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pro základní vzdělávání 
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Motivační název školního vzdělávacího programu „MLÝNEK“ byl utvořen z počátečních 

písmen oblastí, na které se škola zaměřuje: 

  

 M  -  modernizace 

 L  -  logika 

 vÝ  -  výsledky 

 N - názornost 

 E - efektivita 

 K - kreativita 
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Školní vzdělávací program MLÝNEK pro základní vzdělávání je vypracován v souladu 

s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
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1 Identifikační údaje 

 

 

 

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 

 

 
adresa:  Mlýnská 1 

 789 85  Mohelnice 

 

další místo poskytovaných služeb:  Masarykova 4 

 789 85  Mohelnice 

 

IČO:       00852970 

IZO: 600148343 

 

zřizovatel:  Město Mohelnice 

 U Brány 2 

 789 85  Mohelnice 

telefon:  583 452 111 

                 

kontakt na školu:  

Mlýnská 1 

telefon: 583 401 620  

fax: 583 433 655 

E-mail: ekonomka@zsmlynska.cz        

Stránky www: www.zsmlynska.cz             

 

Masarykova 4    

telefon: 583 430 821 

 

 

ředitelka školy:    Mgr. Marcela Vlasáková 

telefon: 583 401 621 

 

zástupce:  Mgr. Ladislava Mertová 

telefon:                                                   583 401 623 

 

 

koordinátor tvorby ŠVP ZV Mgr. Čepová Dagmar 

telefon: 583 401 622 

  

 Mgr. Vladislava Havlíčková 

 583 401 626 
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2 Charakteristika školy 

 

 Naše škola vznikla v roce 1997 sloučením dvou samostatných úplných škol v rámci opti-

malizace školství okresu a města.  

 Základní škola Mlýnská je úplná škola s 1. - 9. postupným ročníkem. Na hlavním pracoviš-

ti Mlýnská 1 jsou zřízeny třídy 1. stupně a  2. stupně. Na odloučeném pracovišti Masarykova 

4 jsou zřízeny jen třídy 1. stupně včetně veškerého vybavení a zabezpečení (školní družina, 

výdejna stravy, tělocvičny, hřiště). Mezi priority školy patří péče o žáky se speciálními vzdě-

lávacími potřebami ve specializovaných třídách a péče o individuálně integrované žáky 

v běžných třídách. 

Díky zapojení školy do projektů hrazených z evropských fondů získala škola moderní výu-

kové vybavení v jazykových učebnách, odborných učebnách, učebnách výpočetní techniky i v 

klasických třídách, takže může využívat moderní výukový software a interaktivní způsob vý-

uky včetně interaktivních učebnic. 

Jsme dobře vybaveni učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně doplňová-

ny a modernizovány. 

Součástí školy jsou tělocvičny, gymnastické sály, hřiště, jídelna s kuchyní, výdejna stravy, 

školní pozemky se skleníkem. U školy se nachází i parkoviště s vjezdem z hlavní ulice, které 

slouží zaměstnancům školy a zákonným zástupcům, kteří vyzvedávají své děti ze školy či  

K dispozici máme šatny s kamerovým systémem a kompletní sociální zázemí. 

Vlastníme chatu s lyžařským vlekem na Moravském Karlově. 

Škola je spádovou školou pro okolní obce a neúplné školy. Je umístěna v klidné části města 

v blízkosti parku a dosahu autobusového nádraží. Před školou jsou autobusové zastávky pro 

děti z Křemačova a Třeštiny. 

Škola nemá bezbariérový přístup. 

 

 

2.1 Charakteristika pedagogického sboru 

 

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupce ředitele, učitelé 1. a 2. stupně,  vychovatelky 

školní družiny a vedoucí školního klubu. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově 

je pestrý – od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru jsou zastoupeni pe-

dagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, a to především na 1. 

stupni. 

Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů (v této 

souvislosti je ve škole umístěna i schránka důvěry, již mohou žáci, kteří si nevědí rady se 

svými problémy, využívat), koordinátor enviromentální výchovy, předmětové komise skupin 

předmětů učitelů 2. stupně a metodické sdružení učitelů 1. stupně. 

Vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže je 

další prioritou naší školy, tudíž je kladen velký důraz na další individuální vzdělávání peda-

gogických pracovníků. Důležitými oblastmi vzdělávání jsou psychologie, pedagogika, mo-

derní metody v didaktice předmětů, jazykové kurzy a v neposlední řadě i práce s výpočetní a 

moderní didaktickou technikou ve vzdělávacím procesu žáků ( např. práce žáků a učitelů 

s interaktivní tabulí). 
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2.2 Charakteristika žáků 

 

          Kromě žáků z Mohelnice tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí (např. 

Třeština, Libivá, Studená Loučka, Újezd, Líšnice, Podolí, Křemačov, Moravičany…). Máme 

dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se SPU i žáků s jiným zdravotním postižením. 

Každý integrovaný žák má vypracován za základě doporučení PPP nebo SPC vlastní indivi-

duální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. 

 

Preferované školní akce a projekty  
 

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na ak-

tuální dění ve společnosti. Projekty jsou třídní, ročníkové či celoškolní. 

Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů: 

Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže - snaha o řešení palčivého problému 

Ozdravné  pobyty  v přírodě - chata na Moravském Karlově 

Lyžařské  kurzy žáků 7.tříd  

Prázdninový letní  tábor 

Plavecký výcvik ve dvou po sobě následujících ročnících 1.stupně 

Pedagogové vzájemně spolupracují na dalších školních projektech, např. 

