mapovými značkami 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , EP; OSV - RSP , K , Ko , ŘPRD; EV - ŽP 

HISTORICKÝ ČAS A PROSTOR 

výstupy učivo 

 pochopí princip práce s časovou 
přímkou, orientuje se v his. čase 

 rozliší, pojmenuje a na časové 
přímce zařadí hlavní období 
historie  

Seznámení s časovou přímkou, orientace v 

termínech "před naším letopočtem a našeho 

letopočtu" 

Kalendáře 

pokrytí průřezových témat 

MuV - PM; OSV - SRaSO , K , KaK , ŘPRD; VMEGS - OES; EV - VČP 

ČLOVĚK A LIDSKÁ SPOLEČNOST V PRAVĚKU 

výstupy učivo 

 ve správném pořadí vyjmenuje 
vývojové stupně člověka a jejich 
rozdílné znaky 

 vyjmenuje znaky paleolitu a 
popíše život člověka v tomto 
období 

 u dalších období uvádí příčiny 

Rod Homo, pravěký člověk, kamenné 

nástroje, pravěké sošky 

Počátky zemědělství, řemesla, tkalcovství, 

zpracování mědi a výroba bronzu, oradlo, 

výroba železa 

Archeologické kultury, Keltové 

Práce s časovou přímkou 

Orientace na mapě 
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změn v kvalitě života provázející 
vývoj lidské společnosti 

 zná významná archeolog. 
naleziště u nás, rozliší 
nejzákladnější kultury na našem 
území 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OOSS; MuV - KD , LV , EP , PM; OSV - SaS , MV , Ko , ŘPRD; 
VMEGS - ES , OES; EV - ZPŽ , VČP 

NEJSTARŠÍ STAROVĚKÉ CIVILIZACE A JEJICH KULTURNÍ ODKAZ 

výstupy učivo 

 vysvětlí důvod rychlejšího vývoje 
v těchto oblastech porovnáním s 
jinými přírodními podmínkami 

 orientuje se na mapě  
 popíše kulturu starověkých států, 

na příkladech prokáže přínos pro 
dnešek 

Egypt, papyrus, Nil, zavlažovací kanály, 

Osobnosti 

Stavby, pyramidy, náboženství, balzamování, 

bozi, písmo, číslice 

Práce s časovou přímkou 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OOSS , PD; MuV - KD , LV , EP , PM , PSSS; MeV – KČPPMS; 
OSV - PL , MV , HPPE; VMEGS – OES; EV - ZPŽ , VČP 

ANTICKÉ ŘECKO A ŘÍM 

výstupy učivo 

 uvede příklady přínosu antické 
kultury pro další civilizace, na 
příkladech dokáže uvádět i 
konkrétní jména 

 chápe a umí vysvětlit důvody 
vzniku křesťanství, společné 
znaky s judaismem a vývoj po 
uznání za státní náboženství 

 pozná rozdíly mezi státním 
zřízením ve Spartě a v Aténách, 
později v různých obdobích 
Římské republiky, umí je 
porovnat 

 seřadí a objasní jednotlivé etapy 
vývoje antických států 

 popíše podmínky života, 
společenské rozvrstvení 

 uvede příklady známých 
osobností antického světa a jejich 

Orientace v době před naším a našeho 

letopočtu 

Stavby, náboženství, bozi, písmo, dědictví 

Antiky 

Osobnosti 
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přínosu pro dnešní civilizace 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OOSS , POPŽ;  
MuV - KD , LV , EP , PM , PSSS;  
OSV - RSP , SaS , PH , ŘPRD;  
VMEGS - ES , OES , JE; EV - E , VČP 

STŘEDNÍ EVROPA A JEJÍ STYKY S ANTICKÝM STŘEDOMOŘÍM 

výstupy učivo 

 pozná rozdíly mezi státním 
zřízením ve Spartě a v Aténách, 
později v různých obdobích 
Římské republiky, umí je 
porovnat 

 seřadí a objasní jednotlivé etapy 
vývoje antických států 

 popíše podmínky života, 
společenské rozvrstvení 

 uvede příklady známých 
osobností antického světa a jejich 
přínosu pro dnešní civilizace 

Náboženství,judaismu, křesťanství, vědy, 

stavitelství, osobnosti 

Zákoník, společenské skupiny, temné období, 

archaické období, klasické období, 

helénistické období, demokracie, městské 

státy, římská republika 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ , OOSS , POPŽ , PD 
OSV - RSP , SaS , MV , Ko; VMEGS - ES , OES , JE 

 
7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 Volí vhodné způsoby 
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
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 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 samostatně pozoruje 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Je schopen přijmout osobní příklad 
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 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 Diskutuje o výsledcích svého učení 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení 

se do společenského dění 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
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 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  

NOVÝ ETNICKÝ OBRAZ EVROPY 

výstupy učivo 

 má představu o periodizaci 
středověku 

 objasní osídlení Evropy po 
rozpadu západořímské říše a 
následném stěhování národů 

Práce s pojmem „našeho letopočtu“, zánik 

západořímské říše 

Stěhování národů  

pokrytí průřezových témat 

VDO – OOSS; MuV - KD , LV; OSV - SaS , K , MV , Ko; VMEGS - ES , JE 

UTVÁŘENÍ STÁTŮ V EVROPĚ  

výstupy učivo 

 má přehled o nově vznikajících 
státních útvarech, srovná 
charakteristické rysy různých 
kulturních oblastí 

Státní útvary ve východoevropském a 

západoevropském kulturním okruhu a jejich 

specifický vývoj 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OOSS; MuV – KD , LV , EP , PM , PSSS; OSV – RSP , MV , Ko; 
VMEGS – OES; EV – VČP 

ISLÁM A ISLÁMSKÉ ŘÍŠE  

výstupy učivo 

 popíše pokusy o podmanění 
evropských civilizací jinými 
národy 

 uvědomí si obohacení Evropy 
podněty jiných národů 

Vliv na Evropu /Arabové, Turci/ 

Nové poznatky, obohacení kultur 

VDO – OOSS; MuV – KD , LV , PM , PSSS; MeV – KČPPMS; 
OSV – RSP , SaS , MV , Ko , KaK;  
VMEGS – OES 

VELKÁ MORAVA A ČESKÝ STÁT 

výstupy učivo 

 orientuje se v situaci českého 
raně středověkého území  

 seznámí se s počátky politické 
organizovanosti Slovanů 

 zná nejdůležitější slovanské 
kmeny 

Historie vzniku prvních státních útvarů 

Jejich vnitřní vývoj a vliv na dění ve střední 

Evropě 

Osobnosti 
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VDO – OOSS; MuV – LV; OSV – RSP , SaS , PH , K , MV , Ko; VMEGS – ES 

NÁBOŽENSTVÍ 

výstupy učivo 

 učí se chápat úlohu křesťanství a 
víry v raně středověké 
společnosti 

 uvědomí si duchovní odkaz 
patronů českých zemí 

 objasní důvody a význam 
křížových výprav do Svaté země 

Křesťanství 

Papežství a císařství - vzájemné ovlivňování, 

schizma 

Křížové výpravy 

MuV – KD , LV , EP , PM; MeV – KČPPMS , IVMSR; OSV – RSP , PH , MV , Ko 
VMEGS – JE 

STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST 

výstupy učivo 

 orientuje se v počátcích 
přemyslovského státu 

 na příkl. komentuje vývoj vztahu 
státu a církve za vlády 
Lucemburků 

Struktura středověké společnosti 

Funkce jednotlivých společenských vrstev 

Panovníci 

VDO – OOSS; MuV – KD; OSV – Ko; VMEGS – JE 

KULTURA STŘEDOV. SPOLEČNOSTI 

výstupy učivo 

 na příkladech popíše románskou i 
gotickou kulturu u nás i v Evropě 

 orientuje se ve složení 
společnosti a způsobu života 
středověku 

Románské a gotické umění 

Architektura, umění a vzdělanost 

Osobnosti 

VDO – OOSS; MuV – KD , EP , PM; MeV – FVM; OSV – PH , MV; VMEGS – ES 

RENESANCE A HUMANISMUS 

výstupy učivo 

 chápe a pracuje s pojmy z oblasti 
renesance a humanismu a jejich 
uplatnění v kultuře, myšl. a živ. 
lidí 

 orientuje se v období počátku 
renesance a reformace 

Pojem, význam,vliv na praktický život, 

osobnosti 

Ukázky děl 

Osobnosti 

VDO – OOSS; MuV – KD , EP , PM; MeV – FVM; OSV – PH , MV; VMEGS – ES 

SNAHY O REFORMU CÍRKVE 
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výstupy učivo 

 vysvětlí problémy, které vedly ke 
kritice církvea směřovaly k 
českému reformnímu hnutí 

 popíše husitství, jeho průběh a 
výsledky, zná významné 
osobnosti tohoto období 

 dokáže přiřadit události a 
osobnosti Poděbradského a 
Jagellonského období- dokáže 
přiřadit události a osobnosti 
Poděbradského a Jagellonského 
období 

Jan Hus 

Snaha o reformu církve 

Husitská revoluce 

Osobnosti 

Doba polipanská 

VDO – OOSS; MuV – KD , PM; MeV – IVMSR; OSV – PL , MV , Ko; VMEGS – OES 

OBDOBÍ NOVOVĚKU 

výstupy učivo 

 osvojí si periodizaci novověku 
 poznává důvody a význam 

objevných plaveb 
 vysvětlí důsledky objevných 

plaveb 

Objevné plavby a počátky dobývání nových 

kolonií 

Technické vynálezy 

Rozvoj přírodních věd a jejich důsledky pro 

společenský vývoj 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
KD , PM 
OSV 
PL , MV , Ko 
VMEGS 
JE 

ČESKÝ STÁT A VELMOCI 15. – 17. STOLETÍ 

výstupy učivo 

 uvědomí si okolnosti vzniku 
středoevropského soustátí 

 chápe okolnosti vzniku 
habsburského soustátí, vymezí 
postavení českých zemí, chápe 
podstatu pojmů absolutismus a 
absolutní moc 

Vznik Habsburské monarchie,její snaha o 

centralizaci moci 

Stavovská monarchie 

Náboženská netolerance  

Stavovská povstání 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OOSS 
MuV – LV 
OSV – MV , Ko 
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VMEGS – JE 
EV – ŽP 

REFORMACE A REKATOLIZACE 

výstupy učivo 

 umí vysvětlit pojem reformace, 
její příčiny a cíle 

 učí se chápat rozdělení Evropy na 
katolický a protestantský blok 

 chápe důsledky náboženské 
nesnášenlivosti 

 objevuje pojem lidská práva 

Osobnosti reformace 

Vznik reformovaných církví 

Katolický a protestantský blok – náboženská 

nesnášenlivost 

Třicetiletá válka 

pokrytí průřezových témat 

VDO – POPŽ; MuV – KD , LV; OSV – MV; VMEGS – JE 

 

EVROPSKÉ ABSOLUTISTICKÉ MONARCHIE 

výstupy učivo 

 chápe podstatu pojmů 
absolutismus a absolutní moc, 

 seznámí se s situací v Evropě po 
třicetileté válce 

Příklady evropských monarchií a jejích 

panovníků  

Porovnání jejich způsobů vlády 

VDO – POPŽ , PD; MuV – KD , PM; OSV – MV; VMEGS – OES , JE 

BAROKO 

výstupy učivo 

 učí se rozpoznat znaky barokní 
kultury 

 dokáže přiřadit ukázky 
významných děl k jejich autorům 

 má základní povědomí o 
místopise historických památek 

Základní prvky baroka 

Architektura, umění, společenský život, věda 

Osobnosti evropského i českého baroka 

Památky 

Barokní kultura a počátky osvícenství 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OOSS; MuV – KD , EP , PM; OSV – RSP , PL , MV; VMEGS – OES , JE 

 
8. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 Volí vhodné způsoby 
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 Vyhledává informace 
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 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
 činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění 

podnikatelského záměru 
 chápe podstatu, cíl a riziko podnikání 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 

společenských hodnot 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 



 

293 

 

 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 projevuje ochotu věnovat celoživotnímu učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 Je schopen přijmout osobní příklad 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití  
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení 

se do společenského dění 
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KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  

KAPITALIZACE SPOLEČNOSTI 

výstupy učivo 

 uvědomí si rozpor mezi projevy 
absolutní moci a snahami 
liberálních občanů 

 chápe důsledek konečného 
rozbití středověkého způsobu 
života, hospodářství a politiky 

 chápe pojem kolonie 

Vznik manufaktur 

Ekonomické prvky ve způsobu vlády 

Liberalizace 

Kolonie 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OOSS; MuV – LV , PSSS; MeV – FVM; OSV – RSP , SaS , MV , Ko , HPPE; 
VMEGS – OES; EV – ZPŽ , VČP 

VZNIK USA 

výstupy učivo 

 uvědomuje si význam boje za Myšlenky osvícenců v praxi 
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svobodu 
 chápe význam osvícenství pro 

další vývoj společnosti v Evropě i 
na americkém kontinentu 

Události, osobnosti 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OSŠ , OOSS , POPŽ , PD; MuV – KD , LV , EP , PM , PSSS; 
OSV – K , MV , Ko , KaK , ŘPRD , HPPE; VMEGS – ES , OES;  
EV – ZPŽ 

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE  

výstupy učivo 

 chápe význam osvícenství pro 
další vývoj společnosti v Evropě i 
na americkém kontinentu 

Nový pohled na práva člověka 

Občanská společnosti 

Osobnosti 

Vliv na další země 

Osvícenští panovníci 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OOSS , POPŽ , PD 
MuV – LV , PM , PSSS 
OSV – SaS , SRaSO , Ko , KaK , ŘPRD , HPPE 
VMEGS – ES , JE 

NAPOLEONSKÉ OBDOBÍ 

výstupy učivo 

 uvědomí si hnutí národů za 
rovnoprávnost jako důsledek 
celoevropských společenských 
změn  

Změna v chápání poslání člověka, 

Napoleon Bonaparte - vliv na historii Evropy 

VDO – OOSS , POPŽ , PD; MuV – KD , LV , PSSS; 
OSV – K , PL , MV , Ko , ŘPRD , HPPE; VMEGS – ES , OES , JE 

NÁRODNÍ HNUTÍ VELKÝCH A MALÝCH NÁRODŮ. 

výstupy učivo 

 uvědomí si hnutí národů za 
rovnoprávnost jako důsledek 
celoevropských společenských 
změn  

 hledá souvislosti mezi revolučním 
děním v Evropě a počátky a 
průběhem národního obrození 

Myšlenky osvícenců 

Touha po spravedlivějším uspořádání 

Snahy malých národů o prosazení 

VDO – OOSS , POPŽ , PD; MuV – KD , LV , EP , PM , PSSS 
OSV – RSP , PH , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD , HPPE; VMEGS – ES , OES , JE 

UTVÁŘENÍ NOVODOBÉHO ČESKÉHO NÁRODA 
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výstupy učivo 

 hledá souvislosti mezi revolučním 
děním v Evropě a počátky a 
průběhem národního obrození 

 uvede některé příčiny vzniku 
národního obrození 

 umí vyjmenovat některé 
osobnosti a jejich působnost 
během národního obrození 

Počátky národního obrození 

Příčiny 

Osobnosti 

VDO – OOSS , POPŽ , PD; MuV – KD , LV; 
OSV – RSP , SaS , SRaSO , PL , MV , Ko , KaK , HPPE 
VMEGS – JE 

REVOLUCE POČÁTKU 19.STOL. 

výstupy učivo 

 popíše požadavky revolucí 
 uvede příklady Bachova 

absolutismu 
 uvede příklady osobností 

politického života v Čechách, 
popíše vznik Rakouska-Uherska 

 orientuje se v evropské i 
americké historii 

Prostředek řešení politických, sociálních a 

národnostních problémů 

Šíření Evropou 

Vliv na politický vývoj v dalších zemích 

VDO – OOSS , POPŽ , PD 
MuV – KD , LV; OSV – PL , MV , Ko , ŘPRD , HPPE; VMEGS – ES , OES , JE 

POLITICKÉ PROUDY  

výstupy učivo 

 vysvětlí pojmy liberalismus, 
nacionalismu, popíše počátky 
socialistický teorií, polit. život v 
českých zemích a formování polit. 
programu 

Konzervatismus 

Liberalismus 

Demokratismus 

Socialismus, ústava 

Důvody vzniku 

Osobnosti 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OOSS , POPŽ , PD; MuV – LV 
OSV – K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD , HPPE 
VMEGS – ES 

POLITICKÉ STRANY, OBČANSKÁ PRÁVA 

výstupy učivo 

 orientuje se v průběhu 
postupného uvědomování si 
pojmu "občan", a jeho zapojování 
do veřejného života 

Formování politického života občanů 

Prosazování občanských práv 
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 na příkladech prokáže pronikání 
povědomí o lidských právech 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OOSS , POPŽ , PD; MuV – KD , LV 
OSV – RSP , SaS , SRaSO , K , MV , Ko , KaK 

PRŮMYSLOVÝ ROZVOJ 

výstupy učivo 

 chápe prudký rozvoj průmyslu 
jako předpoklad a urychlovač 
změn ve společnosti i mezi 
jednotlivými státy Evropy 

 srovná průmyslovou rev. u nás a v 
Evropě 

Technická revoluce, její představitelé, uvádění 

do praxe 

Rozdílnost rozvoje 

Konflikty mezi velmocemi 

Kolonialismus 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OOSS; MuV – PM , PSSS; MeV – FVM; 
OSV – RSP , SaS , K , PL , KaK; VMEGS – OES; 
EV – ZPŽ , ŽP , VČP 

KULTURNÍ ROZDÍLY 

výstupy učivo 

 vysvětlí formování moderní 
občanské společnosti 

 charakterizuje českou společnost 
 na příkladech osobností uvede 

jednotlivé oblasti české kultury 

Rozdíly v české kulturní společnosti 

Politické rozdíly 

VDO – OOSS , POPŽ , PD 
MuV – KD , PM , PSSS 
MeV – FVM 
OSV – RSP , SaS , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD , HPPE 
VMEGS – ES 
EV – VČP 

 
9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 Volí vhodné způsoby 
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
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 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
 činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění 

podnikatelského záměru 
 chápe podstatu, cíl a riziko podnikání 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 

společenských hodnot 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
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 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 projevuje ochotu věnovat celoživotnímu učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 Je schopen přijmout osobní příklad 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití  
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení 

se do společenského dění 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  
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 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  

 

 

1. SVĚTOVÁ VÁLKA  

výstupy učivo 

 učí se chápat období 1. poloviny 
20. století jako dobu zneužití 
techniky ve dvou nejničivějších 
válkách lidstva se všemi důsledky 

Příčiny a její politické, sociální a kulturní 

důsledky 

VDO – OOSS , PD 
MuV – LV , EP , PM , PSSS 
OSV – RSP , SaS , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD , HPPE 
VMEGS – ES , OES , JE 
EV – VČP 

NOVÉ POLITICKÉ USPOŘÁDÁNÍ EVROPY 

výstupy učivo 

 na příkladech uvede nově vzniklé 
státy 

 popíše podíl USA na novém 

Úloha USA ve světě 

Nové rozdělení světa 
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uspořádání ve světě 

VDO – OOSS , POPŽ , PD 
MuV – KD , LV 
OSV – RSP , SaS , K , PL , MV , Ko 
VMEGS – ES , OES , JE 

VZNIK ČSR 

výstupy učivo 

 orientuje se v době vzniku 
samostatného Československa, 
vnitřní a zahraniční politice v 
období 1. republiky, 
charakterizuje příčiny a důsledky 
světové hospodářské krize 

Příčiny vzniku ČSR 

Hospodářsko-politický vývoj 

Sociální a národnostní problémy 

Osobnosti  

Národní scéna 

VDO – OOSS , POPŽ , PD; MuV – PM , PSSS; OSV – RSP , SaS , PH , K , PL , Ko , KaK; 
VMEGS – ES , JE 

MEZINÁRODNÍ SITUACE 

výstupy učivo 

 uvědomí si souvislost mezi 
nepříznivým stavem ekonomiky a 
snahou řešit problémy státu 
extrémními způsoby  

 chápe význam slov 
nacionalismus, extremismus, 
agrese 

 popíše příčiny a výsledek nástupu 
Hitlera k moci v Německu 

Mezinárodně politická a hospodářská situace 

ve 20. a 30. letech 

Totalitní systémy- komunismu, fašismus, 

nacismus – důsledky pro ČSR a svět 

pokrytí průřezových témat 

VDO – PD; MuV – KD 
OSV – RSP , PL , MV , Ko , ŘPRD , HPPE 
VMEGS – ES , OES , JE 

2. SVĚTOVÁ VÁLKA 

výstupy učivo 

 vysvětlí důsledky Norimberských 
zákonů 

 uvědomí si nutnost respektovat 
základní práva druhých lidi 

 učí se chápat rozmanitost projevů 
kultury různých národů a jejich 
přínos pro vzájemnou toleranci  

 uvědomí si nutnost respektovat 

Příčiny vzniku 2. sv. války 

Antisemitismus 

Holocaust 

Mezníky války 

Osobnosti 

Politické, sociální a kulturní důsledky 
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identitu druhých  

VDO – POPŽ , PD 
MuV – LV , EP , PM 
OSV – RSP , K , PL , MV , Ko , HPPE 
VMEGS – ES , OES , JE 

ČSR BĚHEM OKUPACE 

výstupy učivo 

 učí se úctě k odkazu účastníků 
odboje 

 učí se chápat poválečný vývoje 
ČSR, který vedl k událostem v 
únoru 1948 

Situace v našich zemích 

Domácí a zahraniční odboj, politické, 

mocenské a ekonomické důsledky války 

Osobnosti 

Poselství 

VDO – PD; MuV – LV , EP , PM; OSV – K , PL , MV , Ko , ŘPRD , HPPE; 
VMEGS – JE 

ÚNOR 1948 

výstupy učivo 

 učí se chápat poválečný vývoje 
ČSR, který vedl k událostem v 
únoru 1948 

 popíše postavení ČSR v rámci 
mezinárodního dění 

 na příkladech ukazuje znaky 
totalitního systému 

Příčiny událostí v únoru 1948 

Československo od únorového převratu 1948 

VDO –  OOSS , POPŽ , PD; MuV – LV , PM , PSSS; MeV – IVMSR , FVM; 
OSV – RSP , SRaSO , PL , MV , Ko , ŘPRD , HPPE; VMEGS – JE; EV – VČP 

SVĚT PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE 

výstupy učivo 

 vysvětlí poválečné změny v 
Evropě jako důsledek výsledku 2. 
světové války 

 popíše vojenské rozdělení světa 

Studená válka  

Rozdělení světa do vojenských bloků 

reprezentovaných supervelmocemi 

Politické, hospodářské, sociální a ideologické 

soupeření mezi bloky. 

Srovnání vnitřní situace v zemích východního 

bloku s charakteristikou západních zemí  

pokrytí průřezových témat 

VDO – OOSS , POPŽ , PD 
MuV – KD , LV , EP , PM , PSSS 
MeV – IVMSR , FVM 
OSV – SaS , PH , PL , MV , Ko , HPPE 
VMEGS – ES , OES; EV – ŽP , VČP 



 

303 

 

ROZPAD KOLONIÁLNÍHO SYSTÉMU 

výstupy učivo 

 osvětlí mezinárodní vývoj od 60. 
let 

 srovná vyspělé a rozvojové země 
 chápe důsledky nerovnoměrného 

vývoje 

Svět mimo Evropu 

Národně osvobozenecký boj 

Vznik samostatných států na mapě světa 

pokrytí průřezových témat 

VDO – POPŽ , PD; MuV – KD , LV , EP , PM; 
MeV – IVMSR; OSV – RSP , SaS , K , MV , Ko , KaK , HPPE 
VMEGS – ES , OES; EV – ŽP , VČP 

PROBLÉMY SOUČASNOSTI  

výstupy učivo 

 charakterizuje pojem „rozvojová 
země“ 

 na příkladech srovná s vyspělými 
zeměmi 

 orientuje se v základních 
faktorech ovlivňujících současný 
život – různost kultur, 
celosvětové problémy 

Věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje 

Sport, zábava, média 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OOSS , POPŽ , PD 
MeV – KČPPMS , FVM , TMS 
OSV – RSP , SaS , K , PL , Ko , KaK , ŘPRD , HPPE 
VMEGS – ES , OES , JE 
EV – ŽP , VČP 

 

4. 5. 2 Občanská výchova 

 
Obsahové vymezení 
Vzdělávací obor Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí 
s orientací žáků v životě, na sebepoznávání a poznávání osobnosti, seznamuje žáky se 
vztahy v rodině, s životem členů rodiny, učí respektovat mravní principy a hodnoty, 
pravidla společenského soužití a chování, respektovat názory druhých, přebírat 
odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání. Rozvíjí občanské a právní vědomí 
žáků, motivuje je k aktivnímu životu ve společnosti. Předmět občanská výchova se 
zaměřuje na kvalitu lidského života a mezilidské vztahy, učí žáky vážit si kladných 
lidských vlastností, rozvíjet a dodržovat zásady hospodárnosti, orientovat se na trhu 
práce v souvislosti s volbou povolání. Předmět se zabývá státními a právními otázkami v 
naší zemi, objasňuje žákům politické dění, funkce státních orgánů a institucí. Vysvětluje 
výhody demokratického způsobu řízení státu, smysl voleb, uplatňovat svá práva a 
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svobody a provádět jednoduché právní úkony. Vzdělávací obor vychovává žáky v duchu 
tolerance, úcty k národům a odlišným rasám a porozumění základním lidským právům a 
jejich uplatňování v životě. 
V devátém ročníku je do Občanské výchovy integrován vzdělávací obor Výchova ke 
zdraví. 

Časové vymezení 
6. ročník 1 hodina 
7. ročník 1 hodiny 
8. ročník 1 hodina 
9. ročník 2 hodiny (v tom 1 hodina Výchovy ke zdraví) 

Organizační vymezení 
Výuka bude probíhat v kmenové učebně, školním klubu, který je vybaven 
dataprojektorem, v počítačové učebně, případně v místě konání besedy. 
 

6. ročník 
dotace: 1, povinný 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 dodržuje stanovená pravidla  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
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 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 samostatně pozoruje 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  

ČLOVĚK V RYTMU ČASU 

výstupy učivo 

 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi 
ději a mezi jevy 

režim dne (práce,odpočinek, spánek) 
užitečně, aktivně strávený čas 
státní svátky a významné dny 
kalendář, narozeniny, jmeniny 
letní × zimní čas, měření času 
relativní vnímání času 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Rozvoj schopností poznávání 

RODINA – ZÁKLAD ŽIVOTA 

výstupy učivo 
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 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů –  manželství 

postavení rodiny v dnešní společnosti 
komunikace v rodině 
typy rodiny 
příbuzenské vztahy 
manželství 
funkce rodiny 
náhradní rodinná výchova 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Mezilidské vztahy 

ŠKOLA 

výstupy učivo 

 zná svá práva a povinnosti 
 je hrdý na svou školu 

můj vstup na II. stupeň ZŠ 
znám svou školu 
školní docházka 
vklad vzdělání pro život 
systém vzdělávání  
vzdělání – celoživotní proces 
umění učit se 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Rozvoj schopností poznávání 

MŮJ DOMOV, OBEC 

výstupy učivo 

 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů 
a dosahování některých cílů v rodině, ve 
škole a v obci 

 zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 

domov - místo, kde žijeme 
region jižní Morava, Slovácko 
okolní obce, obec – historie, současnost 
kulturní tradice v obci 
významné události a osobnosti obce 
názvy ulic, obecní znak, prapor 
katastr obce, orgány obce, samospráva 
obecní úřad 
návštěva obecního úřadu, starosty obce 
volby do obecního zastupitelstva 
podíl občana na životě obce 
ochrana kulturních a přírodních objektů a 
majetku 

pokrytí průřezových témat 

VDO – Občanská společnost a škola; Občan, občanská společnost stát 

MÁ VLAST, STÁT 

výstupy učivo 

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

 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

pojem vlasti a vlastenectví 
charakteristika státu 
střípky z historie státu 
státní symboly 
prezident ČR 
státní moc – základní pojmy 
mapa ČR – kraje, významná města 
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hlavní město Praha 
významné osobnosti českého státu – historie, 
současnost 

pokrytí průřezových témat 

VDO – Občanská společnost a škola; Občan, občanská společnost stát 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

výstupy učivo 

 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení 
základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého 
způsobu života 

 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho 
narození 

 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s 
ohledem na oprávněné nároky jiných osob 

 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho 
preventivní ochranou 

 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního chování mezi chlapci 
a děvčaty v daném věku 

duševní a tělesné zdraví 
plusy a mínusy – co mi škodí, co mi prospívá 
co chci změnit – výzva 
co jsem udělal pro svůj zdravý životní styl - 
hodnocení 
psychosomatické onemocnění 
péče o zdraví  
aktivně strávený volný čas, režim dne 
pohybová aktivita, osobní hygiena 
intimní hygiena chlapců a dívek 
proměny člověka v období dospívání 
potřeba blízkosti 
sexualita – hormonální změny, náladovost, 
primární a sekundární pohlavní znaky 
zdravá výživa 
vliv výživy na zdravotní stav – onemocnění 
(obezita, cukrovka, kardiovaskulární 
onemocnění) 
energetická hodnota potravin 
vitamíny, minerály, pitný režim, voda 
sestavování jídelníčku, dieta 
poruchy příjmu potravy – anorexie, bulimie 

pokrytí průřezových témat 

EV- Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí, 
OSV- Hodnoty, postoje, praktická etika 

 

KOMUNIKACE 

výstupy učivo 

 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, 
případné neshody či konflikty s druhými 
lidmi řeší nenásilným způsobem 

komunikace s vrstevníky 
dorozumívání a porozumění 
asertivita, já výroky 
umění říct vlastní názor, požádat, přiznat 
chybu, omluvit se 

pokrytí průřezových témat 

OSV- Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 

  

 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje;  kultivovaně se chová 

dětství, puberta, dospívání – změny fyzické x 
duševní 
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k opačnému pohlaví 
 respektuje význam sexuality v souvislosti se 

zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 
životními cíli; chápe význam zdrženlivosti 
v dospívání a odpovědného sexuálního 
chování 

reprodukční soustava 
sexualita jako součást formování osobnosti 
úcta k druhému pohlaví 

pokrytí průřezových témat 

OSV- Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 

 

7. ročník 
dotace: 1, povinný 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  

KOMPETENCE K UČENÍ 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
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 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Je schopen přijmout osobní příklad 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení se do 

společenského dění 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 

 

KOMUNIKACE 

výstupy učivo 

 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy 
a reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

  
 uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých životních situacích, 
případné neshody či konflikty s druhými 
lidmi řeší nenásilným způsobem 

naslouchání 
spolupráce 
verbální x neverbální komunikace 
efektivní způsoby komunikace 
já výrok 
konflikt – vyrovnání se s problémovou situací 
(útok, únik) 
vztahy mezi lidmi 
problémy lidské nesnášenlivosti 
emoční konfrontace 
komunikace neslyšících – znaková řeč 
komunikace nevidomých – braillovo písmo 
morseova abeceda 
návštěva centra pro nevidomé SONS Kyjov 
hromadné sdělovací prostředky – média 
prostředky masové komunikace 
kritické vnímání obsahu mediálních sdělení 
reklama 
nebezpečí virtuální komunikace - kyberšikana 
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pokrytí průřezových témat 

OSV – Komunikace; Mezilidské vztahy; Psychohygiena; Hodnoty, postoje, praktická etika 

RODINA – ZÁKLAD STÁTU 

výstupy učivo 

 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a 
dodržuje pravidla pro soužití v rodině 

 rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, 
obhájí při konkrétních činnostech své 
názory, popřípadě připustí svůj omyl, 
dohodne se na společném postupu a řešení  

 rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, 
obhájí při konkrétních činnostech své 
názory, popřípadě připustí svůj omyl, 
dohodne se na společném postupu a řešení 
se spolužáky 

práva a povinnosti členů rodiny 
rodičovská zodpovědnost 
rodinný rozpočet 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Seberegulace a sebeorganizace 

 
 
 

STÁTOVĚDA 

výstupy učivo 

 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a 
institucí, uvede příklady institucí a orgánů, 
které se podílejí na správě obcí, krajů a státu 

 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 

 vyloží smysl voleb do zastupitelstev 
v demokratických státech a uvede příklady, 
jak mohou výsledky voleb ovlivňovat 
každodenní život občanů 

 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání 

 rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu 

demokracie x totalita 
vlastenectví 
státní občanství ČR 
formy státu 
střípky z historie českého státu – 20.století 
státní moc zákonodárná –  
Poslanecká sněmovna 
Senát  
volby do Parlamentu ČR 
státní moc výkonná -  
pravomoce prezidenta 
vláda  
ministerstva 
státní moc soudní 
hierarchie soudů 
legislativní proces 
Ústava ČR 
volby 
volební systém 
principy volebního práva 
pravice, levice 
politické strany, hnutí 
politický pluralismus 
aktuální politická situace 
korupce 
obrana státu 
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pokrytí průřezových témat 

VDO  - Občan, občanská společnost a stát; Formy participace občanů v  politickém 
životě; Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 
 

LIDSKÁ PRÁVA 

výstupy učivo 

 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné 
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany 
lidských práv a svobod, rozumí povinnostem 
občana při zajišťováni obrany státu 

 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování 
lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem 
projevům lidské nesnášenlivosti 

hodnotový systém 
morálka, svědomí x právo 
rovnost, svoboda  
přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi 
diskriminace, rasismus, xenofobie 
dokumenty – Všeobecná deklarace lidských 
práv, Listina základní práv a svobod, Úmluva o 
právech dítěte 
poškozování lidských práv 
orgány právní ochrany občanů 
diskriminace 

pokrytí průřezových témat 

VDO – Občan, občanská společnost a stát 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

výstupy učivo 

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

podpora zdravého životního stylu – prevence a 
intervence 
programy podpory zdraví, otužování 
tělesná a duševní hygiena 
vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – 
kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota 
pyramida výživy 
vegetariánství, diety 
poruchy příjmu potravy 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika, EV- Základní podmínky života 

OSOBNOST 

výstupy učivo 

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje;  kultivovaně se chová 
k opačnému pohlaví 

 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 
životními cíli; chápe význam zdrženlivosti 

pyramida potřeb – Maslow 
sebepoznání 
emoční inteligence 
sebeúcta, sebevědomí 
důvěra; osoba, které důvěřuji 
moji nepřátelé 
sexuální výchova –  
pohlavní buňky, pohlavní orgány 
rozmnožování, menstruace 
láska, zamilovanost 
věrnost, zdrženlivost, láska k … 
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v dospívání a odpovědného sexuálního 
chování 

pocit „být šťastný“ 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika 

 

VLASTNICTVÍ, HODNOTA, MAJETEK 

výstupy učivo 

 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a 
způsoby jejich ochrany, uvede příklady 

 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší 
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, 
zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 
v hospodaření domácnosti 

 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví 

druhy potřeb 
formy vlastnictví – hmotné a duševní;jejich 
ochrana 
statky x služby  
peníze, funkce peněz 
zabezpečení rodiny 
rozpočet 
majetek, druhy majetku 
konzumní společnost 
životní úroveň 
kulturní a přírodní bohatství 
nejvýznamnější památky v ČR 
poznej své nejbližší okolí - památky 
umění – druhy, funkce umění, kýč, krása 
náboženství, víra – křesťanství, judaismus, 
islám, hinduismus, buddhismus 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ  

Výstupy Učivo 

 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, 
a způsoby jejich ochrany, uvede příklady 

 vyjmenuje vlastnosti, na které 
zaměstnavatelé kladou důraz při výběru 
zaměstnanců, 

 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování 
trhu,  

 objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu 
ceny a její změny,  

 na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet 
nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na 
hodnotu peněz 

Majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; 
hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana; 
 
Organizace; 
Management; 
Přijímací pohovor; 
 
principy tržního hospodářství – nabídka, 
poptávka, trh;  
tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu;  
 
nejčastější právní formy podnikání 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Seberegulace a sebeorganizace, VDO - Občan, občanská společnost a stát 

 
 

8. ročník 
dotace: 1, povinný 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 projevuje ochotu věnovat celoživotnímu učení 
 samostatně pozoruje 
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 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 Je schopen přijmout osobní příklad 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití  
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na ně 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení se do 

společenského dění 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  
 rozhoduje se v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
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JÁ - OSOBNOST 

výstupy učivo 

 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy 
s druhými lidmi i kvalitu života 

 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, 
objasní význam vůle při dosahování cílů a 
překonávání překážek 

 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých 
lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání 

 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet 
osobní přednosti, překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 

moje silné a slabé stránky 
umění přijmout úspěch x neúspěch 
mé sociální role 
utváření vědomí vlastní identity 
vývojová psychologie – fáze života 
měnící se potřeby člověka 
sebepojetí, sebepoznání, sebehodnocení, 
sebevědomí, vůle 
sebeúcta, úcta k druhým lidem 
respektování odlišností druhého člověka 
temperament, temperamentové typy 
charakter 
typologie osobnosti 
zájmy, motivy jednání 
vlohy, dovednosti, schopnosti 
talent, genialita 
inteligence 
testy IQ 

pokrytí průřezových témat 

OSV –  Sebopoznání a sebepojetí; Psychohygiena; Hodnoty, postoje, praktická etika 

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY 

výstupy učivo 

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

 dokáže se  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 

smyslové poznávání skutečnosti -  
vnímání, vjem, představa 
smyslové klamy 
sociální vnímání 
stereotypy v posuzování druhých lidí 
rozumové vnímání skutečnosti - 
myšlení, myšlenkové operace 
paměť, zapomínání, 
pozornost, soustředěnost 
učení, efektivní učení 
funkce pravé a levé hemisféry – emoční 
inteligence, city, jejich druhy a vlastnosti 
umění vyjádřit emoce 
projevy chování, rozdíly v prožívání 

pokrytí průřezových témat 

OSV –  Sebopoznání a sebepojetí; Psychohygiena; Hodnoty, postoje, praktická etika 

 

PRÁVNÍ MINIMUM 

výstupy učivo 

 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení 
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

morální a právní normy 
následky porušování norem 
právní způsobilost 
právní řád 
Listina základních práv a svobod 
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 přiměřeně uplatňuje svá práva ombudsman 
prosazování svých práv a respektování práv 
druhých 
politika – politické spektrum v ČR, politické 
strany, aktuální politická situace 

pokrytí průřezových témat 

VDO – Občan, občanská společnost a stát 

ČLOVĚK V SOCIÁLNÍCH VZTAZÍCH 

výstupy učivo 

 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, 
případné neshody či konflikty s druhými 
lidmi řeší nenásilným způsobem 

 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů 
a dosahování některých cílů v rodině, ve 
škole, v obci 

 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 

efektivní komunikace 
empatie 
asertivita 
řešení konfliktu 
tělesné a duševní zdraví – relaxace 
dopad vlastního chování a jednání 
 
dělba práce a činností 
výhody spolupráce lidí 
 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Mezilidské vztahy; Řešení problémů a rozhodovací dovednosti; Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje;  kultivovaně se chová 
k opačnému pohlaví 

 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 
životními cíli; chápe význam zdrženlivosti 
v dospívání a odpovědného sexuálního 
chování 

anatomie pohlavních orgánů 
menstruace, oplodnění, porod 
první pohlavní styk 
sexuální život, zdrženlivost 
předčasná sexuální zkušenost 
ochrana před nežádoucím otěhotněním 
antikoncepce 
sexuálně přenosné choroby, HIV, AIDS 
rakovina prsu, rakovina děložního čípku 
homosexualita, lesbismus, transsexualita, 
bisexualita, heterosexualita,  
patologie v sex. chování 
rizika předčasného těhotenství 
rizika promiskuitního chování 
rizika prostituce 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Psychohygiena; Hodnoty, postoje, praktická etika 

HOSPODAŘENÍ 



 

317 

 

výstupy učivo 

 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování 
trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na 
tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže 
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a 
DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své 
výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, 
které ze státního rozpočtu získávají občané 

 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich 
součinnosti 

dělba práce 
trh, nabídka, poptávka, fungování trhu 
tvorba ceny zboží 
inflace 
 
rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti  
význam daní 

pokrytí průřezových témat 

OSV- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ  

Výstupy Učivo 

 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich 
součinnosti, 

 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své 
výdaje,  

 uvede příklady dávek a příspěvků, které ze 
státního rozpočtu získávají občané, 

 vyjmenuje faktory, které ovlivňují volbu 
povolání, 

 definuje podněty k dalšímu rozvoji svých 
schopností a zájmů, 

 vysvětlí důležitost vzdělání pro jednotlivá 
povolání, 

 vysvětlí pojmy "pracovní činnost, pracovní 
předměty, pracovní prostředky, pracovní 
prostředí". 

výroba, obchod, služby – jejich funkce 
a návaznost; 
rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti;  
význam daní; 
sociální politika státu – dávky a příspěvky ze 
státního rozpočtu; 
 
volba povolání;  
sebehodnocení; 
profesní orientace; 
 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace; VDO - Občan, občanská 

společnost a stát. 

 

9. ročník 
dotace: 2, povinný 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 Volí vhodné způsoby 
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
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 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru 
 chápe podstatu, cíl a riziko podnikání 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 plánuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat celoživotnímu učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
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 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 Je schopen přijmout osobní příklad 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití  
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na ně 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení se do 

společenského dění 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  

 

SOCIÁLNÍ EMPATIE 
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výstupy učivo 

 je vnímavý k sociálním problémům 
 analyzuje prožitky a situace lidí se 

sociálními problémy 
 vnímá dopady sociálních problémů na 

člověka 
 rozvíjí účinnou prevenci a strategie při 

obraně proti sociálně patologickým jevům 
 rozvíjí porozumění k etnickým, 

národnostním, sociálním a náboženským 
minoritám 

 je vnímavý k potřebám lidí z chudých částí 
světa 

 vyhledává informace o lidech z jiných koutů 
světa, především tam kde vládne chudoba 

 aktivně se účastní humanitárních aktivit 
zaměřených na zmírnění bídy a chudoby ve 
světě 

 uplatňuje toleranci ve svém jednání 
 získává podněty pro utváření vlastního 

světonázoru 
 toleruje lidi s jiným světonázorem 
 získává informace o různých světonázorech 

seznámení se se sociálními problémy,  
typy sociálních problémů,  
analýza a popis prožitků a situace lidí s různými 
sociálními problémy,  
dopad sociálních problémů na člověka a jeho 
okolí, 
vnímavost k obtížné situaci druhých,  
sociálně patologické jevy a jejich rizika pro děti 
a mládež 
hodnota stáří 
mezigenerační vztahy 
informace o menšinách,  
vztah k menšinám,  
využití prosociálnosti v multikulturní 
společnosti,  
pozitivní vztah k diverzitám 
tolerance 
bída světa,  
informovanost o situaci zemí třetího světa,  
formy humanitární pomoci,  humanitární 
projekty 
obrana proti sektám,  
utváření vlastního světonázoru 
tolerance k lidem s jiným světovým názorem 
informace o různých světonázorech 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Poznávání lidí; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 
MuV – Kulturní diference, Multikulturalita, Princip sociálního smíru a solidarity 

ZRALÁ OSOBNOST 

výstupy učivo 

 žije uvědomělým způsobem života 
 zvládá autonomní jednání 
 reflektuje smysl svého života 
 formuluje si cíle svého života 
 aplikuje etické ctnosti ve svém sexuálním 

životě 
 uplatňuje věrnost ve vztahu 
 rozvíjí úctu k druhému 
 rozvíjí svoji odpovědnost za vztah 

s druhými 
 reflektuje rozdíly mezi dobrem a zlem 
 vnímá a rozvíjí úsudek svého svědomí 
 reflektuje morální dilemata 
 rozvíjí etické ctnosti 

 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, 
případné neshody či konflikty s druhými 

smysl a cíl mého života, 
běh lidského života – lidský vývoj 
ušlechtilý životní cíl 
moje postoje, moje role 
zodpovědný život,  
mé schopnosti a okolí, 
autonomie a konformita 
etické ctnosti a sexualita 
věrnost není slabost 
úcta k druhému 
odpovědnost za vztah  
morální dilemata 
etické ctnosti – práce s pojmy-  
 dobro a zlo, svědomí, poctivost, čestnost, 
zodpovědnost, cílevědomost, pravdomluvnost, 
lež, rozvážnost, hrdinství, odvaha, tajemství, 
fantazie, tvořivost, vlastní invence, umírání, 
smrt, víra, kázeň, poslušnost, závist, samota, 
blahobyt, chudoba 
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lidmi řeší nenásilným způsobem 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 
MV- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

KOMUNIKACE, ASERTIVITA 

výstupy učivo 

 jedná asertivně i ve ztížených podmínkách 
 reaguje vhodně na neoprávněnou kritiku 
 rozvíjí asertivní chování ve vrstevnické 

skupině 

asertivita ve ztížených podmínkách 
reakce na neoprávněnou kritiku 
techniky, jak vhodně reagovat na 
neoprávněnou kritiku 
asertivita ve skupině 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 

JÁ A MOJE RODINA 

výstupy učivo 

 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního 
a negativního vlivu na kvalitu sociálního 
klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

vztahy v rodině 
význam společně stráveného času 
zájmy, koníčky 
komunikace v rodině 
řešení problémů - modelové situace 

pokrytí průřezových témat 

OSv - Hodnoty, postoje, praktická etika 

ŽIVOT VE ŠKOLE 

výstupy učivo 

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a  přispívá 
k utváření dobrých mezilidských vztahů 
v  komunitě 

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

školní řád - znalost, respektování 
pravidla třídy 
nebezpečné situace – kde mi hrozí nebezpečí? 
kompetence jednotlivých zaměstnanců školy – 
kde hledat pomoc 
vzdělávání – celoživotní proces 
umění učit se 
volba povolání - obavy a očekávání; co chci 
dokázat –krátkodobé x dlouhodobé cíle; můj 
vzor; volba střední školy, návštěva Úřadu práce 
(informační centrum); životní cíle, aspirace; 
adaptace na životní změny; situace na trhu 
práce; pracovitost; charakteristika vybraného 
povolání –osobnostní a kvalifikační požadavky; 
náplň učebních a studijních oborů; finanční 
ohodnocení 
význam motivace, vůle, aktivity a osobní kázně 
při seberozvoji 
komunikace s vrstevníky 
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pomoc spolužákům, mladším žákům 
škola mých snů – zpětnovazebný dotazník 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Hodnoty, postoje, etika; Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

JÁ, OBČAN 

výstupy učivo 

 rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu 

 provádí jednoduché právní úkony a chápe 
jejich důsledky, uvede příklady některých 
smluv upravujících občanskoprávní vztahy – 
osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem 
věci 

možnosti zapojení do veřejného života 
angažovanost v dospělosti 
prezentace obce 
pocit sounáležitosti 
pomoc starším lidem 
volební právo 
právo v každodenním životě – základní práva 
spotřebitele, smlouvy upravující 
občanskoprávní spory 
obrana státu 

pokrytí průřezových témat 

VDO – Občanská společnost a škola, Formy participace občanů v politickém životě, Principy 
demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

OSOBNÍ BEZPEČÍ 

výstupy učivo 

 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka; uplatňuje 
osvojené sociální dovednosti a modely 
chování při kontaktu se sociálně 
patologickými jevy ve škole i mimo ni; 
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 
sobě nebo druhým 

prevence zneužití návykových látek 
rizika promiskuitního chování 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika 
MV – Lidské vztahy 

 
 
 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

výstupy učivo 

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

 posoudí různé způsoby chování lidí 
z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví 
i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní 

programy na podporu zdravého životního stylu 
zdraví x nemoc 
bolest, zvládání bolesti 
léčebný režim, rekonvalescence 
stres, únava, stresové situace 
jóga, relaxační cviky, psychohygiena 
hledání pomoci při problémech 
dopad vlastního chování a  jednání 
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odpovědnost ve prospěch aktivní podpory 
zdraví 

 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny 
i v nejbližším okolí 

 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí 
a v rámci svých možností uplatňuje zdravé 
stravovací návyky 

 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti 
s běžnými, přenosnými, civilizačními a 
jinými chorobami; svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc 

 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého 
životního stylu; dobrovolně se podílí na 
programech podpory zdraví v rámci školy a 
obce 

 samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, překonávání únavy 
a předcházení stresovým situacím 

civilizační choroby 
zdravá výživa 
prevence poruch příjmu potravy 
podvýživa 
alternativní stravování 
zdravé x nezdravé potraviny – reklama  
 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika 
MV – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 
MuV -Multikulturalita 

LIDSKÁ SETKÁNÍ 

výstupy učivo 

 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 
možnosti, jak může v případě potřeby 
pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci 
v situacích ohrožení a obrany státu 

 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení 
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

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

 zvládá prosociální chování: pomoc v 

vztahy mezi lidmi 
mezilidská komunikace 
problémy lidské nesnášenlivosti 
lidská solidarita 
pomoc lidem v nouzi, charitativní projekty 
život s handicapem 
potřební lidé ve společnosti 
senioři – pomoc, komunikace, spolupráce 
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běžných školních situacích, dělení se, 
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

výstupy učivo 

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

 posoudí různé způsoby chování lidí 
z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví 
i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní 
odpovědnost ve prospěch aktivní podpory 
zdraví 

 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny 
i v nejbližším okolí 

 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí 
a v rámci svých možností uplatňuje zdravé 
stravovací návyky 

 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti 
s běžnými, přenosnými, civilizačními a 
jinými chorobami; svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc 

 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého 
životního stylu; dobrovolně se podílí na 
programech podpory zdraví v rámci školy a 
obce 

 samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, překonávání únavy 
a předcházení stresovým situacím 

programy na podporu zdravého životního stylu 
zdraví x nemoc 
bolest, zvládání bolesti 
léčebný režim, rekonvalescence 
stres, únava, stresové situace 
jóga, relaxační cviky, psychohygiena 
hledání pomoci při problémech 
dopad vlastního chování a  jednání 
civilizační choroby 
zdravá výživa 
prevence poruch příjmu potravy 
podvýživa 
alternativní stravování 
zdravé x nezdravé potraviny – reklama  
 

pokrytí průřezových témat 

EV – Vztah člověka k prostředí; Ekosystémy 

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; 
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, 

chodec -zážitkové lekce, projekty a další 
aktivity  
cyklista -zážitkové lekce, projekty a další 
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a osobního bezpečí; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc 

 používá své znalosti a dovednosti v praxi 
 orientuje se v základní legislativě související 

s tématem doprava 
  interpretuje význam pojmů a problematiky 

bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním 
provozu 

 chová se tak, aby v silničním provozu chránil 
zdraví a život svůj i jiných osob – uvědomuje 
si dopad svého chování a koriguje jej podle 
situace 

  analyzuje konkrétní situaci a vyvozuje 
bezpečné chování 

 aplikuje znalosti z dané oblasti i do jiných 
oblastí život orientuje se v souvislostech 
chování všech účastníků silničního provozu 

 aktivně se zapojuje do činností 
podporujících snižování rizik a nehodovosti 

 vyřeší testy “řidičský průkaz nanečisto” 

aktivity 
spolupráce s odborníky – poskytnutí 
předlékařské pomoci 
návštěva centra záchranářů 
zopakování a upevňování znalostí a dovedností 
znalostní testy, závěrečná zkouška – můj první 
řidičák 
 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OCHRANA ZA BĚŽNÝCH A MIMOŘÁDNÝCH RIZIK 

výstupy učivo 

 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, 
nebezpečí i mimořádných událostí  

 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování a jednání v každodenním životě 

 charakterizuje mimořádné události 
způsobené přírodními vlivy 

 prokazuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích 
mimořádných událostí 

 prakticky zvládá základní způsoby přežití 
v přírodě, uplatňuje je v modelových 
situacích 

 vhodně reaguje v situacích, kdy hrozí riziko 
násilí, není lhostejný a ví kde a jak zajistit 
pomoc 

 chová se adekvátně v různých životních 
situacích tak, aby nedošlo k ohrožení 
fyzického i duševního zdraví 

 rozpozná rizikové prostředí a činnosti a 
vyhýbá se jim 

ochrana člověka za mimořádných událostí 
klasifikace mimořádných událostí, varovný 
signál a jiné způsoby varování, základní úkoly 
ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po 
mimořádné události, prevence vzniku 
mimořádných událostí – opakování znalostí  
Základní charakteristika mimořádných událostí 
způsobených přírodními vlivy 
 charakteristika a vznik mimořádných 

událostí způsobených přírodními vlivy, 
příklady největších mimořádných událostí 
tohoto charakteru (bouře a její 
doprovodné jevy, vichřice, silné mrazy, 
sněhové kalamity, extrémní teplo, 
dlouhotrvající sucha a teplotní inverze, 
laviny, sesuvy půdy, a další) 

 zásady chování při vzniku jednotlivých 
mimořádných událostí způsobených 
přírodními vlivy 

Přežití v přírodě(orientace v terénu, tvorba 
improvizovaného přístřešku, možnosti 
a způsoby signalizace, značení tras pochodu, 
lesní plodiny, rostliny, živočichové, brodění se 
vodním tokem, jak získat pitnou vodu, ochrana 
před nebezpečnou zvěří, rozdělání ohně, a 
další) 
Prevence úrazů a nemocí souvisejících s  prací, 



 

326 

 

zásady bezpečného chování - návaznost na 
učivo osvojované v předchozích ročnících 
Péče o zdraví a poskytování první pomoci 
 praktický nácvik resuscitace a život 

zachraňujících úkonů 
 dopravní nehody – nahlášení dopravní 

nehody, zajištění vlastní bezpečnosti, 
aktivní postup při poskytování první 
pomoci raněným) 

 první pomoc při úrazu elektrickým 
proudem 

 ztrátová poranění a poranění kostí, svalů, 
kloubů – příčiny; poskytnutí první pomoci 

 cukrovka, infarkt, mozková cévní příhoda, 
křeče, mdloba, kolaps, akutní zánět 
slepého střeva, febrilní křeče, invazivní 
meningokokové onemocnění a další 
onemocnění – příčiny, příznaky 
a poskytnutí první pomoci 

Prevence fyzického a duševního násilí, 
psychického onemocnění a násilí namířeného 
proti sobě samému 
 prevence fyzického a duševního násilí u 

dívek a slabších jedinců 
 prevence fyzického a duševního násilí na 

dětech a slabších jedincích, v souvislosti 
s činností náboženských hnutí a sekt 
(znaky sekt a jejich možné nebezpečí) 

 drogy, infekční onemocnění, přenosné 
choroby 

 jak působí stres na moje tělo, mysl a 
chování 

 základy poskytování psychosociální 
pomoci a občanského sdílení v době 
mimořádných situací 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika 

 

4.6 Člověk a příroda 

4. 6. 1 Fyzika 

Předmět: Fyzika 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

1. Obsahové vymezení 

Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, prvouky, vlastivědy a přírodovědy 

na stupni prvním. Obsahově člení do několika oblastí, které pokrývají široké spektrum 

přírodních jevů. Vyučování fyziky žákům poskytuje prostředky a metody pro hlubší 

porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem, nabízí dobrodružství poznávání a 

chápání okolního světa. Dává jim potřebný základ pro lepší porozumění a využívání 
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současných technologií a pomáhá jim tak lépe se orientovat v běžném životě. Hlavní důraz je 

kladen na praktické činnosti realizující se formou pokusů, experimentů či měření a co nejužší 

propojení s podmínkami v reálném životě. Fyzika se snaží podporovat samostatné a otevřené 

myšlení žáků, umožňuje jim kriticky se zamýšlet nad zadanými problémy souvisejícími s 

přírodními jevy a vyjadřovat k nim vlastní názory. V neposlední řadě vede žáky k pochopení 

složitosti a komplexnosti vztahů člověka a přírodního prostředí a rozvíjení enviromentálního 

povědomí. 

2. Časové vymezení 

Fyzika bude na prvním stupni vyučován s následující dotací: 

6. ročník - 1 hodina týdně 

7. ročník - 2 hodiny týdně 

8. ročník - 2 hodiny týdně 

9. ročník - 2 hodiny týdně 

3. Organizační vymezení 

Vyučování probíhá většinou ve speciální učebně fyziky a chemie. Pro větší názornost se často 

využívá učebny, ve které je trvale umístněn dataprojektor a PC, nebo učebna Vt, ve které si 

žáci sami s pomocí  

výukových programů mohou zopakovat, zdokonalit a prohloubit své poznatky. Ve fyzice se 

snažíme o rozvoj většiny životních kompetencí, převládajícími jsou řešení problémů, 

tvořivost, učení, komunikace, spolupráce a zdraví. K jejich dosahování volíme takové formy a 

metody výuky, které žákům umožňují optimální zvládnutí učiva. Jedná se o aktivizující 

činnosti podporující samostatnost a tvořivost realizující se formou problémového vyučování, 

skupinové a laboratorní práce. Výchovně - vzdělávacích cílů se snažíme dosahovat i s 

ohledem na individuální osobnosti žáků, děti s SPU pracují s ohledem na jejich IVP. Žákům 

se zájmem a nadáním žákům umožňujeme individuální rozvoj například zadáváním 

složitějších problémových úkolů, přípravou pokusů a podobně. V 8 a 9. ročníku je předmět 

rozšířen o volitelný předmět přírodovědné praktikum, které rozšiřuje praktické dovednosti 

žáků. 

6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
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 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 Je schopen přijmout osobní příklad 
 samostatně pozoruje 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 chápe základní ekologické souvislosti 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 chová se zodpovědně v krizových situacích  

VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES 

výstupy učivo 

 chápe souvislosti mezi částicovou 
stavbou látky a jejími vlastnostmi 

 vysvětlí některé rozdílné 
vlastnosti pevných, kapalných a 
plynných látek pomocí rozdílů v 
jejich stavbě 

 popíše alespoň jeden jev, kterým 
se nepřímo přesvědčujeme, že 
částice, z nichž jsou složeny látky, 
jsou v neustálém pohybu 

 změří sílu (např. tahovou sílu 
ruky, gravitační sílu Země) 

 experimentem prokáže vzájemné 
přitahování a odpuzování 
zelektrovaných těles a tento jev 
vysvětlí 

 znázorní průběh indukčních čar 
magnetického pole tyčového 
magnetu 

vlastnosti pevných, kapalných a pevných látek 

částicová stavba látek 

síla, gravitační síla 

měření síly 

elektrické vlastnosti látek 

magnetické vlastnosti látek 

OSV - RSP , SaS 

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN 
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výstupy učivo 

 rozlišuje fyzikální veličinu, 
značku, vyjádří hodnotu, přiřadí 
jednotku  

 změří délku předmětu vhodně 
zvoleným měřidlem, objem tělesa 
odměrným válcem a hmotnost 
tělesa na vahách 

 zná vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem a dokáže ho 
vyžít při řešení jednoduchých 
problémů z praxe. 

 uvede příklad změny délky nebo 
objemu tělesa při změně teploty 

 vysvětlí princip měření teploty 
teploměrem 

 změří změny teploty (kapaliny, 
vzduchu) s časem a zaznamená je 
tabulkou a grafem 

měření délky 

měření objemu 

měření hmotnosti 

hustota 

měření teploty 

EV - ŽP 

ELEKTRICKÝ OBVOD 

výstupy učivo 

 správně sestaví jednoduchý a 
rozvětvený elektrický obvod 
podle schématu pokusně ověří, za 
jakých podmínek prochází 
obvodem elektrický proud 

 experimentem rozhodne, zda je 
látka vodič nebo izolant  

 dodržuje pravidla bezpečné práce 
při zacházení s elektrickými 
zařízeními, objasní nebezpečí 
vzniku zkratu a popíše možnosti 
ochrany před zkratem 

elektrický proud 

vodiče el. proudu, elektrické izolanty 

bezpečné chování při práci s elektrickými 

přístroji a zařízeními 

kreslení elektrickým proudem 

OSV – ŘPRD; EV - VČP 

 
7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 plánuje vlastní učení 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
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POHYB TĚLESA 

výstupy učivo 

 rozhodne, zda se těleso vzhledem 
k jinému tělesu pohybuje nebo je 
v klidu 

 podle tvaru trajektorie rozezná 
pohyb přímočarý a křivočarý 

 rozliší rovnoměrný a 
nerovnoměrný pohyb 

 má představu o jednotkách 
rychlosti a odhadne velikost 
rychlosti běžných pohybů 

 zná vztah mezi rychlostí, dráhou, 
časem a používá ho při řešení 
problémů a úloh vztah mezi 
rychlostí, dráhou a časem u 
rovnom. pohybu těles 

 z grafu dráhy určí rychlost 
rovnoměrného pohybu a zjistí, 
kdy bylo těleso v daném místě, 
nebo kde bylo v daném čase 

klid a pohyb tělesa 

popis pohybu (trajektorie, dráha, čas) 

druhy pohybu 

pohyb rovnoměrný, nerovnoměrný 

rychlost rovnoměrného pohybu 

dráha rovnoměrného pohybu 

průměrná rychlost 

OSV - ŘPRD 

SÍLA. SKLÁDÁNÍ SIL. 

výstupy učivo 

 dokáže vysvětlit na jakém 
principu funguje siloměr a dokáže 
s jeho pomocí změřit velikost 
gravitační a třecí síly 

 znázorní sílu graficky 
 rozeznává jednotlivé druhy sil 
 určí výpočtem i graficky velikost a 

směr výslednice dvou sil stejných 
či opačných směrů 

 určí pokusně těžiště tělesa a pro 
praktické situace využívá fakt, že 
poloha těžiště závisí na rozložení 
látky v tělese 

 určí gravitační sílu, jakou Země 
působí na těleso o určité 
hmotnosti 

vzájemné působené těles 

síla ajejí měření 

gravitační, elektrická a magnetická síla 

vztah Fg=mg 

skládání sil stejného a opačného směru 

rovnováha sil 

OSV - RSP , KaK 

POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY.  

výstupy učivo 
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 v jednoduchých případech 
kvalitativně předpoví, jaký bude 
pohyb tělesa nebo jeho změna, 
když zná sílu nebo výslednici sil, 
které na těleso působí 

 zdůvodní, proč je v konkrétní 
situaci těleso v klidu nebo v 
pohybu rovnoměrném 
přímočarém, a určí síly působící 
na těleso, které jsou přitom v 
rovnováze 

 na příkladech ukáže, že silové 
působení těles je vždy vzájemné 

posuvné účinky síly na těleso a jejich 

souvislost s velikostí působící síly a hmotností 

tělesa 

zákon setrvačnosti 

zákon vzájemného působené těles 

OSV - RSP 
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OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY 

výstupy učivo 

 rozhodne, zda je páka otáčivá 
kolem pevné osy v rovnovážné 
poloze 

 určí sílu nebo rameno síly tak, 
aby se páka dostala do 
rovnovážné polohy 

 uvede příklady užití páky v praxi 
a objasní výhodnost použití páky 
v daném případě 

 určí podmínku rovnováhy na 
kladce pevné a volné 

 uvede příklady využití kladek v 
praxi a ukáže jejich výhody 

rovnováha sil na páce 

moment síly 

užití páky 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN 

výstupy učivo 

 v jednoduchých případech určí 
velikost a směr působící tlakové 
síly 

 užívá s porozuměním vztah mezi 
tlakem, takovou silou a obsahem 
plochy na níž síla působí 

 vysvětlí na příkladu z praxe 
princip hydraulických zařízení 

 vysvětlí vznik hydrostatického 
tlaku a s porozuměním používá 
vztah p=h ρ g k řešení problémů a 
úloh 

 určí pokusem i výpočtem velikost 
vztlakové síly působící na těleso 

 znázorní síly a jejich výslednici 
působící na těleso ponořené do 
kapaliny 

tlaková síla, tlak 

přenos tlaku v kapalině 

hydraulická zařízení 

hydrostatický tlako  

vztlaková síla 

Archimédův zákon 

potápění, plování, vznášení se těles v kapalině 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ 

výstupy učivo 

 porovná atmosférický tlak v 
různých výškách, popíše způsob 
jeho měření 

 uvede příklad prokazující 
existenci vztlakové síly, která 
působí na tělesa v plynu a uvede 
příklad jejího praktického využití 

atmosférický tlak a jeho měření 

vztlaková síla na tělesa v plynech 

tlak plynu v uzavřené nádobě a jeho měření 
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SVĚTELNÉ JEVY 

výstupy učivo 

 uvede velikost rychlosti světla ve 
vakuu a porovná ji s rychlostí 
světla v jiných prostředích 

 vysvětlí vznik stínu a vznik 
zatmění Slunce a měsíce 

 objasní, proč na Zemi pozorujeme 
fáze Měsíce 

 využívá zákona odrazu světla na 
rozhraní dvou optických 
prostředí k nalezení obrazu v 
rovinném zrcadle 

 pokusně určí rozdíl mezi dutým a 
vypuklým zrcadlem a dokáže 
uvést příklad jejich využití v praxi 

 rozhodne na základě znalostí o 
rychlostech světla ve dvou 
prostředích, zda se světlo při 
přechodu z jednoho prostředí do 
druhého bude lámat ke kolmici 
nebo od kolmice 

 rozliší pokusně spojku a 
rozptylku, najde pokusně ohnisko 
tenké spojky a určí její 
ohniskovou vzdálenost 

 vysvětlí proč vzniká duha 
 porozumí pojmům krátkozrakost 

a dalekozrakost a způsobu 
nápravy těchto očních vad 
brýlemi 

zdroje světla 

rychlost světla ve vakuu a v různých 

prostředích 

přímočaré šíření světla 

stín 

měsíční fáze 

zatmění Měsíce a Slunce 

zákon odrazu světla 

zobrazení rovinný, dutým i vypuklým 

zrcadlem 

lom světla 

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
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 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
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TEPLO. PRÁCE. VÝKON 

výstupy učivo 

 rozumí pojmu mechanická práce 
a výkon, dokáže určit, kdy těleso 
ve fyzice práci koná, s 
porozuměním používá vztah 
W=Fs a P=W/t při řešení 
problémů a úloh 

 vysvětlí změnu vnitřní energie 
tělesa při změně teploty 

 rozpozná v přírodě a v 
praktickém životě některé formy 
tepelné výměny (vedením, 
tepelným zářením) 

 porovná práci vykonanou při 
zvedání tělesa kladkou a 
jednoduchým kladkostrojem 

 určí výkon z práce a času 
 porovná velikost dvou různých 

prací nebo výkonů (např. na 
stavbě ve sportu ...) 

 při rovnoměrném pohybu tělesa 
určí výkon užitím vztahu P = Fv 

 vysvětlí změnu vnitřní energie 
tělesa při změně teploty 

 přeměna polohové a pohybové 
energie 

práce 

práce na kladce 

výkon 

účinnost 

pohybová energie 

polohová energie 

VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO 

výstupy učivo 

 uvede příklady jevů, které 
dokazují, že se částice látek 
neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

 popíše jak teplota tělesa souvisí s 
rychlostí neuspořádaného 
pohybu částic tělesa 

 vysvětlí, jak se mění vnitřní 
energie tělesa s jeho teplotou 

 uvede praktický příklad změny 
vnitřní energie tělesa konáním 
práce 

 v konkrétním příkladu tepelné 
výměny předpoví, jak se budou 
měnit teploty daných těles 

 určí teplo přijaté nebo odevzdané 
tělesem při tepelné výměně (bez 

částicové složení látek 

vnitřní energie 

změny vnitřní energie 

teplo 

měrná tepelná kapacita látky 

určení tepla přijatého nebo odevzdaného při 

tepelné výměně 
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změny skupenství), Q = cm(t2-t1) 

 

ZMĚNY SKUPENSTVÍ 

výstupy učivo 

 uvede příklady změn skupenství z 
praktického života a objasní, zda 
se při nich teplo pohlcuje nebo 
uvolňuje 

tání a tuhnutí, vypařování, var, kapalnění, 

pístové spalovací motory 

ELEKTRICKÝ NÁBOJ. ELEKTRICKÉ POLE 

výstupy učivo 

 rozhodne, zda se budou dvě 
elektricky nabitá tělesa 
přitahovat, či odpuzovat 

 vysvětlí elektrování těles 
vzájemným třením a princip 
uzemnění nabitého tělesa 

 ukáže pokusem a vysvětlí 
polarizaci izolantu i 
elektrostatickou indukci 

 rozhodne, zda je daná látka 
izolant, nebo vodič 

elektrování těles třením, elektrický náboj, 

vodič a izolant v el. poli 

ELEKTRICKÝ PROUD 

výstupy učivo 

 objasní podstatu elektrického 
proudu v kovových vodičích a v 
elektrolytech 

 vysvětlí, proč izolanty prakticky 
nevedou elektrický proud 

 rozhodne, zda v daném obvodu 
jsou splněny podmínky vzniku 
elektrického proudu 

 změří elektrický proud v daném 
místě obvodu 

 změří elektrické napětí 
voltmetrem mezi dvěma místy 
obvodu 

elektrický proud v kovech a vodných 

roztocích solí a kyselin, měření elektrického 

proudu, měření elektrického napětí 

OHMŮV ZÁKON 

výstupy učivo 

 předpoví změnu proudu v 
obvodu, při změně napětí mezi 

Elektrický odpor 

závislost odporu na vlastnostech vodiče 



 

338 

 

jeho konci 
 předpoví změnu proudu, když se 

při stálém napětí zvětší nebo 
zmenší odpor rezistoru 
zapojeného v obvodu 

 vypočte jednu z veličin proud, 
napětí a odpor pro kovový vodič, 
jestliže zná zbývající dvě 

 z grafu závislosti proudu na 
napětí pro daný rezistor určí k 
danému proudu napětí, nebo k 
danému napětí proud, nebo 
odpor rezistoru 

 porovná odpor dvou kovových 
drátů, které se liší jen průřezem, 
nebo jen délkou, nebo jen 
materiálem, nebo jen teplotou 

 rozpozná, podle reálného 
zapojení i podle schématu, 
zapojení dvou spotřebičů za 
sebou a vedle sebe, určí výsledné 
napětí, výsledný proud a výsledný 
odpor 

 použije reostat k regulaci proudu, 
nebo jako děliče napětí v obvodu 

 určí elektrickou práci vykonanou 
za určitou dobu pro daný proud a 
napětí nebo určí elektrickou práci 
z elektrického příkonu spotřebiče 
a doby průchodu elektrického 
proudu 

 určí výkon elektrického proudu 
ve vodiči mezi jehož konci je 
napětí  

výsledný odpor rezistorů zapojených za sebou 

a vedle sebe 

regulace hodnoty proudu reostatem 

reostat jako dělič napětí 

elektrická práce 

výkon elektrického proudu 

ZVUKOVÉ JEVY 

výstupy učivo 

 určí ve svém okolí, popř. u 
některých hudebních nástrojů, co 
je zdrojem zvuku 

 vysvětlí, proč nezbytnou 
podmínkou šíření zvuku je 
látkové prostředí 

 uvede příklady dokazující, že 
rychlost zvuku závisí na 
prostředí, v němž se zvuk šíří 

 pokusem dokáže, že výška výška 
tónu je tím větší, čím větší je jeho 

zdroje zvuku 

šíření zvuku 

rychlost zvuku 

výška tónu 

ucho jako přijímač 

ochrana před nadměrným hlukem 
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kmitočet 
 popíše, jak přijímáme zvuk 

uchem 
 umí kvalitativně porovnat zdroje 

zvuku podle hladiny hlasitosti a 
rozhodnout, který je zdraví 
škodlivý, např. hlasitá hudba 

 pro ochranu sluchu využívá 
poznatků, že hlasitost zvuku 
závisí na zdroji zvuku, vzdálenosti 
zdroje od našeho ucha, prostředí, 
v němž se zvuk šíří a na citlivosti 

 navrhne možnosti, jak zmenšit 
škodlivý vliv nadměrně hlasitého 
zvuku na člověka 

POČASÍ KOLEM NÁS 

výstupy učivo 

 na ukázce zpráv o počasí v 
denním tisku televizi nebo na 
internetu nalezne základní 
meteorologické prvky a popíše 
jejich způsob měření 

mereorologie, atmosféra Země 

 
9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 dodržuje stanovená pravidla  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
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 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

 činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 projevuje ochotu věnovat celoživotnímu učení 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití  
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
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KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 chápe základní ekologické souvislosti 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  

CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI 

výstupy učivo 

 prokáže pokusem existenci mag. 
pole kolem cívky s elektrickým 
proudem, a na příkladech z praxe 
objasní jeho využití v 
elektromagnetech 

 vysvětlí princip stejnosměrného 
elektromotoru 

 uvede příklady využití 
elektromotoru v praxi 

 předvede pokusem vznik 
indukovaného proudu v cívce a 
ukáže, na čem závisí jeho hodnota 
a směr 

magnetické pole cívky s proudem 

působení mag. pole na cívku s proudem 

elektromagnet 

elektromotor 

elektromagnetická indukce 

STŘÍDAVÝ PROUD 

výstupy učivo 

 objasní vznik střídavého proudu 
při otáčením magnetu v blízkosti 
cívky nebo otáčením cívky 

 zvolí vhodné měřidlo a změří 
střídavý proud nebo napětí 

 uvede příklady vedení 
elektrického proudu v kapalině a 
v plynu 

 na příkladu objasní, jak vzniká 
proud v elektrolytech 

 objasní mechanismus vedení 
elektrického proudu v kovech, 
kapalinách i plynech 

 objasní princip polovodičovou 
diodu 

 uvede příklad využití 
usměrňujícího účinku 
polovodičové diody 

vznik střídavého proudu 

měření střídavého napětí a proudu 

elektrické vodiče a izolanty 

elektrický proud v kovových vodičích 

elektrický proud v kapalinách 

elektrický proud v polovodičích 

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ 
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výstupy učivo 

 na obrázku sinusoidy 
znázorňující část vlny na vodě 
ukáže, co se rozumí vlnovou 
délkou 

 pro vlnění dané vlnové délky určí 
frekvenci 

 vysvětlí, proč televizní vlny 
pronikají špatně přes překážky a 
dlouhovlnné rádiové vlny snadno 

 uvede příklady použití mikrovln v 
denním životě 

 objasní význam objevu 
rentgenového záření pro 
lékařství a další obory 

elektrické vlny a záření 

vlnová délka a kmitočet 

zdroje záření 

CO UŽ VÍME O SVĚTLE 

výstupy učivo 

 v konkrétních příkladech 
předpoví, zda nastane lom ke 
kolmici nebo ke kolmici 

 uvede příklad úplného odrazu a 
objasní, kdy může nastat 

 vysvětlí jak fungují světlovody a 
uvede příklad jeho použití 

 rozliší spojnou a rozptylnou 
čočku 

 určí jaký obraz vznikne při 
použití rozptylky 

 vysvětlí a ukáže použití spojky 
jako lupy 

 vysvětlí funkci čočky v lidském 
oku a s využitím poznatků z 
přírodopisu objasní vznik vjemu 
pozorovaného předmětu  

odraz světla 

lom světla 

úplný odraz světla 

čočky 

optické vlastnosti oka 

lupa a mikroskop 

dalekohledy 

JADERNÁ ENERGIE 

výstupy učivo 

 s využitím poznatků z chemie 
popíše základní stavební částice 
atomu 

 uvede tři základní druhy 
radioaktivního záření, objasní 
jejich podstatu a porovná jejich 
vlastnosti 

 uvede a objasní příklady využití 

atom 

atomová jádra 

izotopy a nuklidy 

radioaktivita 

využití jaderného záření 

řetězová jaderná reakce 

jaderný reaktor 

jaderná energetika 



 

343 

 

radionuklidů 
 popíše řetězovou jadernou reakci 

a objasní nebezpečí jejího 
zneužití v jaderných zbraních i 
možnosti využití v jaderných 
elektrárnách 

 uvede současné možnosti 
likvidace jaderného odpadu 

 sleduje a umí kriticky analyzovat 
diskuse o jaderných elektrárnách 
v mediích 

ZEMĚ A VESMÍR 

výstupy učivo 

 popíše, z čeho se skládá sluneční 
soustava 

 popíše, jaká síla způsobuje pohyb 
planet kolem Slunce a měsíců 
planet kolem planet 

 vysvětlí hlavní rozdíly mezi 
planetou a hvězdou 

 porovná poznatky získané v 
zeměpise s podrobnějšími 
informacemi o jednotlivých 
planetách, Slunci a Měsíci v 
literatuře nebo na internetu, 
připraví o nich samostatně nebo 
ve skupině přehlednou informaci 

Sluneční soustava 

Sluneční soustava 

naše Galaxie 

kosmonautika 

 

 

ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI 

výstupy učivo 

 pozoruje a popisuje jevy kolem 
sebe, hledá jejich vzájemné 
souvislosti a odhaduje jejich 
příčiny 

 utřídí si poznatky získané za 
celou výuku fyziky do širších 
celků a najde v nich nové 
souvislosti, vytváří si přehledová 
schémata 

vlastnosti látek a jejich částicové složení 

měření fyzikálních veličin 

pohyb  

síla 

mechanické vlastnosti tekutin 

tepelné jevy 

elektrické a magnetické jevy 

elektromagnetické záření 

zvukové jevy 

energie a její přeměny 

Země a vesmír 
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4. 6. 2 Chemie 

Předmět: Chemie 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
 

1. Obsahové vymezení 

Předmět chemie je vyučován v 8. a 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně v odborné 

učebně. Navazuje na učivo předmětů prvouka a přírodověda, z průřezových témat se v chemii 

realizují zejména témata environmentální výchovy. Do výuky začleňujeme laboratorní práce, 

z důvodu bezpečnosti převažují demonstrační pokusy, vše je doplňováno videem, PC 

programy, ukázkami z internetu, referáty a prezentacemi s případnými exkurzemi. 

Vyučování chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou 

součástí přírody a jejich každodenního života. Žáci získávají informace o bezpečném a 

účelném zacházení s chemickými látkami a jsou vedeni k ochraně přírody a vlastního zdraví. 

Výuka je vedena tak, aby žáci postupně získávali základní poznatky z různých oborů chemie, 

osvojovali si dovednosti spojené s pozorováním vlastností látek a chemických reakcí,s 

prováděním jednoduchých chemických pokusů a učili se nacházet vysvětlení chemických 

jevů, zdůvodňovat vyvozené závěry a uvádět je do širších souvislostí s praktickým 

využitím,poznávali zásady bezpečné práce s chemikáliemi byli seznamováni s 

mnohostranným využitím chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti  

/ v průmyslu, zemědělství, energetice, zdravotnictví, potravinářství a ve výživě člověka /. 

Výuka chemie, tak jako ostatní přírodovědné předměty, významně přispívá k rozvoji 

poznávacích schopností žáků. Učí je hledat příčinné souvislosti a řešit problémy související s 

poznáváním přírody a s praktickým životem.  

2. Časové vymezení 

Chemie bude vyučována s následující dotací: 

8. ročník – 2 hodiny 

9. ročník – 2 hodiny 
 

3. Organizační vymezení  

Výuka je organizována v odborné učebně F – Ch. Některá témata z oblasti chemie se budou 

realizovat formou projektů. Hlavními organizačními formami výuky je výklad často 

doplňovaný demonstračními pokusy, videem, PC programy, ukázkami z internetu, referáty a 

prezentacemi s případnými exkurzemi. Do výuky jsou začleněny laboratorní práce s ohledem 

na dostupnost materiálu a bezpečnost žáků. Objevují se také problémové úlohy, práce s 

textem, knihou a PC, žáci pracují samostatně či malých skupinkách. 

 
8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  
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 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 

společenských hodnot 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
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 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  

ÚVOD DO CHEMIE 

výstupy učivo 

 zařadí chemii mezi přírodní vědy 
 uvede, čím se chemie zabývá 
 rozliší fyzikální tělesa a látky 
 rozpozná u běžně známých dějů, 

zda dochází k přeměnám látek 
 uvede příklady chemického děje 
 uvede příklady chemické výroby 

ve svém okolí, zhodnotí význam i 
případná rizika pro společnost a 
pro obyvatele v okolí chemických 
závodů 

vymezení předmětu chemie; látky a tělesa; 

chemické děje; chemická výroba 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
OSV - RSP , K , Ko , KaK , ŘPRD 

VLASTNOSTI LÁTEK 

výstupy učivo 

 uvede fyzikální a chemické 
vlastnosti látek  

 rozliší známé látky podle jejich 
různých vlastností 

 rozpozná skupenství látek a jejich 

vlastnosti látek – barva, skupenství, 

rozpustnost ve vodě, kujnost, tepelná a 

elektrická vodivost, hustota; změny 

skupenství – tání, tuhnutí, vypařování, 

sublimace 
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změny 
 vyhledá v tabulkách (u vybraných 

látek) hodnoty hustoty, teploty 
varu a orientuje se v jejich 
hodnotách 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 

SMĚSI 

výstupy učivo 

 rozliší směsi a chemické látky 
 rozliší různorodé a stejnorodé 

směsi 
 rozliší suspenzi, emulzi, pěnu, 

dým a mlhu a uvede jejich 
příklady z běžného života 

 uvede příklad skupenství směsí 
 vypočítá složení roztoků, použije 

správně pojmy rozpuštěná látka, 
rozpouštědlo, 
rozpustnost,koncentrovanější, 
zředěnější, nasycený a 
nenasycený roztok  

 vysvětlí základní faktory 
ovlivňující rozpouštění pevných 
látek 

různorodé a stejnorodé (roztoky); složky 

směsi; složení roztoků; hmotnostní zlomek 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
EV - ŽP 

ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ 

výstupy učivo 

 sestaví jednoduchou filtrační 
aparaturu 

 popíše jednoduchou destilační 
aparaturu a vysvětlí princip 
destilace 

 navrhne postup oddělování 
složek směsí v běžném životě 

 vysvětlí princip usazování a 
krystalizace 

usazování, filtrace, destilace, krystalizace, 

sublimace 

pokrytí průřezových témat 
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MuV - LV 
OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 

VODA A VZDUCH 

výstupy učivo 

 rozlišuje různé druhy vody 
 uvede základní vlastnosti vody 
 vysvětlí oběh vody v přírodě 
 uvede princip výroby pitné vody 

ve vodárnách 
 uvede příklady znečišťování vody 

v pracovním prostředí a 
domácnosti, navrhne preventivní 
opatření 

 uvede složení vzduchu v % 
 charakterizuje kyslík jako 

nezbytnou látku pro život i hoření 
 vysvětlí princip hašení, uvede 

telefonní číslo hasičů 
 popíše smog, uvede příklady 

zdrojů informací o čistotě ovzduší 
 vysvětlí pojem skleníkový efekt, 

uvede jeho příčinu a důsledky 
 uvede příklady znečišťování 

vzduchu v přírodě 
 navrhne preventivní opatření 

voda – destilovaná, pitná, odpadní 

výroba pitné vody 

čistota vody 

vzduch – složení, vlastnosti 

čistota ovzduší 

ozonová vrstva 

pokrytí průřezových témat 

MuV – LV; OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD; EV - E , ZPŽ , ŽP , VČP 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK 

výstupy učivo 

 uvede příklady z praxe, že látky 
se skládají z pohybujících se 
částic 

 používá pojmy atom, molekula ve 
správných souvislostech 

 popíše složení atomu a vznik 
kationu a anionu z neutrálních 
atomů 

molekuly, atomy 

atomové jádro, protony, neutrony 

elektronový obal, elektrony, 

valenční elektrony, ionty 

pokrytí průřezových témat 

MuV – LV; OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 

CHEMICKÉ PRVKY A SLOUČENINY 

výstupy učivo 

 používá značky a názvy chemické prvky 
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nejznámějších chemických prvků 
 vysvětlí, co udává protonové číslo 
 vyhledá v tabulkách názvy prvků 

k daným protonových číslům a 
naopak 

 používá pojmy chemické látky, 
chemický prvek, chemická 
sloučenina 

 rozliší chemickou značku prvku a 
chemický vzorec sloučeniny 

 ze vzorce chemické sloučeniny 
uvede kvalitativní i kvantitativní 
složení chemické látky 

vybrané názvy a značky chemických prvků 

protonové číslo 

chemická vazba 

pokrytí průřezových témat 

MuV – LV OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 

CHEMICKÉ PRVKY A PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ 

výstupy učivo 

 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozliší periody 
a skupiny, vyhledá prvky s 
podobnými vlastnostmi 

 popíše hlavní rozdíl mezi kovy a 
nekovy 

 zhodnotí vliv činnosti člověka na 
změny obsahu kyslíku a ozonu 

 uvede příklady praktického 
využití nekovů 

 uvede příklady praktického 
využití kovů, uvede základní 
složky slitin kovů (mosaz, bronz, 
dural) a příklady využití těchto 
slitin 

kovy – Fe, Zn, Al, Cu, Ag, Au 

slitiny – mosaz, bronz, dural 

nekovy – H, O, N, Cl, S, C 

pokrytí průřezových témat 

MuV – LV; OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD; EV - ŽP , VČP 

 

CHEMICKÉ REAKCE 

výstupy učivo 

 rozliší výchozí látky a produkty 
chemické reakce 

výchozí látky a produkty; chemický děj 

pokrytí průřezových témat 

MuV – LV; OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
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CHEMICKÉ ROVNICE 

výstupy učivo 

 uvede zákon zachování hmotnosti 
 zapíše jednoduchými chemickými 

rovnicemi vybrané chemické 
reakce 

 přečte zápis chemické rovnice 
(včetně použití látkového 
množství) 

 provede jednoduché výpočty z 
chemických rovnic pro n, M, m, V, 
c 

 aplikuje poznatky o faktorech 
ovlivňujících průběh chemických 
reakcí v praxi 

zákon zachování hmotnosti 

látkové množství 

molární hmotnost 

jednoduché chemické rovnice 

pokrytí průřezových témat 

MuV – LV; OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 

OXIDY 

výstupy učivo 

 určí oxidační číslo atomů prvků v 
oxidech 

 zapíše z názvů vzorce oxidů a 
naopak 

 popíše vlastnosti a použití 
vybraných oxidů a posoudí vliv 
těchto látek na životní prostředí 

oxid siřičitý, sírový, uhličitý, uhelnatý, 

vápenatý, dusnatý, dusičitý,křemičitý 

názvosloví oxidů a oxidační číslo; skleníkový 

efekt 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
MeV - KČPPMS 
OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
EV - ŽP , VČP 

HALOGENIDY 

výstupy učivo 

 určí oxidační číslo atomů prvků v 
halogenidech 

 zapíše z názvů vzorce halogenidů 
a naopak ze vzorců jejich názvy 

 popíše vlastnosti, použití a 
význam chloridu sodného 

fluoridy, chloridy, bromidy, jodidy 

ionty 

názvosloví halogenidů 

pokrytí průřezových témat 

MuV – LV; OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD; EV - ŽP , VČP 
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KYSELINY A HYDROXIDY, PH 

výstupy učivo 

 rozliší kyselé a zásadité roztoky 
pomocí indikátorů pH 

 orientuje se na stupnici pH 
 zapíše z názvů vzorce hydroxidů a 

naopak 
 popíše vlastnosti a použití 

vybraných hydroxidů 
 bezpečně ředí kyseliny 
 zapíše z názvů vzorce kyselin a 

naopak 
 popíše vlastnosti a použití 

vybraných kyselin 
 vysvětlí, jak vznikají kyselé deště 
 poskytne první pomoc při 

zasažení hydroxidy a kyselinami 

kyseliny – chlorovodíková, sírová, dusičná 

názvosloví kyselin; pH, indikátory; kyselé 

deště 

hydroxidy – sodný, draselný, vápenatý 

názvosloví hydroxidů 

pokrytí průřezových témat 

MuV – LV; OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD; EV - ŽP , VČP 

 

BEZPEČNOST PŘI EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 uvede zásady bezpečné práce v 
chemické pracovně, poskytne a 
přivolá první pomoc při úrazu 
(poleptání, popálení, pořezání) 

 vyjmenuje příklady používaných 
nebezpečných látek v domácnosti, 
seznámí se s jejich označením, 
správným používáním,  
zacházením a zásadami první 
pomoci  

 popíše chování při chemickém 
poplachu, způsob ochrany 

 vysvětlí pojem ekologická 
katastrofa 

zásady bezpečné práce v laboratoři; první 
pomoc při úrazu v laboratoři (poleptání, 
popálení, pořezání) 
 
označování nebezpečných látek  
 
likvidace nebezpečných látek (ekodvory,..) 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 

Neutralizace, soli 

výstupy učivo 

 provede neutralizace velmi podstata neutralizace 
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zředěných roztoků 
 zapíše neutralizaci chemickou 

rovnicí 
 zdůvodní první pomoc při 

zasažení kyselinou nebo 
hydroxidem, uvede, jak bezpečně 
skladovat, 

 rozliší, které látky patří mezi soli 
 zapíše vzorce nebo názvy solí 

vznik solí 
názvy síranů, dusičnanů, uhličitanů 
chlorid sodný, síran měďnatý, uhličitan 
sodný, uhličitan vápenatý 

HOSPODÁŘSKY VÝZNAMNÉ LÁTKY 

výstupy učivo 

 uvede význam hnojiv a posoudí 
jejich vliv na životní prostředí 

 popíše složení , vlastnosti a 
použití nejznámějších stavebních 
pojiv 

průmyslová hnojiva 

vápenná malta, sádra, beton, keramika 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
MeV - KČPPMS 
OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
EV - ŽP , VČP 

 
9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
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 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
 činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 

společenských hodnot 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
 poznává smysl a cíl učení 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Diskutuje o výsledcích svého učení 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
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 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  

REDOXNÍ REAKCE 

výstupy učivo 

 vysvětlí pojmy oxidace a redukce 
 určí, které ze známých reakcí 

patří mezi redoxní reakce 
 popíše princip výroby železa a 

oceli 
 vysvětlí pojem koroze, uvede 

příklady činitelů ovlivňujících 
jejich rychlost, uvede způsoby 
ochrany ocelových výrobků před 
korozí 

 předpoví vliv různých činitelů na 
průběh koroze 

 rozliší podstatu galvanických 
článků a elektrolýzy a uvede 
příklady jejich praktického 
využití 

oxidace a redukce 

výroba železa a oceli 

galvanický článek 

elektrolýza 

koroze 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
EV - ŽP , VČP 

Uhlovodíky 
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výstupy učivo 

 rozliší anorganické a organické 
sloučeniny 

 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, 
uvede jejich vzorce, vlastnosti a 
jejich použití 

 vyhledá a uvede příklady 
produktů průmyslového 
zpracování ropy a zemního plynu 

 vyhledá a uvede příklady havárií 
způsobených ropou, ropnými 
produkty a zemním plynem 

alkany, alkeny, alkyny, areny (methan, ethan, 

propan, butan, ethylen, benzen, naftalen) 

průmyslové zpracování ropy 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
MeV - KČPPMS 
OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
EV - ŽP , VČP 

 

ENERGIE A CHEMICKÁ REAKCE 

výstupy učivo 

 rozliší, které ze známých reakcí 
jsou exotermické a které 
endotermické 

 uvede příklady fosilních a 
průmyslově vyráběných paliv, 
popíše jejich vlastnosti a zhodnotí 
jejich využívání 

 vysvětlí důležitost hospodárnosti 
využívání 

 posoudí vliv spalování různých 
paliv (včetně motorových paliv) 
na životní prostředí 

 rozliší obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje energie 

 rozpozná označení hořlavých 
látek, uvede zásady bezpečné 
manipulace s těmito látkami 

 uvede, jak postupovat při vzniku 
požáru, zná tel. číslo pro přivolání 
hasičů, poskytne první pomoc při 
popáleninách 

exotermické a endotermické reakce 
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 
fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) 
průmyslově vyráběná paliva 

MuV – LV; OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD; EV - ZPŽ , ŽP , VČP 
 

Deriváty uhlovodíků 



 

356 

 

výstupy učivo 

 rozliší pojmy „uhlovodíky“ a 
„deriváty uhlovodíků“ 

 rozliší uhlovodíkový zbytek a 
funkční (charakteristickou) 
skupinu na příkladech vzorců 
známých derivátů 

 rozliší a zapíše vzorce methanolu, 
ethanolu, fenolu, kyseliny 
mravenčí, octové, ethylesteru 
kyseliny octové, formaldehydu a 
acetonu; uvede vlastnosti a 
příklady využití těchto látek 

 vysvětlí nebezpečí nadměrného 
požívání alkoholických nápojů 
vzhledem ke zdraví člověka 

 uvede výchozí látky a produkty 
esterifikace a rozliší esterifikaci 
mezi ostatními typy chemických 
reakcí 

halogenové deriváty 
alkoholy a fenoly 
aldehydy ketony 
karboxylové kyseliny 
estery, esterifikace, ethylester kyseliny 
octové 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
EV - ŽP , VČP 

Chemie a společnost 

výstupy učivo 

 doloží na příkladech význam 
chemických výrob pro národní 
hospodářství a pro člověka 

 uvede příklady prvotních a 
druhotných surovin pro chemické 
výroby a zhodnotí je z hlediska 
udržitelného rozvoje 

 zhodnotí ekonomický a ekologický 
význam recyklace odpadů 

 vysvětlí pojem biotechnologie a 
uvede příklady 

 zjistí, kde a jak v okolí dochází ke 
znečišťování životního prostředí, a 
uvede, jak tomu předcházet 

 uvede příklady chování při 
nadměrném znečištění ovzduší 

 zachází bezpečně s běžnými mycími 
a čistícími prostředky používaných v 
domácnosti 

 uvede příklady volně i nezákonně 

chemické výrobky 
otravné látky 
pesticidy 
biotechnologie, enzymy 
léčiva 
drogy 
detergenty 
potraviny 
chemie a životní prostředí 
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prodávaných drog a popíše příklady 
následků, kterým se vystavuje jejich 
konzument 

 uvede příklady onemocnění člověka 
v případě nadměrného požívání 
některých organických sloučenin, 
nebo jejich nedostatku (nadváha, 
cukrovka,..) 

 vysvětlí pojem zdravý životní styl 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
MeV - KČPPMS , IVMSR 
OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
EV - ŽP , VČP 

PŘÍRODNÍ LÁTKY 

výstupy učivo 

 orientuje se ve výchozích látkách 
a produktech dýchání a 
fotosyntézy 

 uvede podmínky pro průběh 
fotosyntézy a její význam pro 
život na Zemi 

 rozliší bílkoviny, tuky, sacharidy 
a vitamíny, uvede příklady zdrojů 
těchto látek pro člověka a 
posoudí různé potraviny z 
hlediska obecně uznávaných 
zásad zdravé výživy 

 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
MeV - KČPPMS 
OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
EV - ZPŽ , ŽP , VČP 

PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA 

výstupy učivo 

 rozliší plasty od dalších látek, 
uvede příklady jejich názvů, 
vlastností a použití 

 posoudí vliv používání plastů na 
životní prostředí 

 rozliší přírodní a syntetická 
vlákna a uvede výhody a 

polyethylen, polypropylen, polystyren, 

polyvinylchlorid, 

polyamidová a polyesterová vlákna 
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nevýhody jejich používání 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
MeV - KČPPMS 
OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
EV - ŽP , VČP 

HAVÁRIE S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 

výstupy učivo 

 rozpozná označení hořlavých, 
toxických a výbušných látek, 
uvede zásady bezpečné práce s 
běžně prodávanými hořlavinami 
a výbušninami 

 uvede příklady otravných látek a 
způsoby ochrany proti nim 

 uvede příklady nejrozšířenějších 
výbušnin, hořlavých a toxických 
látek a způsob jejich označování 

 uvede a zdůvodní nejúčelnější 
jednání v případě havárie s 
únikem nebezpečných látek 

 zjistí výrobní podniky v regionu, 
uvede, co vyrábějí, a posoudí s 
nimi související nebezpečí 

látky výbušné, hořlavé, toxické 

zásady chování při úniku nebezpečných látek 

improvizovaná ochrana při úniku 

nebezpečných látek 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
MeV - KČPPMS , IVMSR 
OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD 
EV - ŽP , VČP 

ODPADY A OBALY 

výstupy učivo 

 popíše vznik odpadů 
 objasní vznik komunálních 

odpadů 
 rozumí značkám na obalech a 

roztřídí je 

odpady, obaly 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ , OOSS; MuV – LV; MeV - KČPPMS , IVMSR; 
OSV - RSP , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD; EV - ŽP , VČP 
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4. 6. 3 Přírodopis 

Obsahové vymezení 
Výuka přírodopisu navazuje na prvouku a přírodovědu na prvním stupni. Zahrnuje 
vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Přírodopis a část vzdělávacího oboru Výchova ke 
zdraví.  
Učivo lze rozdělit do několika učebních celků a to: obecná biologie, biologie hub, biologie 
rostlin, biologie živočichů, biologie člověka, neživá příroda a základy ekologie. 
Výuka přírodopisu, tak jako ostatní přírodovědné předměty, významně přispívá k 
rozvoji poznávacích schopností žáků. Učí je hledat příčinné souvislosti a řešit problémy 
související s poznáváním přírody a s praktickým životem, vede žáky k potřebě klást si 
otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu 
zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na 
ně adekvátní odpovědi. 
Cílem předmětu je poznávání přírodních zákonů pomocí vlastních prožitků a 
rozumového poznání, poznání přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně 
propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Důraz je kladen na udržování rovnováhy 
existence živých soustav, včetně člověka. V této vzdělávací oblasti dostávají žáci 
příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, 
působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti 
udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav i člověka, včetně možných 
ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. 
Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného 
alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování.  
Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje Přírodopis přímo na oblast Člověk a jeho svět. 
Dále je zapracován do oblastí Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví. 
 
Kromě vlastního vzdělávacího obsahu se v přírodopise realizují některá témata 
průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, 
Environmentální výchova a Mediální výchova. 
 
Nejčastěji používanými metodami a formami výuky jsou pozorování, pokus, práce s 
informacemi a kooperativní techniky. 
 
Časové vymezení 
Přírodopis je vyučován s následující dotací: 

6. ročník – 2hodiny 

7. ročník – 2 hodiny 

8. ročník – 2 hodiny - vzdělávací obsah se realizuje v propojení s obsahem oboru 

výchova ke zdraví  

9. ročník – 1 hodina 

 
Organizační vymezení 
Přírodopis se vyučuje v odborné učebně přírodopisu a zeměpisu, která umožňuje 
praktické pozorování a činnosti s rostlinami i živočichy, studium řady nástěnných 
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obrazů, využívání audiovizuálních prostředků a práci žáků s mikroskopem. Hodiny se 
nedělí. 
 

6. ROČNÍK - DOTACE: 1+1, POVINNÝ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 samostatně pozoruje 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 chápe základní ekologické souvislosti 

ŽIVOT NA ZEMI 

výstupy učivo 

 vysvětlí vznik života na Zemi a 
rozliší základní projevy a 
podmínky života 

 posoudí, které děje patří mezi 
projevy života a které nikoliv 

Vznik života na Zemi; Projevy života ; 

Podmínky života; Rozmanitost přírody; 

Vztahy mezi organismy; Jak zkoumáme 

přírodu; Mikroskop  
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 popíše vztahy mezi organismy 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , Ko 
EV - ZPŽ 

ZÁKLADNÍ STRUKTURA ŽIVOTA 

výstupy učivo 

 vysvětlí podstatu pohlavního a 
nepohlavního rozmnožování a 
jeho význam z hlediska dědičnosti 

 popíše základní rozdíly mezi 
buňkou rostlin, živočichů a 
bakterií a objasňuje funkci 
základních organel 

Buňka – základní stavební a funkční jednotka  

Rostlinná a živočišná buňka – srovnání  

Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy  

1. LP – zhotovení mikroskopického preparátu  

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , K , KaK 

PŘEHLED ORGANISMŮ (OD VIRŮ PO ČLENOVCE) 

výstupy učivo 

 popíše vztahy mezi organismy 
 popíše základní rozdíly mezi 

buňkou rostlin, živočichů a 
bakterií a objasňuje funkci 
základních organel 

 rozumí významu třídění 
organismů do systémů a jejich 
pojmenování podle principů 
mezinárodního i národního 
odborného názvosloví 

 uvádí na příkladech z běžného 
života význam hub a lišejníků v 
přírodě i pro člověka 

 rozpozná naše nejznámější jedlé a 
jedovaté houby s plodnicemi a 
porovná je podle 
charakteristických znaků 

 vysvětlí způsoby výživy hub a 
jejich význam v ekosystému 

 objasní pojem symbióza na 
soužití řasy (či sinice) s houbou 
ve stélce lišejníků 

 popíše princip funkce jediné 
buňky jednobuněčného 
organismu 

 zná způsob života prvoků 

Soustava organismů 

Viry  

Bakterie  

Sinice  

Houby 

Nácvik poznávání hub s plodnicí  

Lišejníky 

Řasy  

Prvoci – jednobuněční živočichové  

Ostatní prvoci  

2.LP- pozorování prvoků ze senného nálevu  

Žahavci – žahaví dravci 

Mořští žahavci  

Ploštěnci  

Cizopasní ploštěnci 

Hlísti  

Měkkýši – plži  

Měkkýši – mlži  

Měkkýši – hlavonožci 



 

362 

 

 vysvětlí význam názvu žahavci, 
zná význam žahavých buněk, 
popisuje tělo živočicha, způsob 
zisku potravy 

 popíše rozdíl ve způsobu života 
volně žijících a cizopasných 
ploštěnců 

 vysvětlí pojem vnitřní cizopasník 
 vysvětlí nebezpečí cizopasných 

hlístů, jmenuje zásady dodržování 
hygieny jako jediného způsobu 
ochrany proti nákaze 

 rozliší a porovná zástupce 
měkkýšů podle různých typů 
schránek, chápe rozdíl mezi 
lasturou a ulitou 

 popíše tělo a vnitřní orgány 
hlemýždě, škeble a sépie 

 vysvětlí hospodářský význam 
žížaly, vyvodí znaky, které 
dokazují přizpůsobení se životu 
ve vlhké půdě 

 popíše základní členění těla, 
vysvětlí pojem vnější kostra, umí 
popsat vnitřní stavbu těla 
členovců 

 popíše velikou rozmanitost 
členovců – velikost, způsob 
pohybu, stavbu těla a rozmanitost 
životního prostředí 

 zařadí jednotlivé zástupce 
členovců do prostředí, ve kterém 
žijí, zná jejich význam pro člověka 

 popíše vnější i vnitřní stavbu těla 
hmyzu, rozeznává různé typy 
ústních ústrojí 

 vysvětlí rozdíl ve způsobu 
rozmnožování hmyzu s proměnou 
nedokonalou a s proměnou 
dokonalou 

 zná jednotlivé fáze proměny od 
vajíčka v dospělce 

 zařadí uvedené řády hmyzu do 
skupin podle způsobu 
rozmnožování 

 posoudí význam uvedených řádů 
hmyzu v přírodě i pro člověka a 
uvědomuje si, že jejich škodlivost 
(či užitečnost) je posuzována z 
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pohledu člověka 
 zná základní společné znaky 

stavby těla ostnokožců, ví o jejich 
regenerační schopnosti 

 vysvětlí teorii vzniku vesmíru 
 vysvětlí vznik života na Zemi a 

rozlišuje základní projevy a 
podmínky života 

 posoudí, které děje patří mezi 
projevy života a které nikoliv 

 vysvětlí pojmy společenstvo a 
ekosystém 

 vysvětlí závislost člověka na 
přírodě a nutnost její ochrany 

 na základě pozorování uvádí 
význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj a udržování života na Zemi 

 uvádí příklady výskytu 
organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi 

 aplikuje praktické metody 
poznávání přírody 

 dodrží základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OOSS; MuV – LV; OSV - RSP , K , Ko; VMEGS – OES; EV - ŽP , VČP 

 
7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
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 samostatně pozoruje 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 chápe základní ekologické souvislosti 

ZOOLOGIE - NAUKA O ŽIVOČIŠÍCH (OD KRUHOÚSTÝCH PO PTÁKY)  

výstupy učivo 

 porovná základní vnější a vnitřní 
stavbu vybraných živočichů a 
vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

 ví, proč obratlovce řadíme mezi 
strunatce 

 odliší vývojově nižší strunatce od 
vyšších, zná společné znaky 
strunatců 

 popíše proces opylení a oplození 
a chápe rozdíl mezi nimi, vysvětlí 
význam těchto procesů vzhledem 
k rozmnožování rostlin, vysvětlí 
podstatu pohlavního a 
nepohlavního rozmnožování 
rostlin a jeho význam z hlediska 
dědičnosti  

 porovná základní vnější a vnitřní 
stavbu vybraných živočichů a 
vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

 ví, proč obratlovce řadíme mezi 
strunatce 

 odliší vývojově nižší strunatce od 
vyšších, zná společné znaky 
strunatců 

 rozliší a porovná jednotlivé 
skupiny živočichů a prostředí, ve 
kterém žijí, určí vybrané 
živočichy 

 vnímá rozdíl mezi sladkou a 
slanou vodou jako odlišné životní 

Zoologie. Strunatci  

Obratlovci – kruhoústí, paryby  

Ryby – nejpočetnější skupina obratlovců  

Sladkovodní ryby  

Rozmnožování a chov ryb 

Mořské ryby  

1. LP – pozorování vnější stavby těla ryby  

Obojživelníci – stavba těla  

Naši obojživelníci – dělení do 2 skupin  

Plazi – stavba těla, dělení do skupin  

Želvy a krokodýli  

Šupinatí – ještěři a hadi  

Ptáci – stavba těla  

Vývojové znaky ptáků  

Chování ptáků  

Vodní ptáci  

Mokřadní ptáci  

Mořští ptáci  

Dravci a sovy  
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prostředí 
 vysvětlí význam chovu ryb, aj. pro 

člověka; 
 umí rozlišit podle hlavních znaků 

ryby, obojživelníky, plazy a ptáky 
 vysvětlí ekologickou úspěšnost 

ptáků jako souhrn jejich 
morfologických a fyziologických 
přizpůsobení 

 rozliší složité prvky v chování 
ptáků 

 umí zhodnotit biotopní nároky a 
zdůvodnit související tělesné 
znaky a životní projevy dané 
skupiny ptáků 

 aplikuje poznatky o ptačích 
znacích s ohledem na rozdíly ve 
velikosti ptáků 

 vnímá rozdíl mezi sladkou a 
slanou vodou jako odlišné životní 
prostředí 

 popíše les jako složitý přírodní 
ekosystém, usiluje o jeho ochranu 

 charakterizuje vodu jako 
nezbytnou podmínkou života, 
usiluje o ochranu čistoty vody 

 rozezná uvedené ekosystémy a 
popíše jejich sezónní dynamiku v 
závislosti na činnosti člověka 

 vysvětlí pojem ekologie 
 dodrží základní pravidla 

bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OOSS 
OSV - RSP , K , Ko 
EV - E , ŽP 

BOTANIKA - NAUKA O ROSTLINÁCH  

výstupy učivo 

 popíše proces opylení a oplození 
a chápe rozdíl mezi nimi, vysvětlí 
význam těchto procesů vzhledem 
k rozmnožování rostlin, vysvětlí 
podstatu pohlavního a 
nepohlavního rozmnožování 
rostlin a jeho význam z hlediska 

Botanika – přehled systému rostlin  

Přechod rostlin na souš  

Výtrusné rostliny  

Mechorosty  

Plavuně, přesličky  

Kapradiny  

3.LP – pozorování zástupců mechorostů  
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dědičnosti  
 na základě pozorování popíše 

odlišnosti ve stavbě těla nižších a 
vyšších rostlin 

 zná společné znaky vyšších 
rostlin 

 popíše rozmanitosti rostlinné říše 
a jejím členění 

 popíše stavbu těla mechorostů a 
kapraďorostů a jejich životní 
cyklus 

 vysvětlí význam mechorostů v 
přírodě 

 pozná vybrané zástupce 
mechorostů a kapraďorostů 

 zná jednotlivé orgány semenných 
rostlin, vysvětluje jejich funkci a 
význam, zná jejich stavbu a 
dokáže popsat jejich přeměny 

 vysvětlí pojmy fotosyntéza, 
dýchání 

 popíše diakritické znaky 
jednotlivých čeledí, zná význam 
hospodářsky využívaných 
zástupců daných čeledí 

 zařadí vybrané zástupce do čeledi 
 na základě pozorování přírody 

odvodí závislost a přizpůsobení 
některých rostlin podmínkám 
prostředí 

 popíše les jako složitý přírodní 
ekosystém, usiluje o jeho ochranu 

 charakterizuje vodu jako 
nezbytnou podmínkou života, 
usiluje o ochranu čistoty vody 

 rozezná uvedené ekosystémy a 
popíše jejich sezónní dynamiku v 
závislosti na činnosti člověka 

 uvádí typické příklady rostlin a 
živočichů těchto společenstev 

 vysvětlí pojem ekologie 
 aplikuje praktické metody 

poznávání přírody 
 dodrží základní pravidla 

bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody 

Semenné rostliny 

Kořen  

Stonek  

List  

4.LP – pokožka listu s průduchy  

Květ 

Květenství, opylení, oplození  

Semena a plody  

Rozmnožování rostlin  

Růst a vývin rostlin  

Nahosemenné rostliny 

Jinany  

pokrytí průřezových témat 
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VDO – OOSS; MuV – LV; OSV - RSP , K , Ko; VMEGS – OES; EV - E , ŽP , VČP 

 
 
Spojené obory Přírodopis a Výchova ke zdraví v 8. ročníku 
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a zdraví 
 
Obsahové vymezení pro 8. ročník 
Výuka integrovaného předmětu Přírodopis a výchova ke zdraví navazuje na prvouku a 
přírodovědu na prvním stupni a přírodopis na 2. stupni. Zahrnuje vzdělávací obsah 
vzdělávacího oboru Přírodopis a část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Učivo lze 
rozdělit do učebních celků : biologie živočichů, biologie člověka a základy ekologie. 

Cílem předmětu je poznávání přírodních zákonů pomocí vlastních prožitků a 
rozumového poznání, poznání přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně 
propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Důraz je kladen na udržování rovnováhy 
existence živých soustav se zaměřením na biologii člověka. Zdraví člověka je chápáno 
jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno 
mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských 
vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví důležitým 
předpokladem pro aktivní a spokojený život, stává se poznávání a praktické 
ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání. 
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování 
zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je 
využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje 
především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili 
hodnotu zdraví, způsob jeho ochrany i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným 
poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různými riziky, která ohrožují zdraví 
v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování 
(rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru 
odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti vede 
žáky k poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot, 
ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných 
událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých 
mimořádných událostí. 
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví 
v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně 
odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti 
Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady 
zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i 
k osvojování účelného chování při ohrožení v každodenních rizikových situacích i 
při mimořádných událostech. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví 
vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahům a je 
velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Žáci si 
rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských 
vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků. 
 
Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje předmět přímo na oblast Člověk a jeho svět a 
Člověk a zdraví. Dále je zapracován do oblastí Člověk a společnost a Člověk a příroda.  
Kromě vlastního vzdělávacího obsahu se v přírodopise realizují některá témata 
průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, 



 

368 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, 
Environmentální výchova a Mediální výchova. 
Nejčastěji používanými metodami a formami výuky jsou pozorování, pokus, práce s 
informacemi a kooperativní techniky. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je realizován 
také v předmětech Občanská výchova a Tělesná výchova.  
 
Časové vymezení 
 
8. ročník – 2 hodiny  
 
Organizační vymezení 
Přírodopis a výchova ke zdraví se vyučuje v odborné učebně přírodopisu, která 
umožňuje praktické pozorování a činnosti s rostlinami i živočichy, studium řady 
nástěnných obrazů, využívání audiovizuálních prostředků a práci žáků s mikroskopem. 
Hodiny se nedělí.  
 

8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

PŘEHLED HLAVNÍCH SKUPIN SAVCŮ 

výstupy učivo 

 porovná základní vnější a vnitřní 
stavbu vybraných živočichů a 
vysvětluje funkci jednotlivých 
orgánů 

 rozliší a porovná jednotlivé 
skupiny živočichů, určí vybrané 
živočichy 

 má přehled o hlavních řádech 
savců, o jejich rozšíření 

 porovná základní vnější a vnitřní 
stavbu vybraných živočichů a 
vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

 rozliší a porovná jednotlivé 
skupiny živočichů, určí vybrané 
živočichy 

 má přehled o hlavních řádech 
savců, o jejich rozšíření 

 ví, jak pečovat o vybrané domácí 
živočichy 

 chápe význam chovu 
domestikovaných živočichů 

 ví, kterými znaky se odlišují 
domestikované druhy od svých 
divokých předků 

 pozná některé projevy chování 
živočichů (hrozba x pokora) 

 zhodnotí význam živočichů v 
přírodě i pro člověka, zná a 

Vývoj savců, Savci se přizpůsobují 
prostředí, Vnitřní stavba těla savců 
Vejcorodí a živorodí, vačnatci 
Hmyzožravci a letouni, chudozubí 
Primáti  
Hlodavci a zajíci  
Šelmy  
Ploutvonožci a chobotnatci  
Lichokopytníci  
Sudokopytníci nepřežvýkaví  
Sudokopytníci přežvýkaví  
Kytovci  
1.LP – pozorování chování laboratorní myši 
(morčete, křečka) 
Rozšíření zvířat  
Savci biomů světa 
Jak se zvířata dorozumívají 
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uplatní zásady bezpečného 
chování ve styku se živočichy 

 uvádí příklady výskytu 
organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi 

 rozliší a uvádí příklady systémů 
organismů – populace, 
společenstva, ekosystémy a 
objasní na základě příkladu 
základní princip existence živých 
a neživých složek ekosystému 

 vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

 uvádí příklady kladných i 
záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady 
narušení rovnováhy ekosystému 

 aplikuje praktické metody 
poznávání přírody 

 dodrží základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody 

pokrytí průřezových témat 

Multikulturní výchova – Lidské vztahy; Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj 
schopností poznávání, Komunikace; Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech – Objevujeme Evropu a svět; Environmentální výchova - Ekosystémy, 
Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka 
k prostředí 

BIOLOGIE ČLOVĚKA 

výstupy učivo 

 uvádí příklady dědičnosti v 
praktickém životě a příklady 
vlivu prostředí na utváření 
jedinců 

 popíše stavbu a funkci pohlavní 
soustavy 

 zná nejčastější onemocnění 
pohlavní soustavy, příčiny jejich 
vzniku, ví jak předcházet 
některým z nich 

 uvědomí si, že k zahájení 
sexuálního života je důležitá 
nejen fyzická, ale i psychická 
dospělost 

Úvod do biologie člověka 
Člověk v živočišném systému, Kam 
patříme? Původ a vývoj člověka 
Lidská plemena 
Od buňky k člověku 
Orgánové soustavy člověka 
Kosterní soustava 
Svalová soustava 
Oběhová soustava 
Mízní soustava 
Dýchací soustava 
Trávicí soustava 
Vylučovací soustava 
Kožní soustava 
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 srovná hlavní znaky savců a 
člověka 

 popíše fylogenezi a ontogenezi 
člověka (rozmnožování člověka, 
vývin jedince – nitroděložní a po 
narození) 

 popíše anatomii a fyziologii 
(stavbu a funkci jednotlivých částí 
lidského těla, orgány, orgánové 
soustavy) 

 aplikuje první pomoc při 
poranění a jiném poškození těla 

 rozlišuje příčiny, případně 
příznaky běžných nemocí a 
uplatňuje zásady jejich prevence 
a léčby, objasní význam zdravého 
způsobu života, podporuje zdravý 
životní styl 

 uvědomí si, jakým způsobem lze 
vhodně trávit volný čas 

 uvědomí si, že životní styl velmi 
ovlivňuje zdraví člověka 
(pozitivní či negativní dopad 
životního stylu na zdraví člověka) 

Nervová soustava 
Smyslové orgány 
Hormonální soustava 
Pohlavní soustava 
Vývin člověka 
Období lidského života 
Tajemství genů, Význam genetiky 
Životní styl – pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví 
člověka 
 

pokrytí průřezových témat 

Multikulturní výchova – Lidské vztahy 
Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, Komunikace 
Environmentální výchova - Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, Vztah člověka k prostředí 

PREVENCE ÚRAZŮ A NEMOCÍ 

výstupy učivo 

 vhodnou prevencí dokáže 
předcházet běžným nemocem a 
zná jejich příznaky 

 uvědomuje si odpovědnost za 
zdraví své i druhých a odsuzuje 
chování tomuto odporující 

 uplatňuje adekvátní způsoby 
chování a ochrany v modelových 
situacích ohrožení, nebezpečí 
i mimořádných událostí 

 chrání své zdraví a poskytne 
první pomoc při poranění, zná 
zásady chování při mimořádných 
událostech 

 projevuje odpovědné chování 

První pomoc – záchrana života 
závažná poranění a život ohrožující stavy, 
první pomoc při závažných poraněních 
epidemie 
nemoci, úrazy a prevence – příčiny, 
příznaky, praktické zásady a postupy při 
léčení běžných nemocí;  
dodržování pravidel ochrany člověka za 
mimořádných událostí  
terorismus 
postup v případě dopravní nehody 
(tísňové volání, zajištění bezpečnosti) 
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v rizikových situacích, aktivně 
předchází situacím ohrožení 
zdraví a osobního bezpečí, 
v případě potřeby poskytne 
adekvátní první pomoc  

pokrytí průřezových témat 

Osobnostní a sociální výchova – Sebepoznání a sebepojetí, Mezilidské vztahy 

VÝŽIVA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, PÉČE O ZDRAVÍ 

výstupy učivo 

 svým chováním preventivně 
předchází chorobám, v případě 
potřeby ví, kde vyhledat 
odbornou pomoc 

 vhodnou prevencí dokáže 
předcházet běžným nemocem a 
zná jejich příznaky 

 orientuje se v účincích 
nejznámějších návykových látek, 
uvědomuje si druhy závislostí, 
dokáže vysvětlit prevenci zneužití 
návykových látek 

 

Zdraví – největší bohatství člověka 
výživa a zdraví – zásady zdravého 
stravování, pitný režim, vliv životních 
podmínek a způsobu stravování na zdraví; 
poruchy příjmu potravy 

vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na 
zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk, 
osvětlení, teplota 
tělesná a duševní hygiena, denní režim – 
zásady osobní, intimní a duševní hygieny, 
otužování, denní režim, vyváženost 
pracovních a odpočinkových aktivit, 
význam pohybu pro zdraví, pohybový 
režim 

ochrana před přenosnými chorobami, 
základní cesty přenosu nákaz a jejich 
prevence, nákazy respirační, přenosné 
potravou, získané v přírodě, přenosné 
krví a sexuálním kontaktem, přenosné 
bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty 
ochrana před chronickými 
nepřenosnými chorobami a před úrazy – 
prevence kardiovaskulárních a 
metabolických onemocnění; preventivní 
a  léčebná péče; odpovědné chování 
v situacích úrazu a život ohrožujících 
stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na 
pracovišti, v dopravě), základy první 
pomoci 

pokrytí průřezových témat 

Multikulturní výchova – Kulturní diference 
Osobnostní a sociální výchova – Sebepoznání a sebepojetí, Komunikace 
Environmentální výchova – Vztah člověka k prostředí 

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 
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 chápe nutnost spojení citové a 
fyzické stránky partnerského 
života - je si vědom rizika 
nechtěného těhotenství, 
pojmenuje způsoby ochrany proti 
nechtěnému těhotenství, 
orientuje se v možnosti jejich 
použití - respektuje odlišné 
přístupy k sexualitě ovlivněné 
růzností kultury a víry -orientuje 
se v zákonech, které se vztahují 
na sexuální život jedince a v 
právní problematice zneužívání 
dítěte 

 respektuje změny v období 
dospívání, vhodně na ně reaguje, 
kultivovaně se chová k opačnému 
pohlaví 

 respektuje význam sexuality 
v souvislosti se zdravím, etikou, 
morálkou a pozitivními životními 
cíli, chápe význam zdrženlivosti 
v dospívání a odpovědného 
sexuálního chování 

 uvědomuje si odpovědnost za 
zdraví své i druhých a odsuzuje 
chování tomuto odporující 

Pohlavní soustava, sexuální dospívání a 
reprodukční zdraví – zdraví reprodukční 
soustavy, sexualita jako součást 
formování osobnosti, zdrženlivost, 
předčasná sexuální zkušenost, 
promiskuita; problémy těhotenství 
a rodičovství mladistvých; poruchy 
pohlavní identity 
Dětství, puberta, dospívání – tělesné, 
duševní a společenské změny 
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví – 
předčasná sexuální zkušenost, 
antikoncepce 

pokrytí průřezových témat 

Multikulturní výchova – Lidské vztahy 
Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a 
sebepojetí 

 
9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

 

STAVBA ZEMĚ, VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE, VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE, MODRÁ PLANETA 

výstupy učivo 

 popíše význam neživé přírody pro 
život organismů na Zemi 

 popíše stavbu Země, vypráví o 
pohybech kontinentů, tektonice 

 popíše souvislosti mezi vnitřní 
energií Země, pohybem 
oceánských a pevninských 
litosférických desek a pásmy 
činných nebo vyhaslých sopek 

 objasní vznik zkamenělin, jejich 

Cesta do středu Země 
Desky v pohybu 
Když se země otřese 
Zemětřesení v dějinách lidstva 
Magma – poselství z hlubin 
Co je vlastně sopka 
O sopky se lidí zajímají 
Vyvřelé (magmatické) horniny 
Tektonické jevy a přeměna hornin 
Horniny přeměněné (metamorfované) 
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význam pro poznání vývoje Země 
a života 

 rozlišuje důsledky vnitřních a 
vnějších geologických dějů, 
včetně geologického oběhu 
hornin i oběhu vody 

 porovná význam půdotvorných 
činitelů pro vznik půdy, rozlišuje 
hlavní půdní typy a půdní druhy 
v naší přírodě 

 popíše, jak člověk stále více mění 
krajinou sféru, jak je důležité 
chovat se k přírodě šetrně a 
myslet na budoucnost, chápe 
pojem trvale udržitelný rozvoj 

 vysvětlí pojmy životní prostředí 
člověka, složky přírodního 
prostředí a poukáže na jejich 
vzájemný vztah 

 vytváří si kladné postoje k péči o 
životní prostředí 

 aplikuje praktické metody 
poznávání přírody 

 dodrží základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody 

 uvede význam vlivu podnebí a 
počasí na rozvoj různých 
ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené 
výkyvy počasí a dalšími 
přírodními jevy, jejich 
doprovodné jevy a možné dopady 
i ochranu před nimi 

Zvětrávání 
Činnost vody 
Činnost ledovců 
Činnost větru 
Usazené (sedimentární) horniny 
Půdy 
Voda na Zemi 
Atmosféra – ochranný štít Země 
Látkové toky mezi svrchními vrstvami 
Země 
Podnebí a počasí ve vztahu k životu – 
význam vody a teploty prostředí pro život, 
ochrana a využití přírodních zdrojů, 
význam jednotlivých vrstev ovzduší pro 
život, vlivy znečištěného ovzduší a 
klimatických změn na živé organismy a na 
člověka 
Mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy – příčiny vzniku 
mimořádných událostí, přírodní světové 
katastrofy, nejčastější mimořádné 
přírodní události v ČR (povodně, větrné 
bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a 
ochrana před nimi 
 

Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopností poznávání 

HORNINY A NEROSTY 

výstupy učivo 

 vysvětlí vznik zemských obalů 
diferenciací hmoty Země 

 objasní význam racionálního 
využívání nerostných surovin 

Magma a vyvřelé horniny; Zvětrávání a eroze; 

Usazené horniny; Přeměněné horniny; 1.LP – 

rozlišujeme horniny; Minerály a jejich vznik  

OSV - RSP 

ZEMĚ JAKO GEOLOGICKÉ TĚLESO 

výstupy učivo 
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 popíše význam neživé přírody pro 
život organismů na Zemi 

 popíše stavbu Země, vypráví o 
pohybech kontinentů, tektonice 

 popíše souvislosti mezi vnitřní 
energií Země, pohybem 
oceánských a pevninských 
litosférických desek a pásmy 
činných nebo vyhaslých sopek 

 objasní vznik zkamenělin, jejich 
význam pro poznání vývoje Země 
a života 

 vysvětlí pojem trvale udržitelný 
rozvoj 

 popíše, jak člověk stále více mění 
krajinou sféru, jak je důležité 
chovat se k přírodě šetrně a 
myslet na budoucnost, chápe 
pojem trvale udržitelný rozvoj 

 vysvětlí pojmy životní prostředí 
člověka, složky přírodního 
prostředí a poukáže na jejich 
vzájemný vztah 

 vytváří si kladné postoje k péči o 
životní prostředí 

 aplikuje praktické metody 
poznávání přírody 

 dodrží základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody 

Pohyb kontinentů  

Tektonika  

Sopečná a zemětřesná činnost  

Koloběh hmoty a prvků  

Kosmické vlivy 

Jak člověk měnil svět  

Co přináší zvyšování počtu lidí  

Půda jako zrcadlo krajiny  

Blahodárná a nebezpečná voda  

Vzdušný oceán 

Přírodní katastrofy  

Krajina a její funkce 

Krajinné typy 

Tvorba krajiny 

Chráníme svět a pečujeme o něj  

2.LP (1h) 

OSV - RSP 

PŘÍRODNÍ ZDROJE A HOSPODAŘENÍ S NIMI 

výstupy učivo 

 vysvětlí, jak studiem geologických 
těles, jejich horninového složení, 
uložení v zemské kůře a 
paleontologického obsahu 
získává geolog informace o dějích 
v geologické minulosti 

 vysvětlí principy nejdůležitějších 
metod vyhledávání a průzkumu 
ložisek nerostných surovin 

 objasní význam racionálního 
využívání nerostných surovin 

Ložiska a jejich vznik  

Suroviny – budoucnost a vliv na životní 

prostředí  

Geologická budoucnost Země  

EV - ŽP , VČP 
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DĚJINY PLANETY ZEMĚ 

výstupy učivo 

 zná hlavní geologické události ve 
vývoji Země 

Člověk poznává Zemi; Prahory a starohory 

(1h); Vznik a vývoj života (1h); Symbiotická 

Země (1h); Prvohory (1h); Druhohory (1h); 

Třetihory (1h); Čtvrtohory (1h) 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP 
EV - ŽP , VČP 

ČESKO OČIMA GEOLOGA 

výstupy učivo 

 ví, že i na našem území byly v 
minulosti aktivní sopky, vysvětlí 
pozitivní i negativní důsledky 
jejich činnosti pro člověka 
(katastrofy x lázeňství, 
zemědělství,…) 

 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV 
EV - ZPŽ , ŽP , VČP 

 

4. 6. 4 Zeměpis 

Předmět: Zeměpis 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
 

1. Obsahové vymezení 

Výuka zeměpisu navazuje na prvouku a vlastivědu na prvním stupni.Zahrnuje vzdělávací 

obsah vzdělávacího oboru Zeměpis a část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. 

Učivo lze rozdělit do několika učebních celků a to: vesmír, kartografie, fyzická geografie, 

sociální geografie, regionální geografie se zaměřením na Evropu a Česko. Probírané učivo má 

přímou vazbu na předměty jako je dějepis, výchova k občanství a zdravému životnímu stylu a 

přírodopis. 

Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje Zeměpis přímo na oblast Člověk a jeho svět. Dále je 

zapracován do oblastí Člověk a společnost, Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Zeměpis se v 

mnoha výstupech hlouběji zabývá tematickými okruhy jednotlivých průřezových témat, jako 

je Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v 

evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a 

Mediální výchova. 

Ve vyučovacích hodinách zeměpisu se upevňuje komunikace a spolupráce. Většina 

vyučovacích jednotek je vedena v kontextu moderní pedagogiky, směřující ke kooperativnímu 

vyučování a projektové metodě.  
 

2. Časové vymezení 

Zeměpis je vyučován s následující dotací: 
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6. ročník – 2 hodiny 

7. ročník – 2 hodiny 

8. ročník – 2 hodiny 

9. ročník – 2 hodiny 

3. Organizační vymezení 

Zeměpis se vyučuje v kmenové učebně třídy. Žákům je umožněno studium řady nástěnných 

map a obrazů, glóbů a využívání audiovizuálních prostředků. Hodiny se nedělí. 

 
6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 chápe základní ekologické souvislosti 
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PLANETA ZEMĚ 

výstupy učivo 

 objasní postavení Slunce ve 
vesmíru, popíše planetární 
systém a tělesa Sluneční soustavy 

 charakterizuje polohu, povrch a 
pohyby Měsíce a jednotlivé fáze 
Měsíce 

 aplikuje poznatky o vesmíru a o 
Sluneční soustavě v pohledu na 
zemské těleso 

 rozumí pojmů – planeta, hvězda, 
planetky, měsíce, meteorická 
tělesa, komety, Galaxie, cizí 
galaxie 

 orientuje se na hvězdné obloze  
 používá v praktických příkladech 

znalosti o kulatosti planety Země  
 orientuje se v přírodě podle 

Slunce 
 hodnotí důsledky otáčení Země 

kolem vlastní osy a oběhu Země 
kolem Slunce pro praktický život 
na Zemi  

 vysvětlí délku trvání dnů a nocí 
na Zemi a pravidelné střídání 
ročních období 

 dokáže v praxi využít znalosti o 
jarní a podzimní rovnodennosti, 
zimním a letním slunovratu 

 používá síť zeměpisných 
souřadnic a orientuje se podle ní 

 vysvětlí příčiny rozdílného času 
na Zemi 

 rozumí pojmům – poledník, 
místní poledník, hlavní poledník, 
rovnoběžka, rovník, zeměpisná 
síť 

Postavení Země ve vesmíru 

Sluneční soustava 

Tvar Země 

Pohyby Země 

Měsíc  

Síť zeměpisných souřadnic 

Čas na Zemi a časová pásma 

Pojmy – jarní a podzimní rovnodennost, letní 

a zimní slunovrat 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , K 

MAPA 

výstupy učivo 

 používá zmenšený model Země – 
glóbus- k demonstraci povrchu 
Země 

Glóbus 

Měřítko mapy a glóbu 

Polohopis a výškopis na mapách 
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 používá mapové značky z 
polohopisu i výškopisu map 

 prokáže aktivní znalost 
smluvených značek, vrstevnic, 
výškových kót a nadmořské výšky 

 používá různé druhy plánů a map, 
umí je orientovat, přepočítávat 
vzdálenosti podle různých 
měřítek 

 vyhledá potřebné informace v 
atlasech, orientuje se v 
rejstříkách 

 používá síť zeměpisných 
souřadnic a orientuje se podle ní 

Druhy map a plánů 

Práce s kompasem  

Práce s atlasem a jinou geografickou 

literaturou 

Místní topografie 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , K , Ko , ŘPRD 

PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ 

výstupy učivo 

 vysvětlí pojem krajinná sféra 
 zná složky krajinné sféry 
 orientuje se v objektech, jevech a 

procesech v jednotlivých složkách 
přírodní sféry 

 litosféra – rozpozná stavbu 
zemského tělesa a oceánského 
dna; vysvětlí zemětřesení; 
sopečnou činnost a vznik pevnin a 
oceánů; zná činnost vnitřních a 
vnějších činitelů a jejich působení 
na povrch Země 

 atmosféra – chápe pojmy počasí; 
podnebí, meteorologické prvky a 
celkový oběh vzduchu v 
atmosféře; vymezí a vyhledá 
podnebné pásy; vyhledá 
významné rovnoběžky (rovník, 
obratníky, polární kruhy a póly) a 
určí jejich zeměpisné souřadnice; 
ví, které faktory znečišťují 
ovzduší; vypočítá průměrnou 
denní teplotu 

 hydrosféra – rozpoznává 
jednotlivé oceány; zná, vyhledá a 
vysvětlí pojmy – moře, záliv, 
průliv, ostrov, poloostrov, 
pobřeží, břežní čára, ledovce, 

Složky krajinné sféry – litosféra, atmosféra, 

hydrosféra, pedosféra, biosféra – znaky a 

odlišnosti, 

Stavba zemského tělesa, Stavba oceánského 

dna, 

Zemětřesení, sopečná činnost, vznik pevnin a 

oceánů 

Vnější a vnitřní činitelé, 

Členění zemského povrchu, 

Počasí, Podnebí, Meteorologické prvky, 

Celkový oběh vzduchu v atmosféře, 

Podnebné pásy, 

Průměrná denní teploty - výpočet, 

Ochrana ovzduší, 

Moře a oceány, Povrchová voda, 

Podpovrchová voda, 

Pohyby mořské vody, Složení půdy 



 

379 

 

bezodtoké oblasti, bažiny a umělé 
vodní nádrže; rozliší 
podpovrchovou a povrchovou 
vodu;vysvětlí pohyby mořské 
vody 

 pedosféra – popíše složení půdy; 
rozumí pojmům půdní typy a 
druhy; rozumí pojmům humus a 
eroze půdy;, které faktory 
znečišťují půdu 

 biosféra – objasní uspořádání 
bioty v závislosti na zeměpisné 
šířce a nadmořské výšce; vymezí 
geografická šířková pásma na 
Zemi 

 seznámí se s vlivy člověka na 
přírodní prostředí 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , K , Ko; EV - ZPŽ , ŽP , VČP 

 
7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
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 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 chápe základní ekologické souvislosti 

JAK JE SVĚT ROZDĚLEN 

výstupy učivo 

 porovná a popíše na obecně 
zeměpiné mapě členitost pevnin a 
oceánů 

 porovná rozlohu jednotlivých 
světadílů 

Geografická poloha jednotlivých světadílů 

Státy a jejich hranice 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , K , Ko 

AFRIKA 

výstupy učivo 

 zná geografickou polohu, povrch, 
vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, 
přírodní zdroje, obyvatelstvo a 
oblasti Afriky  

 seznámí se s globálními 
problémy, které hrozí v Africe, 
Americe, Austrálii a Oceánii a 
Antarktidě 

poloha, povrch, vodstvo, rostlinstvo a 

živočišstvo, přírodní zdroje, obyvatelstvo a 

oblasti Afriky 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV , EP 
OSV - RSP , K , Ko 
EV - ŽP , VČP 
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AMERIKA 

výstupy učivo 

 zná geografickou polohu, povrch, 
vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, 
přírodní zdroje, obyvatelstvo a 
oblasti Ameriky 

 seznámí se s globálními 
problémy, které hrozí v Africe, 
Americe, Austrálii a Oceánii a 
Antarktidě 

poloha, povrch, vodstvo, rostlinstvo a 

živočišstvo, přírodní zdroje, obyvatelstvo a 

oblasti Ameriky 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV 
OSV - RSP , K , Ko 
EV - ŽP , VČP 

ANTARKTIDA 

výstupy učivo 

 seznámí se s globálními 
problémy, které hrozí v Africe, 
Americe, Austrálii a Oceánii a 
Antarktidě 

 zná základí informace o 
Antarktidě 

Antarktida 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Ko 
EV - E 

 

OCEÁNY 

výstupy učivo 

 určí polohu a rozlohu a význam 
Atlantského, Indického, Tichého a 
Severního ledového oceánu 

Atlantský oceán 

Indický oceán 

Tichý oceán 

Severní ledový oceán 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , Ko 
EV - ŽP 

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 

výstupy učivo 

 zná geografickou polohu, povrch, 
vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, 
přírodní zdroje, obyvatelstvo a 

poloha, povrch, vodstvo, rostlinstvo a 

živočišstvo, 

přírodní zdroje,  
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oblasti Austrálie a Oceánie 
 seznámí se s globálními 

problémy, které hrozí v Africe, 
Americe, Austrálii a Oceánii a 
Antarktidě 

obyvatelstvo a oblasti Austrálie, 

Oceánie 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD 
OSV - RSP , K , Ko 
EV - ŽP 

 
8. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 samostatně pozoruje 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
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KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 chápe základní ekologické souvislosti 

ČR CHARAKTERISTIKA 

výstupy učivo 

 určí absolutní a relativní polohu 
ČR 

 porovná rozlohu a polohu ČR s 
jinými státy světa 

 popíše pomocí různých map ČR 
vznik a vývoj reliéfu, určí a 
vyhledá horopisné celky, 
charakterizuje podnebí, vodstvo, 
půdy, rostlinstvo a živočišstvo 

 zhodnotí stav životního prostředí, 
vymezí národní parky a chráněné 
krajinné oblasti 

 vyhledá, popíše a zdůvodňuje na 
mapách největší a nejmenší 
soustředění obyvatelstva v ČR 

 vyhledá na mapách největší a 
nejvýznamnější sídla v ČR 

 zná fakta o lidnatosti, rozmístění , 
pohybu a struktuře obyvatelstva v 
ČR 

 rozliší rozmístění hospodářských 
aktivit v ČR  

 charakterizuje hospodářství ČR o 
jednotlivých oblastech – 
zemědělství, průmysl, služby, 
doprava, cestovní ruch a 
zahraniční obchod 

 vyjmenuje mezinárodní 
organizace, jejichž členem je i ČR 

Poloha a rozloha ČR, Povrch a jeho členění v 

ČR, 

Podnebí ČR, Vodstvo ČR, Půdy ČR, 

Rostlinstvo a živočišstvo ČR, Ochrana přírody 

v ČR, Životní prostředí v ČR, Obyvatelstvo a 

sídla ČR, Průmysl – paliv a energetiky, 

hutnický, strojírenský, chemický, stavebních 

hmot, spotřební, Zemědělství – chov 

hospodářského zvířectva, zemědělská půda 

aplodiny, zemědělské oblasti, Doprava – 

jednotlivé druhy dopravy, spoje 

Služby, rekreace a cestovní ruch, Zahraniční 

obchod, Cesta ČR do EU a NATO 

MuV – LV; OSV - RSP , K , Ko , KaK; VMEGS – ES; EV - ŽP , VČP 

ČR KRAJE 

výstupy učivo 

 umí vyjmenovat všechny kraje ČR 
 zná základní informace o 

jednotlivých krajích – poloha, 
povrch, vodstvo, ochrana 
životního prostředí, obyvatelstvo, 
hospodářství, průmysl, 
zemědělství, služby, doprava, 
cestovní ruch, památky a podle 

Praha, Jihočeský kraj, Západočeský kraj, 

Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký 

kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, 

Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský 

kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, 

Olomoucky kraj 
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těchto faktorů porovnává kraje 
navzájem 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OOSS 
OSV - RSP , K , MV , Ko 
EV - VČP 

MÍSTNÍ REGION 

výstupy učivo 

 určí geografickou polohu 
místního regionu 

 určí geografickou polohu školy a 
místa svého bydliště 

 zná přírodní poměry místního 
regionu 

 zmapuje hospodářskou situaci v 
místním regionu 

 určí polohu regionu vzhledem k 
vyšším celkům – v rámci kraje, v 
rámci ČR 

 zjistí historii, statistické údaje 
vztahující se k obci 

 pracuje aktivně s mapou místního 
regionu 

Místní region 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , Ko 

EVROPA 

výstupy učivo 

 zná geografickou polohu, povrch, 
vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo, 
přírodní zdroje, obyvatelstvo a 
oblasti Evropy 

poloha, povrch, vodstvo, rostlinstvo a 

živočišstvo, přírodní zdroje, obyvatelstvo a 

oblasti Evropy 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV; OSV - RSP , K , Ko; VMEGS – OES; EV - ŽP , VČP 

 

KRAJINA 

výstupy učivo 

 rozliší vzhled, funkci a znaky 
krajin, uvádí konkrétní příklady 

 posoudí působení 
krajinotvorných procesů a 

Krajina, krajinotvorní činitelé a procesy 
Typy krajin 
Složky krajin 
Životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj 
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vzájemný vztah mezi přírodou a 
lidskou společností 

 uvádí prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů světa, 
rozumí pojmům ekologie a trvale 
udržitelný rozvoj 

 zhodnotí vliv člověka na krajinu a 
jeho důsledky 

 zhodnotí dodržování zásad 
ochrany krajiny a životního 
prostředí 

 teoreticky ovládá práci s 
topografickou mapou 

 určí body v krajině podle mapy 
 orientuje se v terénu podle 

topografické mapy  
 uplatňuje v praxi zásady 

bezpečného pohybu a pobytu 
v krajině, uplatňuje v modelových 
situacích zásady bezpečného 
chování a jednání při 
mimořádných událostech 

Vliv člověka na krajinu – těžba; průmysl; 
znečištění vod, atmosféry, půd; doprava; 
urbanizace; zemědělství; lesnictví; vodní 
hospodářství 
Ochrana životního prostředí 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , K , Ko , KaK; EV - ZPŽ , ŽP , VČP 

 
9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
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 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 samostatně pozoruje 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 chápe základní ekologické souvislosti 

SOCIOEKONOMICKÁ SFÉRA 

výstupy učivo 

 popíše a ukáže na mapě 
rozmístění obyvatelstva světa 

 zná prognózy růstu počtu 
obyvatelstva 

 rozezná od sebe různé rasy 
obyvatel, jazyky, národy a 
náboženství  

 rozezná od sebe různé druhy sídel  
 popíše jednotlivé funkce sídel 
 zná jednotlivá hospodářská 

odvětví a jejich funkce 
 vyhledá v mapě zdroje 

nerostných a energetických 
surovin 

 vyhledá v mapě hlavní 
zemědělské oblasti světa 

 pojmenuje složky zemědělské 
výroby 

 zná jednotlivé druhy dopravy a 
jejich dopad na životní prostředí 

 vysvětlí pojmy – spoje, služby. 
cestovní ruch 

 vyhledá v mapě hlavní 
průmyslové, zemědělské a 

Rozmístění obyvatel na světě, Růst počtu 

obyvatelstva, výživa, stěhování, zaměstnanost 

obyvatelstva, Sídla, Význam, členění a 

rozmístění průmyslu, Zdroje nerostných 

surovin na světě, Průmyslová odvětví – 

energetický, hutnický, strojírenský, chemický, 

spotřební, potravinářský průmysl a průmysl 

stavebních hmot, Zemědělství – rostlinná, 

živočišná výroba, rybolov, lesnictví, vodní 

hospodářství, Význam dopravy, Dopravní 

cesty, druhy dopravy, Spoje, Služby, Cestovní 

ruch, Hlavní průmyslové oblasti světa, Hlavní 

zemědělské oblasti světa, Cestovní ruch ve 

světě 
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dopravní oblasti světa 
 vyjmenuje faktory ovlivňující 

rozmístění průmyslové výroby, 
zemědělství a dopravy 

 vyjmenuje a vyhledá v mapě 
hlavní oblasti světového 
cestovního ruchu 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV 
OSV - RSP , K , Ko 
VMEGS - ES 
EV - ŽP , VČP 

STÁTY SVĚTA 

výstupy učivo 

 orientuje se na politické mapě 
světa 

 vymezí kritéria hodnocení 
vyspělosti státu , uvede, vyhledá a 
charakterizuje příklady států 
podle stupně rozvoje 

 uvádí počet států světa 
 určí podle mapy státní hranice, 

všímá si změn hranic 
 uvádí příklady různých forem 

vlády ve světě 
 lokalizuje aktuální příklady 

politických, národnostních a 
náboženských konfliktů ve světě 

 uvádí příklady různých 
politických, vojenských a 
hospodářských seskupení ve 
světě  

Státy světa 

Vyspělost států světa 

Státy světa v jednotlivých světadílech 

Státní hranice a jejich typy 

Formy vlády ve světě 

Politické, národnostní a náboženské konflikty 

ve světě 

Různá seskupení států světa  

VDO - OOSS , POPŽ , PD; MuV - KD , LV; OSV - RSP , K , Ko; 
VMEGS - ES 

KRAJINA 

výstupy učivo 

 rozliší vzhled, funkci a znaky 
krajin, uvádí konkrétní příklady 

 posoudí působení 
krajinotvorných procesů a 
vzájemný vztah mezi přírodou a 
lidskou společností 

 uvádí prostorové rozmístění 
hlavních ekosystémů světa, 

Krajina, krajinotvorní činitelé a procesy 

Typy krajin 

Složky krajin 

Životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj 

Vliv člověka na krajinu – těžba; průmysl; 

znečištění vod, atmosféry, půd; doprava; 

urbanizace; zemědělství; lesnictví; vodní 

hospodářství 
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rozumí pojmům ekologie a trvale 
udržitelný rozvoj 

 zhodnotí vliv člověka na krajinu a 
jeho důsledky 

 zhodnotí dodržování zásad 
ochrany krajiny a životního 
prostředí 

 teoreticky ovládá práci s 
topografickou mapou 

 určí body v krajině podle mapy 
 orientuje se v terénu podle 

topografické mapy  
 dodržuje zásady bezpečného 

pohybu a pobytu v přírodě 

Ochrana životního prostředí 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , K , Ko , KaK 
EV - ZPŽ , ŽP , VČP 

 

4.7 Umění a kultura 

4. 7. 1 Hudební výchova 

Předmět: Hudební výchova  

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

1. Obsahové vymezení  

Vyučovací předmět hudební výchova umožňuje žákům pomocí vokálních, instrumentálních, 

hudebně pohybových a poslechových činností aktivně porozumět hudebnímu umění, vnímat 

hudbu a zpěv. Postupné poznávání a zvládání hudebních činností rozvíjí žákovu osobnost a 

především jeho hudebnost – hudební schopnosti a individuální hudební dovednosti, hlasový a 

instrumentální potenciál. Obsahem vokálních činností je práce s hlasem při zpěvu i mluveném 

projevu, při instrumentálních činnostech dochází k rozvoji hry na hudební nástroj. Žáci se učí 

reagovat na hudbu pomocí tance a gest v oblasti hudebně pohybových činností, poznat hudbu 

ve všech jejích žánrových i stylových podobách se učí při poslechových činnostech.  

Vzdělávací obsah 

Učivo vzdělávacího oboru Hudební výchova je na 1. a 2. stupni rozděleno na tyto činnosti: 

Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně pohybové činnosti, Poslechové činnosti.  

Vokální činnosti  

1. stupeň 

Výuka hudební výchovy směřuje k rozvoji pěveckého i mluveného projevu, ke znalosti 

pravidel hlasové hygieny, k rozšíření hlasového rozsahu.  

2. stupeň 

Výuka směřuje k rozvoji pěveckého i mluveného projevu, ke správné intonaci, k nápravě 

hlasové nedostatečnosti. Žáci se učí vokální improvizaci, poznávat a rytmicky doprovázet 

zpěv i hudbu, orientovat se v notovém záznamu skladby. Dále rozvíjí sluchovou a hudební 

představivost.  

Instrumentální činnosti 

1. stupeň 
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Žáci se učí hrát na hudební nástroj - flétnu, reprodukují motivy a témata, rytmizace a 

melodizace písní. 

2. stupeň 

Hrají na nástroje Orffova instrumentáře, zaznamenávají hudbu pomocí not a snaží se hudební 

i nehudební myšlenky vyjadřovat pomocí hudebního nástroje. 

Hudebně pohybové činnosti 

1. stupeň 

Učí se zvládat taktování, a pohybově doprovázet znějící hudbu. Seznamují se s lidovým 

tancem. Reagují na změny v proudu znějící hudby. 

2. stupeň 

Pohybově doprovází znějící hudbu i pomocí vlastního pohybového ztvárnění, aktivně reaguje 

na změnu v proudu hudby a to změnu rytmickou, melodickou, dynamickou i harmonickou. 

Orientuje se v prostoru. 

Poslechové činnosti 

1. stupeň 

Žák se učí sledovat kvalitu tónů, vztahy mezi tóny, učí se znát hudební výrazové prostředky, 

sluchem rozlišit hudbu vokální a instrumentální a hudební žánry a styly. 

2. stupeň 

Při těchto činnostech analyzuje hudební skladby a jejich výrazové prostředky, hudební dílo a 

jeho autora, rozlišuje žánry a styly, snaží se interpretovat znějící hudbu. 

2. Časové vymezení  

Hudební výchova bude vyučována s následující dotací: 

1. až 9.ročník 1 hodina týdně. 

Výuka je realizována především v učebně hudební výchovy, která je společná pro první i 

druhý stupeň. 

 
1. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vyhledává informace 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 rozumí různým typům textů a záznamů 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 umí správně dýchat správně 
vyslovuje tvoří tón−zpívá s 
patřičným otvíráním úst 

Pěvecký a mluvní projev; dýchání, 

výslovnost, nasazení a tvorba tónu; 

rozšiřování hlasového rozsahu; dovednosti 

(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, 

dynamicky odlišený zpěv) 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , SaS 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 umí správně dýchat správně 
vyslovuje tvoří tón−zpívá s 
patřičným otvíráním úst 

 pohybem vyjadřuje metrum, 
tempo, dynamiku, směr melodie 

 rozliší základní hudební nástroje 
− vyjádří se, jaká je to hudba 
chápe roli posluchače  

Hhra na hudební nástroje; reprodukce motivů 

pomocí jednoduchých; hudebních nástrojůz 

Orrfova instrumentáře; rytmizace, 

melodizace; hudební doprovod; hra na 

ozvěnu; hra na tělo; písně ve 2/4 a 3/4; 

hudební rytmus; realizace taktu− intonacehra 

na ozvěnu 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
KD , EP 
OSV 
RSP , SaS 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 pohybem vyjadřuje metrum, 
tempo, dynamiku, směr melodie 

Kvality tónů délka, síla, výška tónu; hudba 

pochodová; ukolébavka; melodie (stoupání, 

klesání); interpretace hudby - slovní 
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 zná kvality tónů, délku, sílu, 
barvu, výšku 

vyjádření. 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
K , PL 

HUDEBNĚ POHYBOVE ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 reprodukuje motivy a témata 
pomocí Orfeova instrumentáře− k 
písni zahraje na Orffovy nástroje 
jedoduchý doprovod− pozná 
hudební hry  

 pohybem vyjadřuje metrum, 
tempo, dynamiku, směr melodie 

 rozliší základní hudební nástroje 
− vyjádří se, jaká je to hudba 
chápe roli posluchače  

Rytmus; tempo; melodie (stoupání, klesání); 

taneční hry se zpěvem; jednoduché lidové 

tance; pamětné uchování a reprodukce pohybů 

prováděných při tanci či pohybových hrách. 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
KD , LV , EP 
OSV 
RSP 
VMEGS 
OES 

 
2. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 
a sebeúcty 

 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 
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 vyhledává informace 
 třídí informace 
 organizuje vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 samostatně pozoruje 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 
plnohodnotnému soužití  

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 oceňuje naše tradice 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 umí správně dýchat, správně 
vyslovuje− tvoří tón− zpívá s 
patřičným otvíráním úst− tleská 
rytmus písně, metrum, takty 

 zná kvality tónů, délku, sílu, 
barvu, výšku a výrazové 
prostředky v hudbě 

Dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a 

tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv)H 

Hlasová hygiena 

Rozšiřování hlasového rozsahu 

Realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , SaS , PH , K 
VMEGS 
JE 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

 reprodukuje motivy a témata 
pomocí Orfeova instrumentáře − 
pozná hudební hry 

Reprodukce motivů pomocí jednoduchých 

hudebních nástrojů z Orrfova instrumentáře − 

rytmizace, melodizace; realizace písní ve 2/4 a 
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 k písni zahraje na Orffovy 
nástroje jedoduchý doprovod  

 zná kvality tónů, délku, sílu, 
barvu, výšku a výrazové 
prostředky v hudbě 

 rozliší základní hudební nástroje 
− vyjádří se, jaká hudba je to − 
chápe roli posluchače 

3/4 taktu;  

reprodukce motivů pomocí jednoduchých 

hudebních nástrojů z Orrfova instrumentáře − 

rytmizace, melodizace; doprovod, hra na 

ozvěnu hra na tělo;  

rytmus,tempo,melodie − dynamika  

pokrytí průřezových témat 

MuV 
KD , LV , EP 
OSV 
PL , MV 
VMEGS 
ES 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

 pohybem vyjadřuje metrum, 
tempo,dynamiku, směr melodie  

 zná kvality tónů, délku, sílu, 
barvu, výšku a výrazové 
prostředky v hudbě 

Ttaktování 2/4 takt − pohybový doprovod 

znějící hudby; hra na tělo hudebně pohybové 

hry; pantomima a pohybová improvizace s 

využitím tanečních kroků; pamětné uchování 

a reprodukce pohybů prováděných při tanci či 

pohybových hrách; jednoduché lidové tance 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
KD , LV , EP 
OSV 
MV 

přesahy 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

 zná kvality tónů, délku, sílu, 
barvu, výšku a výrazové 
prostředky v hudbě 

 rozliší základní hudební nástroje 
− vyjádří se, jaká hudba je to − 
chápe roli posluchače 

Kkvality tónů délka, síla, výška tónu; hudební 

výrazové prostředky rytmus,tempo,melodie; 

dynamika; hudba pochodová, ukolébavka, 

hudba k slavnostním příležitostem  

pokrytí průřezových témat 

OSV 
SRaSO , PH , K , PL , MV 
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3. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 poznává smysl a cíl učení 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 účinně se zapojuje do diskuse 
 rozumí promluvám druhých 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí různým typům textů a záznamů 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje kulturní i historické dědictví 
 oceňuje naše tradice 
 chrání naše tradice 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI  
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výstupy učivo 

 umí správně dýchat − správně 
vyslovuje − tvoří tón − zpívá s 
patřičným otvíráním úst − tleská 
rytmus písně, metrum, takty  

Ppěvecký a mluvní projev, 

dýchání,výslovnost, nasazení a tvorba 

tónu,frázování rozšiřování hlasového rozsahu, 

hudební rytmus, realizace písní ve 2/4 a 3/4 

taktu, dvojhlas kánon, intonace, hudební 

hry(otázka – odpověď, ozvěna)  

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV 
OSV - K 
VMEGS - JE 
EV - VČP 

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

 reprodukuje motivy a témata 
pomocí Orfeova instrumentáře − 
pozná hudební hry  

 zná kvality tónů délku, sílu, 
barvu, výšku a výrazové 
prostředky v hudbě  

 rozliší základní hudební nástroje 
− vyjádří se, jaká hudba je to − 
chápe roli posluchače  

 rozlišuje kvalitu kvality tónů  
 rytmizuje, melodizuje a stylizuje  

Hhra na hudební nástroje reprodukce motivů 

pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z 

Orrfova instrumentáře, − rytmizace, 

melodizace − hudební doprovod, hra na 

ozvěnu hra na tělo  

pokrytí průřezových témat 

MuV 
EP 
OSV 
PH , K , Ko 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

 reprodukuje motivy a témata 
pomocí Orfeova instrumentáře − 
pozná hudební hry  

 pohybem vyjadřuje metrum, 
tempo, dynamiku, směr melodie  

 zná kvality tónů délku, sílu, 
barvu, výšku a výrazové 
prostředky v hudbě  

 rozliší základní hudební nástroje 
− vyjádří se, jaká hudba je to − 

Taktování 2/4, ¾ − pohybový doprovod 

znějící hudby hra na tělo hudebně pohybové 

hry  
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chápe roli posluchače  
 rozlišuje kvalitu kvality tónů  
 rytmizuje, melodizuje a stylizuje  

pokrytí průřezových témat 

MuV 
KD , LV 
OSV 
PH , K 
VMEGS 
JE 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 zná kvality tónů délku, sílu, 
barvu, výšku a výrazové 
prostředky v hudbě  

 rozlišuje kvalitu kvality tónů  

Kkvality tónů délka, síla, výška tónu − vztahy 

mezi tóny trojzvuk − hudební výrazové 

prostředky rytmus,tempo,melodie, dynamika, 

hudba vokální , instrumentální − hudební styly 

a žánry hudba pochodová, ukolébavka, hudba 

k slavnostním příležitostem  

pokrytí průřezových témat 

MuV 
KD , LV 
OSV 
PL , MV 
VMEGS 
ES , OES , JE 

 
4. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 
společenských hodnot 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 řídí vlastní učení 
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 organizuje vlastní učení 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  

VOKÁLNÍ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

 správně dýchá − správně 
vyslovuje − tvoří tón − dbá na 
srozumitelnou výslovnost − 
tleská rytmus, metrum a takt 
písně  

 vyzná se v zápisu písně  
 zná kvality tónů avztahy mezi 

tóny − pozná rozdíl mezi durovou 
a mollovou písní − ví, jaký je 
rozdíl mezi rytmem, metrem, 
taktem 

Ppěvecký a mluvní projev dýchání, 

výslovnost, nasazení a tvorba tónu, frázování 

rozšiřování hlasového rozsahu, dvojhlas a 

vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas 

apod. 

grafický záznam vokální hudby, diatonické 

postupy v durových a mollových tóninách. 

pokrytí průřezových témat 

MuV - LV , EP 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 doprovodí podle svých schopností 
a dovedností na jednoduchý 
hudební nástroj píseń − 
reprodukuje jednoduchý motiv 
písně  

 pozná hudbu vokální, 

Hhra na hudební nástroje reprodukce motivů 

pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z 

Orffova instrumentáře apod.  

Tvorba předeher, meziher a doher s využitím 

tónového materiálu písně 

Hudební doprovod  
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instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidské hlasy − ví, 
co je píseń umělá a lidová− pozná 
skupiny hudebních nástrojů  

 zná kvality tónů avztahy mezi 
tóny − pozná rozdíl mezi durovou 
a mollovou písní − ví, jaký je 
rozdíl mezi rytmem, metrem, 
taktem 

Grafický záznam melodie  

Záznam melodie a její reprodukce 

Využití notačních programů 

pokrytí průřezových témat 

OSV - K , PL , MV , Ko 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

 pozná hudbu vokální, 
instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidské hlasy − ví, 
co je píseń umělá a lidová− pozná 
skupiny hudebních nástrojů  

 získá povědomí o hudebních 
skladatelích− využívá jednoduché 
hudební nástroje k doprovodné 
hře  

 zná kvality tónů avztahy mezi 
tóny − pozná rozdíl mezi durovou 
a mollovou písní − ví, jaký je 
rozdíl mezi rytmem, metrem, 
taktem 

Hudba vokální , instrumentální, vokálně 

instrumentální 

Lidský hlas a hudební nástroj − hudební styly 

a žánry hudba taneční, pochodová, populární, 

ukolébavka  

Vztahy mezi tóny - souzvuk, akord 

Taneční, pochodová, ukolébavka apod.  

Interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je 

to hudba a proč je taková) 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
KD 
OSV 
SaS , MV , ŘPRD 
VMEGS 
ES , OES , JE 

přesahy 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

 správně dýchá − správně 
vyslovuje − tvoří tón − dbá na 
srozumitelnou výslovnost − 
tleská rytmus, metrum a takt 

Hry na tělo, místní lidový tanec 
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písně  
 zná kvality tónů avztahy mezi 

tóny − pozná rozdíl mezi durovou 
a mollovou písní − ví, jaký je 
rozdíl mezi rytmem, metrem, 
taktem 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , SaS , SRaSO , PH , K 

 
5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 Vyhledává informace 
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 
a sebeúcty 

 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 třídí informace 
 vyhledává informace 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 poznává smysl a cíl učení 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 samostatně pozoruje 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 
ostatními lidmi 

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
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 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

 vyzná se v zápisu písně  
 pozná hudbu vokální, 

instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidské hlasy − ví, 
co je píseň umělá a lidová − pozná 
skupiny hudebních nástrojů  

 zná kvality tónů a vztahy mezi 
tóny − pozná rozdíl mezi durovou 
a mollovou písní − ví, jaký je 
rozdíl mezi rytmem, metrem, 
taktem  

 správně dýchá 
 správně vyslovuje 
 tvoří tón 
 dbá na správnou výslovnost 
 rozpozná rytmus,metrum a takt 

písně 

Ppěvecký a mluvní projev dýchání, 

výslovnost, nasazení a tvorba tónu, frázování 

rozšiřování hlasového rozsahu − hudební 

rytmus realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu −  

Dvojhlas kánon, prodleva − intonace hudební 

hry(ozvěna, otázka – odpověď)  

Čtení a zápis rytmického schématu písně, 

orientace v notovém (grafickém) záznamu 

jednoduché melodie, její reprodukce 

Dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový 

dvojhlas apod 

Diatonické postupy v durových a mollových 

tóninách  

pokrytí průřezových témat 

MeV – KČPPMS; OSV - KaK , HPPE 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

 doprovodí podle svých schopností 
a dovedností na jednoduchý 
hudební nástroj píseń − 
reprodukuje jednoduchý motiv 
písně  

 pozná hudbu vokální, 
instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidské hlasy − ví, 
co je píseň umělá a lidová − pozná 
skupiny hudebních nástrojů  

Hra na hudební nástroje reprodukce motivů 

pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z 

Orffova instrumentáře apod.;  

Tvorba předeher, meziher a doher s využitím 

tónového materiálu písně; 

Rytmické schéma jednoduché skladby (její 

části - motivku, tématu apod.); 

Záznam melodie a její reprodukce, využití 

notačních programů 
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 umí taktovat písně ve dvoudobém 
a třídobém taktu − vyjádří hudbu 
a její změny pohybem − pozná 
pohybové hry s využitím 
tanečních kroků  

pokrytí průřezových témat 

OSV 
K , PL , MV 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

 pozná hudbu vokální, 
instrumentální, vokálně 
instrumentální, lidské hlasy − ví, 
co je píseň umělá a lidová − pozná 
skupiny hudebních nástrojů  

 získá povědomí o hudebních 
skladatelích− využívá jednoduché 
hudební nástroje k doprovodné 
hře  

 zná kvality tónů a vztahy mezi 
tóny − pozná rozdíl mezi durovou 
a mollovou písní − ví, jaký je 
rozdíl mezi rytmem, metrem, 
taktem  

 rozpozná rytmus,metrum a takt 
písně 

Hudba vokální , instrumentální, vokálně 

instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj − 

hudební styly a žánry hudba taneční, 

pochodová, populární, ukolébavka apod.;  

Malá písňová forma, velká písňová forma, 

rondo, variace;  

Interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je 

to hudba a proč je taková) 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
PH , K 
VMEGS 
ES , OES , JE 
EV 
VČP 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

 umí taktovat písně ve dvoudobém 
a třídobém taktu − vyjádří hudbu 
a její změny pohybem − pozná 
pohybové hry s využitím 
tanečních kroků  

 správně dýchá 
 správně vyslovuje 
 rozpozná rytmus,metrum a takt 

Taktování; pohybový doprovod znějící hudby; 

dvoudobý, třídobý takt; taneční hry se zpěvem 

− pohybové vyjádření hudby a reakce na 

změny v proudu znějící hudby – pantomima a 

pohybová improvizace s využitím tanečních 

kroků − orientace v prostoru, pamětné 

uchování a reprodukce pohybů prováděných 

při tanci či pohybových hrách  
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písně 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
PH , K , Ko , KaK , HPPE 

 
6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 Vyhledává informace 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 třídí informace 
 vyhledává informace 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 má pozitivní vztah k učení 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 posoudí vlastní pokrok 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 



 

403 

 

 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 pracuje nejméně s osmi opěrnými 
(lidovými) písněmi 

 orientuje se v textu, rozumí mu, 
texty i melodie si pamatuje  

správné dýchání (v pauze a mezi fázemi) 

správná výslovnost 

rozšíření hlasového rozsahu  

notová osnova 

houslový klíč 

takt 2/4 a ¾  

nota: čtvrťová, osminová, půlová a celá, 

pomlka  

hudba vokální ,instrumentální 

lidský hlas a hudební nástroj 

hudba taneční, pochodová, populární, 

ukolébavka atd.  

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD 
MeV - KČPPMS 
VMEGS - JE 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 využívá jednoduché hudební 
nástroje k doprovodné hře  

 orientuje se v jednoduchém 
zápise písně a skladby 

 zná notovou osnovu 
 zná notové čáry  
 pozná znaménko repetice  
 rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty 

hra nejjednodušších doprovodů na Orffovy 

nástroje  

hudba vokální ,instrumentální 

lidský hlas a hudební nástroj 

hudba taneční, pochodová, populární, 

ukolébavka atd. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - PH , K , PL , MV , Ko 

HUDEBNĚ - POHYBOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty 

 rozpozná hudební formu 

hudební hry(říkadla, hra na ozvěnu) -hra na 

tělo (tleskání, luskání, pleskání)  

lidský hlas a hudební nástroj 
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jednoduché písně či skladby  hudba taneční, pochodová, populární, 

ukolébavka atd.  

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD 
OSV - K 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 zná notový takt  
 zná notové čáry  
 pozná závěr písně  
 improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem  

hudba taneční, pochodová, populární, 

ukolébavka atd.  

předehra, mezihra, dohra 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
KD , LV , EP 
OSV 
MV , Ko 

 
7. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 třídí informace 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 organizuje vlastní učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 samostatně pozoruje 
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 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí různým typům textů a záznamů 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 chrání naše tradice 
 respektuje naše tradice  
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 pracuje nejméně s osmi opěrnými 
písněmi,orientuje se v textu, 
rozumí textu, texty i melodie si 
pamatuje  

 pracuje se svým hlasem 
 pracuje se zásadami hlasové 

hygieny 
 rozpozná druhy hlasu  

lidský hlas -hlasová hygiena -dělení lidského 

hlasu  

hudba taneční, pochodová, populární, 

ukolébavka atd. 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , SaS , SRaSO , PH , K 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 zná notovou osnovu 
 improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem 
 využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 

nástrojová reprodukce melodií (motivků, 

témat, písní, jednoduchých skladeb 

hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů 

Orffova instrumentáře 

noty, notační programy (např. Capella, Finale, 

Sibelius) a další způsoby záznamu hudby  

vyjadřování hudebních i nehudebních 

představ a myšlenek pomocí hudebního 

nástroje  
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pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV; OSV - PH , K , Ko , ŘPRD 

HUDEBNĚ - POHYBOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 rozliší 2/4,3/4, 4/4 takt 
 uplatňuje získané dovednosti při 

taktování 
 zná hudební hry- hra na ozvěnu 

(ozvěna, otázka-odpověď)  
 rozliší jednotlivé druhy tanců 
 pracuje s různými tanci 
 zatančí jednoduché druhy tanců  

pohybový doprovod znějící hudby, taktování  

dirigentská gesta  

tempo písně, zrychlování a zpomalování 

tempa  

dynamika v písni  

tanec (úvod) -dělení tanců -lidový tanec -

balet-disco -společenský tanec  

pokrytí průřezových témat 

MuV 
LV 
OSV 
ŘPRD , HPPE 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 na základě svých hudebních 
schopností a dovedností rozpozná 
základní druhy taktů v zápise 
písní 

 rozliší předehru, mezihru, dohru  
 rozliší slyšenou hudbu do 

stylového období, 17.stol. – 
koncert, 18.stol.- sonáta, 19.stol.-
symfonická báseň (symfonie)  

 pracuje s různými tanci 
 zatančí jednoduché druhy tanců  

lidové písně –úvod -původní lidové písně -

rozlišení lidové a umělé písně -zpěv lidových 

písní  

druhy taktů  

předehra, mezihra, dohra -koncert-původ 

skladatele 

sonáta-původ, skladatele 

symfonická báseň (symfonie) původ, 

skladatele 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
EP , PM 
OSV 
K , MV 
VMEGS 
OES 
EV 
ZPŽ 

 
8. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
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 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  

KOMPETENCE K UČENÍ 

 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
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 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 pracuje s osmi opěrnými písněmi, 
orientuje se v textu, rozumí textu, 
texty i melodiemi pamatuje 

 zná pojem lidový dvojhlas 
 dokáže podle svých dispozic 

zpívat v dvojhlase  
 pracuje se svým hlasem 
 pracuje se zásadami hlasové 

hygieny 
 rozpozná druhy hlasů  

opakování pojmu lidová a umělá píseň  

zpěv lidových písní  

lidový dvojhlas, nácvik dvojhlasu 

jednoduchých lidových písní  

opakování hlasové hygieny 

dělení lidského hlasu  

práce s hlasem  

pokrytí průřezových témat 

OSV 
SaS , PH , K , MV , Ko 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 rozpozná barvu, kontrast, gradaci 
díla, pohyb melodie 

 rozpozná rytmické i dynamické 
změny v jednotlivých ukázkách  

 využívá jednoduché hudební 
nástroje k doprovodné hře 

 improvizuje při hře na hudební 
nástroj 

noty, notační programy (např. Capella, Finale, 

Sibelius) a další způsoby záznamu hudby  

tvorba doprovodů pro hudebně dramatické 

projevy 

nástrojová reprodukce melodií  

vyjadřování hudebních i nehudebních 

představ a myšlenek pomocí hudebního 

nástroje  

pokrytí průřezových témat 

MuV 
EP , PM 
OSV 
RSP , SRaSO , PH , K , MV , Ko 
VMEGS 
ES 

HUDEBNĚ - POHYBOVÉ ČINNSTI 

výstupy učivo 

 pohybem vyjadřuje hudbu  pohybová improvizace s využitím tanečních 
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 pohybem reaguje na měny v 
proudu znějící hudby  

kroků 

pamětné uchování a reprodukce pohybů 

prováděných při tanci či pohybových hrách  

pokrytí průřezových témat 

OSV 
PH , K , MV 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 zná pojmy vážná a nevážná 
(populární) hudba 

 využívá znalosti o původu hudby 
a hudebního pravěku a starověku  

 rozlišuje ukázky děl autorů 
jednotlivých hudebních období 

 rozpozná jednotlivé hudební 
žánry 

artificiální a nonartificiální hudba  

původ hudby  

hudební pravěk a starověk  

hudební dějiny Gotika, renesance, baroko, 

klasicismus, romantismus, vážná hudba 

20.stol. 

alternativní hudba -zařazení hudebního období 

do století 

typické znaky skladatele 

hudební ukázky  

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV 
OSV - PH 
VMEGS - ES , OES , JE 
EV - VČP 

 
9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 dodržuje stanovená pravidla  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

 činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  
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KOMPETENCE K UČENÍ 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 třídí informace 
 řídí vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 plánuje vlastní učení 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 Je schopen přijmout osobní příklad 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití  
 vhodně argumentuje 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení 

se do společenského dění 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 
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 pracuje nejméně s osmi opěrnými 
písněmi, orientuje se v textu, 
texty i melodie si pamatuje 

 zná pojem lidový dvojhlas 
 dokáže podle svých dispozic 

zpívat v dvojhlase  
 pracuje se svým hlasem 
 pracuje se zásadami hlasové 

hygieny 
 orientuje se v grafickém záznamu 

melodie 
 vytváří rytmické schéma 

jednoduché skladby 
 poznává motiv, téma, melodii 
 uplatňuje znalost práce s 

počítačem a internetem, 
vyhledává texty a melodie 
současných písní  

opakování pojmu lidová a umělá píseň  

zpěv lid. písní -lidový dvojhlas 

nácvik dvojhlasu jednoduchých lidových písní 

nácvik umělých písní a písní dalších 

žánrů(rock,country,atd.)  

práce s hlasem -hlas.hygiena v návaznosti na 

referát (žánr,hudební skupiny,interpret)  

využití zpěvníků,výběr písní a jednoduchých 

skladbiček k hud. rozboru 

možnost využití PC -stažení textů a melodií 

písní z internetu  

pokrytí průřezových témat 

OSV - SRaSO , PH , K , MV , ŘPRD 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 vytváří rytmické schéma 
jednoduché skladby 

 poznává motiv, téma, melodii 
 doprovází se na jednoduché hud. 

nástroje 
 uplatňuje znalost práce s 

počítačem a internetem, 
vyhledává texty a melodie 
současných písní  

využití zpěvníků,výběr písní a jednoduchých 

skladbiček k hud. rozboru 

možnost využití PC -stažení textů a melodií 

písní z internetu 

hra na hudební nástroje  

nástrojová reprodukce melodií (motivků, 

témat, písní, jednoduchých skladeb) 

hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů 

Orffova instrumentáře, keyboardů a počítače 

nástrojová improvizace (jednoduché hudební 

formy) 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
KD , LV , EP , PM 
OSV 
PH , K , PL , MV , KaK , ŘPRD 
VMEGS 
ES , OES , JE 

HUDEBNĚ – POHYBOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 poznává motiv, téma, melodii 
 pohybem reaguje na znějící 

využití zpěvníků,výběr písní a jednoduchých 

skladbiček k hud. rozboru 
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hudbu 
 pohybem vyjadřuje hudbu 

taktování 

taneční kroky 

vlastní pohybové ztvárnění 

pantomima, improvizace 

pamětné uchování a reprodukce pohybů 

prováděných při tanci či pohybových hrách 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OOSS; MuV - KD , LV , EP , PM 
OSV - PH , K , HPPE 
VMEGS - ES , OES , JE 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 rozpozná druhy hlasu  
 poznává motiv, téma, melodii 
 uplatňuje znalost práce s 

počítačem a internetem, 
vyhledává texty a melodie 
současných písní  

 rozezná na základě svých znalostí 
jednotlivá období českých 
hudebních dějin 

 rozezná na základě svých znalostí 
skladby(skladatelé) 
písně(interprety)  

práce s hlasem -hlas.hygiena v návaznosti na 

referát (žánr,hudební skupiny,interpret)  

využití zpěvníků,výběr písní a jednoduchých 

skladbiček k hud. rozboru 

možnost využití PC -stažení textů a melodií 

písní z internetu  

dějiny hudby u nás -česká renesance, baroko, 

klasicismus, romantismus, 60.léta 

20.stol.(bigbeat v Čechách) 

70. a80. léta 20.st.(Gott,Vondráčková) 

90.léta 20.stol  

pokrytí průřezových témat 

OSV - PH , K , MV 

 

4. 7. 2 Tvořivé a estetické činnosti 

Obsahové vymezení předmětu 

Obsah učiva souvisí s náplní prakticky všech předmětů. Spojuje výtvarnou výchovu a 

pracovní činnosti. Vzdělávací oblast umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání 

světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu. Dějiny vývoje 

estetického ideálu pomáhají pochopit historii, výtvarné cítění motivuje žáka při jeho vlastní 

práci a rozhodování, estetický názor hraje roli při formování hodnotového žebříčku. Cíleně se 

zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o 

důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Je 

založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. 

Předmět je postaven na tvůrčích činnostech (tvorbě, vnímání a interpretaci). 

Žáci se učí pracovat samostatně i týmu a váži si práce své i druhých. Seznamují se s různými 

materiály, s funkcí a užíváním vhodných pomůcek a nářadí. 

Při experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a 

prožitky, zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. 
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Oblast tvořivých činností postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede 

žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a 

přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. 

Každý celek je zhodnocen vyučujícím i samotnými žáky. Své výsledky práce žáci prezentují 

v rámci školy i obce. 

 

Organizační vymezení 

Výuka je prováděna na 1. stupni, převážně v kmenových třídách různými formami práce 

(frontální, skupinová, individuální ). Pokud je potřeba nějaké speciální vybavení, mají třídy 1. 

stupně k dispozici odbornou pracovnu, v které je organizováno běžně vyučování žáků 2. 

stupně. Škola má také plně vybavenou keramickou dílnu. Tato slouží i k účelům zájmových 

aktivit. 

 

Časové vymezení 

Část hodinové dotace je určena na vycházky, exkurze a výstavy. 

1. ročník - 2 hodiny týdně 

2. ročníik - 2 hodiny týdně 

3. ročník - 2 hodiny týdně 

4. ročník - 3 hodiny týdně 

5. ročník - 3 hodiny týdně 

 
1. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 Vyhledává informace 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
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 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 má pozitivní vztah k učení 
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 chápe základní ekologické souvislosti 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

výstupy učivo 

 rozlišuje a pojmenovává základní 
plošné tvary-kruh, čtverec, 
obdélník, trojúhelník 

 správně pojmenovává základní 
barvy 

 záměrně vyhledává linie, tvary a 
barvy ve svém okolí 

 rozeznává různý charakter 
lineární kresby 

 porovnává objekty podle velikosti 
a odlišnosti tvaru 

 využívá základní klasifikaci barev 
- světlé, tmavé barvy, teplé, 
studené barvy, kontrast 

 uplatňuje různé výtvarné 
techniky a postupy (kresba, 
modelování, malba, hra s barvou, 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření, 

tvary,barvy,linie,textury 

Porovnávání objektů dle tvarů a velikostí 
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experimentování) 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SRaSO , K , MV , Ko , KaK 
EV - ZPŽ , VČP 

USPOŘÁDÁNÍ DO OBJEKTŮ 

výstupy učivo 

 porovnává objekty podle velikosti 
a odlišnosti tvaru 

 rytmicky řadí přírodní i umělé 
prvky otiskováním 

 rytmicky řadí dekorativní prvky 
do pásu 

 výtvarně zpracovává přírodní 
materiál 

 dovede zachytit děje v přírodě a 
činnosti lidí 

 uplatňuje různé výtvarné 
techniky a postupy (kresba, 
modelování, malba, hra s barvou, 
experimentování) 

 uplatňuje různé výtvarné 
techniky a postupy 

Uspořádání do objektů 

Rytmické řazení,hledání rytmu 

Obtisky, práce s přírodním materiálem 

Rytmus 

pokrytí průřezových témat 

VDO 
OSŠ 
MuV 
LV 
OSV 
SRaSO , PH , ŘPRD 
EV 
E 

SMYSLOVÉ ÚČINKY VOV 

výstupy učivo 

 výtvarně se vyjadřuje podle 
vyprávění, četby, filmu v 
tematické práci 

 dovede zachytit děje v přírodě a 
činnosti lidí 

 graficky zaznamenává pohyb 
přistrouhání a žehlení, tvar a 
funkci předmětu, případně jeho 
zobrazení 

 uplatňuje různé výtvarné 

Ilustrace, výtvarné vyprávění, činnosti lidí a 

příroda,vztahy postav a 

prostředí,televize,reklama 
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techniky a postupy 
 vnímá hračku a loutku jako 

prostředek pro vytváření pocitů a 
nálad 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
KD 
MeV 
FVM , TMS 
OSV 
RSP , K , Ko 
VMEGS 
JE 
EV 
VČP 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

výstupy učivo 

 výtvarně se vyjadřuje podle 
vyprávění, četby, filmu v 
tematické práci 

 uplatňuje různé výtvarné 
techniky a postupy (kresba, 
modelování, malba, hra s barvou, 
experimentování) 

 vnímá rozdíly ve výtvarném 
vyjadřování malířů, zvláště 
ilustrátorů dětských knih 

 vnímá hračku a loutku jako 
prostředek pro vytváření pocitů a 
nálad 

Ttypy vizuálně obrazného vyjádření / 

comics,film,../ 

Prostředky pro vyjádření emocí,nálad,pocitů a 

představ / manipulace s objekty, pohyb 

těla,kresba / 

Dětská kniha 

Hračka a loutka 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
EP , PM , PSSS 
MeV 
KČPPMS 
OSV 
RSP , SaS , K , PL 
EV 
ZPŽ 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

výstupy učivo 

 výtvarně se vyjadřuje podle Osobní postoj v komunikaci, porovnávání ve 
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vyprávění, četby, filmu v 
tematické práci 

skupině, vysvětlování výsledků tvorby, 

pochopení výtvarného umění 

pokrytí průřezových témat 

MeV 
KČPPMS , FVM , TMS 
OSV 
PH , Ko , ŘPRD 

JEDNODUCHÉ PRACOVNÍ OPERACE A POSTUPY 

výstupy učivo 

 vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních 
materiálů 

 pracuje podle slovního návodu a 
předlohy 

Práce s papírem (mačkání, trhání...), skládání 

papíru  

Navlékání a třídění přírodní materiál 

práce s textilem 

Práce podle slovního návodu a předlohy 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
LV , PM 
OSV 
RSP , SaS , SRaSO , PH , K , PL 
EV 
E 

DOVEDNOSTI A ČINNOSTI PŘI PRÁCI SE STAVEBNICEMI 

výstupy učivo 

 zvládá elementární dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi 

Sestavování stavebnicové prvky, práce 

montážní a demontážní se stavebnici 

pokrytí průřezových témat 

MeV - FVM 
OSV - RSP , SRaSO , K , PL , Ko , KaK , ŘPRD 

PÉČE O ROSTLINY 

výstupy učivo 

 provádí pozorování přírody 
 pečuje o nenáročné rostliny 

Základy péče o pokojové rostliny 

Otírání listů, zalévání 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP 
EV - ZPŽ , VČP 

PRAVIDLA SPRÁVNÉHO STOLOVÁNÍ 

výstupy učivo 
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 chová se vhodně při stolování Příprava jídelního stolu 

Základy společenského chování při stolování 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ 
MuV - LV 
MeV - KČPPMS 
OSV - RSP , SaS , SRaSO , K , Ko , HPPE 
VMEGS - OES , JE 

 
2. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 Vyhledává informace 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 poznává smysl a cíl učení 
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 má pozitivní vztah k učení 
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 chápe základní ekologické souvislosti 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

výstupy učivo 

 pozná vlastnosti základních tvarů 
prostorových i plošných 

 zvládá kresbu měkkým 
materiálem 

 modeluje z plastelíny, hlíny, 
tvaruje papír 

 rozlišuje a pojmenovává barvy 
teplé a studené, světlé a tmavé, 
husté a řídké 

 rozeznává různý charakter 
lineární kresby 

 volí vhodnou barvu k danému 
podkladu (i pozitiv--negativ 

 kreslí i maluje odvážně, 
spontánně, bezprostředně a 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření, 

vlastnosti základních tvarů,plošných a 

prostorových, modelování z hlíny a plastelíny, 

rozlišování barev teplých a studených, barvy 

husté a řídké, otisky,frotáž 

Dekorační práce 
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uvolněně 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , SaS , K , MV 
VMEGS 
ES 
EV 
E 

USPOŘÁDÁNÍ DO OBJEKTŮ 

výstupy učivo 

 pozná vlastnosti základních tvarů 
prostorových i plošných 

 modeluje z plastelíny, hlíny, 
tvaruje papír 

 rytmicky řadí různé přírodní 
prvky, otisky, frotáž 

 shlukuje přírodní materiály do 
esteticky působících sestav 

 řadí vytrhávané i vystřihované 
prvky a umístit je do plochy 

 volí vhodnou barvu k danému 
podkladu (i pozitiv--negativ 

 vnímá okolní svět pomocí 
sluchových, hmatových a 
zrakových vjemů-manipuluje s 
objekty 

 využívá při práci zkušenosti z 
pozorování přírody a činností lidí 

Shlukování přírodních materiálů, 

stavebnice,model, pozitiv a negativ, rytmus, 

tmavé a světlé barvy 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
SaS , PH , K , MV , ŘPRD 
EV 
VČP 

SMYSLOVÉ ÚČINKY VOV 

výstupy učivo 

 poznává rozdíly ve výtvarném 
vyjadřování ilustrátorů dětských 
knih- J.Lada,J.Trnka… 

 dokáže besedovat o hračkách 
 vyjadřuje své zážitky ve 

výtvarném vyprávění rychlou a 
pohotovou kresbou 

 kreslí i maluje odvážně, 

Poznávání rozdílů ve výtvarném vyjadřování 

ilustrátorů, druhy umění, hračka a zážitek 
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spontánně, bezprostředně a 
uvolněně 

 ilustruje pohádku,hádanku, 
říkadlo 

 vytvoří ilustraci k divadelnímu 
představení 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , SaS , K , PL 
EV 
ŽP 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

výstupy učivo 

 modeluje z plastelíny, hlíny, 
tvaruje papír 

 rozlišuje a pojmenovává barvy 
teplé a studené, světlé a tmavé, 
husté a řídké 

 rozeznává různý charakter 
lineární kresby 

 volí vhodnou barvu k danému 
podkladu (i pozitiv--negativ 

 rytmicky řeší plochu s využitím 
různých prvků ve 2 světlých a 
tmavých barvách 

 kreslí i maluje odvážně, 
spontánně, bezprostředně a 
uvolněně 

 využívá při práci zkušenosti z 
pozorování přírody a činností lidí 

Pprostředky pro vyjádření 

emocí,pocitů,nálad,fantazie, modelování, 

kontrast světlých a tmavých ploch, 

manipulace s objekty, příroda a činnosti lidí 

pokrytí průřezových témat 

MeV 
KČPPMS , PRT 
OSV 
SaS , PL , MV , Ko , ŘPRD 
EV 
ŽP 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

výstupy učivo 

 sdělí svůj prožitek ve výtvarném 
vyprávění 

 od popisu děje směřuje k 
charakteristice postav a jejich 

Oosobní postoj v komunikaci 

Proměny komunikačního obsahu 
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vztahů 
 prezentuje výsledky své práce 

před spolužáky 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OSŠ; MeV – KČPPMS; OSV - Ko , ŘPRD , HPPE; VMEGS - JE 

JEDNODUCHÉ PRACOVNÍ OPERACE A POSTUPY 

výstupy učivo 

 vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 

 pracuje podle slovního návodu a 
předlohy 

Práce s papírem (mačkání, trhání...), skládání 

papíru  

Navlékání a třídění přírodní materiál 

Práce s textilem, navléká jehlu, dělá uzel, 

stříhá textil, přišije knoflík  

Práce podle slovního návodu a předlohy 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , K , PL , Ko , KaK , ŘPRD 

 

DOVEDNOSTI A ČINNOSTI PŘI PRÁCI SE STAVEBNICEMI 

výstupy učivo 

 zvládá elementární dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi 

Sestavuje stavebnicové prvky a montuje a 

demontuje stavebnici 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OSŠ; OSV - SaS , SRaSO , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD; EV - E 

PÉČE O ROSTLINY 

výstupy učivo 

 provádí pozorování přírody, 
zaznamená a zhodnotí výsledky 
pozorování 

Zná základy péče o pokojové rostliny  

Provádí a hodnotí výsledky 

Otírání listů, zalévání, kypření 

Seje semena 

pokrytí průřezových témat 

OSV - PH , K , PL 
VMEGS - JE 
EV - ZPŽ , ŽP , VČP 

JEDNODUCHÁ ÚPRAVA STOLU, PRAVIDLA SPRÁVNÉHO STOLOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 chová se vhodně při stolování Umí jednoduchým způsobem připravit stůl 

Připraví jednoduchý pokrm 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV 
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MeV - FVM , TMS 
OSV - SaS , SRaSO , PH , K , Ko 
VMEGS - ES 

 
3. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 Vyhledává informace 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 řídí vlastní učení 
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 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 Diskutuje o výsledcích svého učení 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití  
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 
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výstupy učivo 

 rozlišuje a pojmenovává barvy 
teplé a studené, světlé a tmavé, 
husté a řídké 

 rytmicky řadí různé přírodní 
prvky, otisky, frotáž 

 modeluje z plastelíny, hlíny, 
tvaruje papír-hmatové podněty 

 vyjádří kresbou či malb. své 
zážitky 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření, linie, 

lineární kresba modelování, barvy teplé a 

studené, světlé a tmavé, rytmus, frotáž, otisky, 

vystřihování v pásu 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , K , MV , Ko 
EV - E 

USPOŘÁDÁNÍ DO OBJEKTŮ 

výstupy učivo 

 modeluje z plastelíny, hlíny, 
tvaruje papír 

 sestaví z jednotlivých prvků 
architektonický celek 

 rozvíjí estetický smysl pro 
prostor výtvarným 
konstruováním z různých 
materiálů 

 sestaví prostorovou maketu  
 chápe smysl dekorativní tvorby 

ve vztahu užitkového předmětu, k 
materiálu a funkci 

 výtvarně vnímá tvary zajímavých 
přírodních útvarů, jejich 
charakteristické znaky a 
zobrazuje je na základě 
pozorování i z představy 

 poznává různé druhy výtvarného 
umění - malířství, grafika, 
sochařství, architektura 

 modeluje z plastelíny, hlíny, 
tvaruje papír-hmatové podněty) 

 využívá při práci zkušenosti z 
pozorování přírody a činností lidí 

Celek-díl 

Prostor, plocha,maketa 

Pozitiv-negativ 

Užitkové předměty a jejich 

materiál,funkce,smysl 

Dekorativní tvorba 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
KD 
OSV 
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K , PL , MV , Ko 
EV 
E , ZPŽ 

SMYSLOVÉ ÚČINKY VOV 

výstupy učivo 

 výtvarně vnímá tvary zajímavých 
přírodních útvarů, jejich 
charakteristické znaky a 
zobrazuje je na základě 
pozorování i z představy 

 zná některé ilustrátory dětských 
knih 

 poznává různé druhy výtvarného 
umění - malířství, grafika, 
sochařství, architektura 

 vyjádří kresbou či malbou své 
zážitky 

 výtvarně vyjadřuje vjemy a 
postoje ke skutečnosti na základě 
vlastního prožitku, vyprávění, 
četby, či filmu 

Pohled na přírodniny dle skutečnosti a 

fantazie 

iIustrátoři 

Beseda-keramika 

Iustrace k filmu,... 

Druhy výtvarného umění 

pokrytí průřezových témat 

MeV 
KČPPMS 
OSV 
RSP , SaS , SRaSO , PH , MV , Ko 
EV 
ŽP 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

výstupy učivo 

 modeluje z plastelíny, hlíny, 
tvaruje papír 

 rozlišuje a pojmenovává barvy 
teplé a studené, světlé a tmavé, 
husté a řídké 

 rytmicky řadí různé přírodní 
prvky, otisky, frotáž 

 výtvarně vnímá tvary zajímavých 
přírodních útvarů, jejich 
charakteristické znaky a 
zobrazuje je na základě 
pozorování i z představy 

 vyjádří kresbou či malbou své 
zážitky 

 výtvarně vyjadřuje vjemy a 

Prostředky pro vyjádření emocí, sluchové, 

hmatové a zrakové vjemy, modelování, 

kontrast světlých a tmavých ploch, 

manipulace s objekty, pozorování přírody a 

činnosti lidí, 

vjemy a postoje na základě vlastního prožitku 
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postoje ke skutečnosti na základě 
vlastního prožitku, vyprávění, 
četby, či filmu 

 sdělí svůj prožitek ve výtvarném 
vyprávění 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
LV 
OSV 
K 
VMEGS 
OES 
EV 
VČP 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

výstupy učivo 

 poznává různé druhy výtvarného 
umění - malířství, grafika, 
sochařství, architektura 

 sdělí svůj prožitek ve výtvarném 
vyprávění 

 od popisu děje směřuje k 
charakteristice postav a jejich 
vztahů 

 prezentuje výsledky své práce 
před spolužáky 

Osobní postoj v komunikaci 

Komunikační obsah VOV, komunikace ve 

skupině,vysvětlování výsledků tvorby 

Proměny komunikačního obsahu,záměry 

tvorby 

pokrytí průřezových témat 

MeV 
KČPPMS , PRT 
OSV 
RSP 
VMEGS 
OES 

JEDNODUCHÉ PRACOVNÍ OPERACE A POSTUPY, ORGANIZACE PRÁCE 

výstupy učivo 

 vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 

 pracuje podle slovního návodu a 
předlohy 

Práce s papírem (mačkání, trhání...), skládání 

papíru  

Navlékání a třídění přírodní materiál 

Práce s textilem, navléká jehlu, dělá uzel, 

stříhá textil, přišije knoflík  

Práce podle slovního návodu a předlohy 

pokrytí průřezových témat 
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OSV 
RSP , SaS , SRaSO , K , Ko , KaK 
EV 
VČP 

DOVEDNOSTI A ČINNOSTI PŘI PRÁCI SE STAVEBNICEMI 

výstupy učivo 

 pracuje podle slovního návodu a 
předlohy 

 zvládá elementární dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi 

Vytváří plošné a prostorové kompozice ze 

stavebnicových prvků a volného materiálu 

podle předloh i podle fantazie, sestavuje 

jednoduché modely 

pokrytí průřezových témat 

VDO 
OSŠ 
MuV 
KD 
OSV 
SaS , SRaSO , PH , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD , HPPE 
VMEGS 
JE 

PĚSTOVÁNÍ POKOJOVÝCH ROSTLIN 

výstupy učivo 

 provádí pozorování přírody, 
zaznamená a zhodnotí výsledky 
pozorováníprovádí pozorování 
přírody, zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorováníprovádí 
pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

Zná základy péče o pokojové rostliny  

Provádí a hodnotí výsledky 

Otírání listů, zalévání, kypření 

Seje semena 

pokrytí průřezových témat 

MeV 
KČPPMS 
OSV 
PL , MV , Ko , ŘPRD , HPPE 
EV 
ZPŽ , VČP 

JEDNODUCHÁ ÚPRAVA STOLU, PRAVIDLA SPRÁVNÉHO STOLOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 chová se vhodně při stolování Orientuje se v základním vybavení kuchyně, 

chová se vhodně při stolování 

Připraví jednoduchý pokrm 

Udržuje čistotu a pořádek pracovních ploch 

pokrytí průřezových témat 
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VDO 
OSŠ 
MuV 
KD , PM 
MeV 
FVM 
OSV 
RSP , SaS , SRaSO , PH , K , Ko , KaK , HPPE 
VMEGS 
ES 

 
4. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 Vyhledává informace 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 chápe podstatu, cíl a riziko podnikání 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 

společenských hodnot 

KOMPETENCE K UČENÍ 
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 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 Je schopen přijmout osobní příklad 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití  
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
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 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

výstupy učivo 

 zvládne obtížnější práce s linií 
 dokáže kresbou vystihnot tvar, 

strukturu materiálu 
 prohloubí si a zdokonalí techniku 

malby a kresby z 1. období 
 vystihuje barevnost, vyjadřuje 

barevný i světelný kontrast 
předmětů a pozadí 

 řadí prvky v tvarové a barevné 
kompozici 

 namaluje lidské postavy - 
pohádkové a fantastické 

 maluje i kreslí expresivně a volně, 
při tvorbě uplatňuje pozorování 
skutečnosti 

 maluje podle skutečnosti i z 
představy 

 výtvarně vnímá, analyzuje a 
zobrazuje velké předměty v 
prostoru (náš, dům, škola, ulice, 
hřiště…) 

Linie, světlostní barvy,,struktura,kontrast 

Plošná kompozice 

Barevná škála 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SaS , K , Ko 
VMEGS - JE 

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ DO CELKŮ 

výstupy učivo 
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 zvládne obtížnější práce s linií 
 dokáže kresbou vystihnot tvar, 

strukturu materiálu 
 prohloubí si a zdokonalí techniku 

malby a kresby z 1. období 
 výtvarně vyjadřuje kontrast 

přírodních forem a pozadí 
 vystihuje barevnost, vyjadřuje 

barevný i světelný kontrast 
předmětů a pozadí 

 řadí prvky v tvarové a barevné 
kompozici 

 řeší úkoly dekorativního 
charakteru v ploše (symetická, 
asymetrická řešení 

 sestaví prostorovou maketu 
architektonických tvarů v ploše 
(rytmus, dominanty 

 zpřesňuje vyjádření proporcí 
lidské postavy a hlavy 
konfrontací představy se 
skutečností 

 namaluje lidské postavy - 
pohádkové a fantastické 

 maluje i kreslí expresivně a volně, 
při tvorbě uplatňuje pozorování 
skutečnosti 

 využívá tvarovou a barevnou 
nadsázku při výtvarném 
vyjádření hlavy pohádkových 
bytostí 

Řazení prvků v tvarové a barevné kompozici 

Dekorace-keramika 

Symetrie-asymetrie,rozdíly 

Maketa 

Rytmus,dominanta 

Užitkové předměty 

Modelování, a postup v uspořádání prvků 

Proporce lidské postavy a hlavy 

Skutečnost a představa 

Pohádková a fantazijní bytost 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OOSS 
OSV - RSP , SaS , K , PL , KaK , ŘPRD , HPPE 

REFLEXE A VZTAHY ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ S OSTATNÍMI SMYSLY 

výstupy učivo 

 zvládne obtížnější práce s linií 
 dokáže kresbou vystihnot tvar, 

strukturu materiálu 
 prohloubí si a zdokonalí techniku 

malby a kresby z 1. období 
 výtvarně vyjadřuje kontrast 

přírodních forem a pozadí 
 dekorativně řeší keramiku 
 řeší úkoly dekorativního 

charakteru v ploše (symetická, 

Pozorování skutečnosti,analýza 

Zobrazování velkých předmětů v prostoru 

Dekorativní tvorba 

Bytová architektura 

Tvary a funkce technických předmětů 
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asymetrická řešení 
 sestaví prostorovou maketu 

architektonických tvarů v ploše 
(rytmus, dominanty 

 modeluje užitkové předměty z 
jednoduchých základních tvarů 
(koule, válec) 

 výtvarně vnímá, analyzuje a 
zobrazuje tvary a funkce 
technických předmětů 

 experimentuje se zaměřením na 
dekorativní tvorbu v bytovém 
prostředí 

pokrytí průřezových témat 

MeV 
TMS 
OSV 
RSP , SaS , MV , Ko 
EV 
E 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

výstupy učivo 

 dokáže kresbou vystihnot tvar, 
strukturu materiálu 

 prohloubí si a zdokonalí techniku 
malby a kresby z 1. období 

 výtvarně vyjadřuje kontrast 
přírodních forem a pozadí 

 řadí prvky v tvarové a barevné 
kompozici 

 zpřesňuje vyjádření proporcí 
lidské postavy a hlavy 
konfrontací představy se 
skutečností 

 namaluje lidské postavy - 
pohádkové a fantastické 

 maluje i kreslí expresivně a volně, 
při tvorbě uplatňuje pozorování 
skutečnosti 

 maluje podle skutečnosti i z 
představy 

 při kresbě a malbě rostlin dotváří 
přírodní formy na základě 
fantazie 

Vyjádření nálady barvou 

Nadsázka při vyjádření pohádkové 

bytosti,fantazie a skutečnost 

Pohyb těla 

Studie a kresby rostlin 

Objekty a jejich manipulace 

Ilustrace, malba 

Realita 

Typy VOV, výběr a uplatnění 

Fotografie,film,reklama 

pokrytí průřezových témat 
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VDO - OOSS 
MeV - IVMSR , FVM 
OSV - K 
VMEGS - ES 
EV - VČP 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

výstupy učivo 

 pozná ilustrace známých českých 
ilustrátorů (H.Zmatlíková, Z. 
Miler, A. Born, R. Pilař…) 

 poznává rozdíly ve výtvarném 
vyjadřování malířů 

 aktivně se účastní besed o 
ilustrátorech, o lidovém umění, o 
výtvarné úpravě knihy, o 
keramice, o přírodě, sochařství  

 respektuje názory druhých 
 svým výtvarným dílem sděluje 

ostatním svůj prožitek 
 utváří osobní postoj v komunikaci 

v rámci skupin spolužáků, 
rodinných příslušníků 

Prožitek formou výtvarného díla 

Prostředky a postupy současného umění 

Komunikace ve vztazích, porovnávání 

pokrytí průřezových témat 

MeV - KČPPMS 
OSV - RSP , SaS , PH , K , MV , Ko 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

výstupy učivo 

 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě 
své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu 

 využívá při tvořivých činnostech 
prvky lidových tradic 

 udržuje pořádek na pracovním 
stole 

 poskytne první pomoc při úrazu 
 pracuje dle slovního 

návodu,předlohy,náčrtu 
 dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce 

Práce s papírem, jednoduché prostorové tvary 

z papíru, práce s kartonem 

Lidové zvyky,návštěva muzea,výsta a 

filmů,exkurze 

Výběr vhodných pracovnách 

pomůcek,nástrojů a náčiní, pořádek na 

pracovním stole, hygiena a bezpečnost práce, 

první pomoc pči úrazu 

pokrytí průřezových témat 

MeV - KČPPMS 
OSV - RSP , SaS , SRaSO , PH , K , Ko , KaK , ŘPRD 
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EV - E 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

 udržuje pořádek na pracovním 
stole 

 sestavuje složitější stavebnicové 
prvky 

 pracuje dle slovního 
návodu,předlohy,náčrtu 

 dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce 

Stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), 

sestavování modelů 

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým 

náčrtem 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ 
OSV - RSP , SaS , SRaSO , PH , K , Ko , KaK , ŘPRD , HPPE 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

výstupy učivo 

 dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce 

 zná základy péče o pokojové 
rostliny 

 zná rozdíl mezi setím a sázením, 
pokusy a pozorování 

 ošetřuje a pěstuje dle daných 
zásad pokojové i jiné rostliny 

 umí zvolit dle druhu pěstitelských 
činností správné 
pomůcky,nástroje a náčiní 

Zzákladní podmínky pro pěstování rostlin, 

půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 

Pěstování rostlin ze semen v místnosti, na 

zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, 

zelenina 

Pěstování pokojových rostlin 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , Ko 
EV - ZPŽ , ŽP , VČP 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

výstupy učivo 

 udržuje pořádek na pracovním 
stole 

 poskytne první pomoc při úrazu 
 dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce 
 umí jednoduchým způsobem 

připravit stůl 
 rozvíjí fantazii při přípravě 

jednoduchých pokrmů studené 

Zzákladní vybavení kuchyně 

Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 

stolování 

Pořádek a čistota pracovních ploch 

Základy hygieny,bezpečnosti práce 

První pomoc při úrazu 
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kuchyně 
 dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského 
chování 

 udržuje pořádek a čistotu 
pracovních ploch, dodržuje 
základy hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne pomoc při úrazu 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD 
OSV - K , PL , Ko 
VMEGS - OES 

 
5. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 Vyhledává informace 
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
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 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění 

podnikatelského záměru 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 

společenských hodnot 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 Je schopen přijmout osobní příklad 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití  
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 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 
ostatními lidmi 

 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

výstupy učivo 

 používá lineární a barevné 
nákresy, náčrty a studie podle 
skutečnosti, při nichž si ověří 
zobrazovací a výrazové možnosti 
výtvarných prostředků (linii, 
barvu, plochu, objem, prostor 

 výtvarně vnímá, analyzuje a 
vyjadřuje prostorové a barevné 

lineární a barevné nákresy,náčrty a studie dle 

skutečnosti 

plocha,objem,tvar 

prostorové a barevné vztahy objektů a pozadí 

přírodniny,textury,otisky 

pojem popředí a pozadí 

kontrast 
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vztahy objektů a pozadí 
 kresbou vystihne tvarovou a 

prostorovou skladbu přírodnin, 
předmětů a architektonických 
tvarů 

 odliší popředí od pozadí kresbou 
nebo barvou 

 vyjadřuje děj a vztahy vhodným 
výběrem i velikostí obrazových 
prvků, světelným a barevným 
kontrastem 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
SaS , SRaSO , PH , K 
EV 
E , ZPŽ , ŽP 

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ DO CELKŮ 

výstupy učivo 

 používá lineární a barevné 
nákresy, náčrty a studie podle 
skutečnosti, při nichž si ověří 
zobrazovací a výrazové možnosti 
výtvarných prostředků (linii, 
barvu, plochu, objem, prostor 

 řeší úkoly dekorativního 
charakteru v ploše (symetická, 
asymetrická řešení) 

 rytmicky komponuje dekorativní 
plochu z geometrických prvků a 
2-3 harmonických barev 

 modeluje dekorativní kachlík, 
reliéf, nádoby, přívěsky aj. 

 pozoruje, analyzuje a zobrazuje 
lidské a zvířecí figury 

 maluje podle skutečnosti i z 
představ 

 výtvarně vnímá, analyzuje a 
zobrazuje tvary a funkci 
technických předmětů 

symetrická a asymetrická řešení na ploše,v 

objemu,prostoru a časovém průběhu 

rozmístnění prvků v prostředí 

rytmická kompozice z 2-3 geometrických 

prvků, barev 

dekorační tvorba, kachlík, reliéf 

lidské a zvířecí figury 

statické a dynamické vyjádření 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OSŠ 
MuV - PM 
OSV - K , PL , ŘPRD , HPPE 
EV - VČP 
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REFEXE A VZTAHY ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ S OSTATNÍMI SMYSLY 

výstupy učivo 

 maluje podle skutečnosti i z 
představ 

 účastní se besedy o kultuře 
bydlení, bytového zařízení a 
nábytku 

 rozvíjí svou představivost při 
vyjádření děje na základě zážitku 
a představy 

 poznává a využívá tvárné 
vlastnosti textilu při jeho 
výtvarném zpracování 

 vytváří si škálu obrazně 
vizuálních elementů (objekty, 
ilustrace, volná malba…) k 
vyjádření osobitého přístupu k 
realitě 

 poznává rozdíly ve výtvarném 
vyjadřování malířů 

 aktivně se účastní besed o kultuře 
a bydlení, o současných 
ilustrátorech, o výtvarném umění, 
malířství, kresbě a grafice, o 
sochařství, architektuře, dekoru 

představy a situace,děje v prostředí, zpřesnění 

besedy o kultuře, bydlení 

ostatní umělecké druhy (hudební, dramatické) 

pokrytí průřezových témat 

MeV 
FVM , TMS 
OSV 
SaS , MV , Ko 
VMEGS 
ES , OES 
EV 
E 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

výstupy učivo 

 používá lineární a barevné 
nákresy, náčrty a studie podle 
skutečnosti, při nichž si ověří 
zobrazovací a výrazové možnosti 
výtvarných prostředků (linii, 
barvu, plochu, objem, prostor 

 výtvarně vnímá, analyzuje a 
vyjadřuje prostorové a barevné 

vlastnosti barvy jako prostředek k vyjádření 

nálady 

práce na základě vlastního zážitku 

pohyb těla a jeho umístnění v prostoru 

manipulace s objekty 

vlastnosti textilu při výtvarném zpracování 

volná malba, skulptura, obraz, reklama 

ilustrátořia a rozdíly v jejich tvorbě 
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vztahy objektů a pozadí 
 odliší popředí od pozadí kresbou 

nebo barvou 
 výtvarně vnímá, analyzuje a 

zobrazuje výtvarný celek (zátiší) z 
přírodních a umělých objektů 

 vytváří konkrétní prostředí 
(scéna pro loutkové divadlo) 

 pozoruje, analyzuje a zobrazuje 
lidské a zvířecí figury 

 rozvíjí svou představivost při 
vyjádření děje na základě zážitku 
a představy 

 poznává a využívá tvárné 
vlastnosti textilu při jeho 
výtvarném zpracování 

 vytváří si škálu obrazně 
vizuálních elementů (objekty, 
ilustrace, volná malba…) k 
vyjádření osobitého přístupu k 
realitě 

dobrodružný román, povídka a detektivka 

současné výtvarné umění 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OOSS; MeV – FVM; OSV - RSP , K; VMEGS – OES; EV - VČP 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

výstupy učivo 

 aktivně se účastní besed o kultuře 
a bydlení, o současných 
ilustrátorech, o výtvarném umění, 
malířství, kresbě a grafice, o 
sochařství, architektuře, dekoru 

 zná některé ilustrátory 
dobr.románů,povídek a 
děts.detektivek 

 svým výtvarným dílem sděluje 
ostatním svůj prožitek 

 vyjadřuje svou představu a 
fantazii 

 utváří osobní postoj v komunikaci 
v rámci skupin spolužáků, 
rodinných příslušníků 

osobní postoj v komunikaci, zdůvodňování 

odlišností interpretací 

vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby 

záměry tvorby a obsahu vlastních děl 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ 
MeV - KČPPMS 
OSV - RSP , SaS , PH , PL , MV , Ko 
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PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

výstupy učivo 

 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě 
své představivosti různé výrobky 
z daného materálu 

 využívá při tvořivých činnostech 
prvky lidových tradic 

 volí vhodné pracovní pomůcky, 
nástroje a náčiní vzhledem k 
použitému materiálu 

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

 poskytne první pomoc při úrazu 

koláže 

pořádek a čistota pracovních ploch 

hygiena a bezpečnost práce 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SaS , SRaSO , K , Ko 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

výstupy učivo 

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

 poskytne první pomoc při úrazu 
 provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž 
 pracuje podle slovního návodu, 

předlohy, jednoduchého náčrtu 

stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), 

sestavování modelů  

práce s návodem, předlohou, jednoduchým 

náčrtem 

zásady hygieny a bezpečnosti práce 

první pomoc 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SaS , SRaSO , K , PL , KaK , ŘPRD , HPPE 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

výstupy učivo 

 provádí jednoduché pěstitelské 
činnosti, samostatně vede 
pěstitelské pokusy a pozorování 

 ošetřuje a pěstuje podle daných 
zásad pokojové i jiné rostliny 

 volí podle druhu pěstitelských 
činností správné pomůcky, 
nástroje a náčiní 

základní podmínky pro pěstování rostlin, půda 

a její zpracování, výživa rostlin, osivo 

pěstování rostlin ze semen v místnosti, na 

zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, 

zelenina 

pěstování pokojových rostlin 

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

vhodné pomůcky,náčiní a nářadí dle druhu 

činnosti 

zásady hygieny a bezpečnosti práce 

první pomoc 
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pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SaS , PH , K , Ko , ŘPRD , HPPE; EV - E , ZPŽ , VČP 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

výstupy učivo 

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

 poskytne první pomoc při úrazu 
 orientuje se v základním vybavení 

kuchyně 
 připraví samostatně jednoduchý 

pokrm 
 dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského 
chování 

 udržuje pořádek a čistotu 
pracovních ploch, 

základní vybavení kuchyně  

výběr, nákup a skladování potravin  

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 

stolování  

technika v kuchyni – historie a význam 

příprava jednoduchého pokrmu 

pořádek a čistota pracovních ploch 

hygiena a bezpečnost práce 

první pomoc 

pokrytí průřezových témat 

MuV – PM; MeV – FVM; OSV - SaS , SRaSO , K , Ko , KaK , ŘPRD 

 

4. 7. 3 Výtvarná výchova 

Obsahové vymezení předmětu 

Obsah učiva souvisí s náplní prakticky všech předmětů. Vzdělávací oblast umožňuje žákům 

jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – 

umění a kulturu. Dějiny vývoje estetického ideálu pomáhají pochopit historii, výtvarné cítění 

motivuje žáka při jeho vlastní práci a rozhodování, estetický názor hraje roli při formování 

hodnotového žebříčku. 

Předmět je postaven na tvůrčích činnostech (tvorbě, vnímání a interpretaci).  

Při experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a 

prožitky, zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. Žáci se 

seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky výtvarného umění. Poznávají 

zákonitosti tvorby, učí se chápat umělecká díla. 

Na 2. stupni se se otevírá širší prostor pro získání dovedností a poznatků, které přispívají 

k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření a porozumění. Každý celek je zhodnocen 

vyučujícím i samotnými žáky. Své výsledky práce žáci prezentují v rámci školy i obce. 
 

Organizační vymezení 

Výuka je prováděna na 2. stupni převážně v pracovně výtvarné výchovy různými formami 

práce (frontální, skupinová, individuální). Škola má také plně vybavenou keramickou dílnu. 

Tato slouží i pro zájmové aktivity. 
 

Časové vymezení 

Část hodinové dotace je určena na vycházky, exkurze a výstavy. 

6. ročník - 2 hodiny týdně 

7. ročník - 2 hodiny týdně 
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8. ročník - 1 hodinu týdně / možnost výuky 1 krát za 14 dní 2 hodiny / 

9. ročník - 1 hodinu týdně / možnost výuky 1 krát za 14 dní 2 hodiny / 

 
6. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění 

podnikatelského záměru 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
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 organizuje vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Diskutuje o výsledcích svého učení 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití  
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení 

se do společenského dění 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 chápe základní ekologické souvislosti 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
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 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  

 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

výstupy učivo 

 rozlišuje prvky vizuálně 
obrazového vyjádření 

 chápe různé způsoby uspořádání 
objektů do celku 

 zná základní pravidla kompozice 
a perspektivy 

 kriticky hodnotí výtvarná díla; 
užívá základních pravidel 
kompozice a perspektivy při 
vlastní výtvarné tvorbě, 
kvalifikovaně hodnotí vlastní 
práci 

jednoduchá plošná kompozice z 

geometrických tvarů 

linie, tvary, objekty a objemy 

rozvržení na ploše v objemu a prostoru 

podobnost, kontrast, rytmus a perspektiva 

pokrytí průřezových témat 

MuV – LV; OSV - RSP, SaS, PH, K, MV, Ko; EV - E, ZPŽ 

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ DO CELKŮ 

výstupy učivo 

 rozlišuje prvky vizuálně 
obrazového vyjádření 

 chápe různé způsoby uspořádání 
objektů do celku 

 zná základní pravidla kompozice 
a perspektivy 

 kriticky hodnotí výtvarná díla; 
užívá základních pravidel 
kompozice a perspektivy při 
vlastní výtvarné tvorbě, 
kvalifikovaně hodnotí vlastní 
práci 

uspořádání v ploše, objemu,prostoru a 

časovém průběhu 

perspektiva 

vyjádření vztahů mezi objekty 

instalace v prostoru 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ , OOSS; MuV – LV; OSV - RSP , SaS , SRaSO , PH , K , PL 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

výstupy učivo 
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 rozvíjí a kultivuje citové a 
smyslové schopnosti vnímání a 
soustředěného pozorování 

 rozvíjí představivost, imaginaci a 
fantazii na úrovni přiměřené 
věku 

 kultivuje tvořivé osobité reakce 
na podněty a problémy 
obnovování a obohacování 
citových i racionálně 
reflektovaných vztahů k sobě 
samému, k ostatním lidem a 
okolnímu světu 

 kultivuje výtvarné dovednosti a 
schopnosti jako prostředky 
výtvarného vyjadřování 

emoce, prostředky pro vyjádření nálad a 

představ 

pohyb těla 

akční tvar malby a kresby 

manipulace s objekty 

ilustrace textů 

písmo,detail 

pokrytí průřezových témat 

MuV – PM; MeV – FVM; OSV - RSP , SaS , SRaSO , MV , Ko; VMEGS - OES 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

výstupy učivo 

 rozvíjí pozitivní vztah ke 
kulturním hodnotám současnosti 
i minulosti, zvláště k jejich 
výtvarně estetickým aspektům  

 kultivuje výtvarné dovednosti a 
schopnosti jako prostředky 
výtvarného vyjadřování 

 rozvíjí toleranci i kritičnosti k 
projevům vlastním i ostatních lidí 
a zvláště k projevům výtvarné 
kultury a umění  

 využívá příležitosti vnímat a 
interpretovat různorodá vizuálně 
obrazná vyjádření 

osobní postoj v komunikaci 

komunikační obsah VOV 

proměny komunikačního vztahu 

VDO – OSŠ; MuV - KD , PM; MeV – KČPPMS; OSV - RSP , K 

7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění 

podnikatelského záměru 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 

společenských hodnot 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
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 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 Je schopen přijmout osobní příklad 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení 

se do společenského dění 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
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 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

výstupy učivo 

 chápe různé způsoby uspořádání 
objektů do celku 

 rozlišuje prvky vizuálně 
obrazového vyjádření 

 zná základní pravidla kompozice 
a perspektivy 

 kriticky hodnotí výtvarná díla; 
užívá základních pravidel 
kompozice a perspektivy při 
vlastní výtvarné tvorbě, 
kvalifikovaně hodnotí vlastní 
práci 

linie, tvary, objemy,světlostní a barevné 

kvality, textury 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SaS , SRaSO , K; EV - ŽP 

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ DO CELKŮ 

výstupy učivo 

 chápe různé způsoby uspořádání 
objektů do celku 

 rozlišuje prvky vizuálně 
obrazového vyjádření 

 zná základní pravidla kompozice 
a perspektivy 

 kriticky hodnotí výtvarná díla; 
užívá základních pravidel 
kompozice a perspektivy při 
vlastní výtvarné tvorbě, 
kvalifikovaně hodnotí vlastní 
práci 

 rozvíjí a kultivuje citové a 
smyslové schopnosti vnímání a 
soustředěného pozorování 

 obohacován prožitky, rozvíjí 
představivost, imaginaci a fantazii 
na úrovni přiměřené věku 

způsoby uspořádání do celků,experimentální 

řazení,seskupování,vrstvení tvarů a linií 

horizontála,vertikála,kolmost,střed a 

dominanta 

přenášení prostoru na plochu 

záznam myšlenek 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OOSS; MuV – LV; OSV - RSP , SaS; VMEGS - ES 
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UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

výstupy učivo 

 zná základní pravidla kompozice 
a perspektivy 

 kriticky hodnotí výtvarná díla; 
užívá základních pravidel 
kompozice a perspektivy při 
vlastní výtvarné tvorbě, 
kvalifikovaně hodnotí vlastní 
práci 

 rozvíjí a kultivuje citové a 
smyslové schopnosti vnímání a 
soustředěného pozorování 

 obnovuje a rozvíjí smyslovou i 
citovou senzibilitu  

 obohacován prožitky, rozvíjí 
představivost, imaginaci a fantazii 
na úrovni přiměřené věku 

 kultivuje tvořivé osobité reakce 
na podněty a problémy 
obnovování a obohacování 
citových i racionálně 
reflektovaných vztahů k sobě 
samému, k ostatním lidem a 
okolnímu světu 

 rozvíjí pozitivní vztah ke 
kulturním hodnotám současnosti 
i minulosti, zvláště k jejich 
výtvarně estetickým aspektům  

barevné vyjádření,technika malby,textura 

míchání a vrstvení barev,odstíny 

pohyb těla v prostoru 

akční tvorba 

práce s uměl.dílem 

základní prvky architektury,umění 

středověku,baroko,renesance a humanismus 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
PM 
OSV 
SaS , SRaSO , K , Ko 
VMEGS 
OES 
EV 
E , ZPŽ , ŽP , VČP 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

výstupy učivo 

 kriticky hodnotí výtvarná díla; 
užívá základních pravidel 
kompozice a perspektivy při 
vlastní výtvarné tvorbě, 
kvalifikovaně hodnotí vlastní 

osobní postoj v komunikaci 

reprodukce,hledání odlišností 

prezentace své práce 
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práci 
 rozvíjí pozitivní vztah ke 

kulturním hodnotám současnosti 
i minulosti, zvláště k jejich 
výtvarně estetickým aspektům  

 rozvíjí toleranci i kritičnosti k 
projevům vlastním i ostatních lidí 
a zvláště k projevům výtvarné 
kultury a umění  

 využívá příležitosti vnímat a 
interpretovat různorodá vizuálně 
obrazná vyjádření 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OOSS; MeV - KČPPMS , IVMSR; OSV - RSP , SaS , K , MV , Ko , ŘPRD; VMEGS - JE 

 
8. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 
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KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
 činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění 

podnikatelského záměru 
 chápe podstatu, cíl a riziko podnikání 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 

společenských hodnot 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 projevuje ochotu věnovat celoživotnímu učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 Je schopen přijmout osobní příklad 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
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 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití  
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení 

se do společenského dění 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
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ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

výstupy učivo 

 chápe různé způsoby uspořádání 
objektů do celku,v ploše 

 rozlišuje prvky vizuálně 
obrazového vyjádření 

 zná základní pravidla kompozice 
a perspektivy 

 rozvíjí a kultivuje citové a 
smyslové schopnosti vnímání  

 rozvíjí představivost, imaginaci a 
fantazii na úrovni přiměřené 
věku 

lineární kresby,barvy základní,druhotné a 

doplňkové 

stínování 

ověřování a postupné využívání kompozičních 

principů 

kontrast a harmonie 

horizontála a diagonála 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , SaS , PL , Ko , ŘPRD 
EV 
VČP 

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ DO CELKŮ 

výstupy učivo 

 chápe různé způsoby uspořádání 
objektů do celku,v ploše 

 rozlišuje prvky vizuálně 
obrazového vyjádření 

 zná základní pravidla kompozice 
a perspektivy 

vyjádření vztahů a proměn uvnitř 

objektů,celků,v ploše 

pravidla perspektivy 

pokrytí průřezových témat 

MuV 
KD 
OSV 
RSP , K , PL , MV 
VMEGS 
OES 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

výstupy učivo 

 rozvíjí a kultivuje citové a 
smyslové schopnosti vnímání  

 rozvíjí představivost, imaginaci 
a fantazii na úrovni přiměřené 
věku 

 kultivuje tvořivé osobité reakce 
na podněty a problémy 

prostředky pro vyjádření nálad,emocí 

prožitky ve výtvarném umění dle zkušeností 

pohyb těla,základní architektonické prvky / 

romantismus,klasicismus,realismus,secese,empír 

/ 

práce s uměleckým dílem 

vyhledávání a srovnávání detailu 
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obnovování a obohacování 
citových i racionálně 
reflektovaných vztahů k sobě 
samému, k ostatním lidem a 
okolnímu světu 

 rozvíjí pozitivní vztah ke 
kulturním hodnotám 
současnosti i minulosti 

 pracuje s uměleckým dílem  
 využívá příležitosti vnímat a 

interpretovat různorodá 
vizuálně obrazná vyjádření 

pokrytí průřezových témat 

MeV - IVMSR , FVM , TMS 
OSV - RSP , SaS , K , MV , Ko , ŘPRD , HPPE 
VMEGS - OES 
EV - E 

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

výstupy učivo 

 kriticky hodnotí výtvarná díla; 
užívá základních pravidel 
kompozice a perspektivy při 
vlastní výtvarné tvorbě, 
kvalifikovaně hodnotí vlastní 
práci 

 rozvíjí představivost, imaginaci a 
fantazii na úrovni přiměřené 
věku 

 rozvíjí pozitivní vztah ke 
kulturním hodnotám současnosti 
i minulosti 

 rozvíjí toleranci i kritičnosti k 
projevům vlastním i ostatních lidí 
a zvláště k projevům výtvarné 
kultury a umění  

 pracuje s uměleckým dílem  
 využívá příležitosti vnímat a 

interpretovat různorodá vizuálně 
obrazná vyjádření 

 prezentuje výsledky své práce 
před okolím, konfrontace názorů 

metdy současného výtvarného umění,digitální 

média,grafika,foto,video a animace 

prezentace a konfrontace 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ 
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MuV - KD , PM 
MeV - KČPPMS 
OSV - RSP , SaS , K 
VMEGS - JE 

 
9. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
 činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
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 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění 
podnikatelského záměru 

 chápe podstatu, cíl a riziko podnikání 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 

společenských hodnot 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 projevuje ochotu věnovat celoživotnímu učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 Je schopen přijmout osobní příklad 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
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 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 
plnohodnotnému soužití  

 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 
ostatními lidmi 

 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení 

se do společenského dění 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

výstupy učivo 
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 chápe různé způsoby uspořádání 
objektů do celku,v ploše 

 rozlišuje prvky vizuálně 
obrazového vyjádření 

 zná základní pravidla kompozice 
a perspektivy 

 využívá znalosti o základních, 
druhotných a doplňkových 
barvách k osobitému 
vyjádřeníorientuje  

 orientuje se v grafických 
technikách 

 rozvíjí představivost, imaginaci a 
fantazii  

textura barev,symbolika 

mísení barev,vztahy mezi barvami,kontrast 

technika kresby,tužka,tuš,uhel,rudka 

linie,objemy 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ 
OSV - RSP , K , PL , MV , Ko , KaK 
EV - ZPŽ 

USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ DO CELKŮ 

výstupy učivo 

 kriticky hodnotí výtvarná díla; 
užívá základních pravidel 
kompozice a perspektivy při 
vlastní výtvarné tvorbě, 
kvalifikovaně hodnotí vlastní 
práci 

 rozvíjí a kultivuje citové a 
smyslové schopnosti vnímání  

 rozvíjí představivost, imaginaci a 
fantazii  

 užívá VOV k zachycení jevů ve 
vývoji vztahu 

vyjádření vztahů,pohybu a proměn uvnitř a 

mezi objekty,barevně i plasticky 

statika a dynamika 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV 
OSV - K , PL , MV , HPPE 
VMEGS - ES 

 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 

výstupy učivo 

 rozlišuje prvky vizuálně 
obrazového vyjádření 

 zná základní pravidla kompozice 
a perspektivy 

manipulace s objekty 

emoce,nálady a fantazie jako prostředky pro 

jejich vyjádření 

akční tvorba,kresba a malba 
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 využívá znalosti o základních, 
druhotných a doplňkových 
barvách k osobitému 
vyjádřeníorientuje  

 orientuje se v grafických 
technikách 

 kriticky hodnotí výtvarná díla; 
užívá základních pravidel 
kompozice a perspektivy při 
vlastní výtvarné tvorbě, 
kvalifikovaně hodnotí vlastní 
práci 

 rozvíjí a kultivuje citové a 
smyslové schopnosti vnímání  

 rozvíjí představivost, imaginaci a 
fantazii  

 užívá VOV k zachycení jevů ve 
vývoji vztahu 

 využívá některé metody 
současného výtvarného umění a 
učí se s nimi zacházet 

 rozvíjí pozitivní vztah ke 
kulturním hodnotám současnosti 
i minulosti 

plastika,skulptura,grafika,comics 

racionální vnímání světa 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OOSS 
MuV - PM 
MeV - FVM , TMS 
OSV - MV , HPPE 
VMEGS - OES , JE 
EV - E 

 

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 

výstupy učivo 

 kriticky hodnotí výtvarná díla; 
užívá základních pravidel 
kompozice a perspektivy při 
vlastní výtvarné tvorbě, 
kvalifikovaně hodnotí vlastní 
práci 

 porovnává na konkrétních 
přékladech různé interpretace 

 využívá některé metody 
současného výtvarného umění a 

kritéria a porovnávání různých interpretací 

vysvětlování a obhajoba svých prací 

prezentace v různé skupině 
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učí se s nimi zacházet 
 rozvíjí pozitivní vztah ke 

kulturním hodnotám současnosti 
i minulosti 

 prezentuje své práce na 
veřejnosti, obhájí si svůj názor 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ 
MuV - PSSS 
MeV - KČPPMS , PRT 
OSV - RSP , PH , K , PL , Ko 
VMEGS - OES 

 

4.8 Člověk a zdraví 

4. 8. 1 Výchova ke zdraví 

1. Obsahové vymezení 
Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní 
ochranou jeho zdraví. Žáci si upevňují základní hygienické, stravovací, pracovní a jiné 
zdravotně preventivní návyky, učí se pěstovat zdravý životní styl. Rozvíjejí dovednosti 
odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i 
mimořádných situacích. Získají orientaci v základních otázkách sexuality a nutnosti 
odpovědného sexuálního chování, také základní poznatky o stavbě a funkci lidského těla. 
Prohlubují poznatky o potřebách a problémech rodinného života a rodičovství, o 
vztazích mezi lidmi i svými vrstevníky, o důležitosti kultivovaného chování. Bezpečně se 
orientují v otázkách vlastního bezpečí a ví, kam se obrátit o pomoc. V 7. ročníku je 
z hodinové dotace oblasti 1 hodina v předmětu Výchova zdravé osobnosti a v 8. ročníku 
1 hodina v předmětu Přírodopis a výchova ke zdraví. 
2. Časové vymezení 
9. ročník 1 hodina 
3. Organizační vymezení 
Výuka bude probíhat v kmenové učebně, školním klubu, který je vybaven 
dataprojektorem, v počítačové učebně, případně v místě konání besedy. Výuku je třeba 
realizovat specifickými didaktickými formami s využitím netradičních metod - práce ve 
skupinách, didaktické situační hry, řízené a spontánní diskuse. Učivo je vedle 
teoretických poznatků zaměřováno na osvojení komunikačních technik, vhodné 
argumentace, chování a rozhodování ve prospěch zdraví, a to jak v modelových 
situacích, tak v každodenním životě školy, v rodinných a mimoškolních činnostech. 

4. 8. 2 Tělesná výchova 

Předmět: Tělesná výchova (I. stupeň) 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

1. Obsahové vymezení 

Vzdělávací obor Tělesná výchova je pojímán jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků 
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v problematice zdraví. Směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a 

zájmů, na druhé straně k poznávání účinku konkrétních pohybových činností na tělesnou 

zdatnost, duševní a sociální pohodu. Žáci si upevňují hygienické, pracovní i jiné zdravotně 

preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit 

vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích.ílem je získat kladný vztah k 

fyzickým aktivitám a sportu, vytvářet návyky zdravého životního stylu vedoucí k 

progresivnímu utužování zdraví a zdravého životního stylu vůbec. Dále pak dodržování 

sportovní etiky, pravidel a jednání fair-play. 

Obsah učiva je na I. stupni rozdělen do tří úrovní. 1. ročník, 2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník.V 

každé věkové kategorii je pohybová výkonnost žáků na téměř stejné úrovni. 

2. Časové vymezení 

Tělesná výchova bude vyučována s následující dotací: 

1. ročník – 2 hodiny 

2. ročník – 2 hodiny 

3. ročník – 2 hodiny 

4. ročník – 2 hodiny 

5. ročník – 2 hodiny 

3. Organizační vymezení  

Převažující formou realizace je vyučovací hodina. Kromě toho je obsah předmětu realizován 

v blocích (kurzy: plavání 2. a 3. ročník, sportovní soutěže a školy v přírodě).  

Prvky předmětu jsou využívány i v ostatních předmětech (tělovýchovné chvilky při psaní, 

čtení atd.).  

V nižších ročnících musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem učitele, 

jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později klademe důraz na 

větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání a rozhodování.  

Výuka probíhá v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, v bazénu. v terénu a je vždy spojována s 

bezpečností v konkrétních podmínkách.  

Předmět: Tělesná výchova (II. stupeň) 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

 

1. Obsahové vymezení 

Předmět tělesná výchova představuje nedílnou součást českého vzdělávacího systému. Této 

skutečnosti pak v současnosti odpovídá i jeho nenahraditelnost v době poznamenané životním 

stylem charakterizovaným minimem aktivního pohybu, sedavým zaměstnáním, častým 

využíváním počítačů a často nezdravé životosprávy. Jeho postavení mezi předměty je proto 

skutečně mimořádné.  

Tělesná výchova se bezprostředně prolíná se vzdělávacím oborem výchova ke zdraví a 

nepředstavuje tak na naší škole osamocenou oblast. Je propojena s ostatními předměty 

(občanská, rodinná a hudební výchova, pracovní činnosti), a to formou prolínajících se 

dovedností a návyků.  

Samotný předmět je v prvé řadě zaměřen na budování pozitivního vztahu k aktivnímu 

způsobu života 

a využití teoretických poznatků, zejména zdravotně preventivních návyků, v každodenní 

praxi, což vede v konečném důsledku ke zvyšování tělesné zdatnosti, duševní a sociální 

pohody. V neposlední řadě si pak žáci různými formami osvojují umění poznávat své 

pohybové možnosti a jejich rozvíjení. Nezanedbatelnou součást předmětu je odhalování 

zdravotních oslabení žáků a jejich korekce , k čemuž využíváme soubory speciálních 

vyrovnávacích cvičení. 

Výuka probíhá, s ohledem na roční období, v tělocvičně, v přírodě, na školním hřišti, v 

bazénu. V zimním období realizujeme dle zájmu LVK.  
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2. Časové vymezení 

6. ročník: 2 hodiny týdně  

7. ročník: 2 hodiny týdně 

8. ročník: 2 hodiny týdně 

9. ročník: 2 hodiny týdně 

 

3. Organizační vymezení 

Výuka probíhá v tělocvičně, v přírodě, na školním hřišti, v bazénu. 

 
1. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 naslouchá názorům druhého 
 dodržuje stanovená pravidla  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 posoudí vlastní pokrok 
 Je schopen přijmout osobní příklad 
 samostatně pozoruje 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 

POŘADOVÁ CVIČENÍ  

výstupy učivo 
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 reaguje na jednoduché povely, 
signály a gesta učitele 

základní postoje (pozor, pohov ), povely (v 

řad nastoupit, rozchod), nástup na značky, do 

řady, do družstev, společný pozdrav, orientace 

v prostoru (vpravo, vlevo) 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , PH , MV , Ko 

HYGIENA PŘI TV 

výstupy učivo 

 dovede se samostatně převléct do 
cvičebního úboru a umýt se  

kompenzační, vyrovnávací a relaxační cvičení 

zásady správného držení těla 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , SaS , PH 

PŘÍPRAVA ORGANISMU  

výstupy učivo 

 respektuje význam přípravy 
organismu před cvičením, 
napodobí předvedený pohyb 
učitele 

přípravné cviky před pohybovou činností, 

cviky na uklidnění po zátěži, napínací a 

protahovací cvičení  

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , SaS , PH , MV , Ko , KaK 

ZDRAVOTNĚ ZAMĚŘENÉ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

 spojuje pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené 
činnosti 

průpravná, kompenzační, vyrovnávací a 

relaxační cvičení, zásady správného sezení, 

dýchání (TV chvilky) 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SaS , PH , MV , Ko 

POHYBOVÉ HRY S RŮZNÝM ZAMĚŘENÍM  

výstupy učivo 

 dodržuje bezpečnost při hrách v 
různých podmínkách,využívá 
netradiční náčiní při cvičení 

základní organizace, povely a pravidla, 

bezpečnost při hrách v různých podmínkách 

(hry s různým zaměřením) 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ 
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OSV - MV , Ko , KaK , HPPE 

ZÁKLADY SPORTOVNÍCH HER  

výstupy učivo 

 zvládá základní způsoby házení a 
chytání míče (na místě)  

přihrávka obouruč ve dvojicích (na místě), 

vrchní přihrávka jednoruč na místě, vrchní 

chytání obouruč na místě  

pokrytí průřezových témat 

OSV - MV , Ko , KaK 

ZÁKLADY GYMNASTIKY – ZÁKLADY AKROBACIE 

výstupy učivo 

 dodržuje zásady bezpečnosti při 
pohybových činnostech, předvede 
v souladu se svými individuálními 
schopnostmi kotoul vpřed, chůzi 
po kladině bez dopomoci, šplh o 
tyči s přírazem s úkolem vyšplhat 
co nejvýš, spouštění ručkováním 

bezpečnost při cvičení, průpravná cvičení pro 

kotoul vpřed – vzad, /kotoul vpřed z dřepu 

spojného – předpažit i opakovaně/ průpravná 

cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z 

trampolíny, lavička a kladina (chůze s 

dopomocí i bez dopomoci, přeběhy a 

přeskoky lavičky), hrazda (ručkování ve visu), 

šplh na tyči s přírazem 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SaS , MV , Ko , HPPE 

RYTMICKÉ A KONDIČNÍ FORMY CVIČENÍ PRO DĚTI 

výstupy učivo 

 předvede jednoduchý taneční 
krok s hudbou  

rytmizace jednoduchých pohybů podle říkadel 

a písní, soustředění na hudební a rytmický 

doprovod(aerobik), vnímání prožívání rytmu a 

melodie, motivovaná chůze a běh v základním 

tempu, pokus o přísunný krok, poskočný krok, 

cval stranou 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OSŠ; OSV - RSP , MV , Ko , KaK , HPPE 

ZÁKLADY ATLETIKY 

výstupy učivo 

 zvládá podle svých předpokladů 
základy techniky rychlého běhu 
(zrychlování z klidu do maxima) a 
vytrvalého běhu (běhu 
prokládaného chůzí), základní 
techniku odrazu z odrazové nohy 
a základní techniku hodu míčkem 
z místa 

průpravná běžecká cvičení, pohybové hry pro 

rozvoj běžecké rychlosti a startovní reakce, 

rychlý běh do 30 m, polovysoký start, výběhy 

na signál různého druhu a z různých poloh, 

motivovaný běh v terénu (běh prokládaný 

chůzí), skok do dálky z místa a chůze, hod 

míčkem z místa; sportovní dopoledne / 

atletický čtyřboj/ - rychlý běh 50 m, 

motivovaný vytrvalý běh 600 m,  

skok do dálky, hod míčkem 
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pokrytí průřezových témat 

VDO – OSŠ; OSV - RSP , SaS , PH , MV , Ko , KaK , HPPE; EV - ŽP , VČP; 

 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ  

výstupy učivo 

 řídí se zásadami správného 
chování v přírodě, dodržuje 
pravidla bezpečného pohybu v 
přírodě,chápe nebezpečí vstupu 
na zamrzlou přírodní plochu bez 
dozoru dospělých osob 

chůze v terénu, překonávání přírodních 

překážek, orientace v terénu (cvičení v 

přírodě), ochrana přírody, hry na sněhu, chůze 

po zamrzlé ploše 

pokrytí průřezových témat 

OSV - MV , Ko , HPPE 
EV - ŽP , VČP 

 
2. A 3. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 
společenských hodnot 

 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 Je schopen přijmout osobní příklad 
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 posoudí vlastní pokrok 
 samostatně pozoruje 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
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 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 rozumí promluvám druhých 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 chápe základní ekologické souvislosti 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  

POŘADOVÁ CVIČENÍ  

výstupy učivo 

 reaguje na jednoduché povely a 
signály, dokáže nastoupit s 
ostatními do řadu, dvojřadu, do 
zástupu, dvojstupu 

základní postoje (pozor, pohov ), základní 

povely (nástup, pozor, pohov, vpravo v bok, 

vlevo v bok, vyrovnat, rozchod), nástup na 

značky, do řady, do družstev, společný 

pozdrav, chůze do rytmu (na počítání), chůze 

s písní do pochodu v zástupu i ve dvojicích 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ 
OSV - RSP , PH , MV , Ko 
EV - ŽP 

HYGIENA PŘI TV  

výstupy učivo 

 uplatňuje hlavní zásady hygieny 
při pohybových činnostech ve 
známých prostorech školy 

hygiena pohybových činností a cvičebního 

prostředí, vhodné oblečení a obutí pro 

pohybové aktivity 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , PH , MV , Ko , HPPE 

PŘÍPRAVA ORGANISMU  

výstupy učivo 

 uvědomuje si význam přípravy přípravné cviky před pohybovou činností, 



 

469 

 

organismu před cvičením, 
správně provádí cviky pod 
vedením učitele, dbá o správné 
držení těla 

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

cviky na uklidnění po zátěži, napínací a 

protahovací cvičení  

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SaS , SRaSO , PH , MV , Ko , KaK 

ZDRAVOTNĚ ZAMĚŘENÉ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

 správně provádí průpravná, 
kompenzační, vyrovnávací a 
relaxační cvičení pod vedením 
učitele 

 spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti 

správné držení těla, správné zvedání zátěže; 

průpravná, kompenzační, vyrovnávací a 

relaxační cvičení a jejich praktické využití 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , SaS , SRaSO , PH , Ko 
EV 
ŽP , VČP 

POHYBOVÉ HRY S RŮZNÝM ZAMĚŘENÍM  

výstupy učivo 

 uplatňuje hlavní zásady 
bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých 
prostorech školy 

 spolupracuje při závodech, 
soutěžích, podrobuje se vyjádření 
rozhodčího 

základní organizace, povely a pravidla, 

bezpečnost při hrách v různých podmínkách, 

pohybové hry soutěživé, kontaktní, netradiční 

pohybové hry a aktivity (s pomůckami i bez 

pomůcek), pohybová tvořivost 

pokrytí průřezových témat 

VDO 
OSŠ 
OSV 
RSP , SaS , SRaSO , PH , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD , HPPE 
EV 
ŽP , VČP 

ZÁKLADY SPORTOVNÍCH HER  

výstupy učivo 
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 zvládá základní způsoby házení a 
chytání míče, dodržuje základní 
pravidla her a pozná zjevný 
přestupek, uvědomuje si 
důležitost spolupráce při 
kolektivních sportech 

manipulace s míčem, přihrávky jednoruč a 

obouruč(vrchní, trčením), vedení 

míče(driblinkem), (vybíjená), zdokonalovat 

základní způsoby házení a chytání míče, 

házení na cíl, spolupráce ve hře, průpravné 

hry, utkání podle zjednodušených pravidel 

minisportů 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OSŠ 
MeV - KČPPMS 
OSV - RSP , SaS , SRaSO , PH , MV , Ko , KaK , ŘPRD , HPPE 
EV - ŽP , VČP 

 

ZÁKLADY GYMNASTIKY – ZÁKLADY AKROBACIE 

výstupy učivo 

 chápe, že při zpevnění těla se 
provádějí gymnastická cvičení 
snáze, předvede v souladu se 
svými individuálními 
schopnostmi kotoul, prosté skoky 
snožmo z trampolíny 

bezpečnost při cvičení, průpravná cvičení pro 

kotoul vpřed – vzad, přeskoky (výskoky) do 

vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu z 

trampolíny, kladina (chůze bez dopomoci, 

obraty), hrazda (ručkování ve visu, náskok do 

vzporu – zákmihem seskok – sešin, průpravná 

cvičení pro přešvihy ze shybu stojmo), šplh na 

tyči s přírazem, sestava na koberci (kotouly 

vpřed a vzad, akrobatické skoky, rovnovážné 

polohy, přemet stranou, taneční krok, obrat) 

cvičení se sport. náčiním (švihadlo, míč, apod)  

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SaS , SRaSO , PH , MV , Ko , KaK , HPPE 

RYTMICKÉ A KONDIČNÍ FORMY CVIČENÍ PRO DĚTI 

výstupy učivo 

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových 
činnostech, cvičí s hudebním a 
rytmickým doprovodem či 
zpěvem, vyjadřuje jednoduchou 
melodii, rytmus a hlasitost 
doprovodu pohybem, předvede 
dle svých individuálních 
schopností 2 - 3 konkrétní 
osvojené tance  

rytmizace jednoduchých pohybů podle písní, 

soustředění na hudební a rytmický 

doprovod(aerobik), vnímání prožívání rytmu a 

melodie (chůze, běh, poskoky, obraty), 

jednoduché lidové tance s využitím 

přísunného, poskočného kroku, cvalu stranou 

pokrytí průřezových témat 

MuV – KD; OSV - RSP , SaS , SRaSO , PH , K , MV , Ko , KaK , HPPE 

ZÁKLADY ATLETIKY 
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výstupy učivo 

 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce a 
usiluje o jejich zlepšení; techniku 
rychlého běhu (zrychlování z 
klidu do maxima) a vytrvalého 
běhu (běhu prokládaného chůzí), 
spojení startu na signál a běhu, 
základní techniku odrazu z 
odrazové nohy, základní techniku 
skoku do dálky z krátkého 
rozběhu, základní techniku hodu 
míčkem z místa a chůze  

průpravná běžecká cvičení, pohybové hry pro 

rozvoj běžecké rychlosti a startovní reakce, 

rychlý běh do 60 m, nízký start (s oporou), 

výběhy na signál různého druhu a z různých 

poloh, motivovaný běh v terénu (běh 

prokládaný chůzí), skok do dálky z rozběhu, 

hod míčkem z chůze; sportovní dopoledne / 

atletický čtyřboj/ - rychlý běh 50 m, 

motivovaný vytrvalý běh 600 m,  

skok do dálky, hod míčkem 

VDO – OSŠ; MeV – KČPPMS; OSV - RSP , SaS , SRaSO , PH , MV , Ko , KaK;  
EV - ŽP , VČP 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ  

výstupy učivo 

 chápe, že turistika a pobyt v 
přírodě patří k nejzdravějším 
pohybovým aktivitám, zná zásady 
správného chování v přírodě, 
dodržuje pravidla bezpečného 
pohybu v přírodě 

chůze v terénu, překonávání přírodních 

překážek, orientace v terénu (cvičení v 

přírodě), ochrana přírody, hry na sněhu 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SRaSO , PH , K , Ko 
EV - ŽP , VČP 

PLAVÁNÍ  

výstupy učivo 

 dodržuje pravidla bezpečného 
pohybu u vodní plochy, adaptuje 
se na vodní prostředí, zvládne 
alespoň jeden plavecký styl 

upevňování a dodržování hygienických 

návyků, zásady bezpečnosti při plavání, 

seznámení s nebezpečím při plavání ve volné 

přírodě v neznámém prostředí, průpravná 

cvičení na suchu a ve vodě, splývání, skoky 

do vody, seznámení s plaveckými styly, 

zvládnutí alespoň jednoho (prsa, znak), 

plavání úseku 10 – 100 metrů 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SaS , SRaSO , PH , MV , Ko , KaK , HPPE 
EV - VČP 

 
4. A 5.  ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
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 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 

společenských hodnot 
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 Je schopen přijmout osobní příklad 
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 posoudí vlastní pokrok 
 poznává smysl a cíl učení 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 samostatně pozoruje 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 vhodně argumentuje 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
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 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 chápe základní ekologické souvislosti 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 

PŘÍPRAVA ORGANISMU  

výstupy učivo 

 projevuje přiměřenou 
samostatnost a vůli po zlepšení 
úrovně své zdatnosti, zařazuje do 
pohybového režimu správná 
cvičení, především v souvislosti s 
jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením 

příprava před pohybovou činností, cviky na 

uklidnění po zátěži, napínací a protahovací 

cvičení 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SaS , SRaSO , PH , MV , Ko , HPPE;  
EV - ŽP 

ZDRAVOTNĚ ZAMĚŘENÉ ČINNOSTI  

výstupy učivo 

 uskutečňuje pravidelný pohybový 
režim, vhodně volí kondičně 
zaměřené činnosti 

 projevuje přiměřenou 
samostatnost a vůli po zlepšení 
úrovně své zdatnosti, zařazuje do 
pohybového režimu správná 
cvičení, především v souvislosti s 
jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením 

 uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí; přiměřeně 
věku reaguje v situaci úrazu 
spolužáka 

správné držení těla, správné zvedání zátěže; 

průpravná, kompenzační, vyrovnávací a 

relaxační cvičení a jejich praktické využití 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SaS , SRaSO , PH , K , MV , Ko , HPPE; EV - ŽP 

POHYBOVÉ HRY  

výstupy učivo 
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 vytváří obměny osvojených 
pohybových her 

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech 
a soutěžích, získaných 
pohybových dovedností využíje i 
při rekreačním sportu 

základní organizace, povely a pravidla, 

bezpečnost při hrách v různých podmínkách, 

pohybové hry s různým zaměřením, využití 

netradičního náčiní při cvičení, pohybová 

tvořivost 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SaS , SRaSO , PH , K , MV , Ko , KaK , HPPE; EV - ŽP , VČP 

ZÁKLADY SPORTOVNÍCH HER  

výstupy učivo 

 spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech 
a soutěžích, získaných 
pohybových dovedností využíje i 
při rekreačním sportu 

 dodržuje pravidla her a soutěží, 
pozná a označí zjevné přestupky v 
rozporu s pravidly a přiměřeně 
na ně reaguje, jedná fér a 
respektuje při cvičení opačné 
pohlaví 

manipulace s míčem, přihrávky jednoruč a 

obouruč(vrchní, trčením), herní činnosti 

jednotlivce, vedení míče, střelba na koš, 

spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle 

zjednodušených pravidel minisportů - 

vybíjená, kopaná, košíková 

VDO – OSŠ; MeV – IVMSR; OSV - RSP , SaS , SRaSO , PH , MV , Ko , KaK , HPPE; 
EV - ŽP , VČP 

ZÁKLADY GYMNASTIKY – ZÁKLADY AKROBACIE 

výstupy učivo 

 jednoduše zhodnotí kvalitu 
pohybové činnosti spolužáka a 
reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

 při pohybové činnosti užívá 
základní osvojené tělocvičné 
názvosloví, předvede v souladu se 
svými individuálními 
schopnostmi kotoul vpřed a 
vzad,stoj na rukou s dopomocí, 
přeskok přes kozu nadél i našíř, 
vyšplhá na tyči 

průpravná cvičení, stoj na rukou, přemet 

stranou, kotoul vpřed, vzad, kotoul letmo, 

vzad do zášvihu, stoj na lopatkách, přemet 

stranou, rovnovážné polohy v postojích, 

přeskok - roznožka a skrčka přes kozu našíř 

odrazem z můstku, přeskok dílů bedny 

odrazem z trampolíny (postupné přidávání 

dílů), kladina 1 m - chůze s obraty, 

rovnovážné polohy, seskoky na vhodnou 

podložku , šplh na laně a tyči, hrazda po čelo - 

náskok do vzporu - zákmihem seskok, sešin, 

výmyk s dopomocí, podmet, technika pohybů 

s náčiním – švihadlo, míč (vlastní pohybová 

improvizace na hudební a rytmický doprovod) 

pokrytí průřezových témat 

MeV 
IVMSR 
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OSV 
RSP , SaS , SRaSO , PH , K , MV , Ko , KaK , HPPE 

RYTMICKÉ A KONDIČNÍ FORMY CVIČENÍ PRO DĚTI 

výstupy učivo 

 orientuje se v základních lidových 
a umělých tancích, zvládá v 
souladu s individuálními 
předpoklady základy estetického 
pohybu a cvičení s hudbou nebo 
rytmickým doprovodem 

technika tanců (držení, pohyby, základní 

taneční krok 2/4, 3/4), aerobní gymnastika bez 

náčiní (aerobic) 

pokrytí průřezových témat 

VDO 
OSŠ 
MuV 
KD 
OSV 
RSP , SaS , SRaSO , K , MV , Ko 

ZÁKLADY ATLETIKY  

výstupy učivo 

 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti 

 podle svých předpokladů zlepšuje 
úroveň výkonů v běžecké 
rychlosti, vytrvalosti a 
odrazových schopnostech 

 změří základní pohybové výkony 
spolužáka, porovná ho se svým 
vlastním výkonem  

atletická abeceda (lifting, skipping, 

zakopávání, předkopávání, odpichy, cval 

stranou), průpravná běžecká cvičení, 

pohybové hry pro rozvoj běžecké rychlosti a 

startovní reakce, rychlé starty (ze stoje, sedu, 

lehu), nízký start na startovní povely, běh na 

60 m, motivovaný běh v terénu do 15 minut, 

průpravná odrazová cvičení; skok do dálky z 

individuálního rozběhu, hod míčkem z 

rozběhu ; sportovní dopoledne / atletický 

čtyřboj/ - rychlý běh 60 m, motivovaný 

vytrvalý běh 1000 m,  

skok do dálky, hod míčkem  

pokrytí průřezových témat 

VDO – OSŠ; MeV – IVMSR; 
OSV - RSP , SaS , SRaSO , PH , MV , Ko , KaK , HPPE 
EV - ŽP , VČP 

 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ  

výstupy učivo 

 zvládá chování při přesunu v 
terénu, chůzi, běh v terénu, chová 
se bezpečně jako účastník 
silničního provozu, používá 

jízda na kole, přesun po trase mimo silnici 

(bezpečnostní přilba, příprava podstatných 

částí turistické akce), cvičení v přírodě 

(příprava nenáročných sportovních aktivit na 
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bezpečnostní přilbu, orientuje se 
v mapě, chrání přírodu, na úrovni 
třídy se podílí na organizaci 
nenáročných soutěží 

 samostatně získá potřebné 
informace v dostupných zdrojích 
o sportovních akcích 
připravovaných školou 

úrovni třídy – skupinová práce), orientace v 

přírodě, lékárnička a ošetření, orientace na 

mapě 

pokrytí průřezových témat 

VDO – OSŠ; MuV – KD; OSV - RSP , SaS , SRaSO , PH , MV , Ko , KaK , HPPE; 
EV - ŽP , VČP 

 
6. A 7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 

společenských hodnot 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  



 

477 

 

 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 Je schopen přijmout osobní příklad 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 
ostatními lidmi 

 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení 

se do společenského dění 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 oceňuje naše tradice 
 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  

SPORTOVNÍ HRY 

výstupy učivo 

 Rozlišuje základní části pohybové 
jednotky s ohledem na jejich 
předpokládaný účel 

 Vnímá dopady osvojovaných 
pohybových činností na svoji 
tělesnou zdatnost. Účelně dokáže 
porovnávat. 

 Zná vhodná cvičení pro rozcvičení 
před hlavní pohybovou aktivitou.  

 Chápe zdravotní aspekt vztahu 
člověk, sport a drogy.  

 Zná zásady bezpečného chování 

Minikošíková - HČJ, pravidla, hra, turnaje. 

Odbíjená - HČJ, pravidla, hra, turnaje. 

Miniházená - HČJ, pravidla, hra, turnaje. 

Kopaná - HČJ, pravidla, hra, turnaje. 

Nohejbal - HČJ, pravidla, hra, turnaje. 
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na jednotlivých sportovištích, v 
přírodě a při pohybové činnosti 
samé. 

 Osvojované pohybové dovednosti 
používá ve hrách, soutěžích a při 
rekreačním sportu. 

 Samostatně analyzuje svůj 
pohybový výkon a rozhodne o 
převaze kladů či nedostatků.  

 Rozumí základnímu sportovnímu 
názvosloví.  

 Orientuje se v mediálních 
sportovních sděleních. 

 Při sportu se chová čestně.  
 Realizuje jednoduchou 

dohodnutou taktiku. 
 Rozlišuje klady a zápory ve 

sportovní výkonnosti své, 
spoluhráčů a soupeřů.  

 Respektuje rozhodnutí 
rozhodčího. 

 Spolupodílí se na organizaci 
jednoduchých turnajů, závodů a 
turistických akcí na úrovni školy.  

 Dokáže zhodnotit dosažené 
výsledky a vyhodnotit nejlepší. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - SaS , SRaSO , K , MV , Ko , KaK , HPPE; VMEGS – OES; EV - ŽP 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

 Rozlišuje základní části pohybové 
jednotky s ohledem na jejich 
předpokládaný účel 

 Vnímá dopady osvojovaných 
pohybových činností na svoji 
tělesnou zdatnost. Účelně dokáže 
porovnávat. 

 Zná vhodná cvičení pro rozcvičení 
před hlavní pohybovou aktivitou.  

 Chápe zdravotní aspekt vztahu 
člověk, sport a drogy.  

 Zná zásady bezpečného chování 
na jednotlivých sportovištích, v 
přírodě a při pohybové činnosti 
samé. 

 Osvojované pohybové dovednosti 

Vytrvalostní běh. 

Sprint. 

Hod míčkem. 

Skok daleký. 

Skok vysoký. 
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používá ve hrách, soutěžích a při 
rekreačním sportu. 

 Samostatně analyzuje svůj 
pohybový výkon a rozhodne o 
převaze kladů či nedostatků.  

 Rozumí základnímu sportovnímu 
názvosloví.  

 Orientuje se v mediálních 
sportovních sděleních. 

 Při sportu se chová čestně.  
 Rozlišuje klady a zápory ve 

sportovní výkonnosti své, 
spoluhráčů a soupeřů.  

 Respektuje rozhodnutí 
rozhodčího. 

 Dokáže porovnávat prvky 
pohybové činnosti jednotlivých 
účastníků mezi sebou. 

 Spolupodílí se na organizaci 
jednoduchých turnajů, závodů a 
turistických akcí na úrovni školy.  

 Dokáže zhodnotit dosažené 
výsledky a vyhodnotit nejlepší. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - SaS , SRaSO , MV , KaK , HPPE; VMEGS – OES; EV - ŽP 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

 Rozlišuje základní části pohybové 
jednotky s ohledem na jejich 
předpokládaný účel 

 Vnímá dopady osvojovaných 
pohybových činností na svoji 
tělesnou zdatnost. Účelně dokáže 
porovnávat. 

 Zná vhodná cvičení pro rozcvičení 
před hlavní pohybovou aktivitou.  

 Zná zásady bezpečného chování 
na jednotlivých sportovištích, v 
přírodě a při pohybové činnosti 
samé. 

 Rozumí základnímu sportovnímu 
názvosloví.  

 Rozlišuje klady a zápory ve 
sportovní výkonnosti své, 
spoluhráčů a soupeřů.  

Zvládnutí techniky oporu v různých polohách 

těla. Technika pádů.Kotoulová řada: vpřed, 

vzad, plavmo, vzad se zášvihem, 

parakotoul.Stoj na rukou. Přemet stranou. 

Přemet. Hrazda: vzpor, zákmih, sešin, výmyk. 

Přeskok: roznožka, skrčka. Kladina: chůze, 

obraty, změny poloh, seskoky. Kruhy: 

komíhání, vis vznesmo, vis střemhlav, kotoul 

vzad, seskok. 
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pokrytí průřezových témat 

OSV - SaS , SRaSO 

PRŮPRAVNÉ A POHYBOVÉ HRY 

výstupy učivo 

 Rozlišuje základní části pohybové 
jednotky s ohledem na jejich 
předpokládaný účel 

 Vnímá dopady osvojovaných 
pohybových činností na svoji 
tělesnou zdatnost. Účelně dokáže 
porovnávat. 

 Zná vhodná cvičení pro rozcvičení 
před hlavní pohybovou aktivitou.  

 Zná zásady bezpečného chování 
na jednotlivých sportovištích, v 
přírodě a při pohybové činnosti 
samé. 

 Osvojované pohybové dovednosti 
používá ve hrách, soutěžích a při 
rekreačním sportu. 

 Samostatně analyzuje svůj 
pohybový výkon a rozhodne o 
převaze kladů či nedostatků.  

 Rozumí základnímu sportovnímu 
názvosloví.  

 Při sportu se chová čestně.  
 Realizuje jednoduchou 

dohodnutou taktiku. 

Honičky, stavěčky, sedačky, obratnostní 

štafetové dráhy. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - PH , MV , KaK , HPPE 

FITNESS 

výstupy učivo 

 Rozlišuje základní části pohybové 
jednotky s ohledem na jejich 
předpokládaný účel 

 Vnímá dopady osvojovaných 
pohybových činností na svoji 
tělesnou zdatnost. Účelně dokáže 
porovnávat. 

 Zná vhodná cvičení pro rozcvičení 
před hlavní pohybovou aktivitou.  

 Zná zásady bezpečného chování 
na jednotlivých sportovištích, v 
přírodě a při pohybové činnosti 

Kondiční posilování s váhou vlastního těla, 

plné míče, žebříky, šplh, skokanská cvičení. 

Zdravotně orientované kondiční a 

kompenzační cvičení. 
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samé. 
 Rozumí základnímu sportovnímu 

názvosloví.  
 Dokáže porovnávat prvky 

pohybové činnosti jednotlivých 
účastníků mezi sebou. 

 Dokáže zhodnotit dosažené 
výsledky a vyhodnotit nejlepší. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - SaS , SRaSO , KaK 

 
8. A 9. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 

společenských hodnot 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
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 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Je schopen přijmout osobní příklad 
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 oceňuje kulturní i historické dědictví 
 aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  
 aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 chápe environmentální problémy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  

SPORTOVNÍ HRY 

výstupy učivo 

 Aktivně se dokáže účastnit 
organizace vyučovací hodiny. 

 Dokáže si vybrat oblíbené 
tělovýchovné aktivity a plánovitě 
je zařadit do svého každodenního 
režimu. 

 Umí si vybrat vhodná cvičení pro 

Minikošíková - HČJ, HK, pravidla, hra, 

turnaje. 

Odbíjená - HČJ, HK, pravidla, hra, turnaje. 

Miniházená - HČJ, HK, pravidla, hra, turnaje. 

Kopaná - HČJ, HK, pravidla, hra, turnaje. 

Nohejbal - HČJ, HK, pravidla, hra, turnaje. 
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individuální rozcvičení před 
hlavní pohybovou aktivitou.  

 Umí zdůvodnit tento výběr v 
návaznosti na hlavní zatěžované 
partie těla. 

 Aktivně podporuje sport jako 
prostředek boje proti drogám a 
dalším škodlivým a návykovým 
látkám. 

 Umí vysvětlit zdravotní aspekt 
vztahu mezi člověkem, sportem a 
drogami.  

 Dokáže aplikovat návyky a 
pravidla bezpečného chování při 
sportu. 

 Tvořivě používá osvojované 
pohybové dovednosti ve hrách, 
soutěžích a při rekreačním sportu 
a v souladu s individuálními 
předpoklady demonstruje úroveň 
zvládnutí těchto dovedností. 

 Dokáže posoudit příčiny 
případného neúspěchu.  

 Užívá základní sportovní 
názvosloví a rozumí mu.  

 Jako rozhodčí dokáže 
argumentovat při objasnění svých 
rozhodnutí.  

 Umí se orientovat v mediálních 
sportovních sděleních. 

 Při sportu se chová čestně, 
kultivovaně a s respektem k 
soupeři.  

 Dbá na ochranu přírody při 
sportu. 

 Navrhuje společně s ostatními 
hráči jednoduchou taktiku 
vedoucí k úspěchu ve sportovním 
klání.  

 Dohodnutou taktiku respektuje. 
 Kriticky a sebekriticky rozlišuje 

klady a zápory ve sportovní 
výkonnosti své, spoluhráčů a 
soupeřů.  

 Dokáže objektivně posoudit a 
respektovat činnost rozhodčího. 

 Dokáže zaznamenat vybrané 
prvky pohybové činnosti 
jednotlivých účastníků a porovnat 
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je mezi sebou. 
 Organizuje samostatně i v týmu 

jednoduché turnaje, závody, 
turistické akce na úrovni školy.  

 Spolurozhoduje osvojované hry a 
soutěže. 

 Dokáže graficky zpracovat 
výsledky a informace o 
sportovních hrách, soutěžích a 
aktivitách. Zhodnotí dosažené 
výsledky, ocení nejlepší 
prostřednictvím školního 
rozhlasu, časopisu, webových 
stránek školy. 

pokrytí průřezových témat 

MeV - TMS 
OSV - SaS , SRaSO , PH , K , PL , MV , Ko , KaK , ŘPRD , HPPE 
VMEGS - OES 
EV - ŽP 

ATLETIKA 

výstupy učivo 

 Aktivně se dokáže účastnit 
organizace vyučovací hodiny. 

 Dokáže si vybrat oblíbené 
tělovýchovné aktivity a plánovitě 
je zařadit do svého každodenního 
režimu. 

 Analyzuje parametry své tělesné 
zdatnosti a individuálně zvolenou 
pohybovou aktivitou usiluje o její 
zlepšení. 

 Umí si vybrat vhodná cvičení pro 
individuální rozcvičení před 
hlavní pohybovou aktivitou.  

 Umí zdůvodnit tento výběr v 
návaznosti na hlavní zatěžované 
partie těla. 

 Aktivně podporuje sport jako 
prostředek boje proti drogám a 
dalším škodlivým a návykovým 
látkám. 

 Umí vysvětlit zdravotní aspekt 
vztahu mezi člověkem, sportem a 
drogami.  

 Vlastními slovy dokáže 
specifikovat zásady bezpečného 

Vytrvalostní běh. 

Sprint. 

Hod míčkem. 

Skok daleký. 

Skok vysoký. 

Vrh koulí. 
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chování na jednotlivých 
sportovištích, v přírodě a při 
pohybové činnosti samé. 

 Dokáže aplikovat návyky a 
pravidla bezpečného chování při 
sportu. 

 Samostatně analyzuje svůj 
pohybový výkon a rozliší jeho 
klady a zápory.  

 Dokáže posoudit příčiny 
případného neúspěchu.  

 Užívá základní sportovní 
názvosloví a rozumí mu.  

 Umí se orientovat v mediálních 
sportovních sděleních. 

 Při sportu se chová čestně, 
kultivovaně a s respektem k 
soupeři.  

 Dbá na ochranu přírody při 
sportu. 

 Dokáže zaznamenat vybrané 
prvky pohybové činnosti 
jednotlivých účastníků a porovnat 
je mezi sebou. 

 Organizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, 
turistické akce na úrovni školy.  

 Spolurozhoduje osvojované hry a 
soutěže. 

 Dokáže graficky zpracovat 
výsledky a informace o 
sportovních hrách, soutěžích a 
aktivitách. Zhodnotí dosažené 
výsledky, ocení nejlepší 
prostřednictvím školního 
rozhlasu, časopisu, webových 
stránek školy. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - SaS , SRaSO , MV , KaK , HPPE 
VMEGS - OES 
EV - ŽP 

GYMNASTIKA 

výstupy učivo 

 Rozlišuje základní části pohybové 
jednotky s ohledem na jejich 
předpokládaný účel. 

Zvládnutí techniky oporu v různých polohách 

těla. Technika pádů. Kotoulová řada: vpřed, 

vzad, plavmo, vzad se zášvihem, parakotoul. 
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 Vnímá dopady osvojovaných 
pohybových činností na svoji 
tělesnou zdatnost. Účelně dokáže 
porovnávat. 

 Zná zásady bezpečného chování 
na jednotlivých sportovištích, v 
přírodě a při pohybové činnosti 
samé. 

 Rozlišuje klady a zápory ve 
sportovní výkonnosti své, 
spoluhráčů a soupeřů. 

Stoj na rukou. Přemet stranou. Rondát. 

Přemet. Hrazda: vzpor, zákmih, sešin, výmyk, 

podmet. Přeskok: roznožka, skrčka. Kladina: 

chůze, obraty, změny poloh, seskoky. Kruhy: 

komíhání, vis vznesmo, vis střemhlav, kotoul 

vzad, seskok. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - SaS , SRaSO 

PRŮPRAVNÉ POHYBOVÉ HRY 

výstupy učivo 

 Aktivně se dokáže účastnit 
organizace vyučovací hodiny. 

 Dokáže aplikovat návyky a 
pravidla bezpečného chování při 
sportu. 

 Dokáže posoudit příčiny 
případného neúspěchu.  

 Při sportu se chová čestně, 
kultivovaně a s respektem k 
soupeři.  

 Dbá na ochranu přírody při 
sportu. 

 Kriticky a sebekriticky rozlišuje 
klady a zápory ve sportovní 
výkonnosti své, spoluhráčů a 
soupeřů.  

Honičky, stavěčky, sedačky, obratnostní 

štafetové dráhy, pálkovaná. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - PH , MV , KaK , HPPE 

FITNESS 

výstupy učivo 

 Aktivně se dokáže účastnit 
organizace vyučovací hodiny. 

 Analyzuje parametry své tělesné 
zdatnosti a individuálně zvolenou 
pohybovou aktivitou usiluje o její 
zlepšení. 

 Umí si vybrat vhodná cvičení pro 
individuální rozcvičení před 

Kondiční posilování s váhou vlastního těla, 

plné míče, žebříky, šplh, skokanská cvičení. 

Zdravotně orientované kondiční a 

kompenzační cvičení. 
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hlavní pohybovou aktivitou.  
 Umí zdůvodnit tento výběr v 

návaznosti na hlavní zatěžované 
partie těla. 

 Dokáže aplikovat návyky a 
pravidla bezpečného chování při 
sportu. 

 Dokáže posoudit příčiny 
případného neúspěchu.  

pokrytí průřezových témat 

OSV - SaS , SRaSO , KaK 

 

4.9 Člověk a svět práce 

4.9.1 Praktické činnosti 

 
Praktické činnosti jsou vzdělávacím oborem, který je zařazen do všech ročníků od 
šestého do devátého. V 6. a 7. ročníku pracuje jako skupina celá třída – chlapci i dívky 
společně. V 8. a 9. ročníku jsou skupiny tvořeny odděleně – chlapci zvlášť a dívky zvlášť. 
Podle početnosti ročníků buď ročníky samostatně, nebo chlapci 8. a 9. ročníku společně 
v jedné skupině a dívky stejně tak. 
Obsahem praktických činností je vytváření a upevňování pracovních návyků a 
dovedností při práci s ručními nástroji v dílně, v domácnosti i na zahrádce. Náplň je 
rozdělena do oblastí podle materiálů a činností. V 6. ročníku pracují děti na školním 
pozemku, kde se učí pěstovat a ošetřovat plodiny. V 7. - 9. ročníku pokračují v práci ve 
školní dílně nebo odborné učebně, dívky 8. a 9. ročníku pak ve cvičné kuchyňce a šicí 
dílně. Účelem je navázat na teoretické znalosti, aplikovat je do praxe a s důrazem na 
přesnost a vzhled zhotovit funkční výrobek. Chlapci 8. a 9. ročníku se také seznamují 
s jednoduchými elektrickými obvody a s praktickým využitím digitálních technologií. 
Nedílnou součástí je to, že se žáci naučí plánovat, organizovat a hodnotit činnost 
samostatně i v týmu. Vždy je kladen důraz na bezpečnost práce. V souvislosti s rozvojem 
dovedností se žákům nabízí pomoc při volbě budoucího povolání.  
Hodinová dotace: 1 hodina týdně. 
 
 

6. ročník 
dotace: 1, povinný 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vyhledává informace 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
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 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí různým typům textů a záznamů 

 

OKRASNÉ ROSTLINY 

výstupy učivo 

 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin  

 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu  

 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu  

Okrasné rostliny  

– základy ošetřování pokojových květin, 
pěstování vybraných okrasných dřevin a 
květin; květina v exteriéru a interiéru 
(hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá vazba, 
úprava květin 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , Ko 

PĚSTITELSTVÍ, CHOVATELSTVÍ 

výstupy učivo 

 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se 
zvířaty  

 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného 
zvířaty 

Základní podmínky pro pěstování  

– půda a její zpracování, výživa rostlin, ochrana 
rostlin a půdy  

Zelenina  

– osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady 
pěstování; pěstování vybraných druhů zeleniny  

Ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, 
způsob pěstování, uskladnění a zpracování 
Léčivé rostliny, koření – pěstování vybrané 
rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé účinky 
rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a 
jejich zneužívání; alergie  

Chovatelství – chov zvířat v domácnosti, 
podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu; 
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kontakt se známými a neznámými zvířaty 

pokrytí průřezových témat 

OSV 
RSP , Ko 
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7. ročník 
dotace: 1, povinný 

MĚŘENÍ A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A DŘEVĚNÝCH MATERIÁLŮ 

výstupy učivo 

 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň  

  řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí  

  organizuje a plánuje svoji pracovní činnost  

 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku  

 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím; 
poskytne první pomoc při úrazu 

Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, 
plasty, kompozity) 

 

Jednoduché pracovní operace a postupy 

měření 

orýsování 

řezání 

pilování 

rašplování 

broušení 

povrchová úprava 

používání nátěrových hmot 

spojování hřebíky a vruty, lepení 

ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ 

výstupy učivo 

 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň  

  řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí  

  organizuje a plánuje svoji pracovní činnost  

 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku  

 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím; 
poskytne první pomoc při úrazu 

využití technické dokumentace i vlastní 

ruční zpracování kovů a plastů 

shodné technologie jako při práci se dřevem 

rozdílné technologie  
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8. a 9.  ročník 
dotace: 1, povinný 

CHLAPCI 

ZPRACOVÁNÍ VŠECH DRUHŮ MATERIÁLŮ 

výstupy učivo 

 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň  

  řeší jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí  

  organizuje a plánuje svoji pracovní činnost  

 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku  

 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím; 
poskytne první pomoc při úrazu 

Navržení a vytvoření vlastního výrobku 

Vytváření výrobků s důrazem na přesnost a 
vzhled  

ELEKTRONICKÉ OBVODY 

výstupy učivo 

 umí číst jednoduchý elektronický obvod 

 umí sestavit jednoduchý el. obvod pomocí 
stavebnice a diskrétních součástek 

 orientuje se v pracovních činnostech, dokáže 
se orientovat v profesních a vzdělávacích 
možnostech, orientuje se v trendech vývoje 
trhu práce 

čtení schematických značek diskrétních 
součástek 

vlastnosti diskrétních součástek 

čtení jednoduchého elektronické ho obvodu 

sestavení jednoduchého obvodu pomocí 
stavebnice  

sestavení jednoduchého obvodu pomocí 
součástek 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 

výstupy učivo 

 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví  

 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a 
orientuje se v návodech k obsluze běžných 
domácích spotřebičů  

 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí 
drobnou domácí údržbu  

 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní 

Finance, provoz a údržba domácnosti, rozpočet, 
příjmy, výdaje, platby, úspory; hotovostní a 
bezhotovostní platební styk, ekonomika 
domácnosti; údržba oděvů a textilií, úklid 
domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad 
na životní prostředí, odpad a jeho ekologická 
likvidace; spotřebiče v domácnosti  

Elektrotechnika v domácnosti – elektrická 
instalace, elektrické spotřebiče, elektronika, 
sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, 
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pravidla a předpisy a poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu elektrickým 
proudem 

ochrana, údržba, bezpečnost a ekonomika 
provozu, nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem 

DÍVKY 

HYGIENA 

výstupy učivo 

 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy, poskytne první pomoc 
při úrazu 

Základní hygienické návyky 
Práce s čisticími prostředky 
Jak na skvrny a další fígle pro domácnost 
Třídění odpadu 

HOSPODAŘENÍ 

výstupy učivo 

 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví 

Hospodaření v domácnosti 

Základy šití na šicím stroji 

STOLOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 připraví tabuli pro jednoduché stolování 

 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 

Jednoduché a slavnostní prostření stolu 

Správné chování u stolu ve společnosti 

Zdobné prvky a květiny na stole 

VYBAVENÍ KUCHYNĚ 

výstupy učivo 

 používá  a správně zachází se základním 
kuchyňským inventářem a bezpečně 
obsluhuje základní elektrické spotřebiče 
včetně údržby 

 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a 
orientuje se v návodech k obsluze běžných 
domácích spotřebičů 

Základní vybavení kuchyně 

Elektrické spotřebiče, speciální nádobí 

Bezpečnost práce 

POTRAVINY 

výstupy učivo 

 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

Výběr, nákup a skladování potravin 

Zásady zdravého stravování 

Sestavování jídelníčku 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

výstupy učivo 
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 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

Základní pravidla pro  tepelné zpracování 

potravin 

Studená kuchyně – zeleninové saláty, 

pomazánky 

Moučníky, vánoční cukroví 

Pokrmy z brambor, 

 Pokrmy z těstovin, 

 Pokrmy z tvarohu,  

Pokrmy z listového těsta,  

Pokrmy z kuřecího masa.  

Bezmasá jídla - luštěniny 

 

CHLAPCI I DÍVKY 

SVĚT PRÁCE 

výstupy učivo 

 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí  

 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní 
přípravy  

 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání  

 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh 
práce  

trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, 
pracovních prostředků, pracovních objektů, 
charakter a druhy pracovních činností; 
požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní; 
rovnost příležitostí na trhu práce  

volba profesní orientace – základní principy; 
sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný a 
zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, 
sebehodnocení, vlivy na volbu profesní 
orientace; informační základna pro volbu 
povolání, práce s profesními informacemi a 
využívání poradenských služeb  

možnosti vzdělávání – náplň učebních a 
studijních oborů, přijímací řízení, informace a 
poradenské služby  

zaměstnání – pracovní příležitosti v obci 
(regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní 
životopisu, pohovor u zaměstnavatele, 
problémy nezaměstnanosti, úřady práce; práva 
a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů  

podnikání – druhy a struktura organizací, 
nejčastější formy podnikání, drobné a 
soukromé podnikání  

 

4.10 Doplňující vzdělávací obory 

4.10.1 Výchova zdravé osobnosti 

Doplňující vzdělávací obor 
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Obsahové vymezení  

Vzdělávací obor Výchova zdravé osobnosti propojuje témata osobnostní a sociální 
výchovy, etické výchovy a plní zároveň funkci třídnických hodin. 

Výchova zdravé osobnosti žáka především vede k navázání a udržování uspokojivých 
vztahů, k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení 
každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního 
úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při 
vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních 
a ekologických problémů a souvislostí moderního světa. 

Doplňující vzdělávací obor Výchova zdravé osobnosti u žáka rozvíjí sociální dovednosti, 
které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé 
společnosti, na samostatné pozorování s následným kritickým posouzením a vyvozením 
závěrů pro praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů řešení 
problémů, správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení 
jiných lidí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém 
a schopnost účinné spolupráce. 

Zároveň jsou do vzdělávacího oboru Výchova zdravé osobnosti zapojena témata výchovy 
ke zdraví. 

Výchova zdravé osobnosti vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů. Ve vzdělávací 
oblasti Jazyk a jazyková komunikace ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura 
navazuje na učivo naslouchání, mluvený projev, písemný projev a tvořivé činnosti s 
literárním textem. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět navazuje na učivo domov, 
škola, rodina, soužití lidí, chování lidí, základní globální problémy, ohleduplné chování k 
přírodě, ochrana přírody, partnerství, rodičovství a základy sexuální výchovy. Ve 
vzdělávací oblasti Člověk a společnost ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství 
navazuje na učivo naše škola, obec, region, kraj, lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady 
lidského soužití, podobnost a odlišnost lidí, osobní rozvoj, vnitřní svět člověka a lidská 
práva. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda ve vzdělávacím oboru Přírodopis navazuje 
na učivo životní styl a ochrana přírody a životního prostředí. Ve vzdělávací oblasti 
Člověk a kultura ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova navazuje na učivo prostředky 
pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností a ověřování 
komunikačních účinků. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve vzdělávacím oboru 
Výchova ke zdraví navazuje na učivo vztahy mezi lidmi a formy soužití, změny v životě 
člověka a jejich reflexe, zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a 
jejich prevence a osobnostní a sociální rozvoj. V doplňujícím vzdělávacím oboru 
Dramatická výchova navazuje na učivo základní předpoklady dramatického jednání a 
proces dramatické a inscenační tvorby. Z průřezových témat navazuje především na 
vzdělávací obsah osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy, environmentální 
výchovy a mediální výchovy. 

Časové vymezení 

Vyučuje se ve všech ročnících jako povinný předmět s dotací jedné hodiny týdně. 
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1. ročník 
dotace: 1, povinný 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  

KOMPETENCE K UČENÍ 

 třídí informace 
 posoudí vlastní pokrok 
 má pozitivní vztah k učení 
 poznává smysl a cíl učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ost. lidmi 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 respektuje naše tradice  
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole 
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ZÁKLADY MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ, KOMUNIKACE 

výstupy učivo 

 osvojí si oslovování křestními jmény,  
 používá vhodné formy pozdravu,  
 dodržuje jednoduchá komunikační pravidla 

ve třídě, 
 osvojí si vhodné formy vyjádření prosby, 

vděku a omluvy 
 vnímá důležitost pravidel v životě člověka  
 zvládá základní formy prosociálního chování 

v rodině, ve škole 
 vyjmenuje kladné a záporné vlastnosti 

člověka, popíše svého kamaráda 
 naslouchá vyprávění druhých, respektuje 

názor druhého 
 předvede v modelové situaci, jak se zachová 

při řešení problémů 

představení se, pozdrav a jeho formy, 
významy jednotlivých křestních jmen,  
důvody pro oslovování křestními jmény 
oslovování učitele a dospělých osob ve škole 
vytvoření základních komunikačních pravidel 
kolektivu, 
důvěra; pravda a lež 
omluva – její význam a formy,  
prosba 
vděčnost za vykonané dobro - poděkování, 
můj kamarád – kdo je můj kamarád, co rád 
dělá, jak vypadá, vlastnosti kladné a záporné 
komunitní kruh, sdělení informace x žalování;  
Řešení problémů, modelové situace 
prosociálnost – ochota udělat něco pro druhé 
bez očekávání protihodnoty 

pokrytí průřezových témat 

Osobnostní a sociální výchova – Rozvoj schopností poznávání, Mezilidské vztahy, Komunikace 

ZÁKLADY SEBEÚCTY A ÚCTY K DRUHÝM 

výstupy učivo 

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

 zachovává vzájemnou úctu při mezilidské 
interakci 

 dostatečně zvládá starost o svoje věci 

uvědomění si vlastní hodnoty 
oslava narozenin a svátku 
způsoby připisování pozitivních vlastností 
druhým,  
vzájemná úcta při mezilidské interakci – 
pozdravit se, pěkně se oslovovat atd. 
kamarádství 
osoba, které důvěřuji 
základní rozlišování pocitů u sebe a u druhých 
starostlivost o vlastní věci 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Rozvoj schopností poznávání, Mezilidské vztahy, Komunikace 

SPOLUPRÁCE A TVOŘIVOST 

výstupy učivo 

 hledá, co ho spojuje se spolužáky a lidmi 
okolo  

 osvojí si  základní formy spolupráce 
 využívá  prvky tvořivosti při společném 

plnění úkolů 
 tvořivě hledá způsoby, jak vyjadřovat dobro 

svým spolužákům 
 zjišťuje své pozice ve skupině  
 posiluje své vztahy v kolektivu  
 posiluje sebevědomí, rozvíjí schopnost 

vnímat ostatní 

jaký/jaká  jsem - pozitivní sebehodnocení 
hledání, co nás spojuje se spolužáky a lidmi 
okolo nás 
můj vzor 
podpora spolupráce,  tvořivá pomoc 
spolužákům 
fantazie, vlastní představa 
společné plnění úkolů,  
zbavování se strachu z neznámého řešení 
úkolu a z tvořivého experimentování 
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pokrytí průřezových témat 

OSV– Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, 
Psychohygiena, Kreativita 

NAŠE TŘÍDA, ŠKOLA 

výstupy učivo 

 podílí se na vytváření pravidel třídy, 
pozitivním klimatu třídy prostřednictvím 
dodržování jasných a splnitelných pravidel 

 rozšiřuje své znalosti z dopravní výchovy 
 seznámí se s Ekokedexem – vysvětlí, co 

jednotlivá pravidla znamenají  
 zapojuje se svým chováním do ekologizace 

školy, třídí odpady a udržuje pořádek ve 
třídě i v celé škole 

 

Pravidla třídy 
Respektování soukromí druhého 
Půjčování věcí 
 
Na koho se obrátit, když … 
Bezpečnost ve škole, bezpečná cesta do školy 
Ekokodex – program Ekoškola, desatero 
pravidel k ekologizaci školy  
Třídění odpadů – ve třídě, ve škole 

 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Rozvoj schopností poznávání, Mezilidské vztahy, Komunikace; EV – Vztah člověka 
k prostředí 
VDO– Občanská společnost a škola; MV – Etnický původ 

RODINA 

výstupy učivo 

 uvědomuje si hodnotu rodiny a význam 
rodičovské lásky 

 pojmenuje jednotlivé členy své rodiny, 
povypráví o své rodině  

 vyjmenuje domácí práce a činnosti, 
uvědomuje si nutnost udržovat pořádek a 
podílet se na chodu domácnosti podle svých 
možností 

 představí svého domácího mazlíčka 

Hodnota rodiny 
Význam rodičovské lásky 
Moje rodina – rodiče, sourozenci, prarodiče 
Rodina – jak pomáháme, dělba práce, pomoc 
starším lidem 
Volný čas, práva a povinnosti členů rodiny 
Domácí mazlíček 

pokrytí průřezových témat 

OSV– Sebepoznání a sebepojetí, Mezilidské vztahy, Hodnoty, postoje, praktická etika 

DOMOV – MOJE OBEC, MOJE VLAST 

výstupy učivo 

 pojmenuje místnosti v domě, popíše svůj 
pokojíček 

 předvede a popíše, co udělá, když se ztratí 
 popíše a zdůvodní chování v určitých 

situacích – zdravení, navazování přátelství, 
vzájemná pomoc  

 zná název svého domova - vlasti, podle 
předlohy vybarví vlajku ČR, seznamuje se 
s národními symboly, s mapou ČR 

 povypráví o své obci, vyjmenuje významné 
památky, úřady, služby v obci, ukáže na 
mapě okolní vesnice a města 

Kde bydlím – moje adresa, náš dům, kdo se 
mnou bydlí, cesta do školy a zpět 
Co udělám, když se ztratím (modelová situace)  
 
Můj pokojíček 
 
Naše obec – co o ní vím (instituce, tradice, 
významní lidé, místa, události) 
Naše vlast – státní symboly, hlavní město 
Životní prostředí – pořádek kolem sebe, 
třídění odpadu 
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pokrytí průřezových témat 

VDO – Občanská společnost a stát 
OSV- Hodnoty, postoje, praktická etika 

VOLBA POVOLÁNÍ 

výstupy učivo 

 vypráví o povolání rodičů, vyjmenuje 
nástroje, nářadí, pomůcky v jednotlivých 
profesích 

 užívá s porozuměním pojmy: práce, 
zaměstnání, diskutuje o významu výběru 
povolání,  

 chápe nutnost odpočinku a relaxace po 
dobře vykonané práci 

Povolání rodičů 
Práce a odpočinek 
Odměna za vykonanou práci, sebehodnocení 

pokrytí průřezových témat 

VDO– Občanská společnost a stát; OSV - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNÍ BEZPEČÍ 

výstupy učivo 

 vyjmenuje důležitá telefonní čísla  
 popíše a zdůvodní chování v určitých 

situacích 
 v modelových situacích ukáže, jak se 

zachová v rizikové situaci – setkání s cizím 
člověkem, sociální sítě… 

 pojmenuje některé dopravní značky, popíše, 
jak přejde bezpečně cestu, popíše povinnou 
výbavu kola 

 zdůvodní, proč je důležitá cyklistická přilba 
a proč se chránit při jízdě na kolečkových 
bruslích 

Důležitá telefonní čísla 
Rizikové situace – kontakt s cizími lidmi, 
odchod z domova (zajištění domova, klíče), 
sociální sítě 

 
Dopravní výchova 
 
Pocit bezpečí mezi nejbližšími, v rodině 

pokrytí průřezových témat 

OSV– Rozvoj schopností poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Poznávání lidí, Řešení 
problémů a rozhodovací dovednosti 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

výstupy učivo 

 chápe rozdíl mezi nemocí a úrazem 
 popisuje podle obrázků, jak provádí svou 

osobní hygienu 
 vyjmenuje zásady zdravé výživy, chápe 

škodlivost kouření a pití alkoholu 
 vybírá z nabídky zdravá jídla, sestavuje z 

nich svůj denní jídelníček, podílí se na 
tvoření pravidel správného stolování 

Nemoc, úraz 
Hygiena, čistota 
Žijeme zdravě – vhodné x nevhodné potraviny, 
třídíme odpad, jídelníček 
Režim dne 

pokrytí průřezových témat 

EV– Vztah člověka k prostředí; OSV– Rozvoj schopností poznávání, Seberegulace a 
sebeorganizace 
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2. ročník 
dotace: 1, povinný 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 
ovlivňuje kvalitu společné práce 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě 
potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 
samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a společenského 
významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

 snaží se dokončovat práci podle pokynů 
 poznává různé obory lidské činnosti  
 dodržuje stanovená pravidla  

KOMPETENCE K UČENÍ 
 

 má možnost uplatňovat své zkušenosti 
 diskutuje o výsledcích svého učení 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 posoudí vlastní pokrok 
 samostatně pozoruje 
  vyhledává a třídí informace  
 cvičí si paměť pro budoucí učení 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, respektuje pravidla vzájemné 
komunikace, hovoří o daných tématech s využitím svých zkušeností, účinně se zapojuje 
do diskuse, obhajuje svůj názor  

 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 



 

500 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se 
do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit 
se proti fyzickému i psychickému násilí  

 chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitní životní 
prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
 poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových 

situacích   

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 

výstupy učivo 

  osvojí  si vhodné způsoby kladení otázek 
 rozlišuje vhodné a nevhodné či hrubé výrazy 

ve své verbální komunikaci 
 rozvíjí svoji trpělivost a neskáče druhým do 

řeči 

vhodné a nevhodné způsoby kladení otázek 
vnímavost ke vhodným a hrubým výrazům ve 
verbální komunikaci 
vnímavost k právu druhého být vyslechnutý 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 

ZDRAVÉ SEBEPOJETÍ A SEBEÚCTA 

výstupy učivo 

 vnímá vlastní jedinečnost a originalitu, 
posiluje sebevědomí 

 si vytváří základy svého sebepoznání 
 vnímá odlišnosti a podobnosti lidí, rozvíjí 

schopnost vnímat ostatní 

 

zcitlivění pro poznání základních 
charakteristických rysů vlastní osobnosti 
základy sebepoznání, rozvoj sebedůvěry – kdo 
jsem, jaký jsem 
hledání toho v čem jsem výjimečný - 
sebeocenění 
moje silné a slabé stránky 
já a lidé v mém okolí – odlišnosti a podobnosti 
– umění omluvit se, přiznat chybu 
můj vzor 
pojmenování základních pocitů 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 

POZITIVNÍ HODNOCENÍ DRUHÝCH 

výstupy učivo 

  osvojí si základy pozitivního hodnocení a 
přijetí druhých 

 uvědomuje si pozitivní vlastnosti lidí ve 
svém okolí 

 zvládá projevovat pozornost, laskavost a 
uznání vůči druhým 

důvody k pozitivnímu hodnocení druhých 
poznávání pozitivních vlastností lidí v mém 
okolí zejména v rodině a ve třídě 
způsoby připisování pozitivních vlastností 
druhým 
projevování pozornosti, laskavosti a  uznání v 
běžných podmínkách 
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pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 
VDO– Občan, občanská společnost a stát 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá 
Multikulturní výchova - Etnický původ 

TŘÍDA JAKO SPOLEČENSTVÍ 

výstupy učivo 

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

 dodržuje pravidla nejen ve třídě, ale i 
v jiných skupinách 

 vnímá své základní práva a povinnosti 
 zvládá prosociální chování - pomoc 

v běžných školních situacích, dělení se, 
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky 

význam třídy v životě žáka  
pravidla třídy, význam a dodržování 
dohodnutých pravidel 
význam a způsoby sankcí – odměny a tresty 
transfer pravidel do reálného života 
základní práva a povinnosti 
já a moji kamarádi – pomoc v běžných 
situacích, zájem o spolužáky 
prosociální chování , agrese - řešení konfliktu 

 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Mezilidské vztahy; Poznávání lidí; Rozvoj schopností poznávání; Sebepoznání a 
sebepojetí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; Komunikace; Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

PŘÁTELSTVÍ, VZTAHY MEZI VRSTEVNÍKY 

výstupy učivo 

 chápe důležitost lidí kolem sebe 
  vžívá se do různých rolí 
  vypráví o práci celé třídy, popisuje negativní 

jevy chování 
  navrhuje možnosti řešení mimořádných 

událostí 

klima třídy – přátelství a tolerance v třídním 
kolektivu 
mé místo v kolektivu 
strach – stresy, obavy, problémy, šikana 
Co můžeme udělat, když … Co nám vadí … 

pokrytí průřezových témat 

OSV– Mezilidské vztahy; Poznávání lidí; Rozvoj schopností poznávání; Sebepoznání a sebepojetí; 
Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; Komunikace; Hodnoty, postoje, praktická etika 

TVOŘIVOST 

výstupy učivo 

 rozvíjí tvořivé myšlení 
 

představivost a obrazotvornost,  
nácvik tvořivosti při společném plnění úkolů 
nácvik zbavování se strachu z neznámého 
řešení úkolu a z tvořivého experimentování 
nácvik samostatného pozorování 

pokrytí průřezových témat 

OSV–  Poznávání lidí; Rozvoj schopností poznávání; Seberegulace a sebeorganizace; 
Psychohygiena; Komunikace; Hodnoty, postoje, praktická etika 
MV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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PROSOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI 

výstupy učivo 

 zvládá prosociální dovednosti dělení se a 
darování 

 využívá tvořivost při darování 

dělení se a význam pro mezilidské vztahy 
darování a význam pro mezilidské vztahy 
využití tvořivosti při darování – vymýšlení a 
vytvoření dárku pro druhé atd. 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Mezilidské vztahy; Poznávání lidí; Rozvoj schopností poznávání; Sebepoznání a 
sebepojetí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; Komunikace; Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

RODINA 

výstupy učivo 

 uvědomuje si hodnotu rodiny a význam 
rodičovské lásky 

 pojmenuje jednotlivé členy své rodiny, 
povypráví o své rodině  

 vyjmenuje domácí práce a činnosti, udržovat 
uvědomuje si nutnost pořádek a podílet se 
na chodu domácnosti podle svých možností 

 vyjadřuje city v jednoduchých situacích, 
osvojí si základy pozitivního hodnocení 
přijetí druhých 

rodina – základ šťastného života 
příbuzenské vztahy a vztahy v rodině – 
tradice, rodinné oslavy  
práva a povinnosti členů rodiny, dělba domácí 
práce  
setkávání -  společné činnosti  
úcta k rodičům, samota, pomoc starším lidem 
(prarodiče) 
řešení neshod – modelové situace chování 

 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Rozvoj schopností poznávání; Psychohygiena; Mezilidské vztahy; Komunikace; Hodnoty, 
postoje, praktická etika 

VOLBA POVOLÁNÍ 

výstupy učivo 

 užívá s porozuměním pojmy, práce, 
zaměstnání, nezaměstnanost, povolání  

 diskutuje o významu správného výběru 
svého budoucího povolání 

řemesla – možnost zaměstnání v místě 
bydliště 
nezaměstnanost 
práce, zaměstnání, povolání  
suroviny a výrobky 

pokrytí průřezových témat 

VDO – Občan, občanská společnost a stát 
OSV– Rozvoj schopností poznávání; Sebepoznání a sebepojetí; Seberegulace a sebeorganizace;  
Kooperace a kompetice; Kreativita; Řešení problémů a rozhodovací dovednosti; Hodnoty, 
postoje, praktická etika 
VMEGS - Evropa a svět nás zajímá 
EV-  Vztah člověka k prostředí 

DOMOV 

výstupy učivo 

 chápe význam slova domov a dokáže 
vyjádřit, co pro něj znamená 

 vyjmenuje znaky vesnice a města 
 zná adresu svého bydliště 

dům - rodinný, panelový a nájemní dům, byt, 
adresa 
obec – vesnice - město, obecní znak, významné 
budovy a jejich označení, hasiči, pošta, výrobní 
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 člení byt na jednotlivé místnosti a zná jejich 
vybavení 

 přiměřeně k věku definuje pojem vlast a 
popíše symboly ČR  

 zdůvodní, proč jsou pro rodinu důležité 
společné oslavy významných dnů 

 popíše a zdůvodní chování v určitých 
situacích – zdravení, navazování přátelství, 
pomoc 

 odsoudí činy poškozující dobré jméno obce  
 třídí odpad 
 chová se šetrně k vybavení školy a svým 

chováním přispívá k ochraně veřejného 
majetku 

podniky, kulturní zařízení, zdravotní 
středisko, nemocnice, obchody, soudy 
tradice obce – památky, kulturní dědictví 
pocit sounáležitosti, spolupráce x závist, 
samota  
vlast – Česká republika, státní symboly, hlavní 
město, vlastenectví 
poznávání jiných kultur 
životní prostředí - třídění odpadu ve třídě, 
škole, doma, vandalismus, ochrana majetku 

 

pokrytí průřezových témat 

VDO – Občan, občanská společnost a stát;  EV- Lidské aktivity a problémy životního prostředí ; 
MV – Kulturní diference, Multikulturalita; VMEGS - Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNÍ BEZPEČNOST 

výstupy učivo 

 popíše a zdůvodní chování v určitých 
situacích 

 vžívá se do různých rolí 
 v extrémních situacích přivolá pomoc 
 zaujme stanovisko k ochraně životního 

prostředí 
 rozšiřuje své znalosti z dopravní výchovy 

 

Co bys dělal, kdyby… ochrana člověka za 
běžných rizik a mimořádných událostí 
(telefonní čísla, nebezpečné látky, první 
pomoc) 
extrémní situace – řešení problémů, modelové 
situace 
moji nepřátelé – můj volný čas 
doprava – bezpečná cesta do školy 

pokrytí průřezových témat 

VDO – Občanská společnost a škola; MV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; 
OSV – Rozvoj schopností poznávání; Sebepoznání a sebepojetí; Seberegulace a sebeorganizace; 
Psychohygiena; Komunikace; Mezilidské vztahy; Kooperace a kompetice 
EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí; Vztah člověka k prostředí 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

výstupy učivo 

 pojmenuje zásady zdravé výživy 
 chápe škodlivost kouření a pití alkoholu 
 vysvětlí rozdíl mezi nemocí a úrazem 
 zná telefonní číslo rychlé pomoci 

 

zdravý jídelníček – potraviny, výživa, pitný 
režim, dehydratace 
nemoc a úraz 
hygiena a čistota 
využití volného času – odpočinek, zábava, 
koníčky, cestování, sport, hry 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; Komunikace; Mezilidské vztahy; Řešení 
problémů a rozhodovací dovednosti; Hodnoty, postoje, praktická etika 
EV- Základní podmínky života; Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
MV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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3. ročník 
dotace: 1, povinný 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě 
potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 
samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 snaží se dokončovat práci podle pokynů 
 poznává různé obory lidské činnosti  
 dodržuje stanovená pravidla  

KOMPETENCE K UČENÍ 

 diskutuje o výsledcích svého učení 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 posoudí vlastní pokrok 
 samostatně pozoruje 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, respektuje pravidla vzájemné 
komunikace, hovoří o daných tématech s využitím svých zkušeností, účinně se zapojuje 
do diskuse, obhajuje svůj názor  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se 
do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit 
se proti fyzickému i psychickému násilí  

 je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
 poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových 

situacích   
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KOMUNIKACE - ZÚČASTNĚNÉ NASLOUCHÁNÍ 

výstupy učivo 

 rozvíjí schopnost naslouchat druhým důležitost naslouchání v životě člověka 
především v rodině a ve škole 
důsledky nepozornosti při naslouchání 
výhody naslouchání 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí;  Komunikace; Mezilidské vztahy 

TVOŘIVOST 

výstupy učivo 

 rozvíjí své speciální schopnosti související 
s tvořivostí 

 rozvíjí tvořivost v oblasti mezilidských 
vztahů 

 zapojuje se do modelových situací při 
běžných událostech ve škole 

 utváří si povědomí o pojmu úspěch, 
neúspěch 

speciální schopnosti související s tvořivostí 
význam a způsoby realizace  tvořivosti 
v mezilidských vztazích (zvláště v rodině a 
třídním kolektivu) 
nácvik tvořivosti v mezilidských vztazích, 
vytváření prožitků radosti pro druhé 
pomoc v běžných školních situacích, zájem o 
spolužáky, pozitivní hodnocení druhých 
modelové situace 
umění přijmout úspěch a neúspěch 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 

EMOCE 

výstupy učivo 

 identifikuje základní city. 
 vyjadřuje city v jednoduchých situacích 
 vyjadřuje pozitivní city 
 eliminuje urážky, které vyjadřuje vůči 

druhým 

uvědomění si vlastních citů a pocitů 
pojmenování  a vyjádření základních citů 
sdělování radosti 
eliminace vzájemného urážení se 
důvěra – budování x ztráta 
diskuse - pomluva, lež, závist… 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 

EMPATIE, PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 reflektuje situaci druhých 
 poskytuje adekvátní pomoc 
 dokáže chápat situace a chování druhých 

především v rodině a ve škole na základě 
vlastních zkušeností a zážitků 

 identifikuje důvody radosti a smutku u sebe 
a druhých 

 dokáže zmírnit prožívání smutku druhých 
 navazuje a rozvíjí kamarádské vztahy 

vnímavost k situaci druhých 
pochopení situace druhých prostřednictvím 
vlastních zkušeností a zážitků 
pochopení rodičů, sourozenců a dalších členů 
rodiny; starší x mladší x nový sourozenec 
vzájemné pochopení ve třídě 
důvody k radosti a smutku u sebe a u druhých 
zmírňování prožívání smutku u druhých 
význam blízkého člověka pro život jednotlivce 
osoba, které důvěřuji 
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 vyjadřuje vhodnými formami zájem o 
prožívání a chování druhých 

základy  a význam kamarádství,  
vlastnosti dobrého kamaráda 
práce na společném úkolu 
zodpovědnost za své činy 
pomoc druhým 
pomluva, lež, závist, řešení konfliktu 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 

ŠKOLA 

výstupy učivo 

 uvědomuje si sounáležitost se spolužáky 
 podílí se na vytváření pravidel 
 orientuje se ve škole 
 chová se slušně k dospělým i dětem ve škole 
 zvládá jednoduché problémové situace 

v rámci třídy 
 upozorní na šikanu, zná pojem šikana 
 zvládá jednoduchá pravidla komunikace na 

sociálních sítích 

klima třídy– mezilidské vztahy, vzájemná úcta 
a respekt 
zaměstnanci školy a jejich kompetence 
pravidla třídy 
pravidla společenského styku 
ekokodex 
bezpečnost ve škole 
šikana – její projevy, způsoby řešení 
extrémní situace 
lnebezpečí virtuální komunikace 

pokrytí průřezových témat 

MV - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; uplatňování principu slušného 
chování (základní morální normy); VDO - škola jako model otevřeného partnerství a 
demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; 
OSV -  rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, mezilidské vztahy 

RODINA A DOMOV 

výstupy učivo 

 vytváří jednoduchý rodokmen  
 popisuje vztahy v rodině 
 na jednoduchých příkladech ukazuje řešení 

problémových situací v rodině 
 zná svou adresu 
 jednoduše popisuje plán obce 
 uvědomuje si sounáležitost s jinými občany 

České republiky 
 zapojuje se do třídění odpadků doma i ve 

škole 
 má základní povědomí o historii obce 

příbuzenské vztahy, rodokmen 
volný čas – společné záliby a zájmy 
domácí mazlíček – péče o něj, týrání 
řešení problémových situací v rodině 
extrémní situace v rodině 
adresa 
orientace v obci – instituce, tradice,  historie 
zapojení do kulturních akcí v obci 
vlast – budování národní hrdosti, tradice 
třídění odpadků 
péče o svůj majetek, majetek obce 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 

 
VOLBA POVOLÁNÍ 

výstupy učivo 

 zná povolání rodičů a hovoří o něm druhy povolání 
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 pracuje ve skupině, hodnotí jiné i sebe 
 přemýšlí o výběru povolání 

školní prospěch – sebehodnocení,opatření při 
neúspěchu 
nabídka pracovního uplatnění v obci a okolí 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti; EV - Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

výstupy učivo 

 popíše, jak tráví svůj volný čas, koníčky, 
záliby 

 zvládá základy osobní hygieny 
 chrání si své zdraví 

můj volný čas 
aktivně strávený volný čas 
čistota a hygiena 
zdravé stravování 
sport 
předcházení nemocem a úrazům 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Psychohygiena, Kreativita 
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4. ročník 
dotace: 1, povinný 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  

  Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
  přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách  
  Vyhledává informace  
  Prakticky ověřuje správnost řešení problémů  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

  vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně  
  v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá  
  projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah  
  rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu  
  dodržuje stanovená pravidla  
  naslouchá názorům druhého  

KOMPETENCE K UČENÍ  

  vyhledává informace  
  třídí informace  
  plánuje vlastní učení  
  organizuje vlastní učení  
  naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit  
  kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
  Diskutuje o výsledcích svého učení  

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

  formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu  
  vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu  
  naslouchá promluvám druhých lidí  
  rozumí promluvám druhých  
  účinně se zapojuje do diskuse  

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

  respektuje naše tradice  
   oceňuje kulturní i historické dědictví  
  projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům  
  je schopen vcítit se do situací ostatních lidí  
  odmítá útlak a hrubé zacházení  
  uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí  
  uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
  chápe základní ekologické souvislosti  
  je si vědom svých práv a povinností ve škole  
  je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
  rozhoduje se zodpovědně podle dané situace  
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NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 

výstupy učivo 

 reflektuje důležitost prvků neverbální 
komunikace 

 vnímá základní prvky neverbální 
komunikace u sebe a u druhých 

seznámení se s možnostmi neverbální 
komunikace a jejími zásadami 
postoje těla, mimika,  úsměv, zrakový kontakt, 
gesta, podání ruky 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Komunikace 

POZITIVNÍ HODNOCENÍ DRUHÝCH 

výstupy učivo 

 dokáže vyjádřit druhému pochvalu 
 správně reaguje na pochvalu, kterou obdržel 
 vhodně vyjadřuje odpuštění druhým 
 dokáže se usmířit s druhými 
 projevuje úctu k handicapovaným 
 prezentuje svoje vzory 

formy pozitivního hodnocení druhých  
připisování pozitivních vlastností druhým, 
formy, význam a účinnost pochvaly 
správná reakce na pochvalu 
umění odpustit, význam odpuštění, formy 
vyjádření odpuštění, usmíření 
úcta k handicapovaným 
reálné a zobrazené vzory  

pokrytí průřezových témat 

OSV – Komunikace, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy 

EMOCE 

výstupy učivo 

 vnímá důležitost usměrňování základních 
citů 

 vnímá problematiku sympatie  
 sociálně přijatelným způsobem usměrňuje 

svůj hněv 

usměrňování základních citů,   
pocity spokojenosti, pocit „být šťastný“ 
láska k …, můj idol, vzor 
problematika sympatie,  
kamarád × zrádce,nejlepší kamarád 
pocity smutku a obav a jejich usměrňování 
hněv a jeho zvládání 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Sebepoznávání a sebepojetí 

EMPATIE A PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 chápe důležitost empatie 
 zvládá přátelské přijetí lidí okolo sebe 
 vnímá reakce druhých  a snaží se je 

vyhodnotit 
 dokáže vyjádřit soucit 
 uvědomuje si zodpovědnost za své následky 

pochopení důležitosti empatie 
zážitek přijetí pro každé dítě,  
nácvik přátelského přijetí,   
pomocí empatie předpokládat reakci druhých 
vyjádření soucitu, 
zodpovědnost za své činy 

pokrytí průřezových témat 

OSV- Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Sebepoznávání a sebepojetí 

 

KLIMA TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU 
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výstupy učivo 

 projevuje toleranci k přirozeným 
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich 
přednostem i nedostatkům 

 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a 
dodržuje pravidla pro soužití ve škole 

 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou 

Já a moji spolužáci  
Pravidla třídy – práva a povinnosti ve škole 
Setkávání se,  
Spolupráce se spolužáky z jiných tříd 
Zaměstnanci školy, jejich kompetenece 
Projevy nevhodného chování  
Nebezpečí virtuální komunikace, sociální sítě 
Šikana 

pokrytí průřezových témat 

OSV- Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Kooperace a kompetice 

RODINA, DOMOV, VLAST 

výstupy učivo 

 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi 
nimi 

 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek  

 srovnává a hodnotí způsob života a práce 
předků  

 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

 určí polohu a části svého domova, 
pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky 

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

 projevuje toleranci k přirozeným 
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich 
přednostem i nedostatkům 

Příbuzenské vztahy v rodině – švagr, tchán, 
vlastník … 
Volný čas – režim dne, moje povinnosti 
Etika – úcta k rodičům, pozdrav, stolování, 
rodinné oslavy 
Extrémní situace – ztráta zaměstnání, úmrtí 
Domov – co tvoří domov 
Dům – kdo ho postavil, kdy, velikost, plán 
domu 
Obec – významní rodáci, aktuální dění, 
zapojení se 
Vlast – státní moc, vlastenectví, významné 
osobnosti 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje,praktická etika; VDO - Občan, 
občanská společnost a stát; EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

VOLBA POVOLÁNÍ 

výstupy učivo 

 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných 
situacích 

 vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

Ten dělá to a ten zas tohle 
Finanční gramotnost 
Blahobyt x chudoba 
Rodinný rozpočet, dluhy, šetření 

pokrytí průřezových témat 

OSV- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika 
VDO - Občan, občanská společnost a stát 
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DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 uplatňuje základní pravidla bezpečného 
chování účastníka silničního provozu, jedná 
tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví 
jiných  

 

Účastník silničního provozu – pravidla pro 
chodce, cyklistu 
Dopravní značky 
Řešení dopravních situací 
Poskytování první pomoci 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

výstupy učivo 

 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho 
preventivní ochranou 

 projevuje vhodným chováním a činnostmi 
vztah ke zdraví tak, aby neohrožoval zdraví 
své a zdraví jiných 

 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé 
problémy a navrhne možnosti zlepšení 
životního prostředí obce 

 

Prevence zneužívání návykových látek - 
kouření a alkoholu 
Umění říkat „ne“ 
Psychosomatika - obavy, problémy, stresy  a 
jejich vliv na zdraví 
Nepřítelem sám sobě – poruchy příjmu 
potravy 
Životní prostředí – vliv na zdraví 
Třídění odpadu 
Ekokodex 

pokrytí průřezových témat 

MV – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
OSV - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Rozvoj schopností poznávání, Psychohygiena 
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5. ročník 
dotace: 1, povinný 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při 

řešení obdobných problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 
problémů 

 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření 
pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

   podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a 
úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských 
vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých 
lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají 
a dělají 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 
samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality 
a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, 
ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

 snaží se dokončovat práci podle pokynů 
 poznává různé obory lidské činnosti  
 dodržuje stanovená pravidla  

KOMPETENCE K UČENÍ 

 má možnost uplatňovat své zkušenosti 
 diskutuje o výsledcích svého učení 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 posoudí vlastní pokrok 
 samostatně pozoruje 
  vyhledává a třídí informace  
 cvičí si paměť pro budoucí učení 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
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 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, respektuje pravidla vzájemné 
komunikace, hovoří o daných tématech s využitím svých zkušeností, účinně se 
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor  

 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními 

lidmi 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen 
vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si 
povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí  

 chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitní životní 
prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
 poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových 

situacích   

 

KOMUNIKACE, ASERTIVITA 

výstupy učivo 

 diskutuje na téma důvěra mezi kamarády, 
v rodině 

 seznamuje se se zásadami bezpečné práce 
na počítači, rozvíjí slovní zásobu a 
komunikační dovednosti, vědomě užívá 
verbální komunikaci, procvičuje komunikaci 
beze slov, rozvíjí schopnost vnímat ostatní, 
učí se rozpoznat manipulativní komunikaci 
v médiích a zaujímá k ní postoj, odmítne 
nepříjemnou komunikaci 

 zvládá vést dialog s druhými v rovnocenné i 
podřízené pozici 

 vnímá důležitost asertivity pro svůj život 
 dokáže rozlišit vhodnost nabídky k aktivitě  

především od svých vrstevníků 
 reaguje asertivně na nevhodné nabídky 

k aktivitě 
 zvládá techniku odmítání 

vhodnékomunikační metody - verbální, 
mimoverbální (mimika, gesta, postoje těla, 
zrakový kontakt, vzdálenost) 
setkávání – pozdrav, rozloučení, žádost, 
poděkování, problémy se žáky z jiných tříd 
manipulativní komunikace (reklamy, bulvár), 
věrohodnost informací, objektivita sdělení 
nebezpečí virtuální komunikace 
význam, zásady a nácvik dialogu s vrstevníky, 
učiteli 
asertivita - základy  a význam asertivity, 
rozlišování mezi nabídkami druhých, 
schopnost odmítnutí nabídky k podvodu, 
krádeži, pomlouvání 
technika odmítání 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Komunikace; Řešení problémů a rozhodovací dovednosti;Hodnoty, postoje, praktická 
etika 

SEBEHODNOCENÍ A SEBEÚCTA 

výstupy učivo 
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 uvědomuje si své schopnosti a silné stránky,  
 vnímá a reflektuje svoje úspěchy 
 utváří své pozitivní sebehodnocení 
 vnímá vliv pozitivního naladění na svůj život 
 prohlubuje sebepřijetí 
 rozlišuje způsoby vhodné a nevhodné 

sebeprezentace 
 rozvíjí své sebeovládání 
 utváří si, vnímá a reflektuje své cíle 

vnímání  a význam úspěchu 
sebehodnocení,  
podpora sebeoceňování,  
význam pozitivního naladění 
vliv pozitivního naladění na zdraví 
rozvoj sebepoznání,  sebepřijetí,  
způsoby vhodné a nevhodné sebeprezentace,  
význam komunikace při sebeprezentaci 
sebeovládání,  
překonávání překážek při dosahování cílů 
cílevědomost 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Hodnoty, postoje, praktická etika 

INICIATIVA A TVOŘIVOST 

výstupy učivo 

 vnímá a reflektuje význam iniciativy pro 
společnost 

 iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky 
 reflektuje své neúspěchy a vyvozuje z nich 

poučení pro další jednání 
 rozvíjí smysluplné využití volného času 

iniciativa ve vztahu k jiným,  
výhody, rizika a zásady  iniciativnosti 
hledání možností jak vycházet s druhými 
v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky,  
iniciativa nepřijatá jinými,  
zpracování neúspěchu 
smysluplné využití volného času 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Hodnoty, postoje, praktická etika 

PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 povzbuzuje druhé 
 projevuje zájem o spolužáky a vrstevníky 
 dokáže být druhým prospěšný 
 respektuje druhé 
 vyjadřuje prosociální chování vůči druhým 

svobodně 

povzbuzení druhých 
služba pro druhé  
zájem o spolužáky a vrstevníky 
respektování druhých 
svobodné přijetí vlastních závazků a 
povinností vůči druhým 
zodpovědnost za svá rozhodnutí 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Hodnoty, postoje, praktická etika 

KLIMA TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU 

výstupy učivo 

 uvědomuje si sounáležitost se spolužáky 
 podílí se na vytváření pravidel 
 orientuje se ve škole 
 chová se slušně k dospělým i dětem ve škole 
 pomáhá v běžných školních situacích, 

naslouchání 
pravidla třídy 
moje místo v kolektivu 
vztahy ve třídě 
předcházení konfliktu 
řešení konfliktu – modelové situace 

pokrytí průřezových témat 
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MV – Lidské vztahy; VDO – Občan, občanská společnost a stát; 
OSV - Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Mezilidské vztahy, Komunikace  

RODINA, DOMOV, VLAST   

výstupy učivo 

 

 popisuje vztahy v rodině 
 na jednoduchých příkladech ukazuje řešení 

problémových situací v rodině 
 vyjadřuje city v jednoduchých situacích, 

osvojí si základy pozitivního hodnocení  
 zdůvodní, proč jsou pro rodinu důležité 

společné oslavy významných dnů 

příbuzenské vztahy a vztahy v rodině – 
tradice, rodinné oslavy, samota, důvěra, láska, 
respekt, setkávání, komunikace, pomoc 
druhým – starším lidem (prarodiče…) 
když rodina chybí, rozvod rodičů 
svět a lidé kolem mě, úcta k životu, k lidem, 
k přírodě, zodpovědnost 
 volný čas – koníčky, záliby, zájmy, domácí 
mazlíček 
naše obec - co pro mě znamená, co mi nabízí, 
co mohu dát své obci, angažovanost 
v dospělosti– kulturní spolky a organizace, 
udržování tradic obce 
vlast – národní hrdost, národnostní menšiny, 
kulturní tradice a zvyky u nás i v jiných státech 
politika, volby 

pokrytí průřezových témat 

VDO - Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát 
VMEGS - Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Jsme Evropané 
MV - Kulturní diference; Lidské vztahy; Etnický původ 

ETIKETA – CHOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI 

výstupy učivo 

 zapojuje se do modelových situací při 
běžných událostech ve škole 

 utváří si povědomí o pojmu úspěch, 
neúspěch 

chování ve společnosti - zdravení, představení, 
oslovení, zdvořilost, vhodné oblečení  
komunikace pomocí telefonu, mailová 
korespondence, cestování 
rodinné setkání, oslavy, stolování 
zodpovědnost k sobě samému i k budoucím 
generacím 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Morální rozvoj, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Sebepoznání a sebepojetí; 
Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; Kooperace a kompetice; 
Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 

FINANČNÍ GRAMOTNOST 

výstupy učivo 

 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší 
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, 
zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 
v hospodaření domácnosti 

příjmy x výdaje domácnosti 
rodinný rozpočet 
kapesné 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika 
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VOLBA POVOLÁNÍ 

výstupy učivo 

 zná povolání rodičů a hovoří o něm 
 pracuje ve skupině, hodnotí jiné i sebe 
 přemýšlí o výběru povolání 
 reálně hodnotí své schopnosti a dovednosti 
 diskutuje o významu správného výběru 

svého budoucího povolání 

budoucnost, čím chci být a proč, životní cíle, 
tradice v rodině, povolání rodičů, sourozenců 
jaký jsem, záliby, jsem dobrý v …, moje reálné 
možnosti, mé potřeby, školní prospěch 
nezaměstnanost, situace na trhu práce, reálné 
možnosti, uplatnění  
rysy osobnosti - pracovitost, zodpovědnost, 
vůle, cílevědomost, fantazie, tvořivost, paměť, 
soustředění, postřeh, výkonnost, učení, 
komunikace, samostatnost, rozhodování, 
sebehodnocení, plánování 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

výstupy učivo 

 popíše, jak tráví svůj volný čas, koníčky, 
záliby 

 zvládá základy osobní hygieny 
 chrání si své zdraví, pojmenuje zásady 

zdravé výživy 
 chápe škodlivost kouření a pití alkoholu 
 vysvětlí rozdíl mezi nemocí a úrazem, zná 

telefonní číslo rychlé pomoci 
 popíše, jak tráví svůj volný čas, koníčky, 

záliby 

vhodné trávení volného času– odpočinek, 
zábava, koníčky, cestování, sport, hry 
čistota a hygiena 
zdravé stravování 
sportovní aktivita  
předcházení nemocem a úrazům 
využití volného času  

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí;  Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 
EV- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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6. ročník 
dotace: 1, povinný 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole, promyslí způsob 
řešení problému a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 
obdobných problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 

 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 
ovlivňuje kvalitu společné práce 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě 
potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 
samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a společenského 
významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

 dodržuje stanovená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, organizuje a 
řídí vlastní učení, diskutuje o výsledcích svého učení kriticky zhodnotí výsledky svého 
učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení 

 uvádí věci do souvislostí 
 vyhledává a třídí informace  
 cvičí si paměť pro budoucí učení, poznává smysl a cíl učení 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, respektuje pravidla vzájemné 
komunikace, hovoří o daných tématech s využitím svých zkušeností, účinně se zapojuje 
do diskuse, obhajuje svůj názor  

 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
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KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se 
do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit 
se proti fyzickému i psychickému násilí  

 chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitní životní 
prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

 je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích   
 respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví 

 

KOMUNIKACE 

výstupy učivo 

 otevřeně a citlivě komunikuje 
 uvědomuje si příčiny komunikačních šumů a 

chyb 
 zvládá odstraňovat komunikační překážky a 

bariery 
 rozvíjí schopnost naslouchat druhým 

otevřené vyjadřování 
rozměr citlivosti a lásky vůči druhému v 
komunikaci 
komunikační chyby, komunikační šum 
komunikační překážky a bariery 
důležitost respektu a vzájemného naslouchání 
komunikace ve ztížených podmínkách 
hádka 
eliminace hrubých výrazů ve vyjadřování 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

výstupy učivo 

 vnímá problém jako výzvu 
 uvědomuje si potřebu tvořivě řešit problém 
 spolupracuje s druhými ve ztížených 

podmínkách 
 zpracovává své zkušenosti a vyvozuje z nich 

závěry využitelné pro další jednání 

pozitivní formulace problému,  
analýza problému,  
schopnost podívat se na věc očima druhého,  
způsoby řešení problému,  
postup při přeformulování problému 
spolupráce ve ztížených podmínkách 
kritické posuzování svých výsledků a 
vyvozování z nich závěrů pro využití 
v budoucnosti 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 

HRAJEME FAIR PLAY 

výstupy učivo 

 vnímá výhody nevýhody soutěživosti 
 dokáže se chovat prosociálně i v soutěživých 

situacích 

význam a zásady soutěživosti, 
zdravá soutěživost,  
význam pravidel 
význam pravidel ve hře a jejich dodržování,  
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 reflektuje význam pravidel ve hře 
 jedná ve stylu fair play 

asertivita a prosociálnost v soutěživých 
situacích,  
umění férově se prosadit a obhájit 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 

MÉDIA A JEJICH SDĚLENÍ 

výstupy učivo 

 vnímá pozitivní vzory prezentované médii 
 reflektuje vliv médií na svůj život 
 reflektuje vztah médií a svého volného času 

kritický přístup k obsahu mediálního sdělení 
nabídka pozitivních vzorů v médiích, 
kritický přístup k působení médií, 
média a volný čas 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 
MV- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality;Fungování a vliv médií ve společnosti 

RODINA, DOMOV 

výstupy učivo 

 více poznává vlastní rodinu 
 spolupodílí  se na zlepšování atmosféry ve 

vlastní rodině 
 projevuje úctu k členům rodiny a starším 

lidem 
 otevřeně komunikuje v rodině 
 reflektuje svoji kritičnost vůči rodičům a 

dalším autoritám 
 uplatňuje osvojené sociální dovednosti 

v rodině 
 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 

spolku) a uvede příklady pozitivního 
a negativního vlivu na kvalitu sociálního 
klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

poznání vlastní rodiny a jejích pravidel,  
práva a povinnosti v rodině,  
role v rodině,  
formulace nevyslovených pravidel a 
očekávání,  
hodnota rodiny,  
zlepšení atmosféry v rodině,  
komunikace v rodině,  
pochopení jednotlivých členů rodiny 
reflexe kritičnosti v rodině 
úcta k členům rodiny, úcta ke stáří 
uplatnění sociálních dovedností v rodině 
postavení rodiny v dnešní společnosti 
postavení muže a ženy v rodině – gender 
čím můžu přispět já? 
jsem prvorozený/nejmladší ze sourozenců, 
sourozenecké vztahy 
manželství/život „na psí knížku“ 
tradice rodiny, rodinné oslavy 
domov – můj dům, můj pokoj 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 
VDO – Občan, občanská společnost a stát 

ŽIVOT VE ŠKOLE 

výstupy učivo 

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a  přispívá 

školní řád – znalost, respektování 
práva a povinnosti žáků 
pravidla třídy 
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k utváření dobrých mezilidských vztahů 
v  komunitě 

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

význam a činnost žákovské samosprávy 
nebezpečné situace – kde mi hrozí nebezpečí? 
kompetence jednotlivých zaměstnanců školy – 
kde hledat pomoc 
komunikace s vrstevníky 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 
VDO – Občan, občanská společnost a stát 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

výstupy učivo 

 projevuje úctu k životu ve všech jeho 
formách 

 vnímá krásu a mnohotvárnost přírody 
 přijímá zodpovědnost za životní prostředí 
 aktivně se podílí na ochraně přírody 

úcta k životu ve všech jeho formách,  
citový vztah člověka k přírodě,  
vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody,  
zodpovědnost za životní prostředí 
ochrana přírody a prosociálnost 
etický rozměr ochrany přírody 

pokrytí průřezových témat 

EV – Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

DOSPÍVÁNÍ 

výstupy učivo 

 reflektuje vztahy mezi chlapci a děvčaty 
 rozvíjí svoji sexuální identitu 

vztahy mezi děvčaty a chlapci 
přátelství a láska 
mládí – příprava na lásku,  
sexuální identita 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika 

ŽIVOT VE ŠKOLE 

výstupy učivo 

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a  přispívá 
k utváření dobrých mezilidských vztahů 
v  komunitě 

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

školní řád – znalost, respektování 
práva a povinnosti žáků 
pravidla třídy 
význam a činnost žákovské samosprávy 
nebezpečné situace – kde mi hrozí nebezpečí? 
kompetence jednotlivých zaměstnanců školy – 
kde hledat pomoc 
komunikace s vrstevníky 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Mezilidské vztahy, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 

JÁ A MOJE TŘÍDA 

výstupy učivo 
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 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 

 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, 
případné neshody či konflikty s druhými 
lidmi řeší nenásilným způsobem 

vstup na II. stupeň – očekávání, obavy 
pravidla slušného chování – pozdrav, 
poděkování, omluva 
známe se?  
moje místo v kolektivu 
zájem o druhého 
co nám ve třídě funguje x nefunguje 
pozitivní zpětná vazba – umíme se pochválit? 
přijímání kritiky, sebehodnocení 
co chci tento týden dokázat – zodpovědnost, 
cílevědomost, předsevzetí 
být nejlepší x být perfektní 
pomáháme si? 
ohleduplnost- k lidem, k prostředí 
aktivní účast x lhostejnost 
to je moje x to je naše 
umění rozdělit se 
půjčování věcí 
vandalství 
ochrana životního prostředí, třídění odpadu 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Komunikace, Kooperace a kompetice, Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNÍ BEZPEČÍ 

výstupy učivo 

 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka; uplatňuje 
osvojené sociální dovednosti a modely 
chování při kontaktu se sociálně 
patologickými jevy ve škole i mimo ni; 
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 
sobě nebo druhým 

já versus ostatní – sebepoznání 
hodnotový systém 
kde hledat pomoc ve škole – role třídního 
učitele, školní metodik prevence 
způsoby chování v krizových situacích 
šikana – agresor, oběť, „ti ostatní“ 
kyberšikana 
odborná pomoc – psycholog, linka důvěry, 
dětská krizová centra (kontakty) 
prevence zneužívání návykových látek – 
alkohol, kouření, marihuana 
abstinenční příznaky 
závislost 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Hodnoty, postoje, praktická etika 

LIDSKÁ SETKÁNÍ 

výstupy učivo 

 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 
možnosti, jak může v případě potřeby 
pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci 
v situacích ohrožení a obrany státu 

 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení 

vztahy mezi lidmi 
mezilidská komunikace 
problémy lidské nesnášenlivosti 
lidská solidarita 
pomoc lidem v nouzi, charitativní projekty 
život s handicapem 
potřební lidé ve společnosti 
senioři – pomoc, komunikace, spolupráce 
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lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 
 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 

mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

 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 

 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Komunikace, Kooperace a kompetice, Mezilidské vztahy 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 projevuje odpovědné chování 
v rizikových situacích silniční a železniční 
dopravy; aktivně předchází situacím 
ohrožení zdraví, a osobního bezpečí; 
v případě potřeby poskytne adekvátní 
první pomoc 

 ovládá pravidla bezpečného 
a ohleduplného chování chodce 
v silničním provozu a řídí se jimi 

 chová se bezpečně v dopravních 
prostředcích a na zastávkách (v 
modelových situacích a při akcích školy) 

 dodržuje povinnosti spolujezdce v autě –
 zejména poutání 

 rozlišuje další dopravní značky a jejich 
význam 

 posoudí situaci i z pohledu ostatních 
účastníků silničního provozu 

 vysvětlí bezpečné chování, zejména z 
pohledu chodce 

pravidla bezpečnosti při cestování dopravními 
prostředky (pravidla při jízdě autem, zádržné 
systémy, vztahy mezi cestujícími a účastníky 
hromadné dopravy,  ohleduplného chování na 
chodníku) 
vztahy mezi účastníky silničního provozu 
pravidla bezpečného a ohleduplného chování při 
pohybu na silnici (chůze jednotlivce po silnici a 
ve skupině, pravidla pohybu na silnici za snížené 
viditelnosti) 
odpovědnost cyklisty a vztahy mezi účastníky 
silničního provozu 
volnočasové aktivity související se silničním 
provozem (vhodné lokality k uskutečnění 
takových aktivit; konkretizace podle lokality ZŠ a 
obce) 
odpovídající značky pro jednotlivá témata 

 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OCHRANA ZA BĚŽNÝCH A MIMOŘÁDNÝCH RIZIK 

výstupy učivo 

 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích 
ohrožení, nebezpečí i mimořádných 
událostí 

 charakterizuje rizika vzniku 
mimořádných událostí a jejich možné 
dopady na zdraví a životy lidí, životní 
prostředí a majetek, způsoby 

ochrana člověka za mimořádných událostí 
klasifikace mimořádných událostí, varovný signál 
a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany 
obyvatelstva, evakuace, činnost po mimořádné 
události, prevence vzniku mimořádných událostí 
– opakování znalostí  
klasifikace mimořádných událostí 

 mimořádné události způsobené 
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sebeochrany a vzájemné pomoci 
 rozpozná varovný signál „Všeobecná 

výstraha“, adekvátně reaguje na tento 
signál, zná a prakticky uplatní postupy 
v případě nařízení evakuace, včetně 
zásad opuštění bytu 

 ovládá základní zásady a postupy spojené 
s povodněmi, atmosférickými poruchami, 
haváriemi a dalšími mimořádnými 
událostmi; osvojené dovednosti a 
způsoby jednání aplikuje v simulovaných 
situacích hromadného ohrožení 

 poskytne první pomoc, včetně život 
zachraňujících úkonů, dbá na bezpečnost 
svoji i svého okolí 

 

přírodními vlivy, havárie 

 vysvětlení pojmu mimořádná událost, 
základní rozdělení mimořádných 
událostí s uvedením příkladů 

varovný signál „Všeobecná výstraha“ 

 činnost při varovném signálu, druhy 
signálů, náhradní způsoby varování 

 funkce varovných signálů, rozdíly 
v signálech (ukázky), činnost 
po zaznění varovného signálu, další 
způsoby varování, obecné zásady 
opuštění bytu, opuštění bytu při 
povodni, požáru apod. 

evakuace 

 průběh evakuace – na koho se 
vztahuje, kdo je evakuován 
přednostně, kdo nebývá evakuován 
(osoby podílející se na záchranných 
pracích) 

 evakuační zavazadlo, příprava a obsah 
evakuačního zavazadla 

 evakuační a přijímací střediska, jejich 
funkce, co tato střediska zajišťují 

ukrytí, nouzové přežití (pojmy ukrytí, nouzové 
přežití, humanitární pomoc) 
povodně a zátopové oblasti 

 přívalové deště, blesková povodeň, 
protržení hráze, rozvodněné toky 

 co je povodeň, jak povodeň vzniká, 
rozdělení povodní, povodně, které 
postihly ČR v minulých letech 

 zásady chování před, při a po povodni, 
pokyny zasahujících složek, návrat do 
obydlí, zřícení domu, závaly 

péče o zdraví a poskytování první pomoci 

 stavy bezprostředně ohrožující život, 
výkony zachraňující život; polohování 
– protišoková poloha, autotransfuzní 
poloha, zotavovací poloha, přenášení, 
transport raněného, ošetření 

 dopravní nehody – jejich prevence, 
pomoc v případě dopravní nehody 

 zásady první pomoci při úrazu 
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elektrickým proudem, zlomeninách, 
otřesu mozku, astmatických 
a epileptických záchvatech, apod. 

podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví, 
prevence psychického onemocnění a násilí 
namířenému proti sobě samému 

 různé strategie zvládání stresových 
situací 

 prevence šikany 

 návykové látky – co jsou návykové 
látky, jak ohrožují zdraví a psychiku, 
protidrogová prevence, odmítání 
drog, jak se zachovat v případě, že 
jsou drogy ve škole nebo v jejím okolí, 
pomoc v různých 
situacích souvisejících s drogami 

 prevence rizik fyzického a duševního 
násilí spojených s internetem (osobní 
bezpečí na internetu, ochrana 
soukromí, ochrana osobních dat, cizí 
lidé, anonymita, ohrožení, násilí, 
psychické týrání, kyberšikana a její 
možné dopady) 

 prevence agresivity (formy agrese, její 
zvládání, její dopady na duševní a 
fyzické zdraví agresora i oběti), 
prevence násilí namířenému proti 
sobě, jiným osobám a majetku 

prevence úrazů a nemocí spojených s běžnými 
činnostmi (práce/hry s PC, používání 
chemických látek v domácnosti, používání 

elektrického nářadí a přístrojů v domácnosti) 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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7. ročník 
dotace: 1, povinný 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 
ovlivňuje kvalitu společné práce 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě 
potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 
samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a společenského 
významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

 snaží se dokončovat práci podle pokynů 
 poznává různé obory lidské činnosti  
 dodržuje stanovená pravidla  

KOMPETENCE K UČENÍ 

 má možnost uplatňovat své zkušenosti 
 diskutuje o výsledcích svého učení 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 posoudí vlastní pokrok 
 samostatně pozoruje 
  vyhledává a třídí informace  
 cvičí si paměť pro budoucí učení 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, respektuje pravidla vzájemné 
komunikace, hovoří o daných tématech s využitím svých zkušeností, účinně se zapojuje 
do diskuse, obhajuje svůj názor  

 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
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KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se 
do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit 
se proti fyzickému i psychickému násilí  

 chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitní životní 
prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
 poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových 

situacích   

 

KOMUNIKACE, PROSOCIÁLNOST 

výstupy učivo 

 rozvíjí základní komunikační dovednosti 
  uvědomuje si význam pravdivé 

komunikace,  uvědomuje si nebezpečí lží pro 
mezilidské vztahy 

 vnímá asertivitu  ve vztahu ke zdravému 
sebeprosazení 

 nahrazuje agresivní a pasivní chování 
chováním asertivním 

 neagresivním způsobem obhajuje svá práva 
 dokáže jednat prosociálně i ve ztížených 

podmínkách 

připomenutí základních komunikačních 
dovedností 
význam pravdivé komunikace 
autentičnost v komunikaci 
souhlasnost verbální a neverbální 
komunikace 
nebezpečí polopravd a lži 
čest a dobré jméno 
tajemství 
agresivní a pasivní styl chování 
podstata asertivity 
vysvětlení a nácvik asertivních technik, 
asertivní komunikační dovednosti 
zdravé sebeprosazení se 
limity prosociálnosti 
prosociální chování k neoblíbeným, 
nesympatickým atd. lidem 
prosociální rozhodování a chování ve 
vypjatých situacích 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti; Hodnoty, postojem praktická etika 

POZNÁVÁNÍ SEBE SAMA I DRUHÝCH 

výstupy učivo 

 vytváří si přiměřené sebevědomí 
 dále rozvíjí své sebepřijetí 
 rozvíjí své sebepoznání 
  rozvíjí práci se svými chybami 
 pozitivně hodnotí situace a události 
 dokáže pozitivně přeformulovat situace a 

události 
 reflektuje dobro, které mu projevilo jeho 

okolí a dokáže být za něj vděčný 
 všímá si vzorů ve svém nejbližším okolí 

rozvoj sebevědomí 
podpora sebeoceňování,  sebepřijetí 
radost a optimizmus v životě 
sebepoznání – silné a slabé stránky  
práce s chybami, seberozvoj 
vnímavost k „pozitivitě“ situace a události, 
schopnost přeformulovat význam situace a 
události,   
verbální vyjádření pozitiv druhých 
reflexe nad dobrem, které od druhých 
přijímáme 
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 rozlišuje pozitivní vzory od pochybných 
idolů  

 identifikuje se s pozitivními prosociálními 
vzory 

 reflektuje svůj vztah k autoritě 
 rozvíjí svůj mravní úsudek na příkladech ze 

života vzorů 

základní informace o vlivu vzorů na život 
jedince,  
změny ve vzorech během lidského vývoje 
nebezpečí pochybných idolů,  
vliv reálných vzorů,  
prosociální vzory ve vlastní rodině a  ve 
veřejném životě,  
vliv zobrazených vzorů a vhodné literární a 
filmové prameny, smysl autority 
rozvoj mravního úsudku na příkladech ze 
života vzorů 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Poznávání lidí; Sebepoznání a sebepojetí 

JÁ A MOJE RODINA 

výstupy učivo 

 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního 
a negativního vlivu na kvalitu sociálního 
klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

 

pohodová atmosféra v rodině 
vliv rodiny na vývoj osobnosti dítěte 
moje role v rodině 
mé povinnosti 
vztahy v rodině 
sourozenecké vztahy 
jak spolu v rodině mluvíme – vulgární 
vyjadřování 
proč mi nikdo nerozumí? 
domácí mazlíček 
soužití více generací 
společně aktivně strávený volný čas – zájmy, 
sport, tradice rodiny 

pokrytí průřezových témat 

OSV- Mezilidské vztahy, Poznávání lidí, Komunikace 

ŽIVOT VE ŠKOLE 

výstupy učivo 

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a  přispívá 
k utváření dobrých mezilidských vztahů 
v  komunitě 

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

  

školní řád - znalost, respektování 
pravidla třídy 
nebezpečné situace – kde mi hrozí 
nebezpečí? 
kompetence jednotlivých zaměstnanců školy 
– kde hledat pomoc 
vzdělávání – celoživotní proces 
umění učit se 
komunikace s vrstevníky 
kamarádství, přátelství 
„nejlepší kamarád“ 
kamarád x zrádce 

pokrytí průřezových témat 

OSV- Mezilidské vztahy, Poznávání lidí, Komunikace 
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ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

výstupy učivo 

 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence 
a léčby 

 objasní význam zdravého způsobu života 

zdraví × nemoc, hlavní zásady péče o zdraví 
aktivní přístup k životu 
zvládání nepohody, stresu 
strach, úzkost 
hygiena, intimní hygiena 
prevence onemocnění – infekční choroby, 
rakovina 
význam očkování 
život s handicapem 
zdravá výživa 
pyramidy výživy 
pitný režim, nebezpečí dehydratace 

pokrytí průřezových témat 

OSV  - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNÍ BEZPEČÍ 

výstupy učivo 

 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka; uplatňuje 
osvojené sociální dovednosti a modely 
chování při kontaktu se sociálně 
patologickými jevy ve škole i mimo ni; 
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 
sobě nebo druhým 

gambling 
adrenalinové sporty 
doping 
prevence zneužití návykových látek – aktivní 
x pasivní kouření, alkoholismus (opakování) 
dělení drog 
zneužívání léčiv 
autodestruktivní závislost 
škodlivost a vedlejší účinky drog,  
umění říkat „ne“ 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika 

LIDSKÁ SETKÁNÍ 

výstupy učivo 

 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 
možnosti, jak může v případě potřeby 
pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci 
v situacích ohrožení a obrany státu 

 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení 
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

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

vztahy mezi lidmi 
mezilidská komunikace 
problémy lidské nesnášenlivosti 
lidská solidarita 
pomoc lidem v nouzi, charitativní projekty 
život s handicapem 
potřební lidé ve společnosti 
senioři – pomoc, komunikace, spolupráce 
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k druhým 
 zvládá prosociální chování: pomoc v 

běžných školních situacích, dělení se, 
vyjádření soucitu, zájem o spolužáky 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Hodnoty, postoje, praktická etika 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; 
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, 
a osobního bezpečí; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc 

 ovládá pravidla bezpečného a ohleduplného 
chování cyklisty v silničním provozu a 
uplatňuje je v praktických situacích školních 
akcí 

 chová se bezpečně a ohleduplně v roli 
cyklisty, používá správnou výbavu jízdního 
kola; orientuje se ve vztazích cyklisty k 
ostatním účastníkům silničního provozu 

 odhadne nebezpečí konkrétní situace a 
vyvodí správné řešení, zachová se adekvátně 
situaci; předchází nebezpečí s ohledem na 
sebe i ostatní účastníky silničního provozu 
(prokazuje v modelových situacích) 

 poskytne první předlékařskou pomoc (v 
modelových situacích) 

 rozlišuje další dopravní značky a jejich 
význam 

 vysvětlí bezpečné chování zejména 
z pohledu cyklisty 

výbava jízdního kola, výbava cyklisty 
(doplňky pro bezpečnou jízdu) 
odpovědnost cyklisty a vztahy mezi 
účastníky silničního provozu (bezpečné 
a ohleduplné chování na chodníku, vztahy 
mezi účastníky silničního provozu) 
technika jízdy a její pravidla mimo silnici 
pravidla bezpečné jízdy na silnici (pravidla 
jízdy za snížené viditelnosti a zhoršených 
podmínek) 
pravidla pro bezpečné překonání křižovatky 
křižovatka řízená příslušníkem policie 
zásady bezpečného chování v době volna a 
při cestování 
specifika lokality ZŠ, obce, prázdninových 
oblastí pro trávení dnů volna 
možné krizové situace (jejich řešení, důležitá 
spojení; oprava jízdního kola) 
nejjednodušší základy poskytnutí první 
předlékařské pomoci 
odpovídající značky pro jednotlivá témata 
 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OCHRANA ZA BĚŽNÝCH A MIMOŘÁDNÝCH RIZIK 

výstupy učivo 

 uplatňuje adekvátní způsoby 
chování a ochrany v modelových 
situacích ohrožení, nebezpečí 
i mimořádných událostí 

 vysvětlí rizika a příčiny vzniku 
požárů, popíše princip hoření a 
klasifikuje požáry podle tříd 

 charakterizuje zásady protipožární 
prevence, v případě vzniku požáru 
adekvátně reaguje a v modelových 
situacích použije vhodné metody 
hašení požáru 

 rozdělí hasicí přístroje vzhledem 

ochrana člověka za mimořádných událostí klasifikace 
mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby 
varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, 
evakuace, činnost po mimořádné události, prevence 
vzniku mimořádných událostí – opakování znalostí  
požáry a jejich rizika 

 rozdíl mezi ohněm a požárem, rizika 
požáru (snížený obsah kyslíku v ovzduší, 
zvýšená teplota, kouř, toxicita vznikajících 
zplodin hoření), princip hoření, třídy 
požáru, příčiny vzniku požáru, předcházení 
požáru, postupy v případě požáru, 
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k třídám požáru a v případě 
potřeby je správně použije 

  bezpečně opustí požárem 
ohrožený prostor a vyhledá bezpečí 

 poskytne první pomoc v případě 
popálení a otravy zplodinami 
hoření 

 aktivně předchází rizikům běžných 
úrazů, otrav, tonutí, popálenin, 
která hrozí v různém období, 
prostředí a při různých činnostech, 
včetně jejich příznaků, projevů a 
dopadů, poskytne první pomoc 

 vhodně reaguje a jedná v případě 
ohrožení a nebezpečí, adekvátně 
pomůže sobě i blízkému v nouzi 

manipulace s otevřeným ohněm v přírodě, 
nebezpečí zábavní pyrotechniky, 
nebezpečnost látek, třídění látek do 
kategorií dle jejich hořlavosti, hasicí 
přístroje – druhy a jejich správné použití, 
fáze požáru, kategorie hoření 

ochrana před úrazem elektrickým 
proudem (nebezpečí lezení na sloupy a stožáry 
elektrického vedení, dotýkání se drátů na zemi, lezení 
na elektrickélokomotivy, nebezpečí od poškozených 
zásuvek, vypínačů, přívodových šňůr, elektrických 
spotřebičů v domácnosti, elektrických sekaček, apod.) 

péče o zdraví a poskytování první pomoci 
 praktický nácvik resuscitace a život 

zachraňujících úkonů 
 tepelná poranění (příčiny – působení 

teploty na lidský organismus, popáleniny, 
opařeniny, omrzliny, úpal, úžeh), příznaky 
a poskytnutí první pomoci či jejich ošetření 

 otravy alkoholem, léky, drogami, houbami, 
chemickými látkami – pevnými, tekutými, 
plynnými), jejich příčiny, příznaky a 
poskytnutí první pomoci 

 vnitřní a vnější krvácení – příznaky a 
poskytnutí první pomoci, stavění krvácení 
a ošetření 

 rány – řezné, sečné, bodné, střelné aj. – 
příčiny, příznaky a poskytnutí první 
pomoci 

 mechanické poranění oka, poleptání oka – 
příčiny, příznaky a poskytnutí první 
pomoci 

 poranění hrudníku, břicha – příčiny, 
příznaky a poskytnutí pomoci 

Podpora a ochrana fyzického a duševního 
zdraví, prevence psychického onemocnění a 
násilí namířenému proti sobě samému 
 drogová prevence – legální a nelegální 

drogy – jednotlivé druhy drog a jejich 
účinky na fyzické a psychické zdraví, 
příklady z praxe 

 prevence agresivity (formy agrese, její 
zvládání, její dopady na duševní a fyzické 
zdraví agresora i oběti), prevence násilí 
namířenému proti sobě a na jiné osoby 

 záškoláctví (formy záškoláctví, jeho možné 
dopady na duševní a fyzické zdraví) 

 volný čas (party, kamarádi, co je spojuje, 
čemu se věnují, vlastnosti vůdce party, 
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postavení v partě, co je dobře a co je 
špatně) 

 jak poznám, že je někdo ve stresové situaci 
 základy poskytování psychosociální 

pomoci a občanského sdílení v době 
mimořádných situací 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Hodnoty, postoje, praktická etika 

 

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ  

Výstupy Učivo 

- na příkladech popíše souvislosti mezi 
osobními hodnotami a etikou 
v podnikání, 

- rozpozná nesoulad mezi hodnotami, 
- překonává překážky na cestě ke 

správnému rozhodování. 

Základní hodnoty, etika; 
Osobní hodnoty, žebříček hodnot; 
 
Proč je tak těžké udělat správnou věc; 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Sebepoznání a sebepojetí, Hodnoty, postoje, praktická etika; VDO - Principy demokracie jako 

formy vlády; EV - Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí. 
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8. ročník 
dotace: 1, povinný 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole, promyslí způsob 
řešení problému a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 
obdobných problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 

 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 
ovlivňuje kvalitu společné práce 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě 
potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 
samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a společenského 
významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

 dodržuje stanovená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, organizuje a 
řídí vlastní učení, diskutuje o výsledcích svého učení kriticky zhodnotí výsledky svého 
učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení 

 uvádí věci do souvislostí 
 vyhledává a třídí informace  
 cvičí si paměť pro budoucí učení, poznává smysl a cíl učení 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, respektuje pravidla vzájemné 
komunikace, hovoří o daných tématech s využitím svých zkušeností, účinně se zapojuje 
do diskuse, obhajuje svůj názor  

 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
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KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se 
do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit 
se proti fyzickému i psychickému násilí  

 chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitní životní 
prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

 je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích   
 respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví 

 

OSOBNOST 

výstupy učivo 

 vnímá důstojnost lidské osoby u každého 
člověka 

 orientuje se v lidských právech 
 zvládá pozitivně hodnotit druhé v obtížných 

situacích 
 reflektuje své potenciality 
 reflektuje mravní hodnoty a normy 
 respektuje normy, které se ho týkají 
 rozvíjí morální úsudek 

lidská práva,  
zdroje lidských práv,  
svoboda,  
rovnost,  
potenciality člověka,  
pozitivní hodnocení druhých v 
obtížných situacích,  
mravní hodnoty a normy 
podněty pro rozvoj morálního úsudku 
každodenní události a morální úsudek 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 

VYJADŘOVÁNÍ A SDÍLENÍ EMOCÍ 

výstupy učivo 

 přiměřeně komunikuje city 
 dokáže vyjadřovat vyšší city 
 dokáže nenásilným způsobem zvládat 

prudké emoce 
 dokáže přiměřeným způsobem vyjadřovat 

své negativní city 
 zvládá techniky přeladění 
 vnímá spojitost mezi zdravím a emocemi 

nácviky vyjádření citů 
emoce a hodnocení jevů 
vyšší city a jejich typy 
vyjadřování vyšších citů 
pocity vzteku a impulzivnost 
usměrňování citů, přeladění 
dopady jednání při hněvu, ve strachu 
a při pesimismu 
techniky vyjádření negativních citů 
zdraví a emoce 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 
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KOMUNIKACE, PROSOCIÁLNOST 

výstupy učivo 

 reflektuje asertivní práva 
 dokáže rozlišit manipulativní chování a 

vhodně na něj reagovat. 
 dokáže správně argumentovat 
 dokáže se chovat prosociálně k jakémukoliv 

člověku. 
 v kontextu své situace a svých možností 

přispívá k řešení sociálních problémů. 
 osobně se angažuje a podílí na vytváření 

pozitivního školního klimatu 

typy manipulátorů 
manipulační pověry 
zásady reakce na manipulaci 
asertivní práva 
způsoby správné argumentace 
přijatelný kompromis 
požádání o laskavost 
stížnost 
význam a formy  komplexní 
prosociálnosti, 
pomoc anonymnímu člověku 
osobní angažovanost 
projekty na řešení sociálních 
problémů 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 

SEXUALITA 

výstupy učivo 

 utváří si zodpovědný vztah k sexualitě 
 vnímá mládí jako přípravu na lásku a 

partnerský život 
 vnímá význam sebeovládání pro zdravý 

rozvoj vlastní sexuality 

zodpovědný vztah k sexualitě 
etický aspekt sexuality 
nezralé rodičovství 
sebeovládání a sexualita 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika 

MÉDIA 

výstupy učivo 

 kriticky přistupuje k informacím z médií 
  vytváří si strategie účinné obrany proti 

manipulaci médii 

eliminace vlivu agrese z médií 
rozlišování mezi realitou a 
pseudorealitou  
účinná obrana proti manipulaci médii,   

pokrytí průřezových témat 

MV – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 

FINANČNÍ GRAMOTNOST 

výstupy učivo 

 zvládá rozumně nakládat s penězi 
 vnímá peníze jako prostředek 
 rozvíjí ekonomické ctnosti ve svém životě 
 reflektuje rizika konzumního způsobu života 

rozumné nakládání s penězi,  
peníze jako prostředek 
vztah mezi ekonomikou a etikou,  
rozvíjení ekonomických ctností – 
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šetrnost, podnikavost atd., skromnost 
konzumní způsob života 

pokrytí průřezových témat 

OSV  - Hodnoty, postoje, praktická etika 

JÁ A MOJE RODINA 

výstupy učivo 

 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního 
a negativního vlivu na kvalitu sociálního 
klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

vztahy v rodině – rodiče, prarodiče, 
sourozenci 
sociální role, význam společně 
stráveného času  
komunikace v rodině, setkávání u 
společného stolu, úcta k bližním, 
respektování se 
extrémní situace – rozvod, úmrtí, 
agresivita, domácí násilí, ztráta 
zaměstnání 

pokrytí průřezových témat 

OSV  - Hodnoty, postoje, praktická etika 

ŽIVOT VE ŠKOLE 

výstupy učivo 

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

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a  přispívá 
k utváření dobrých mezilidských vztahů  

 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků; uplatňuje osvojené dovednosti 
komunikační obrany proti manipulaci a 
agresi 

školní řád - znalost, respektování 
pravidla třídy 
nebezpečné situace – kde mi hrozí 
nebezpečí? 
kompetence jednotlivých 
zaměstnanců školy – kde hledat 
pomoc 
vzdělávání – celoživotní proces 
umění učit se 
volba povolání 
komunikace s vrstevníky 
manipulativní vliv vrstevníků 

pokrytí průřezových témat 

OSV  - Hodnoty, postoje, praktická etika 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

výstupy učivo 

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

 posoudí různé způsoby chování lidí 
z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví 
i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní 

podporu zdravého životního stylu 
jsme to, co jíme 
aktivně strávený volný čas 
ochrana před přenosnými nemocemi 
 základní cesty přenosu nákaz a jejich 
prevence, nákazy respirační, 
přenosné potravou, získané v přírodě, 
přenosné krví a sexuálním kontaktem, 
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odpovědnost ve prospěch aktivní podpory 
zdraví 

 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí 
a v rámci svých možností uplatňuje zdravé 
stravovací návyky 

 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti 
s běžnými, přenosnými, civilizačními a 
jinými chorobami; svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc 

přenosné bodnutím hmyzu a stykem 
se zvířaty 
ochrana před chronickými 
nepřenosnými chorobami a před 
úrazy – prevence kardiovaskulárních 
a metabolických onemocnění; 
preventivní a léčebná péče; 
odpovědné chování v situacích úrazu a 
život ohrožujících stavů (úrazy 
v domácnosti, při sportu, na 
pracovišti, v dopravě), základy první 
pomoci 

 

pokrytí průřezových témat 

EV – Základní podmínky života 

OSOBNÍ BEZPEČÍ 

výstupy učivo 

 uvádí do souvislostí zdravotní 
a psychosociální rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka; uplatňuje 
osvojené sociální dovednosti a modely 
chování při kontaktu se sociálně 
patologickými jevy ve škole i mimo ni; 
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 
sobě nebo druhým 

agresivita očima násilníka 
šikana – rysy, způsoby obrany, 
legislativa,  
drogy a legislativa 
příčiny vzniku závislosti 
autodestruktivní závislost 
gamblerství 
workoholismus 
sexuální výchova – nechtěné 
těhotenství, antikoncepce 
prevence sexuálního zneužívání 

pokrytí průřezových témat 

OSV  - Hodnoty, postoje, praktická etika;  
EV – Základní podmínky života 

LIDSKÁ SETKÁNÍ 

výstupy učivo 

 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 
možnosti, jak může v případě potřeby 
pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci 
v situacích ohrožení a obrany státu 

 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení 
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

vztahy mezi lidmi 
mezilidská komunikace 
problémy lidské nesnášenlivosti 
lidská solidarita 
pomoc lidem v nouzi, charitativní 
projekty 
život s handicapem 
potřební lidé ve společnosti 
senioři – pomoc, komunikace, 
spolupráce 
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 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 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Mezilidské vztahy 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; 
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, 
a osobního bezpečí; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc 

  
 vysvětlí souvislosti celkového chováním 

člověka, sounáležitosti a spolupráce 
v dopravních situacích pro uchování zdraví a 
života svojí osoby i druhých 

 aktivně se zapojuje do činností 
podporujících snižování rizik a nehodovosti 
v dopravě 

 charakterizuje souvislost mezi jednáním a 
charakterovými vlastnostmi osobnosti 

 vymezí propojení mezi daným tématem a 
dalšími oblastmi života 

role chodce v silničním provozu 
(odpovědnost chodce a jeho chování, 
vztahy chodce k ostatním účastníkům 
silničního provozu) 
přestupky chodců a ukázka legislativy 
role cyklisty v silničním provozu 
(odpovědnost cyklisty a jeho chování, 
vztahy cyklisty k ostatním účastníkům 
silničního provozu) 
přestupky cyklistů a ukázka 
legislativy 
odpovídající značky pro jednotlivá 
témata 

 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Kooperace a kompetice 

OCHRANA ZA BĚŽNÝCH A MIMOŘÁDNÝCH RIZIK 

výstupy učivo 

 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích 
ohrožení, nebezpečí i mimořádných 
událostí 

 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování a jednání v každodenním 
životě 

 charakterizuje havárie a antropogenní 
události 

 aktivně se v případě těchto 
mimořádných událostí chrání 

 charakterizuje základní pravidla 
dekontaminace, jodové profylaxe 

 rozpozná rizika fyzického a duševního 
násilí, jeho příznaky, projevy a dopady 
na vlastní osobu či jiné, předchází, 
rizikům, v případě nebezpečí adekvátně 

ochrana člověka za mimořádných událostí 
klasifikace mimořádných událostí, 
varovný signál a jiné způsoby varování, 
základní úkoly ochrany obyvatelstva, 
evakuace, činnost po mimořádné události, 
prevence vzniku mimořádných událostí – 
opakování znalostí  
Integrovaný záchranný systém (význam 
integrovaného záchranného systému, 
základní a ostatní složky, záchranné a 
likvidační práce) 
Mimořádná událost a krizové řízení, 
krizová situace, krizový stav 
Individuální ochrana 
Improvizovaná ochrana (prostředky, 
jejich využití doma, nácvik jejich 
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reaguje 
 rozliší právní a  protiprávní jednání 

nebo chování, které ohrožuje duševní a 
fyzické zdraví jeho osoby nebo druhých 

 

používání) 
Havárie, antropogenní (viz základní 
pojmy) události (základní charakteristika, 
členění, nejfrekventovanější havárie 
a antropogenní události, dopady havárií, 
označování nebezpečných látek, 
bezpečnostní a výstražné tabulky) 
Havárie s únikem nebezpečných látek 
 základní druhy nebezpečných látek, nejčastější 

příčiny havárií s únikem nebezpečných látek, 
jaká rizika hrozí v okolí školy, příklady 
největších havárií, havarijní plán) 

 prevence vzniku havárií, chování v případě 
vzniku havárie, zásady chování v případě 
havárií, dekontaminace 

 šíření nebezpečných látek při haváriích (znaky 
a projevy havárií s únikem nebezpečných 
látek) 

Radiační havárie jaderných energetických 
zařízení (charakteristika a účinky ionizujícího 
záření na člověka, havárie radiačních zařízení, jak 
fungují české jaderné elektrárny, chování při 
radiační havárii) 

Terorismus, extremismus (formy, typy, 
nové hrozby, podezřelé předměty a 
poštovní zásilky, anonymní oznámení o 
uložení bomby (sankce), ohrožení 
výbušnými látkami, kybernetický 
terorismus, ochrana sebe a okolí) 
Péče o zdraví a poskytování první pomoci 
 praktický nácvik resuscitace a život 

zachraňujících úkonů, zajištění základních 
životních funkcí při zástavě dechu, krevního 
oběhu, masivním krvácení a poruchách 
vědomí 

 poranění páteře – příčiny, příznaky, 
poskytnutí první pomoci 

 úraz elektrickým proudem, zásah bleskem – 
příčiny, příznaky a poskytnutí první pomoci 

 tonutí – příčiny, záchrana a poskytnutí první 
pomoci, praktický nácvik záchrany tonoucího 

 zajištění intoxikací a křečových stavů, otravy 
(alkohol, drogy, léky, houby, chemické látky 
apod.) 

Prevence fyzického a duševního násilí, 
psychického onemocnění a násilí 
namířeného proti sobě samému (alkohol, 
nikotin, gambling, násilné chování) 
rozpoznávání vlivu stresu na jedince 
 základy poskytování psychosociální pomoci a 

občanského sdílení v době mimořádných 
situací 
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pokrytí průřezových témat 

OSV – Hodnoty, postoje, etika 

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ  

Výstupy Učivo 

 na příkladech vysvětlí pojem "marketing" a s 
ním spojené aktivity, 

 uvede některé druhy reklamních strategií, 
 vytvořit reklamní kampaň nebo propagační 

leták. 

Marketing; 
 
reklamní strategie a kampaň. 

pokrytí průřezových témat 

MV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Tvorba mediálního sdělení. 
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9. ročník 
dotace: 1, povinný 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 
obdobných problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 

 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 
ovlivňuje kvalitu společné práce 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 
samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 
sebeuspokojení a sebeúcty  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a společenského 
významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 
prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

 dodržuje stanovená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, organizuje a 
řídí vlastní učení, diskutuje o výsledcích svého učení kriticky zhodnotí výsledky svého 
učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení 

 uvádí věci do souvislostí 
 vyhledává a třídí informace  
 poznává smysl a cíl učení 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, respektuje pravidla vzájemné 
komunikace, hovoří o daných tématech s využitím svých zkušeností, účinně se zapojuje 
do diskuse, obhajuje svůj názor  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se 
do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit 
se proti fyzickému i psychickému násilí  

 je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
 respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví 
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SOCIÁLNÍ EMPATIE 

výstupy učivo 

 je vnímavý k sociálním problémům 
 analyzuje prožitky a situace lidí se 

sociálními problémy 
 vnímá dopady sociálních problémů na 

člověka 
 rozvíjí účinnou prevenci a strategie při 

obraně proti sociálně patologickým jevům 
 rozvíjí porozumění k etnickým, 

národnostním, sociálním a náboženským 
minoritám 

 je vnímavý k potřebám lidí z chudých částí 
světa 

 vyhledává informace o lidech z jiných koutů 
světa, především tam kde vládne chudoba 

 aktivně se účastní humanitárních aktivit 
zaměřených na zmírnění bídy a chudoby ve 
světě 

 uplatňuje toleranci ve svém jednání 
 získává podněty pro utváření vlastního 

světonázoru 
 toleruje lidi s jiným světonázorem 
 získává informace o různých světonázorech 

seznámení se se sociálními problémy,  
typy sociálních problémů,  
analýza a popis prožitků a situace lidí 
s různými sociálními problémy,  
dopad sociálních problémů na člověka 
a jeho okolí, 
vnímavost k obtížné situaci druhých,  
sociálně patologické jevy a jejich 
rizika pro děti a mládež 
hodnota stáří 
mezigenerační vztahy 
informace o menšinách,  
vztah k menšinám,  
využití prosociálnosti v multikulturní 
společnosti,  
pozitivní vztah k diverzitám 
tolerance 
bída světa,  
informovanost o situaci zemí třetího 
světa,  
formy humanitární pomoci,  
humanitární projekty 
obrana proti sektám,  
utváření vlastního světonázoru 
tolerance k lidem s jiným světovým 
názorem 
informace o různých světonázorech 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Poznávání lidí; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 
MuV – Kulturní diference, Multikulturalita, Princip sociálního smíru a solidarity 

ZRALÁ OSOBNOST 

výstupy učivo 

 žije uvědomělým způsobem života 
 zvládá autonomní jednání 
 reflektuje smysl svého života 
 formuluje si cíle svého života 
 aplikuje etické ctnosti ve svém sexuálním 

životě 
 uplatňuje věrnost ve vztahu 
 rozvíjí úctu k druhému 
 rozvíjí svoji odpovědnost za vztah 

s druhými 
 reflektuje rozdíly mezi dobrem a zlem 
 vnímá a rozvíjí úsudek svého svědomí 
 reflektuje morální dilemata 

smysl a cíl mého života, 
běh lidského života – lidský vývoj 
ušlechtilý životní cíl 
moje postoje, moje role 
zodpovědný život, autonomie a 
konformita 
etické ctnosti a sexualita, věrnost není 
slabost 
úcta k druhému, odpovědnost za vztah  
morální dilemata 
etické ctnosti – práce s pojmy-  
 dobro a zlo, svědomí, poctivost, 
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 rozvíjí etické ctnosti 
 uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace, případné neshody či konflikty 
s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem 

čestnost, zodpovědnost, cílevědomost, 
pravdomluvnost, lež, rozvážnost, 
hrdinství, odvaha, tajemství, fantazie, 
tvořivost, vlastní invence, umírání, 
smrt, víra, kázeň, poslušnost, závist, 
samota, blahobyt, chudoba 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 
MV- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

KOMUNIKACE, ASERTIVITA 

výstupy učivo 

 jedná asertivně i ve ztížených podmínkách 
 reaguje vhodně na neoprávněnou kritiku 
 rozvíjí asertivní chování ve vrstevnické 

skupině 

asertivita ve ztížených podmínkách 
reakce na neoprávněnou kritiku 
techniky, jak vhodně reagovat na 
neoprávněnou kritiku 
asertivita ve skupině 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí; Poznávání lidí; Seberegulace a sebeorganizace; Psychohygiena; 
Kooperace a kompetice; Komunikace; Mezilidské vztahy; Hodnoty, postoje, praktická etika 

JÁ A MOJE RODINA 

výstupy učivo 

 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního 
a negativního vlivu na kvalitu sociálního 
klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

vztahy v rodině 
význam společně stráveného času 
zájmy, koníčky 
komunikace v rodině 
řešení problémů - modelové situace 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Hodnoty, postoje, praktická etika 

ŽIVOT VE ŠKOLE 

výstupy učivo 

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a  přispívá 
k utváření dobrých mezilidských vztahů 
v  komunitě 

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

školní řád - znalost, respektování 
pravidla třídy 
nebezpečné situace – kde mi hrozí 
nebezpečí? 
kompetence jednotlivých 
zaměstnanců školy – kde hledat 
pomoc 
vzdělávání – celoživotní proces, umění 
učit se 
volba povolání - obavy a očekávání; co 
chci dokázat –krátkodobé x 
dlouhodobé cíle; můj vzor; volba 
střední školy, návštěva Úřadu práce 
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(informační centrum); životní cíle, 
aspirace; adaptace na životní změny; 
situace na trhu práce; pracovitost; 
charakteristika vybraného povolání –
osobnostní a kvalifikační požadavky; 
náplň učebních a studijních oborů; 
finanční ohodnocení 
význam motivace, vůle, aktivity a 
osobní kázně při seberozvoji 
komunikace s vrstevníky 
pomoc spolužákům, mladším žákům 
škola mých snů – zpětnovazebný 
dotazník 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Hodnoty, postoje, etika; Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

JÁ, OBČAN 

výstupy učivo 

 rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu 

 provádí jednoduché právní úkony a chápe 
jejich důsledky, uvede příklady některých 
smluv upravujících občanskoprávní vztahy – 
osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem 
věci 

možnosti zapojení do veřejného života 
angažovanost v dospělosti 
prezentace obce 
pocit sounáležitosti 
pomoc starším lidem 
volební právo 
právo v každodenním životě – základní 
práva spotřebitele, smlouvy upravující 
občanskoprávní spory 
obrana státu 

pokrytí průřezových témat 

VDO – Občanská společnost a škola, Formy participace občanů v politickém životě, Principy 
demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

OSOBNÍ BEZPEČÍ 

výstupy učivo 

 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se 
zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka; uplatňuje 
osvojené sociální dovednosti a modely 
chování při kontaktu se sociálně 
patologickými jevy ve škole i mimo ni; 
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 
sobě nebo druhým 

prevence zneužití návykových látek 
rizika promiskuitního chování 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika; MV – Lidské vztahy 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

výstupy učivo 
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 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

 posoudí různé způsoby chování lidí 
z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví 
i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní 
odpovědnost ve prospěch aktivní podpory 
zdraví 

 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny 
i v nejbližším okolí 

 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí 
a v rámci svých možností uplatňuje zdravé 
stravovací návyky 

 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti 
s běžnými, přenosnými, civilizačními a 
jinými chorobami; svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc 

 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého 
životního stylu; dobrovolně se podílí na 
programech podpory zdraví v rámci školy a 
obce 

 samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, překonávání únavy 
a předcházení stresovým situacím 

programy na podporu zdravého 
životního stylu 
zdraví x nemoc 
bolest, zvládání bolesti 
léčebný režim, rekonvalescence 
stres, únava, stresové situace 
jóga, relaxační cviky, psychohygiena 
hledání pomoci při problémech 
dopad vlastního chování a  jednání 
civilizační choroby 
zdravá výživa 
prevence poruch příjmu potravy 
podvýživa 
alternativní stravování 
zdravé × nezdravé potraviny – reklama  
 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika 
MV – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 
MuV -Multikulturalita 

LIDSKÁ SETKÁNÍ 

výstupy učivo 

 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 
možnosti, jak může v případě potřeby 
pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci 
v situacích ohrožení a obrany státu 

 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení 
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 

vztahy mezi lidmi 
mezilidská komunikace 
problémy lidské nesnášenlivosti 
lidská solidarita 
pomoc lidem v nouzi, charitativní 
projekty 
život s handicapem 
potřební lidé ve společnosti 
senioři – pomoc, komunikace, spolupráce 
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mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

 osvojí si 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 

 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

výstupy učivo 

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví 

 posoudí různé způsoby chování lidí 
z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví 
i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní 
odpovědnost ve prospěch aktivní podpory 
zdraví 

 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny 
i v nejbližším okolí 

 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí 
a v rámci svých možností uplatňuje zdravé 
stravovací návyky 

 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti 
s běžnými, přenosnými, civilizačními a 
jinými chorobami; svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc 

 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého 
životního stylu; dobrovolně se podílí na 
programech podpory zdraví v rámci školy a 
obce 

 samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, překonávání únavy 
a předcházení stresovým situacím 

programy na podporu zdravého 
životního stylu 
zdraví x nemoc 
bolest, zvládání bolesti 
léčebný režim, rekonvalescence 
stres, únava, stresové situace 
jóga, relaxační cviky, psychohygiena 
hledání pomoci při problémech 
dopad vlastního chování a  jednání 
civilizační choroby 
zdravá výživa 
prevence poruch příjmu potravy 
podvýživa 
alternativní stravování 
zdravé x nezdravé potraviny – reklama  
 

pokrytí průřezových témat 

EV – Vztah člověka k prostředí; Ekosystémy 



 

546 

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; 
aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, 
a osobního bezpečí; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc 

 používá své znalosti a dovednosti v praxi 
 orientuje se v základní legislativě související 

s tématem doprava 
  interpretuje význam pojmů a problematiky 

bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním 
provozu 

 chová se tak, aby v silničním provozu chránil 
zdraví a život svůj i jiných osob – uvědomuje 
si dopad svého chování a koriguje jej podle 
situace 

  analyzuje konkrétní situaci a vyvozuje 
bezpečné chování 

 aplikuje znalosti z dané oblasti i do jiných 
oblastí život orientuje se v souvislostech 
chování všech účastníků silničního provozu 

 aktivně se zapojuje do činností 
podporujících snižování rizik a nehodovosti 

 vyřeší testy “řidičský průkaz nanečisto” 

chodec -zážitkové lekce, projekty a další 
aktivity  
cyklista -zážitkové lekce, projekty a další 
aktivity 
spolupráce s odborníky – poskytnutí 
předlékařské pomoci 
návštěva centra záchranářů 
zopakování a upevňování znalostí 
a dovedností 
znalostní testy, závěrečná zkouška – můj 
první řidičák 
 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OCHRANA ZA BĚŽNÝCH A MIMOŘÁDNÝCH RIZIK 

výstupy učivo 

 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, 
nebezpečí i mimořádných událostí  

 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování a jednání v každodenním životě 

 charakterizuje mimořádné události 
způsobené přírodními vlivy 

 prokazuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích 
mimořádných událostí 

 prakticky zvládá základní způsoby přežití 
v přírodě, uplatňuje je v modelových 
situacích 

 vhodně reaguje v situacích, kdy hrozí riziko 
násilí, není lhostejný a ví kde a jak zajistit 
pomoc 

 chová se adekvátně v různých životních 
situacích tak, aby nedošlo k ohrožení 
fyzického i duševního zdraví 

 rozpozná rizikové prostředí a činnosti a 

ochrana člověka za mimořádných 
událostí klasifikace mimořádných 
událostí, varovný signál a jiné způsoby 
varování, základní úkoly ochrany 
obyvatelstva, evakuace, činnost po 
mimořádné události, prevence vzniku 
mimořádných událostí – opakování 
znalostí  
Základní charakteristika mimořádných 
událostí způsobených přírodními vlivy 
 charakteristika a vznik mimořádných 

událostí způsobených přírodními 
vlivy, příklady největších 
mimořádných událostí tohoto 
charakteru (bouře a její doprovodné 
jevy, vichřice, silné mrazy, sněhové 
kalamity, extrémní teplo, 
dlouhotrvající sucha a teplotní 
inverze, laviny, sesuvy půdy, a další) 
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vyhýbá se jim  zásady chování při vzniku 
jednotlivých mimořádných událostí 
způsobených přírodními vlivy 

Přežití v přírodě(orientace v terénu, 
tvorba improvizovaného přístřešku, 
možnosti a způsoby signalizace, značení 
tras pochodu, lesní plodiny, rostliny, 
živočichové, brodění se vodním tokem, 
jak získat pitnou vodu, ochrana před 
nebezpečnou zvěří, rozdělání ohně, a 
další) 
Prevence úrazů a nemocí souvisejících 
s  prací, zásady bezpečného chování - 
návaznost na učivo osvojované 
v předchozích ročnících 
Péče o zdraví a poskytování první 
pomoci 
 praktický nácvik resuscitace a život 

zachraňujících úkonů 
 dopravní nehody – nahlášení dopravní 

nehody, zajištění vlastní bezpečnosti, 
aktivní postup při poskytování první 
pomoci raněným) 

 první pomoc při úrazu elektrickým 
proudem 

 ztrátová poranění a poranění kostí, 
svalů, kloubů – příčiny; poskytnutí 
první pomoci 

 cukrovka, infarkt, mozková cévní 
příhoda, křeče, mdloba, kolaps, akutní 
zánět slepého střeva, febrilní křeče, 
invazivní meningokokové onemocnění 
a další onemocnění – příčiny, příznaky 
a poskytnutí první pomoci 

Prevence fyzického a duševního násilí, 
psychického onemocnění a násilí 
namířeného proti sobě samému 
 prevence fyzického a duševního násilí 

u dívek a slabších jedinců 
 prevence fyzického a duševního násilí 

na dětech a slabších jedincích, 
v souvislosti s činností náboženských 
hnutí a sekt (znaky sekt a jejich možné 
nebezpečí) 

 drogy, infekční onemocnění, přenosné 
choroby 

 jak působí stres na moje tělo, mysl a 
chování 

 základy poskytování psychosociální 
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pomoci a občanského sdílení v době 
mimořádných situací 

pokrytí průřezových témat 

OSV – Hodnoty, postoje, praktická etika 

 

4.10.2 Seminář z českého jazyka 8. - 9.ročník, volitelný, 1 hodina 

 
Charakteristika předmětu 
 

Předmět vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura dle 

RVP ZV. Je zaměřen na rozšiřující učivo – znalosti, vědomosti a dovednosti nezbytné pro 

úspěšné vykonání přijímacích zkoušek (pro budoucí studenty gymnázií a středních škol). Dále 

jsou získávány rozšiřující poznatky z literatury (autoři, díla, literárně vědní poznatky), je 

procvičována čtenářská gramotnost – porozumění textu. Procvičování a upevňování znalostí 

probíhá formou testů z českého jazyka, jazykových rozborů, testů obecně studijních 

předpokladů, literárních testů a kvizů (testy SCIO, Cermat, Didaktis). Časová dotace je 

1 hodina týdně. 

 

KOMPETENCE A VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání (příprava na celoživotní 
vzdělávání) 

 Směřujeme žáka k výběru možných přijatelných způsobů dosažení cíle 
 Společně pracujeme s chybou 

  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 Učíme žáky poskytnout pomoc či o ni požádat 
 Vedeme žáky k ocenění zkušeností a znalostí druhých 

  

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 Vedeme žáky k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo ni 

  

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vedeme žáky k volbě vhodného způsobu řešení problémů 
 Motivujeme žáka tak, aby se nenechal odradit případným nezdarem při 

řešení problému 
 Učíme žáka využívat moderní techniku k řešení problémů 
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 Učíme žáky řešit problém spolu s ostatními či s pomocí učitele 
 Společně se zamýšlíme nad přečtenými texty 
 Vedeme žáky k vyjádření zážitku z četby vlastními slovy 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 Učíme žáky přesnosti ve svém písemném projevu 

SLOVNÍ ZÁSOBA 

výstupy učivo 

 rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých 

slov  

 samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu a se Slovníkem spisovné 

češtiny a dalšími slovníky 

a příručkami 

Tvoření slov a stavba slova 

- způsoby tvoření slov 

- stavba slova 

- tvoření slovních druhů 

- základová slova 

- obohacování slovní zásoby 

- přejatá slova 

 

pokrytí průřezových témat 

OSV - sociální komunikace, poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

 
 

TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

 správně třídí slovní druhy 

 spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova, rozlišuje význam 

a užití 

 samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu a se Slovníkem spisovné 

češtiny a dalšími slovníky 

a příručkami 
 

 tvoří spisovné tvary slov a vědomě 

jich používá ve vhodné komunikační 

situaci 

Tvarosloví 

- ohebné a neohebné slovní druhy 

- určování jmenných a slovesných kategorií 

- slovesné třídy a vzory 

- tvoření a význam slov 

- užití neohebných slovních druhů 

Přejatá slova 

- slovnědruhová určení 

- význam a užití 

- pravopis a výslovnost  

- tvoření spisovných tvarů – skloňování 

přejatých slov a vlastních jmen 

Významosloví a stavba slova 

- slovotvorné prostředky a změny významu 

- skloňování a časování ohebných slovních 

druhů 

pokrytí průřezových témat 

OSV - sociální komunikace, poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

 



 

550 

 

PRAVOPIS 

výstupy učivo 

 v písemném projevu ovládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický 

i syntaktický ve větě jednoduché 

a v souvětí 

Pravopis 

- vyjmenovaná a jim příbuzná slova 

- stavba slova 

- tvaroslovný pravopis 

- skladební pravopis 

- velká písmena 

pokrytí průřezových témat 

OSV - sociální komunikace, poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

SKLADBA 

výstupy učivo 

 rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě 

jednoduché a souvětí 

Skladba 

- stavba věty a tvoření vět; skladební 

dvojice;určování větných členů 

- větné členy a několikanásobné větné členy 

- významové poměry mezi větnými členy 

- věta a souvětí 

- vedlejší věty – tvoření a určování 

- poměry mezi hlavními větami 

- podřadná a souřadná souvětí 

- složitá souvětí 

- interpunkce ve větě jednoduché a souvětí 

pokrytí průřezových témat 

OSV - sociální komunikace, poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

 
 

 LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 rozlišuje základní literární druhy 

a žánry, porovnává je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

 uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

reprodukuje smysl díla 

Literární druhy 

- epika, lyrika, drama 

Epické žánry 

- povídka, bajka, báje, pověst, pohádka, 

epos, román, kronika, legenda 

Lyrické žánry 

- píseň, óda, elegie, epigram,epitaf 

Lyricko-epické žánry 

- balada, romance 

Drama 

- tragédie, komedie, činohra 

Výrazové formy literatury 

- poezie, próza 

Poezie 

- verš, rým, druhy rýmů 

Obrazná pojmenování 
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- metafora, metonymie, přirovnání, 

personifikace, epiteton, kontrast 

Lidová slovesnost 

- přísloví, rčení, pranostika, hádanka, 

anekdota 

 

Rozbory literárních textů 

pokrytí průřezových témat 

OSV - sociální komunikace, poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

 

4.10.3 Technická praktika 

Předmět: Technická praktika 

Předmět bude nabízen žákům i žákyním 8. A 9. Ročníků. 

Technická praktika jako povinně volitelný předmětem se zaměřují na rozvoj dovedností 

v oblasti běžně využívané techniky, na praktické řešení problémů tvůrčím způsobem. Jde 

především o dovednosti technické komunikace (porozumění technickým výkresům, technické 

dokumentaci, samostatné vypracování technických výkresů) a dovednosti v používání 

běžných technických pracovních prostředků (měřidel, nástrojů, nářadí). Jako cíl vzdělávání je 

tu zručnost žáků, dovednost využívat výpočetní techniku v technické komunikaci a praktické 

řešení technických problémů v běžných životních situacích. Rozvíjeny jsou i vědomosti, a to 

z klíčových technických oblastí – z nauky o technických materiálech, technologie materiálů, 

technické grafiky, výrobní a informační technologie. 

Předmět přispívá také ke zkvalitnění procesu profesionální orientace žáků. Učivo předmětu 

rozvíjí motorické dovednosti a upevňuje vlastnosti a postoje žáků, zejména přesnost, smysl 

pro odpovědnost a bezpečnost při provádění pracovních operací. Vyplývá z toho, že je 

předmět zaměřený na tvořivost, zejména schopnost nacházet různé možné cesty k realizaci 

zadaného úkolu, k vyřešení konkrétního problému, na plnění úkolů ve stanoveném čase a 

požadované kvalitě. 

Z hlediska vyučovacích technologií je upřednostňováno činnostní pojetí, založené na realizaci 

technických činností. U jednotlivých výrobků jsou žáci vedení k tomu, aby ve skupině nebo 

sami pod vedením učitele uvažovali o možném konstrukčním či materiálním řešení, aby 

navrhovali design výrobku a hledali sami i technologický postup výroby. Žáci se naučí 

plánovat, organizovat a hodnotit činnost samostatně i v týmu. 

Jednou z důležitých metod tohoto předmětu jsou exkurze do dílen a výrobních provozů ve 

firmách v blízkém okolí. 

Svým obsahovým zaměřením souvisí technická praktika zejména s předměty praktické 

činnosti, matematika, fyzika a přírodopis. A to v aplikaci teoretických poznatků do 

praktických činností. 

V souvislosti s rozvojem dovedností se žákům nabízí pomoc při volbě budoucího povolání.  

Výuka je realizována především ve školní dílně a v učebně výpočetní techniky. 

Hodinová dotace: 1 hodina týdně. 

 

8. A 9.  ROČNÍK – DOTACE: 1, POVINNĚ VOLITELNÝ 
 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
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 Vyhledává informace 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí různým typům textů a záznamů 

TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ, TECHNICKÁ DOKUMENTACE K VÝROBKŮM 

výstupy učivo 

 orientuje se v technickém 
výkresu, v technické dokumentaci 

 umí zhotovit technický náčrt, 
sestrojí jednoduchý technický 
výkres 

Význam technické dokumentace pro výrobu. 

Technický náčrt. Technický výkres. 

TECHNICKÉ MATERIÁLY 

výstupy učivo 

 vybere pro výrobek vhodný 
materiál podle jeho technických 
vlastností 

Poznávání vlastností materiálů při praktických 

činnostech. 

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 

výstupy učivo 

 zhotoví technický náčrtek 
 samostatně nebo ve skupině zvolí 

vhodný pracovní postup 
 používá ruční nástroje k obrábění 

dřeva 
 svému výrobku dá konečnou 

podobu 

Funkce a užití základních nástrojů, nářadí a 

pomůcek pro ruční zpracování dřeva. Základy 

ručního obrábění dřeva. Samostatné 

zhotovování jednoduchých výrobků ze dřeva 

podle neúplného technického výkresu. 

ZPRACOVÁNÍ KOVŮ 

výstupy učivo 
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 zhotoví technický náčrtek 
 samostatně nebo ve skupině zvolí 

vhodný pracovní postup 
 používá ruční nástroje k obrábění 

kovu 
 svému výrobku dá konečnou 

podobu 

Funkce a užití základních nástrojů, nářadí a 

pomůcek pro ruční zpracování kovů. Základy 

ručního zpracování kovů. Samostatné 

zhotovování jednoduchých výrobků podle 

neúplného technického výkresu a samostatné 

určení technického postupu. 

STAVBA STROJŮ A PŘÍSTROJŮ 

výstupy učivo 

 seznámí se s principem 
jednoduchých strojů (jako kladka, 
rumpál, páka, klikový hřídel) 

Poznání technických principů v oblasti 

mechanismů. Seznámení se základními 

konstrukčními prvky prostřednictvím 

stavebnic a jednoduchých strojů. 

TECHNIKA OPRAV JÍZDNÍHO KOLA 

výstupy učivo 

 dokáže provést drobné opravy 
jízdního kola 

 provádí běžnou údržbu 

Tření, využití mazacích materiálů. 

Drobné opravy jízdního kola. 

ELEKTROTECHNICKÉ PRÁCE 

výstupy učivo 

 porozumí jednoduchému 
schematu elektrického obvodu 

 sestaví jednoduché elektrické 
zapojení podle výkresu 

 řídí se bezpečnostními pravidly 
při obsluze el. zařízení 

Užití elektrické energie ve výrobě a 

domácnosti. Jednoduché elektroinstalační 

práce. Sestavení a zapojení jednoduchých el. 

obvodů pomocí žákovských stavebnic. 

Zhotovení nebo sestavení jednoduchého 

elektrotechnického zařízení podle technické 

dokumentace. Bezpečnostní pravidla při 

obsluze el. zařízení. 

NÁPLŇ NEJČASTĚJŠÍCH TECHNICKÝCH POVOLÁNÍ 

výstupy učivo 

 zúčastní se exkurzí do dílen a 
výrobních provozů v blízkém 
okolí 

 blíže pozná různá řemesla a 
povolání 

Seznámení s povoláními, která se vztahují ke 

zpracování dřeva, kovů, stavebních materiálů, 

k oblasti elektrotechniky. 
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4.10.4 Společenskovědní seminář 

Předmět: Společenskovědní seminář 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 
 

1. Obsahové vymezení 

Seminář chápeme jako volitelný společenskovědní předmět vytvořený pro žáky se zájmem o 

historii, kulturu, ale také současnost ve všech oblastech lidského života. 

Především má za cíl přitažlivě a s maximálním využitím aktivity žáků poukazovat, přibližovat  

a vysvětlovat problémy minulosti, praktické otázky života a vztahů mezi lidmi dnes. Tento 

předmět rozvíjí praktické, specifické a odborné zájmy žáků v dané oblasti tak, aby vyústily v 

sebepoznání, praktické jednání a očekávané způsoby myšlení jedince. 

Žák se učí pracovat s bohatou škálou informačních zdrojů, kriticky je posuzuje, hledá 

zajímavé problémy a jevy, diskutuje o nich, nabízí různá řešení.  

Seminář v sobě spojuje poznatky a zkušenosti ze společenskovědních předmětů, z četby, ze 

sledování dění kolem sebe se životem v rodině, se spolužáky. 

Důraz klademe na upevnění postojů žáka , které budou potřebné pro kulturně bohatý, citový a 

mravní život v dnešní společnosti.  

Společenskovědní seminář na naší škole: 

• probouzí zájem o historii 

• podněcuje k zájmu o historii regionu 

• učí chápat konflikty v minulosti, způsoby jejich řešení a posuzovat způsoby řešení dnešních 

konfliktů 

• ukazuje odlišnosti i společné znaky v životě lidí v minulosti a dnes 

• snaží se vytvořit potřebu spolupráce, porozumění a snášenlivosti ke spolužákům, k jiným 

skupinám lidí, rasám, národům 

• využívá kromě tradičních forem výuky také informační technologie, audiovizuální techniku, 

muzea, galerie, knihovny, specializované exkurze apod.  

• zařazujeme do výuky populárně naučné pořady 
 

2. Časové vymezení 

Společenskovědní seminář bude vyučován s dotací 1 hodina týdně pro 6. a 7. ročník. 
 

3. Organizační vymezení 

Výuka bude probíhat v těchto prostorách 

• třída 

• další prostory školy  

• specializovaná zařízení (muzeum, galerie, výstavní sály, knihovny) 

 
6. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (VOLITELNÉ 6) 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 Volí vhodné způsoby 
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 Je schopen přijmout osobní příklad 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
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 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 
plnohodnotnému soužití  

 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 
ostatními lidmi 

 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 projevuje smysl pro kulturu a tvořivost 
 chápe základní ekologické souvislosti 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  

NEJSME V TOM SAMI ANEB KDO NÁM POMÁHÁ. 

výstupy učivo 

 vyjmenuje některé pomocné 
historické vědy 

 pracuje s pojmy (historické 
prameny hmotné,...) a jejich 
význam (archiv – dokumenty,..) 

Co umí enealogové, numismatici, 

heraldici,…. 

MuV – PM, OSV - RSP , K , KaK 

CESTA TAM A ZPĚT ANEB MÍT TAK STROJ ČASU. 

výstupy učivo 

 pochopí princip práce s časovou 
přímkou, orientuje se v 
historickém čase 

 rozliší, pojmenuje a na časové 
přímce zařadí hlavní období 
historie  

Jak šel čas „zleva doprava“. 

Hříčky s časem. 
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OSV - SaS , PL , Ko , ŘPRD 

I PRAVĚKÝ ČLOVĚK BYL ŠIKOVNÝ. 

výstupy učivo 

 vyjmenuje znaky paleolitu a 
popíše život člověka v tomto 
období 

 zná význ. archeolog. naleziště u 
nás  

Zručnost a umění pravěkých lidí. 

Důkazy z minulosti – vykopávky 

MuV - LV , EP; OSV - RSP , K , PL , MV , HPPE; VMEGS – OES; EV - ZPŽ 

SEDM DIVŮ SVĚTA. 

výstupy učivo 

 popíše kulturu starověkých států, 
na příkladech prokáže přínos pro 
dnešek 

 popíše společenské rozvrstvení 

Visuté zahrady Semiramidiny a něco o 

Babylonii. 

Pyramidy v dávném Egyptě. 

Maják na ostrově Faru kousek od Alexandrie 

Chrám bohyně Artemidy v Dresu, Kolos 

Rhodský a Mauzoleum v Halikarnasu aneb na 

skok do Malé Asie. 

Socha boha Dia v Olympii – konečně v Řecku 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OOSS , POPŽ 
MuV - KD , EP , PM 
OSV - RSP , K , PL , KaK , ŘPRD , HPPE 
VMEGS - ES , OES , JE 
EV - ŽP 

TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE… 

výstupy učivo 

 popíše společenské rozvrstvení Uvádíme příklady známých osobností 

antického světa a jejich přínosu pro dnešní 

civilizace. 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OOSS , PD 
MuV - KD , LV , EP , PM , PSSS 
OSV - SaS , MV , Ko , KaK , HPPE 
VMEGS - JE 
EV - VČP 
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7. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (VOLITELNÉ 7) 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 

společenských hodnot 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Je schopen přijmout osobní příklad 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  
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 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 chrání naše tradice 
 oceňuje naše tradice 
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 chrání kulturní i historické dědictví 
 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní ekologické souvislosti 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  

JSEM FEUDÁL A KDO JE VÍC? 

výstupy učivo 

 má přehled o nově vznikajících 
státních útvarech, srovná 
charakteristické rysy různých 

Rozdělení „rolí“ v říších. 
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kulturních oblastí 

pokrytí průřezových témat 

VDO - OOSS , PD 
MuV - KD , LV , EP , PM , PSSS 
OSV - RSP , SRaSO , K , MV , HPPE 
VMEGS - ES , OES , JE 
EV - VČP 

VÝPRAVA ZE SOLUNĚ. 

výstupy učivo 

 seznámí se s počátky politické 
organizovanosti Slovanů 

 zná nejdůležitější slovanské 
kmeny 

Morava byla první 

Co je psáno, to je dáno. 

Čechové a ti druzí. 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV , EP , PM , PSSS 
OSV - SaS , K , MV , Ko , KaK , ŘPRD , HPPE 
VMEGS - ES , OES , JE 

VE ZNAKU KŘÍŽ. 

výstupy učivo 

 objasní důvody a význam 
křížových výprav do Svaté země 

Křížem a mečem 

Kudy šli a proč. 

Záhady kolem výprav. 

pokrytí průřezových témat 

VDO - PD 
MuV - KD , LV , EP , PM , PSSS 
OSV - RSP , K , MV , KaK , ŘPRD , HPPE 
VMEGS - ES , OES , JE 
EV - VČP 

VÍŠ CO JE TO „VÝSERNICE 

výstupy učivo 

 na příkladech popíše románskou i 
gotickou kulturu u nás i v Evropě 

Jak se žilo v gotických městech. 

Společnost v době gotiky. 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV , EP , PM , PSSS 
OSV - SRaSO , PL , Ko , KaK , ŘPRD 
VMEGS - JE 

STOLETÁ VÁLKA 

výstupy učivo 
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 orientuje se ve složení 
společnosti a způsobu života 
středověku 

Jak to bylo u Kresčaku? 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV , EP , PM , PSSS 
OSV - RSP , SaS , PL , MV , Ko , KaK , HPPE 
VMEGS - ES , OES , JE 

CESTOU ODVÁŽNÝCH 

výstupy učivo 

 poznává důvody a význam 
objevných plaveb 

cestovatelé a mořeplavci 

pokrytí průřezových témat 

MuV - KD , LV , EP , PM , PSSS 
OSV - RSP , SaS , K , MV , Ko , KaK , HPPE 
VMEGS - ES , OES , JE 
EV - ZPŽ , VČP 

 

4.10.5 Přírodovědný seminář 

Předmět: Přírodovědný seminář 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

1. Obsahové vymezení 

Výuka předmětu Přírodovědný seminář navazuje na prvouku a přírodovědu na prvním stupni 

a přírodopis na 2. stupni. Zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Přírodopis a část 

vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Učivo lze rozdělit do učebních celků : biologie 

živočichů, biologie rostlin, biologie člověka a základy ekologie.  

Cílem předmětu je poznávání přírodních zákonů pomocí vlastních prožitků a rozomového 

poznání, poznání přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na 

sebe a ovlivňují se. Důraz je kladen na udržování rovnováhy existence živých soustav, na 

vnímání souvislostí kolem nás všemi smysly. Seminář naučí jen školním poznatkům, ale také 

umění dívat se v přírodě dobře kolem sebe. 

Ve svém vzdělávacím obsahu navazuje předmět přímo na oblast Člověk a jeho svět a Člověk 

a zdraví. Dále je zapracován do oblastí Člověk a společnost a Člověk a příroda.  

Kromě vlastního vzdělávacího obsahu se v přírodopise realizují některá témata průřezových 

témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v 

evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a 

Mediální výchova. 

Nejčastěji používanými metodami a formami výuky jsou pozorování, pokus, práce s 

informacemi a kooperativní techniky. 

2. Časové vymezení 

Přírodovědný seminář je vyučován s následující dotací: 

6. a 7. ročník – 1 hodina 

8. a 9. Ročník – 1 hodina 
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3. Organizační vymezení 

Přírodovědný seminář se vyučuje v odborné učebně přírodopisu, která umožňuje praktické 

pozorování a činnosti s rostlinami i živočichy, studium řady nástěnných obrazů, využívání 

audiovizuálních prostředků a práci žáků s mikroskopem. Hodiny se nedělí. 

 
6. A 7. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (VOLITELNÉ 6) 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 posoudí vlastní pokrok 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 řídí vlastní učení 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 chápe základní ekologické souvislosti 

ZÁSADY PRÁCE V BIOLOGII 

výstupy učivo 

 dodrží základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody 

Zásady pozorování a pokusů v biologii 

Základní postupy v biologii 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP 

ROZMANITOST ORGANISMŮ 
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výstupy učivo 

 uvádí příklady výskytu 
organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi 

 uvádí typické příklady rostlin a 
živočichů těchto společenstev 

 vysvětlí pojmy společenstvo, 
ekosystém a objasní na základě 
příkladu základní princip 
existence živých a neživých složek 
ekosystému 

 vysvětlí podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

 uvádí příklady kladných i 
záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady 
narušení rovnováhy ekosystému 

 chápe, že voda je nezbytnou 
podmínkou života, usiluje o 
ochranu čistoty vody 

Rozmanitost organismů 

Ekosystémy 

Ekosystém louky, lesa popř. rybníka 

Změny v přírodě 

Přírodní a ekologické katastrofy 

Světový den vody 

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , K , Ko 
EV - E , ZPŽ 

ROSTLINY 

výstupy učivo 

 popíše základní rozdíly mezi 
buňkou rostlin, živočichů, hub a 
bakterií 

 popíše stavbu rostlinné buňky 
 rozpozná, porovná a objasní 

funkci základních orgánů 
(orgánových soustav) rostlin 

 na základě pozorování odvodí 
uspořádání rostlinného těla od 
buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

 zařadí vybrané rostliny do 
taxonomických jednotek 

 rozliší základní systematické 
skupiny rostlin 

 rozpozná, porovná a objasní 
funkci základních orgánů 
(orgánových soustav) rostlin 

O buňce a mikroskopování 

Rostliny – stavba buňky 

Rostlinné orgány 

Chlupy a výrůstky na povrchu rostlin 

Rostlinná pletiva 

Určování rostlin dle systémů 

Tvorba botanických karet 

Vánoční výzdoba z přírodního materiálu 

Stavba květu krytosemenné rostliny 
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pokrytí průřezových témat 

OSV - K , Ko 
EV - E 

ŽIVOČICHOVÉ 

výstupy učivo 

 třídí organismy, řadí vybrané 
organismy do říší a nižších 
taxonomických jednotek 

 rozliší a porovná jednotlivé 
skupiny živočichů, určí vybrané 
živočichy a zařadí je do hlavních 
taxonomických skupin 

 na základě pozorování odvodí 
základní projevy chování žížal a 
ptáků v přírodě, objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení 
danému prostředí 

Členovci - určování 

Členovci v modelech (pavouk, rak) 

Model ryby 

Tvorba zoologických karet 

Ptáci - kresba perem 

pokrytí průřezových témat 

OSV - K , Ko 
EV - E 

 
8. A 9.  ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (VOLITELNÉ 8) 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 posoudí vlastní pokrok 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 řídí vlastní učení 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
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 rozumí různým typům obrazových materiálů 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 chápe základní ekologické souvislosti 

ZÁSADY PRÁCE V BIOLOGII 

výstupy učivo 

 dodrží základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé a neživé přírody 

Zásady pozorování a pokusů v biologii 

Základní postupy v biologii 

ORGANISMY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

výstupy učivo 

 uvádí příklady výskytu 
organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi 

 zhodnotí význam živočichů v 
přírodě i pro člověka,zná a 
uplatní zásady bezpečného 
chování ve styku se živočichy 

 uvádí význam vlivu podnebí a 
počasí na rozvoj a udržování 
života na Zemi 

 uvádí příklady výskytu 
organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi 

 uvádí příklady kladných i 
záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady 
narušení rovnováhy ekosystému 

 chápe závislost člověka na 
přírodě a nutnost její ochrany 

 chápe, že voda je nezbytnou 
podmínkou života, usiluje o 
ochranu čistoty vody 

Organismy a prostředí 

Biomy 

Výtvarné práce z kamenů 

Užitečná Země 

Svět v ohrožení 

Pomoc naší planetě 

Světový den vody 

pokrytí průřezových témat 

OSV - K , Ko 
EV - E 

 

ROSTLINY 

výstupy učivo 

 vysvětlí princip a význam Jak žije strom - projekt, Fotosyntéza, Vánoční 

výzdoba z přírodního materiálu, Chráněné 
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fotosyntézy pro organismy rostliny, Stromy a jejich listy (herbář listů 

stromů) 

pokrytí průřezových témat 

OSV - K , Ko 
EV - E 

ŽIVOČICHOVÉ 

výstupy učivo 

 odvodí základní projevy chování 
živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a 
přizpůsobení danému prostředí 

 rozliší a porovná jednotlivé 
skupiny živočichů, určí vybrané 
živočichy a zařadí je do hlavních 
taxonomických skupin 

 na základě pozorování odvodí 
základní projevy chování ptáků v 
době rozmnožování v přírodě, na 
příkladech objasní jejich způsob 
života a přizpůsobení danému 
prostředí 

Etologie 

Symbióza, parazitizmus 

Chránění živočichové 

Tvorba zoologických karet 

Stopy (tvorba sádrových odlitků) 

Vycházka do přírody 

pokrytí průřezových témat 

OSV - K , Ko 
EV - E 

HOUBY 

výstupy učivo 

 rozpozná naše nejznámější jedlé a 
jedovaté houby s plodnicemi a 
porovná je podle 
charakteristických znaků 

Houby 

Tvorba karet hub 

pokrytí průřezových témat 

EV - E 

 

 

4.10.6 Matematický seminář 

Matematický seminář v 9. ročníku je dotován 1 vyučovací hodinou týdně jako předmět, jehož 

hlavní náplní je seznámení žáků s tématy, která jsou vyňata z předmětu matematika, kde 

mohla být pouze rozšiřujícm učivem. 

Další témata pak mají usnadnit přechod žáků ze základní školy na školy střední. 

Všechna témata lze vhodně aplikovat na úkoly z praxe. 
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Výuka bude doplněna řešením úloh z matematických soutěží a historickým vývojem 

některých matematických pojmů. 

Důraz je kladen na tvůrčí a samostatné řešení problémů, na zapojování se do diskuze, 

obhajobu vlastního názoru, vhodnost argumentace a práci ve skupinách. 

 
9. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (VOLITELNÉ 9) 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
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 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 projevuje ochotu věnovat celoživotnímu učení 
 poznává smysl a cíl učení 
 má pozitivní vztah k učení 
 posoudí vlastní pokrok 
 určí překážky či problémy bránící učení 
 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Diskutuje o výsledcích svého učení 
 Je schopen přijmout osobní příklad 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky k aktivnímu zapojení 

se do společenského dění 

ČÍSELNÉ SOUSTAVY 

výstupy učivo 

 orientuje se v jiných číselných 
soustavách 

Pojem číselné soustavy, desítková číselná 

soustava, dvojková soustava, trojková 

soustava 

POČÍTÁNÍ V ČÍSELNÝCH SOUSTAVÁCH 

výstupy učivo 

 umí sčítat a násobit ve dvojkové 
soustavě 

Sčítání a násobení v dvojkové a trojkové 

číselné soustavě 
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KVADRATICKÁ ROVNICE 

výstupy učivo 

 zná vzorec pro řešení kvadratické 
rovnice 

Pojem kvadratické rovnice, odvození vzorce, 

úplná kvadratická rovnice, kvadratická 

rovnice bez absolutního členu, ryze 

kvadratická rovnice, rozklad trojčlenu 

UŽITÍ DETERMINANTU 

výstupy učivo 

 zná determinant druhého řádu a 
umí ho použít při řešení soustavy 
dvou rovnic se dvěma neznámými 

Pojem determinantu 2.řádu, úprava soustavy 

dvou lineárních rovnic pro použití 

determinantu, řešení soustavy užitím 

determinantů 

STEJNOLEHLOST 

výstupy učivo 

 ovládá pojem stejnolehlosti 
rovinných útvarů 

Podobnost, stejnolehlost, stejnolehlost 

čtverců, kružnic, konstrukční úlohy řešené 

pomocí stejnolehlosti 

VÝROKOVÁ LOGIKA 

výstupy učivo 

 ovládá základní pojmy výrokové 
logiky 

Výrok, konjunkce výroků, disjunkce výroků, 

negace výroků, implikace a ekvivalence 

výroků 

4.10.7 Fyzikální seminář 

Předmět: Fyzikální seminář 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

1. Obsahové vymezení 

Předmět fyzikální seminář doplňuje výuku fyziky a obohacuje ji. Z učiva fyziky je vybíráno 

hlavně to, které má technické aplikace a praktické využití. Velký důraz je kladen na motivační 

funkci zajímavých a překvapivých pokusů pro celou fyziku. 

2. Časové vymezení 

Fyzikální seminář bude na druhém stupni vyučován s následující dotací.  

6. ročník - 1 hodina týdně  

7. ročník - 1 hodina týdně 

Výuka bude probíhat vždy v 6. a 7. ročníku. 

3. Organizační vymezení 

Vyučování probíhá většinou ve speciální učebně fyziky a chemie. Pro větší názornost se často 

využívá učebny, ve které je trvale umístněn dataprojektor a PC, případně se pracuje v učebné 

dílen a Vv, ve které budou žáci připravovat některé pokusy. 

 
6. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (VOLITELNÉ 6) 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 dodržuje stanovená pravidla  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 má pozitivní vztah k učení 
 samostatně pozoruje 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  

REAKTIVNÍ POHON 

výstupy učivo 

 rozliší rovnoměrný a 
nerovnoměrný pohyb 

 v jednoduchých případech 
kvalitativně předpoví, jaký bude 
pohyb tělesa nebo jeho změna, 
když zná sílu nebo výslednici sil, 
které na těleso působí 

 na příkladech ukáže, že silové 
působení těles je vždy vzájemné 

 v jednoduchých případech určí 
velikost a směr působící tlakové 
síly 

Reaktivní parníček 

Raketová loďka 

Octová raketa 

Pneumatické rakety 

pokrytí průřezových témat 
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OSV - RSP , SRaSO , K , ŘPRD 

POTÁPĚČ 

výstupy učivo 

 rozhodne, zda se těleso vzhledem 
k jinému tělesu pohybuje nebo je 
v klidu 

 v jednoduchých případech 
kvalitativně předpoví, jaký bude 
pohyb tělesa nebo jeho změna, 
když zná sílu nebo výslednici sil, 
které na těleso působí 

Karteziánek a jeho různé podoby 

OSV - ŘPRD 

PROVAZOCHODEC 

výstupy učivo 

 určí pokusně těžiště tělesa a pro 
praktické situace využívá fakt, že 
poloha těžiště závisí na rozložení 
látky v tělese 

Těžiště tělesa 

pokrytí průřezových témat 

OSV - K , ŘPRD 

ATMOSFÉRICKÝ TLAK  

výstupy učivo 

 na jednoduchém pokusu 
demonstruje velikost 
atmosférického tlaku 

Atmosférický tlak  

OSV - ŘPRD 

ELEKTRICKÝ PROUD 

výstupy učivo 

 experimentem rozhodne, zda je 
látka vodič nebo izolant  

 správně sestaví jednoduchý a 
rozvětvený elektrický obvod 
podle schématu 

galvanické články 

účinky elektrického proudu 

OSV - RSP , ŘPRD 

 
7. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (VOLITELNÉ 7) 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
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 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vyhledává informace 
 má pozitivní vztah k učení 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 samostatně pozoruje 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 naslouchá promluvám druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 

JEDNODUCHÉ ZÁKOVSKÉ POKUSY 

výstupy učivo 

 má snahu hledat fyzku v technice 
kolem nás(PC, internet, motory ...) 

 samostatně zpracuje informace, 
najde rozšíření učiva a technické 
aplikace 

mechanika, jednoduché stroje, termika  

pokrytí průřezových témat 

OSV - RSP , SRaSO , K , ŘPRD 

ELEKTRICKÝ PROUD 

výstupy učivo 

 rozhodne, zda je daná látka 
izolant, nebo vodič 

 rozhodne, zda v daném obvodu 
jsou splněny podmínky vzniku 
elektrického proudu 

Elektrický proud v kovech a kapalinách 

OSV - ŘPRD 

ZVUK 
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výstupy učivo 

 určí ve svém okolí, popř. u 
některých hudebních nástrojů, co 
je zdrojem zvuku 

 vysvětlí, proč nezbytnou 
podmínkou šíření zvuku je 
látkové prostředí 

Zvuk 

OSV - K , ŘPRD 

 

4.10.8 Výpočetní technika 

Předmět: Výpočetní technika (Vt) 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

1. Obsahové vymezení: 

Vyučovací předmět výpočetní technika je zařazen jako doplněk k předmětu Informační a 

komunikační technologie. Umožňuje žákům dosáhnout vyšsí úrovně informační gramotnosti. 

Žáci se v tomto předmětu naučí pokročilou obsluhu PC. Hlavní oblastí je pokročilá obsluha 

programů sady Microsoft office a základy v programování pomocí jazyku ComLogo.  

2. Časové vymezení: 

Vt bude na druhém stupni nabízen jako volitelný předmět s následující dotací: 

6. ročník - 1 hodina 

7. ročník - 1 hodina 

8. ročník - 1 hodina 

9. ročník - 1 hodina 

Následně budou tvořeny společné skupiny 6. a 7. ročníku a 8. a 9. ročníku. 

3. Organizační vymezení: 

Výuka je realizována v učebně výpočetní techniky a v klubu, kde je dostatečný počet PC.  

 
6. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (VOLITELNÉ 6) 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (VOLITELNÉ 7) 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 Vyhledává informace 
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KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 

 

STRUKTURA PC A PERIFERNÍCH ZAŘÍZENÍ 

výstupy učivo 

 respektuje pravidla bezpečné 
práce s hardware i software a 
postupuje poučeně v případě 
jejich závady 

 chrání data před poškozením, 
ztrátou a zneužitím 

Struktura PC a jeho periferních zařízení  

Bezpečné ovládání PC 

Ukládání a zálohování dat 

INFORMACE, INFORMAČNÍ ZDROJE 

výstupy učivo 

 vyhledává informace na 
portálech, v knihovnách a 
databázích 

 komunikuje pomocí internetu či 
jiných běžných komunikačních 
zařízení 

Internet jako zdoj informací 

Vhodné způsoby vyhledávání na internetu 

pokrytí průřezových témat 

MeV - KČPPMS 
OSV - RSP 

TEXTOVÝ A GRAFICKÝ EDITOR 

výstupy učivo 

 využívá základní standardní 
funkce počítače 

 zpracuje a prezentuje na 
uživatelské úrovni informace v 
textové, grafické a multimediální 
formě 

 komunikuje pomocí internetu či 
jiných běžných komunikačních 
zařízení 

Textové editory a jejich využití 

Grafické programy (malování....) 
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 pracuje s textem a obrázkem v 
textovém a grafickém editoru 

pokrytí průřezových témat 

OSV - K 

 
8. A 9. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 přemýšlí o typech informačních a komunikačních prostředků a reaguje na 

ně 

TVORBA PREZENTACÍ 

výstupy učivo 

 zpracuje a prezentuje na 
uživatelské úrovni informace v 
textové, grafické a multimediální 
formě 

 pracuje s informacemi v souladu 
se zákony o duševním vlastnictví 

 při vyhledávání informací na 
internetu používá jednoduché a 
vhodné cesty 

 vyhledává informace na 
portálech, v knihovnách a 
databázích 

 používá informace z různých 
informačních zdrojů a 
vyhodnocuje jednoduché vztahy 
mezi údaji 

Tvorba prezentací pomocí dat získaných 

samostatně (internet, fotografie, odborná 

literatura, jiné zdroje) 
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MeV - KČPPMS , IVMSR , SMS 
OSV - K 

TABULKOVÝ PROCESOR A TEXTOVÝ EDITOR 

výstupy učivo 

 používá informace z různých 
informačních zdrojů a 
vyhodnocuje jednoduché vztahy 
mezi údaji 

 ovládá základní práci s 
tabulkovými editory  

Tvorba textu a tabulek s jednoduchými vzorci, 

umí propojit soubory a aktualizovat data. 

OSV - RSP , K 

GRAFICKÉ EDITORY 

výstupy učivo 

 pracuje s informacemi v souladu 
se zákony o duševním vlastnictví 

 ovládá základní funkce 
bitmapového editoru  

 ovládá základní funkce 
vektorového editoru  

Tvorba vizitky a plakátu v programu Callisto 

Úprava fotografií v programu ZonerViewer  

OSV - K 

 

4.10.9 Základy administrativy 9. ročník 

Klíčové kompetence 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, 
přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení 
problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů 
logické, matematické a empirické postupy 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 
ovlivňuje kvalitu společné práce 
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KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 
svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a 
k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení 

 

VIRTUÁLNÍ FIRMA 

Výstupy Učivo 

 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního 
placení, uvede příklady použití debetní 
a kreditní platební karty, vysvětlí jejich 
omezení, 

 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby 
krytí deficitu, 

 vytvoří mapu podnikatelů v regionu, 
rozpoznává podnikatelské příležitosti, 

 vytvoří podnikatelský plán, vytvoří 
a definuje role ve firmě, vyzkouší si chod 
fiktivní firmy na základě zadání modelových 
situací,  

 orientuje se v chodu fiktivní firmy, stanoví 
cenu výrobku, zpracuje reklamu 

banky a jejich služby – aktivní a pasivní 
operace, úročení,  

produkty finančního trhu pro investování 
a pro získávání prostředků 

hospodaření s penězi, majetkem a různými 
formami vlastnictví; 

virtuální firma; 

SMART podnikatelského záměru; 

Přijímání zaměstnanců; 

Peněžní deník 

Marketing. 

pokrytí průřezových témat 

OSV - Seberegulace a sebeorganizace, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti; VDO - Občan, 

občanská společnost a stát;  

 

4.10.10 Užité výtvarné činnosti – keramika 

1. Obsahové vymezení 
Předmět Užité výtvarné činnosti umožňuje žákům praktické využití výtvarných nápadů 
a experimentů za použití různých materriálů a nástrojů. Toto poznání směřuje k tomu, 
aby se žáci naučili volit správné materiály a pracovní postupy při tvorbě vlastního 
výtvarného dílka s použitím různých výtvarných technik. 
Zároveň se učí chápat výtvarnou kulturu jako nedílnou součást svého praktického 
života, výtvarné výrobky díla jako součást každodenního života. 
Kultivuje schopnosti žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, vytvářet vlastní úsudek na věci 
kolem sebe, na prostředí, které si sami mohou vytvářet a zpříjemňovat svými 
estetickými výrobky. 
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Cílem předmětu je , aby si žáci osvojili praktické výtvarné dovednosti a zdokonalili se 
v různých technikách, aby rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastní tvorby, svou fantazii 
a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. Aktivity vycházející ze 
vzdělávacího obsahu Užitých výtvarných činností pomáhají utvářet kreativní stránky 
osobnosti žáka a pomáhají rozvíjet praktické manuální dovednosti. 
Inspirací k činnostem v úpředmětu Uvč se stávají také díla literární a dramatická 
(divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy.  
Nalezání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových 
prostředků při hledání variant řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty 
otevírají společný prostor pro získání dovedností a poznatků překračujících rámec 
jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i 
hlubšímu pozorumění materiálu, ze kterého umělecké dílo vzniká. 
2. Časové vymezení 
Výběrový seminář pro žáky 6. až 9. ročníku, časová dotace 1 hodina týdně 

3. Organizační vymezení 
Výuka bude probíhat v keramické dílně, v učebně výtvarné výchovy nebo v žákovské 
dílně. 
 

MODELOVÁNÍ Z VÁLEČKŮ 

výstupy učivo 

 dodržuje obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci i 
zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím 

 volí vhodné pracovní pomůcky, 
nástroje a náčiní vzhledem 
k použitému materiálu. 

Bezpečnost práce a hygiena 
 
Modelovací hmota (keramická hlína) 
- vlastnosti zpracovaného materiálu, využití 
a účel  
- pracovní pomůcky a nástroje – funkce a 
využití 
Modelování z válečků / ploché, válcové, 
zaoblené - otevřené či zavřené tvary  
- hnětení v ruce a na podložce 
- válení do rovnoměrných válečků na 
podložce 

pokrytí průřezových témat 

OaSV  - Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání seberegulace a 
sebeorganizace - sebeovládání, regulace vůle 

MODELOVÁNÍ Z PLÁTŮ 

výstupy učivo 

 dodržuje pracovní postupy 
používá bezpečně vhodné 
nástroje a pomůcky 

Modelování z plátu 
- hnětení v ruce a na podložce 
- válení hlíny na podkladu o odpovídající 
síle   
   zhotovovaného plátu 
-strukturování povrchu měkké hlíny / 
přírodní materiál / 
- přidávání hmoty 

pokrytí průřezových témat 
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EV-Vztah člověka   k prostředí 

GLAZOVÁNÍ 

výstupy učivo 

 připraví si vlastní jednoduchý 
náčrt výrobku  

 používá bezpečně vhodné 
nástroje a pomůcky 

Nanášení  glazury ponořením a  štětcem, 

Glazování houbou, vytírání glazury, matný 

vzhled 

pokrytí průřezových témat 

EV-Vztah člověka   k prostředí 

MODELOVÁNÍ Z HROUDY 

výstupy učivo 

 navrhne a sestaví jednoduché 
konstrukční prvky, ověří a 
porovná jejich funkčnost, 
nosnost, stabilitu 

 používá bezpečně vhodné 
nástroje a pomůcky 

 připraví si vlastní náčrt výrobku 

- hnětení v ruce, stlačování, ubírání a 
ohýbání 
- vymačkávání požadovaného tvaru 
- zdobení reliéfem, změny na okrajích 
-užitkové předměty 
- jednoduchá figura / proporce a pohyb / 

pokrytí průřezových témat 

OaSV- Vážit si a chránit zdraví své i ostatních 
MV-Lidské vztahy 

MODELOVÁNÍ Z FORMY 

výstupy učivo 

 připraví si vlastní náčrt výrobku 
 volí vhodné pracovní pomůcky , 

nástroje a náčiní vzhledem 
k použitému materiálu 

 dodržuje postup práce, 
bezpečnost a hygienu 

 sestaví podle plánu, náčrtu, 
návodu daný výrobek 

 připraví si vlastní jednoduchý 
náčrt 

 využívá při tvořivých činnostech 
prvky lidových tradic 

Modelování z formy 
- formy ze sádry 
- hnětení v ruce a na podložce 
- válení hlíny na podkladu o odpovídající 
síle   
   zhotovovaného plátu 
- smísení barevně odlišných hlín 
Rytí do sádry nebo lisovaných forem 
- hnětení, válení, stlačování hlíny 
- reliéfní a plastické práce 
- kachel, mozaika / rytmické řazení, 
symetrie / 

KP /6A /  používá bezpečně a účinně materiály, nástroje 
KSaP / 4A / spolupracuje ve skupině, ovlivňuje kvalitu práce 
KkU / 1A / plánuje a organizuje si svoji práci  
KP /6A /    používá bezpečně a účinně materiály, nástroje 
KK / 3 A, B / naslouchá druhým lidem, zapojuje se do diskuze, rozumí různým typům 
textů a záznamům 
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KO /5D/ respektuje, chrání, oceňuje tradice a kulturní i historické dědictví 

 

4.10.11 Dopravní výchova 

Předmět: Dopravní výchova 

1. Obsahové vymezení 

Dopravní výchova je oblast, která je spojena s každodenním životem každého člověka.  

Dopravní výchova na základní škole sleduje více konkrétních cílů, zejména má vést žáky k 

bezpečnému pohybu a ohleduplnosti na komunikacích.K dopravní výchově mohou přispívat 

prakticky všechny vyučovací předměty, protože je to problematika, která má interdisciplinární 

charakter. Proto ji lze považovat za průřezové téma školních vzdělávacího programu. 

Předmět Dopravní výchova se zabývá chováním žáka v silničním provozu jako chodce, 

cyklisty i budoucího motoristy. Věnuje se velmi podrobně prevenci dopravních nehod a 

poskytování první pomoci. Ze statistiky je známo, že na většině dopravních nehod se podílí 

selhání člověka. Výchovné působení na člověka jako na účastníka silničního provozu je 

složitým komplexem nejrůznějších vlivů, které zahrnují formování jeho psychických, 

morálních, volních i sociálních vlastností.  

Předmět Dopravní výchova se zaměřuje na utváření pozitivních občanských postojů a jejich 

využití v konkrétním chování, což se v souvislosti s dopravní výchovou projevuje v 

pochopení a respektování pravidel silničního provozu, v etice a chování v dopravních 

situacích a v aktivním řešení vzniklých problémů. Dále pěstuje úctu k hodnotám, což u 

dopravní výchovy znamená úctu jak k samotnému životu, tak  

k materiálním statkům. 

Součástí života každé organizované společnosti jsou pravidla, kterými se řídí. V silniční 

dopravě plní tuto funkci pravidla silničního provozu, která mají s její rostoucí intenzitou stále 

větší význam. Učí respektovat pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za 

vlastní chování a názory i jejich důsledky.  

Nepomíjí také oblast komunikace. 

2.Časové vymezení 

Výběrový seminář pro žáky 7. a 8. ročníku, časová dotace 1 hodina týdně 

Osnovy platí pro oba ročníky. 

3. Organizační vymezení 

Výuka bude probíhat ve třídě vybavené počítači, televizí. Po dosažení znalostí a při příznivém 

počasí na školním hřišti, případně na místních komunikacích. 

 
7. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (BEZ SKUPINY) 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Prakticky ověřuje správnost řešení problémů 
 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  
 Volí vhodné způsoby 
 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 Vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 
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 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 
zhodnotí 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 ovlivňuje kvalitu společné práce 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení 

a sebeúcty 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu  
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 
 uvědomuje si pocit zodpovědnosti za chování skupiny /např. společenské, 

kulturní akce/ 
 rozvíjí svou sebedůvěru na základě úspěchu 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 
 přizpůsobuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
 z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti, společenského významu  
 z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
 z hlediska ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 

společenských hodnot 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 
 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 
 využívá pro efektivní učení vhodné metody 
 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 
 plánuje vlastní učení 
 organizuje vlastní učení 
 řídí vlastní učení 
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 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
 projevuje ochotu věnovat celoživotnímu učení 
 samostatně pozoruje 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
 posoudí vlastní pokrok 
 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  
 Diskutuje o výsledcích svého učení 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 
 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 
 využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s 

ostatními lidmi 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití  
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v krizových situacích  
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému násilí 
 uvědomuje si povinnost postavit se proti psychickému násilí  
 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
 je si vědom svých práv a povinností ve škole  
 je si vědom svých práv a povinností mimo školu  

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

výstupy učivo 
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 vysvětlí význam povinností 
účastníků silničního provozu 

 sleduje informace týkající se 
změn v dopravních předpisech 

 uvědomuje si nebezpečnost 
nerespektování dopravních 
předpisů z důvodů 
nedostatečného volního jednání a 
dokáže odhadnout důsledky 
vlastního chování v dopravních 
situacích 

 zná základní ustanovení o 
povinnostech účastníků 
silničního provozu:chodců, řidičů, 
spolujezdců 

 dbá dopravních pokynů policisty 

znalost dopravních značek a světelné 

signalizace, pokynů policisty 

význam dopravního značení 

CHODEC 

výstupy učivo 

 chová se ukázněně a ohleduplně v 
silničním provozu 

 uvědomuje si nebezpečnost 
nerespektování dopravních 
předpisů z důvodů 
nedostatečného volního jednání a 
dokáže odhadnout důsledky 
vlastního chování v dopravních 
situacích 

 zná základní ustanovení o 
povinnostech účastníků 
silničního provozu:chodců, řidičů, 
spolujezdců 

 umí se přepravovat a slušně 
chovat v prostředcích hromadné 
dopravy 

jak se chovat na chodníku 

jak se chovat na silnici 

jak se chovat při přecházení vozovky 

jak se chovat na zastávce 

jak se chovat v dopravním prostředku 

CYKLISTA  

výstupy učivo 

 chová se ukázněně a ohleduplně v 
silničním provozu 

 sleduje informace týkající se 
změn v dopravních předpisech 

 rychlost jízdy (na kole) 
přizpůsobuje vždy svým 
schopnostem 

 uvědomuje si nebezpečnost 
nerespektování dopravních 

znalost pravidel silničního provozu 

bezpečnost v provozu 
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předpisů z důvodů 
nedostatečného volního jednání a 
dokáže odhadnout důsledky 
vlastního chování v dopravních 
situacích 

 zná základní ustanovení o 
povinnostech účastníků 
silničního provozu:chodců, řidičů, 
spolujezdců 

 jako cyklista jezdí podle pravidel  
 zná pravidla jízdy ve zvláštních 

případech 
 zvládá projíždění křižovatek a 

řešení složitějších dopravních 
situací 

 dodržuje bezpečné vzdálenosti 
mezi cyklisty 

 dodržuje bezpečnost při 
odbočování, objíždění, 
předjíždění, projíždění 
křižovatek, změny rychlosti za 
jízdy 

 rozpozná porušování pravidel 
silničního provozu 

JÍZDNÍ KOLO 

výstupy učivo 

 objasní význam péče o svěřené 
dopravní prostředky, silnice a 
další zařízení vybudované za 
účelem bezpečné dopravy 
(majetek) 

vybavení jízdního kola 

drobné opravy 

OCHRANA A BEZPEČNOST 

výstupy učivo 

 umí naplánovat trasy cest a výletů 
z hlediska bezpečnosti a 
plynulosti jízdy 

 chápe základní psychologické 
aspekty bezpečné jízdy – vnímání, 
pozornost, předvídání, 
rozhodování, reagování, 
vlastnosti řidiče, 

 chápe příčiny dopravních nehod 

cyklistická helma 

reflexní označení, oblečení 

připoutání při přepravování 

vhodná místa (pro hraní, jízdu na kole) 

DOPRAVNÍ NEHODA 
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výstupy učivo 

 rozeznává chyby vycházející ze 
záměrného nerespektování 
pravidel, z neznalosti nebo jiných 
příčin 

 chápe příčiny dopravních nehod 
 rozpozná porušování pravidel 

silničního provozu 
 uvede příklady přestupků a 

trestních činů 
 uvědomí si důsledky porušování 

dopravních předpisů 

následky dopravních nehod 

prevence dopravních nehod 

postihy za způsobení dopravní 

nehody(dopravní přestupky, bodový systém, 

trestné činy související s dopravní nehodou)  

pojištění úrazové, havarijní 

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 

výstupy učivo 

 zná důležité kontakty a dokáže 
přivolat pomoc při dopravní 
nehodě 

 poskytne pomoc jinému člověku 
při přechodu vozovky nebo v 
jiných situacích. Které dokáže 
zvládnout 

ošetření úrazů způsobených neopatrnou jízdou 

na kole, kolečkových bruslích nebo 

skateboardu 

PRAKTICKÁ ČÁST 

výstupy učivo 

 respektuje dopravní předpisy 
 jízdu na kole přizpůsobuje svým 

schopnostem 
 reflektuje své chování v 

dopravních situacích a dokáže 
kriticky hodnotit chování 
účastníků silničního provozu 

 zvládá projíždění křižovatek a 
řešení složitějších dopravních 
situací 

 dodržuje bezpečné vzdálenosti 
mezi cyklisty 

 dodržuje bezpečnost při 
odbočování, objíždění, 
předjíždění, projíždění 
křižovatek, změny rychlosti za 
jízdy 

jízda na dopravním hřišti 

jízda zručnosti 

jízda po místních komunikacích 

BUDU ŘIDIČEM MOTOROVÉHO VOZIDLA 

výstupy učivo 
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 chápe základní psychologické 
aspekty bezpečné jízdy – vnímání, 
pozornost, předvídání, 
rozhodování, reagování, 
vlastnosti řidiče, 

 zvládá projíždění křižovatek a 
řešení složitějších dopravních 
situací 

 uvědomí si důsledky porušování 
dopravních předpisů 

prevence nehodovosti - odhadnutí vlastních 

schopností, přiměřená rychlost 

ZAJÍMAVOSTI 

výstupy učivo 

 kriticky přistupuje k mediálním 
informacím, vyjádří svůj postoj k 
působení propagandy reklamy na 
veřejné mínění a chování lidí 

 umí naplánovat trasy cest a výletů 
z hlediska bezpečnosti a 
plynulosti jízdy 

 získává informace o dopravě z 
hlediska tvorby a ochrany 
životního prostředí 

 umí požádat v cizím jazyce o 
jednoduché informace o cestování 

 popíše historii dopravy, 
dopravních prostředků 

historie dopravních prostředků 

matematické výpočty 

dramatizace dopravních situací 

mluvní cvičení 

vzory kupních smluv, žádostí, inzerátů apod. 

cestování – pravidla silničního provozu v 

cizích zemích, práce s mapou, konverzace v 

cizím jazyce týkající se cestování 

reklama 

doprava z hlediska ochrany životního 

prostředí 

 

4.10.12 Ekologický seminář 

Předmět: Ekologický seminář 

Vzdělávací oblast: Environmentální výchova 

1. Obsahové vymezení 

Předmět Ekologický seminář napomáhá k sjednocení základních poznatků žáků s citovými a 

smyslovými prožitky a jejich spojení s reálným životem, s konkrétními situacemi z 

každodenního života. Toto propojení vede žáky k nalézání lásky k přírodě, k úctě ke všemu 

živému a ke zlepšování mezilidských vztahů. U žáků se rozvíjí osobnost po stránce racionální, 

emocionální i volně aktivní. Žáci si vytvářejí vlastní názory, vlastní osobní postoj, získávají 

dovednosti, rozvíjí se jejich myšlení, schopnosti řešit problémy, rozhodování a komunikace, 

učí se položit si otázky a zároveň umět na ně odpovědět. 

Obsahem předmětu Ekologický seminář jsou tematické okruhy průřezového tématu 

Environmentální výchova – Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí. 

Osvojování učiva je založeno na různých činnostech a hrách podporujících tvořivé poznávání, 

osvojování si potřebných návyků, dovedností a utváření vztahu k okolnímu světu. Důležitá je 

zde schopnost učitele vytvořit vhodné pracovní klima, které má žákům umožnit ověřit si 
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vlastní poznatky a dovednosti v praxi a sladit základní životní potřeby a fyziologické funkce s 

realitou výuky a života školy. 

2. Časové vymezení 

Předmět Ekologický seminář bude vyučován s následující dotací: 

7. ročník – 1 hodina týdně 

9. ročník – 1 hodina týdně 

3. Organizační vymezení 

Výuka je organizována v kmenových třídách a v terénu (školní zahrada…). Některá témata se 

realizují formou projektů a výukových programů.  

Na výuku ve vyučovacích hodinách navozují i akce, například návštěvy lektorů z Ekocenter. 

 
 

7. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (BEZ SKUPINY) 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 
 ze získaných informací vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 tvořivě využívá informační a komunikační prostředky ke svému rozvoji 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  
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 respektuje naše tradice  
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
 chová se zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  

ZÁKLADY EKOLOGIE 

výstupy učivo 

 uvede příklady výskytu 
organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi 

 objasní na základě příkladu 
základní princip existence živých 
a neživých složek ekosystému 

 uvede příklady jednoduchých 
potravních řetězců 

Rozmanitost života na Zemi 

Abiotické a biotické podmínky života na Zemi 

Potravní vztahy v přírodě 

Společenstva a ekosystémy 

Život v ekosystému 

Stabilita ekosystémů 

Ekosystém přírodní a umělý 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČLOVĚKA 

výstupy učivo 

 uvede příklady výskytu 
organismů v určitém prostředí a 
vztahy mezi nimi 

 uvede příklady systémů 
organismů (populace, 
společenstva, ekosystémy) 

Životní prostředí v ohrožení 

Vliv člověka na prostředí 

Populace 

  

GLOBÁLNÍ PORBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 

výstupy učivo 

 uvede příklady kladných a 
záporných vlivů člověka na 
životní prostředí 

Globální oteplování, skleníkový efekt 

Život v rozvojových zemích 

Obchod 

ENERGIE 

výstupy učivo 

 uvede příklady kladných a 
záporných vlivů člověka na 

Zdroje energie 
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životní prostředí 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

výstupy učivo 

 uvede příklady kladných a 
záporných vlivů člověka na 
životní prostředí 

Co se stane s tím, co zahodíme 

Domácí odpad 

Recyklace 

Vliv chemických čistidel na životní prostředí 

OVLIVNĚNÍ PŮDY LIDSKOU ČINNOSTÍ 

výstupy učivo 

 uvede příklady kladných a 
záporných vlivů člověka na 
životní prostředí 

Půdní eroze 

Těžba surovin 

Průmyslová hnojiva 

Ekologické zemědělství 

OVLIVNĚNÍ VODSTVA LIDSKOU ČINNOSTÍ 

výstupy učivo 

 uvede příklady kladných a 
záporných vlivů člověka na 
životní prostředí 

Koloběh vody na Zemi 

Původ a složení vodstva 

Technologie vody 

Vodní hospodářství 

OVLIVNĚNÍ OVZDUŠÍ LIDSKOU ČINNOSTÍ 

výstupy učivo 

 uvede příklady kladných a 
záporných vlivů člověka na 
životní prostředí 

Atmosféra 

Lokální znečištění 

Regionální znečištění 

Globální znečištění 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY 

výstupy učivo 

 navrhne možnosti změn v 
prostředí školy z hlediska 
estetické funkce 

Prostředí 

Prostředí školy a možnosti zlepšení 

stávajícího stavu 

Prostředí okolí školy 

Funkce zeleně v prostředí školy a v jejím 

blízkém okolí 

ZPŮSOBY PÉČE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

výstupy učivo 

 navrhne možné způsoby ochrany 
životního prostředí z pozice žáka 

Národní parky a chráněné krajinné oblasti 

Organizace národních parků a CHKO 
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9. ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (BEZ SKUPINY) 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Volí vhodné způsoby 
 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 
 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  
 Vyhledává informace 
 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 
 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

 chápe možnost jiného pohledu na věc 
 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 
 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
 rozvíjí schopnost požádat o pomoc nebo ji nabídnout 
 sestavovuje pravidla pro chování ve dvojici nebo skupině 
 dodržuje stanovená pravidla  
 naslouchá názorům druhého 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vyhledává informace 
 třídí informace 
 chápe, propojuje a systematizuje informace 
 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 
 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 
 získané informace si může ověřit praktickými činnostmi 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 
 naslouchá promluvám druhých lidí 
 rozumí promluvám druhých 
 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 
 účinně se zapojuje do diskuse 
 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 
 vhodně argumentuje 
 rozumí různým typům textů a záznamů 
 rozumí různým typům obrazových materiálů 
 rozumí běžně užívaným gestům a zvukům 
 rozumí různým typům informačních a komunikačních prostředků 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 respektuje naše tradice  
 respektuje kulturní i historické dědictví 
 respektuje přesvědčení druhých lidí 
 odmítá útlak a hrubé zacházení 
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe environmentální problémy 
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 respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
 rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 rozhoduje se v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti 
 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 

 

ZÁKLADY EKOLOGIE 

výstupy učivo 

 uvede příklady výskytu 
organismů v různých biotopech a 
vztahy mezi nimi 

 objasní na konkrétním příkladu 
základní princip existence živých 
a neživých složek ekosystému 

 vysvětlí podstatu potravních 
řetězců v různých ekosystémech 

 rozlišuje systémy organismů 
(populace, společenstva, 
ekosystémy) 

 uvede příklady narušení 
rovnováhy ekosystémů 

Rozmanitost života na Zemi 

Abiotické a biotické podmínky života na Zemi 

Potravní vztahy v přírodě 

Společenstva a ekosystémy 

Život v ekosystému 

Stabilita ekosystémů 

Ekosystém přírodní a umělý 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČLOVĚKA 

výstupy učivo 

 rozlišuje kladné a záporné vlivy 
člověka na životní prostředí 

Životní prostředí v ohrožení 

Vliv člověka na prostředí 

Populace 

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 

výstupy učivo 

 rozlišuje kladné a záporné vlivy 
člověka na životní prostředí 

 uvede příklady narušení 
rovnováhy ekosystémů 

Globální oteplování, skleníkový efekt 

Život v rozvojových zemích 

Obchod 

ENERGIE 

výstupy učivo 

 rozlišuje kladné a záporné vlivy 
člověka na životní prostředí 

 uvede příklady narušení 
rovnováhy ekosystémů 

Zdroje energie 

  

ODPADDOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

výstupy učivo 
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 rozlišuje kladné a záporné vlivy 
člověka na životní prostředí 

 uvede příklady narušení 
rovnováhy ekosystémů 

Co se stane s tím, co zahodíme 

Domácí odpad 

Recyklace 

Vliv chemických čistidel na životní prostředí 

OVLINĚNÍ PŮDY LIDSKOU ČINNOSTÍ 

výstupy učivo 

 rozlišuje kladné a záporné vlivy 
člověka na životní prostředí 

 uvede příklady narušení 
rovnováhy ekosystémů 

Půdní eroze 

Těžba surovin 

Průmyslová hnojiva 

Ekologické zemědělství 

OVLIVNĚNÍ VODSTVA LIDSKOU ČINNOSTÍ 

výstupy učivo 

 rozlišuje kladné a záporné vlivy 
člověka na životní prostředí 

 uvede příklady narušení 
rovnováhy ekosystémů 

Koloběh vody 

Původ a složení vod 

Technologie vody 

Vodní hospodářství 

OVLIVNĚNÍ OVZDUŠÍ LIDSKOU ČINNOSTÍ 

výstupy učivo 

 rozlišuje kladné a záporné vlivy 
člověka na životní prostředí 

 uvede příklady narušení 
rovnováhy ekosystémů 

Atmosféra 

Lokální znečištění 

Regionální znečištění 

Globální znečištění 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY 

výstupy učivo 

 hledá,diskutuje a navrhne 
možnosti zlepšení prostředí školy 
a jejího blízkého okolí z hlediska 
hygienické, zdravotní a estetické 
funkce 

 vysloví postoj ke svému 
životnímu prostředí 

Prostředí 

Prostředí školy a možnosti zlepšení 

stávajícího stavu 

Prostředí okolí školy 

Funkce zeleně v prostředí školy a v jejím 

blízkém okolí 

ZPŮSOBY PÉČE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

výstupy učivo 

 navrhne způsoby ochrany 
životního prostředí z pozice žáka 

 vysloví postoj ke svému 
životnímu prostředí 

Národní parky a chráněné krajinné oblasti 

Organizace národních parků a CHKO 
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4.10.13 Dramatická výchova 

Předmět: Dramatická výchova 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

1. Obsahové vymezení 

Předmět dramatická výchova vychází z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a 

velmi úzce s ním spolupracuje. Umožňuje žákům vyjadřovat a prezentovat své postoje, 

přijímat role a zkoumat témata a situace na základě vlastního jednání a prožívání. Dramatická 

výchova pracuje se základními výrazovými prostředky divadelního sdělení, kterými jsou 

lidský hlas a tělo. Kultivuje je a směřuje k jejich vědomému používání v procesu dramatické a 

inscenační tvorby i v běžné komunikaci.  

Při vyučování dramatické výchovy bereme ohled na individuální a věkové zvláštnosti žáků, 

charakter kolektivu a úroveň atmosféry ve skupině. Dramatická výchova je orientována k 

životním situacím  

a funguje na principu kooperace a důvěry. Vychází z vědomí hodnot a svobody osobnosti a 

zakládá se na pozitivním přístupu k žákům. 

2. Časové vymezení 

Dramatická výchova je na 2. stupni volitelným předmětem s časovou dotací 1 hodina týdně 

nebo 2 hodiny jednou za čtrnáct dní. 

3. Organizační vymezení 

Výuka probíhá v učebně hudební výchovy nebo ve školním klubu. 

Výuka probíhá ve skupinách a může mít dvě podoby: 

- Podoba osobnostně sociálního uměleckého rozvoje tj. rozvíjí u žáků jejich individuální 

schopnosti a vybavuje je řadou dovedností, které jsou nutné, aby se žáci projevovali tvořivě. 

Tyto dovednosti přesahují rámec dramatické výchovy a stávají se vybavením žáka pro běžný 

život, pro komunikaci s ostatními, pro spolupráci v týmu a pro tvořivé řešení úkolů. 

- Podoba procesu hledání a tvorby divadelního tvaru tj. učí žáky reagovat na podněty a 

situace, přijímat navozené situace a jednat v nich, vcítit se do druhého, pracovat s literární 

předlohou nebo dramatickým textem; dává žákům příležitost vyzkoušet možnosti, které 

divadlo svými prostředky nabízí a využít také možností dalších médií; zapojuje všechny členy 

skupiny do organizace a v neposlední řadě dává žákům příležitost překonávat zábrany a 

vystoupit před diváky. 

 
6.-9.  ROČNÍK - DOTACE: 0+1, VOLITELNÝ (VOLITELNÉ 6) 

PSYCHOSOMATICKÉ DOVEDNOSTI 

výstupy učivo 

 žák správně drží tělo 
 zvládá hrudně brániční dýchání 
 správně tvoří hlas a artikuluje 
 právně intonuje a používá 

vhodnou dynamiku hlasu 
 dokáže správně volit tempo a 

frázování řeči 

Psychosomatické dovednosti 

SOCIÁLNĚ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 

výstupy učivo 
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 dokáže navázat a prohlubovat 
kontakty 

 dokáže odstranit zábrany při 
sebevyjadřování 

 dokáže spolupracovat s 
partnerem i ve skupině 

 spolupodílí se na tvorbě pravidel 
a následně je dodržuje 

 dokáže vyjádřit svoje pocity, 
dojmy a emoce 

Sociálně komunikační dovednosti 

HERNÍ DOVEDNOSTI 

výstupy učivo 

 dokáže se na věc podívat z jiných 
úhlů pohledu, získává nadhled 

 v průběhu vzniklých situací 
dokáže tvůrčím způsobem 
reagovat 

 dokáže sám navrhnout změnu 
pravidel nebo řešení situace 

Herní dovednosti 

NÁMĚTY A TÉMATA V DRAMATICKÝCH SITUACÍCH 

výstupy učivo 

 dokáže vystihnout hlavní 
myšlenku 

 umí využít reálných i 
dramatických situací jako zdroje 
námětů pro další práci 

Náměty a témata v dramatických situacích 

PRÁCE NA POSTAVĚ 

výstupy učivo 

 umí vyjádřit charakter, postoje a 
motivace svoje a dané postavy 

Práce na postavě 

KONFLIKT JAKO ZÁKLAD DRAMATICKÉ SITUACE 

výstupy učivo 

 dokáže popsat konflikt, jeho 
aktéry, genezi a navrhovat řešení 

Konflikt jako základ dramatické situace 

DRAMATICKÁ SITUACE, PŘÍBĚH 

výstupy učivo 

 dokáže přijmout určenou roli Dramatická situace, příběh 
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INSCENAČNÍ TVORBA 

výstupy učivo 

 plní zodpovědně své povinnosti 
 dokáže svou práci prezentovat 
 dokáže se vyrovnat s případnou 

kritikou 
 dokáže zhodnotit sebe i práci 

skupiny 
 zná základní prvky stavby 

dramatu 

Inscenační tvorba 

KOMUNIKACE S DIVÁKEM 

výstupy učivo 

 dokáže svou práci prezentovat 
 dokáže se vyrovnat s případnou 

kritikou 
 zná základní prvky stavby 

dramatu 

Komunikace s divákem 

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PRVKY DRAMATU 

výstupy učivo 

 zná základní prvky stavby 
dramatu 

Základní stavební prvky dramatu 

ZÁKLADNÍ DRAMATICKÉ ŽÁNRY 

výstupy učivo 

 pozná základní divadelní žánry 
 dokáže jeden námět vyjádřit 

pomocí různých žánrů 

Základní dramatické žánry 

ZÁKLADNÍ DIVADELNÍ DRUHY 

výstupy učivo 

 rozlišuje divadelní druhy Základní divadelní druhy 

 

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 
Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Cílem a základem každého hodnocení je 

poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a 

jak postupovat dále. 

Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. Je 

důležité si uvědomovat, že při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný 

problém. Důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na 



 

596 

 

individuální pokrok každého žáka. Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci, pouze na 

žádost rodičů 

a doporučení PPP se u žáků se SVPU používá hodnocení slovní. U průběžného hodnocení 

používáme různé formy, např. klasifikace, slovní hodnocení, sebehodnocení žáků. Žáci jsou 

cíleně vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole, s chybou či nedostatkem se dále pracuje. 

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci žáků byli včas informováni o 

průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. Rodiče jsou informováni o prospěchu, chování a 

průběhu vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, při 

konzultačních hodinách. V nutném případě jsou rodiče kontaktováni okamžitě osobně nebo 

telefonicky. V případě vážného prohřešku může učitel využít doporučený dopis. 

2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení. 

3. Při hodnocení prospěchu žáka je uplatňována přiměřená náročnost, pedagogický takt vůči 

žákovi, přihlíží se k věkovým zvláštnostem, je přípustná určitá indispozice. Učitel se při 

hodnocení opírá o dominantní kladné vlastnosti. Pochvala a pozitivní hodnocení je nejen 

odměnou, ale i stimulací k většímu úsilí. 

4. Podklady pro hodnocení prospěchu žáka získává učitel diagnostickým pozorováním, 

sledováním výkonů, sledováním připravenosti na výuku, různými druhy zkoušek (písemné, 

grafické, ústní), kontrolními písemnými pracemi (povinné - čtvrtletní písemné práce z 

matematiky a českého jazyka). Dále využívá analýzu různých činností, konzultace s 

vyučujícími, třídními učiteli, s pedagogickým poradenským zařízením, rozhovor se samotným 

žákem, rozhovor se zákonným zástupcem žáka.  

5. Při sebehodnocení prospěchu žáka je volena vhodná náročnost. Pěstuje se u něj schopnost 

posoudit se objektivně, přihlíží se k věku žáka. Sebehodnocením se žák učí uplatňovat 

sebekritiku, ocenit sebe sama, přiznat si chybu. 

6. K získávání podkladů pro sebehodnocení prospěchu žáka využívá učitel individuální 

nezávazný rozhovor s žákem, nezávazný rozhovor v menším kolektivu (skupině), neformální 

rozhovor v kolektivu třídy, individuální rozbor úspěchů žáka, individuální rozbor příčiny 

neúspěchu žáka. Rovněž může použít rozbor úspěchů celé skupiny, analýzu činností, které 

vedou k úspěchu žáka, analýzu situací a činností, které vedou k neúspěchu žáka, analýzu 

domácí přípravy žáka. Hledá konkrétní příčiny neúspěchu žáka a provádí rozbor momentů 

selhávání i v případě pečlivé přípravy žáka. 

7. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm 

(dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení 

rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

8. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v 

případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy 

nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího 

řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 

9. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

10. V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení 

o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44. V pátém a sedmém ročníku 

základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke 

vzdělávání ve střední škole. 

11. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž 
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byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v 

rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci 

druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

12. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou 

měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se 

za první pololetí nehodnotí. 

13. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 

konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje 

žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

14. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o 

komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský 

úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v 

termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

15. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni 

základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho 

zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

16. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce 

opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v 

žádosti. 

17. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, 

jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel. 

18. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy 

považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

19. Výchovná opatření 

19.1. Výchova směřuje k rozvoji osobnosti žáka, k podpoře jeho nadání a k přípravě na 

aktivní život. Kázeňská opatření odpovídají lidské důstojnosti žáka. 

19.2. Pravidla pro udělování pochval: 

a) pochvalu třídního učitele  

• uděluje třídní učitel po projednání s ředitelem školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na 

základě podnětu ostatních vyučujících za výrazný projev školní iniciativy, práci pro třídu, 

dobrou reprezentaci školy, za dlouhodobou úspěšnou práci; 

b) pochvalu ředitele školy  

• uděluje ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě pochvalu nebo jiné 

ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 

statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci a úspěšnou reprezentaci školy. 

19.3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto 

porušení žákovi uložit následující výchovná opatření: 

a) napomenutí třídního učitele  

• uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících za méně závažné porušení školní řádu; 

b) důtku třídního učitele  
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• uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících za opakované méně závažné nebo závažnější porušení školního řádu (např. 

opakované zapomínání pomůcek); 

c) důtku ředitele školy 

• uděluje ředitel školy, zpravidla po projednání v pedagogické radě, na základě vlastního 

rozhodnutí nebo z podnětu třídního učitele za hrubé porušení školního řádu, popř. za 

opakovaná porušení školního řádu v případě, kdy se mírnější výchovná opatření míjela 

účinkem. 

19.4. K udělení výchovného opatření k posílení kázně se přistupuje pouze tehdy, jestliže 

předcházející výchovná opatření byla neúčinná.  

19.5. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení napomenutí třídního učitele nebo 

důtky třídního učitele.  

19.6. Udělená výchovná opatření jsou projednávána v pedagogické radě a zaznamenávají se 

do dokumentace (matriky) školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na 

vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

19.7. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění 

nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 

zákonnému zástupci. 

II. Stupně hodnocení chování a prospěchu v případě použití klasifikace, zásady pro používání 

slovního hodnocení 

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud 

třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další 

vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) 

včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období. 

2. Základní normou je dodržování školního řádu a vnitřního řádu školy. Při klasifikaci 

chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka, rodinnému prostředí. Vždy je 

nutné zjistit důvod prohřešku a oznámit a zdůvodnit udělené výchovné opatření. K uděleným 

opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 

3. V závažných případech se hodnotí i chování mimo školu. Přísněji se hodnotí podvody, 

krádeže a ubližování mladším. 

4. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace 

hodnotí na vysvědčení stupni: 

a) 1 - velmi dobré, 

b) 2 - uspokojivé, 

c) 3 - neuspokojivé. 

5. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu 

školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit.  

Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 

vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 

nebo vnitřnímu řádu školy nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla 

se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací 

činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je 

jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje 

hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 

dopouští dalších přestupků.  
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6. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni prospěchu: 

a) 1 - výborný, 

b) 2 - chvalitebný, 

c) 3 - dobrý, 

d) 4 - dostatečný, 

e) 5 - nedostatečný. 

7. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na 

akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl 

zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 

předmětů, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace 

zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují 

jeho výkon.  

8. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech teoretického zaměření se může 

hodnotit: 

a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů,  

b) kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti,  

c) schopnosti uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,  

d) kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

e) aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,  

f) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,  

g) kvalita výsledků činností,  

h) osvojení účinných metod samostatného studia.  

9. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace prospěchu jsou následující: 

Stupeň 1 (výborný)  

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně 

a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, 

zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, 

přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, 

pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný 

projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti 

je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 

Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 

pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 
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teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 

jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v 

jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, 

grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat 

podle návodu učitele.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 

větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a 

hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není 

tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, 

grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele 

opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 

činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede 

opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.  

10. Při klasifikaci v předmětech praktického zaměření se může hodnotit: 

a) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,  

b) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,  

c) využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

d) aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,  

e) kvalita výsledků činností, 

f) organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,  

g) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,  

h) hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 

i) obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

11. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace prospěchu jsou následující:  

Stupeň 1 ( výborný)  

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a 

návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky 

jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje 

pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně 

obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně 

překonává vyskytující se překážky.  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při 
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praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se 

nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si 

organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném 

využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a 

pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v 

práci překonává s občasnou pomocí učitele.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími 

výkyvy. S pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 

praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje 

občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně 

účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je 

schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, 

přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s 

častou pomocí učitele.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. 

Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci 

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při 

volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má 

závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o 

pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a 

energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se 

dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. 

Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, 

neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže 

zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a 

nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V 

obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se 

dopouští závažných nedostatků. 

12. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření: 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a 

sportovní výchova. 

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách 

doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky 

učebních osnov hodnotí: 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

- kvalita projevu, 

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 
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- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

13. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a 

kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a 

tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má 

výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní 

vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých 

osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho 

projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák 

tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní 

zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, 

brannost a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se 

v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí 

v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 

pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost. 

14. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 3 se na prvním stupni použije pro zápis stupně 

hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle 

odstavců 1 a 3. 

15. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií: 

15.1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy 

se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

15.2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení 

do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která 

hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.  

15.3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání. 

15.4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení 

na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

15.5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá 
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úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, 

k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje 

posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke 

vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. 

Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 

žáka a jak je překonávat. 

15.6. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení  

Prospěch  

Ovládnutí učiva  

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Myšlení  

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Vyjadřování  

1 – výborný výstižné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí  

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, 

přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen 

menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje 

chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 – nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

Aktivita, zájem o učení  

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 – nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

Chování  

1 – velmi dobré Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. 

Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit. 

2 – uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu 

školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu 

řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 
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třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost 

školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. 

Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi 

vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští 

dalších přestupků. 

16. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, 

b) prospěl(a), 

c) neprospěl(a) 

d) nehodnocen(a). 

17. Žák je hodnocen stupněm 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - 

chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 

dobré, 

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením, 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením. 

d) nehodnocen(a), pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního 

pololetí ani v náhradním termínu. 

18. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití 

klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

a) pracoval(a) úspěšně, 

b) pracoval(a). 

19. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice 

povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou 

souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu 

vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem 

pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do 

školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou 

souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. 

III. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali 

ročník a zároveň ti, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných 

předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

Opravné zkoušky jsou komisionální. 

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné 

zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do 

nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 
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4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 

komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu 

účastní školní inspektor. 

5. Odlišnosti pro komisionální přezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky 

5.1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy. V případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

5.2. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že 

vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický 

pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

5.3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na 

konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

5.4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

5.5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné 

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 

náhradní termín přezkoušení. 

5.6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

5.7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

IV. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v 

průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je 

jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, 

pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným 

diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, 

různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové, ...), kontrolními 

písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními 

vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 

4. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za 

každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně 

během celého klasifikačního období. 

Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto 

období. 

Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální 

přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované 

vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí 

učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a 

praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, 
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které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím 

zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. 

6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní 

knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

8. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem 

tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní 

zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního 

poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli 

nebo vedení školy. 

9. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do 

katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další 

údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 

10. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším 

pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, 

apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák 

umístěn; žák se znovu nepřezkušuje. 

11. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období 

se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 

Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná 

známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny 

rodičům. 

12. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 

radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.  

13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 

hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů 

číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění 

opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 

14. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 

jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže 

o to zákonní zástupci žáka požádají. 

15. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách 

nebo konzultačních hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli 

dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. 

Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli 

veřejně. 

16. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 

bezprostředně a prokazatelným způsobem.  

17. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, 

vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve 

které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních 

prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. 

dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na 

požádání ve škole také rodičům. 

18. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po 

jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden žáci nemusí dopisovat do sešitů 

látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací. Účelem zkoušení není 

nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí. Učitel klasifikuje jen probrané 
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učivo, zadávání nového učiva k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné, před 

prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva. 

Prověřování znalostí se musí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 

19. Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s 

doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace 

žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů 

(nebo výchovného poradce) na pedagogické radě. 

V. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.Zdravotním postižením je pro 

účely školských předpisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, 

souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. 

Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní 

poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. 

Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, 

ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná 

výchova nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky. 

2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek 

při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

3. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení 

nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a 

uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby 

získávání podkladů. 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy 

zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní 

práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s 

vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně 

pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. 

6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší 

výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 

7. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. 

8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 

9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu 

jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. 

10. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí 

vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem 

stanoveno jinak. 

11. Hodnocení nadaných žáků  

11.1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku 

bez absolvování předchozího ročníku.Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo 

části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek 

stanoví ředitel školy. 

11.2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve 

škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného 

žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 
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pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého 

pololetí příslušného školního roku neprospěl nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani 

v náhradním termínu. 
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5.1 Autoevaluace školy 
Hlavním úkolem autoevaluace na naší škole je ověřování a zlepšování kvality vzdělávání. 

Stane se nedílnou součástí našeho ŠVP. Chápeme ji jako soubor pravidelně se opakujících 

činností – pozorování, dotazování, monitorování, testování, hospitační činnosti a analýzy 

stavu před, během a po určitém stanoveném období. Základní sledovanou časovou jednotkou 

bude tříleté období. 

Sledovány a vyhodnocovány budou tyto oblasti: 

• podmínky vzdělávání, 

• průběh vzdělávání, 

• podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a 

dalších osob na vzdělávání, 

• výsledky vzdělávání žáků, 

• řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

• úroveň výsledků práce školy, vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 

Hlavní cíle autoevaluace: 

• zlepšit kvalitu vzdělání, 

• získat zpětnou vazbu k činnosti školy, 

• získat informace o tom, jak jsou naplňovány stanovené cíle vzdělávání, 

• získat podklady pro strategické plánování a řízení, 

• přispět ke stanovení priorit rozvoje školy, 

• posílit spolupráci školy s rodiči, 

• přispět ke zlepšení klimatu a důvěry mezi učiteli, žáky a rodiči, 

• posílit sebevědomí pedagogů školy. 

Metody a nástroje: 

• pozorování a prohlídka, 

• dotazování, ankety a dotazníky pro žáky, rodiče a učitele, 

• testování, testy školní, testy srovnávací,  

• hospitace a vzájemné hospitace, 

• rozhovory se žáky, rodiči a učiteli, 

• setkávání vedení školy se žáky jednotlivých tříd a žákovskou samosprávou, 

• SWOT analýza, 

• účast žáků v soutěžích, olympiádách, 

• výroční zpráva, vlastní hodnocení školy. 

Časové rozvržení: 

• základní sledovanou časovou jednotkou bude tříleté období, 

• začátek školního roku, 

• konec školního roku, 

• období pedagogických rad, 

• období třídních schůzek, 

• průběžně. 

Propojení jednotlivých rovin autoevaluace školy 

Jsou zde obsaženy oblasti, cíle a kritéria, metody a nástroje a časové rozvržení. Indikátory 

kvality budou vytvářeny zvlášť pro každý hodnocený jev. 
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oblasti cíle a kritéria metody a nástroje časové rozvržení 

Podmínky ke vzdělávání 
 personální 

podmínky 

 

 stabilizace práce metodických 
orgánů 

 

 vytváření pracovních 
          týmů 
 

 zlepšování  úrovně delegování 
 

 zlepšování kontrolní činnosti 
 

 zefektivňování  vedení porad 
 

 posilování prvků demokracie 
při vedení školy 

 

 zapojení žákovského 
parlamentu do vedení školy 

 

 zlepšování spolupráce 
s partnery a klienty 

 

 vytvoření podmínek pro 
osobnostní růst zaměstnanců 

 

 rozhovory 
 

 pozorování 
 

 metodické orgány 
 

 pedagogické rady 
 

 ankety a dotazníky 
 
 
 
 

 výroční zpráva  
 

 vlastní hodnocení školy 

 

 průběžně 

 období pedagogických rad 

 schůzky s mluvčími tříd 

 schůzky Školské rady 

 schůzky žákovské 
samosprávy 

 při jednání s rodiči, třídní 
schůzky 

 

 začátek  školního roku 
 

 materiální technické 
podmínky 

 

 zlepšování okolí školy 
 

 zlepšování  prostorových a 
materiálních  podmínek 

 

 lepší využívání potenciálu 
prostor 

 

 rozhovory 

 pozorování 

 ankety a dotazníky 

 analýzy 

 výroční zpráva  

 vlastní hodnocení školy 
 

 začátek školního roku 

 konec školního roku 

 školní vzdělávací 
program 

 

 zlepšení kvality vzdělávání 
 

 naplňování stanovených cílů 
vzdělávacího programu 

 

 srovnání  dřívějšího a 
zamýšleného stavu 

 

 srovnání s jinými 

 rozhovory 

 pozorování 

 hospitace 

 metodické orgány 

 pracovní týmy 

 pedagogické rady 

 sledování výstupů žáků 

 hodnocení žáků 

 hodnocení rodiči 

 ankety a dotazníky 

 výroční zpráva  

 vlastní hodnocení školy 
 

 průběžně 
 
 
 

 období pedagogických rad 
 
 
 

 při jednání s rodiči, třídní 
schůzky 

 

 začátek  školního roku 
 

 klima školy 

 
 zlepšování  vztahů mezi 

zaměstnanci 
 

 zlepšování  vztahů učitel –žák 
 

 zlepšování  vztahů  žák-žák 
 

 zlepšování  vztahů  mezi 
školou, partnery a klienty 

 

 srovnávání  dřívějšího a 
zamýšleného stavu 

 

 srovnávání s jinými 
 

 porovnávání očekávání 
partnerů a klientů 

 rozhovory 

 pozorování 

 ankety a dotazníky 

 společné aktivity 

 práce týmu neformální 
vztahy 

 výroční zpráva  

 vlastní hodnocení školy 

 průběžně 
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Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy žáků 
 Průběh vzdělávání 

 
 naplňování stanovených cílů 
 

 začleňování žáků do soutěží 
různé úrovně 

 

 vystupování žáků na veřejnosti-
tradiční akce 

 

 srovnání  dřívějšího a 
zamýšleného stavu 

 

 srovnání s jinými 
 

 porovnání očekávání partnerů 
a klientů 

 rozhovory 

 pozorování 

 hospitace 

 metodické orgány 

 pedagogické rady 

 sledování výstupů tříd 

 sledování výstupů žáků 

 hodnocení žáků 

 hodnocení rodičů 

 ankety a dotazníky 

 výroční zpráva  

 vlastní hodnocení školy 
 

 průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 začátek  školního roku 

 

 Výsledky vzdělávání 

 
 naplňování očekávaných 

výstupů 
 

 naplňování klíčových 
kompetencí 

 

 naplňování strategií školy 
 

 srovnání  dřívějšího a 
zamýšleného stavu 

 

 srovnání s jinými 
 

 porovnáni očekávání partnerů 
a klientů 

 rozhovory 

 pozorování 

 hospitace 

 metodické orgány 

 pedagogické rady 

 sledování výstupů tříd 

 sledování výstupů žáků 

 hodnocení žáků 

 hodnocení rodičů 

 ankety a dotazníky 

 výroční zpráva  

 vlastní hodnocení školy 
 
 

 průběžně 
 
 
 

 období pedagogických rad 
 
 
 

 při jednání s rodiči, třídní 
schůzky 

 

 začátek  školního roku 

Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vztahy školy s okolím 
 Vztah rodičů ke 

škole 

 

 zlepšování  celkového 
hodnocení úrovně práce školy 

 

 zlepšování  vztahů mezi  
vyučujícími a rodiči 

 

 zlepšování  spolupráce s rodiči 
 

 zlepšování  informovanosti 
rodičů o práci školy  

 pohovory 

 třídní schůzky 

 webové stránky 

 letáčky, propagační 
materiály 

 pozorování 

 ankety a dotazníky 

 výroční zpráva  

 vlastní hodnocení školy 
 

 průběžně 
 
 
 
 
 
 
 

 začátek školního roku 
 

 