Den Země - ekologické aktivity  

Ochrana člověka za mimořádných událostí – poznávání a získávání správných návyků řešení 

krizových situací 

Zápis do 1. třídy  s tematický m zaměřením 

Adaptační kurzy pro budoucí prvňáčky  

Školní akademie - dramatická, hudební, tělesná i výtvarná výchova žáků 

Zdravé zuby - 1. stupeň 

Doprava - 1.a 2.stupeň  

Regionální poznávání v oblasti kultury, sportu a turistiky - 1. stupeň 

Vánoční koledování 

Den otevřených dveří 

Kulturně-historická exkurze do Prahy pro třídní kolektivy 9. ročníků, 

jazykově-poznávací zájezd do Vídně, exkurze a kulturně-vzdělávací akce pro ostatní třídy. 

Projekt dlouhodobé mezinárodní spolupráce Comenius 

 
Volitelné, nepovinné předměty a kroužky 
 
V rámci ŠVP nabízíme našim žákům výběr z několika skupin volitelných předmětů (informa-

tika, sportovní hry, semináře z přírodovědných a společenskovědních předmětů, dramatická 

výchova, digitální  technologie, literární a filmový seminář, anglická konverzace…). 

Na škole je zřízen nepovinný předmět - náboženství. 

Nabízíme i volnočasové aktivity v rámci zájmových kroužků: 

 Dovedné ruce 

 Sportovní a pohybové aktivity 

 Hudební kroužek 

 Volejbal 

 Keramika 

 Dopravní kroužek 

 Jazykový kroužek Aj 

 Náprava SPU 

 Výtvarný kroužek 
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 Vybíjená 

 Školní noviny 

 

2.3 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a jinými subjekty 

 

Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských 

knížek, na třídních schůzkách, v době konzultačních hodin, případně osobně či telefonicky dle 

přání zákonných zástupců. 

Pro zákonné zástupce a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří. 

Zákonní zástupci a veřejnost jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školního ča-

sopisu, webových stránek školy (www.zsmlynska.cz), videoprojekcí ze života školy ve vysí-

lání Mohelnické televize, během třídních schůzek a v měsíčníku Zpravodaj města Mohelnice. 

Delegovaní zákonní zástupci žáků jednotlivých tříd tvoří výbor SRPDŠ, který se schází při-

bližně 3krát za školní rok. Vedením školy je informováno o činnosti školy, o výsledcích vzdě-

lávání, záměrech a dalším rozvoji. Zákonní zástupci se též vyjadřují k aktuálním problémům 

vzdělávání a výchovy dětí. 

Na základě zákona č.561/2004 Sb.§167 a §168 zřizovatel zřizuje Školskou radu, kde jsou 

zástupci rodičů, pedagogického sboru a zřizovatele. 

Úzce spolupracujeme s PPP Mohelnice, SPC Olomouc, Litovel, Zábřeh, Městem Mohel-

nice, v oblasti volby povolání s místními podniky Hella a Siemens a středními  školami. 

V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s knihovnou Mohelnice, ZUŠ, DDM Magnet, 

kinem, muzeem, městským kulturním střediskem a úřadem práce. 

Organizujeme nebo se účastníme řady kulturních a sportovních akcí, např. recitační, pě-

vecké, lehkoatletické a dopravní soutěže. Úspěchy žáků jsou prezentovány na Tabuli cti a 

webových stránkách školy. 

Jsme zapojeni do projektu Školní mléko a Ovoce do škol 

2.4 Servisní služby 

Školní družina  

Ve škole pracuje 5 oddělení ŠD a 1 oddělení ŠK. Každé oddělení má vlastní místnost vyba-

venou dle potřeb daného oddělení s ohledem na věk dětí. Provoz školní družiny i školního 

klubu zajišťují kvalifikované vychovatelky. 

Činnost je plně zájmová a rekreační, vychází z uspokojování potřeb dětí a přispívá k jejich 

aktivnímu odpočinku. Zajišťuje jim bezpečnost, rekreaci, zájmové vyžití v různých kroužcích: 

vaření, dovedné ruce, míčové hry, kopaná, pro starší děti počítače. Děti mají také dostatečný 

pobyt na čerstvém vzduchu.  

Zájmová činnost probíhá v učebnách školy - tělocvična, cvičná kuchyňka, učebny informati-

ky. 

 

Výchovné poradenství 

 

Výchovné poradenství zahrnuje tři oblasti působnosti. První oblastí je péče o žáky se zdra-

votním postižením - SPU, smyslovým či tělesným postižením, kteří jsou skupinově integro-

váni ve speciálních třídách nebo jsou individuálně integrováni do běžných tříd. Zde výchovný 

poradce poskytuje poradenskou činnost pro zákonné zástupce i učitele,  zajišťuje odborná 

vyšetření žáků v PPP a SPC. 

http://www.zsmlynska.cz/
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Druhou oblastí je prevence sociálně-patologických jevů jakými jsou například záškoláctví, 

drogy, šikana, závažné přestupky proti školnímu řádu, jejich řešení a prevence. Také zde je 

poskytována poradenská služba žákům i jejich zákonným zástupcům v koordinaci s prací me-

todika prevence sociálně-patologických jevů. Ve škole je instalována schránka důvěry. 

Třetí oblastí výchovného poradenství je volba povolání, která zahrnuje projekty, besedy 

k volbě povolání, informace o SŠ a přijímacím řízení, kontakty, webové adresy a individuální  

konzultace VP s žáky a jejich zákonnými zástupci. V rámci přípravy žáků na přijímací řízení 

zajišťuje škola  dle zájmu cvičné testy společnosti SCIO. Pro žáky 8. tříd byl zřízen  předmět 

Svět práce a volba povolání, který by měl žákům usnadnit jejich rozhodování. 

 

 

 

 

      

Poradenské centrum 

V rámci projektu „Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole“ 

registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 vzniklo na škole nově Poradenské centrum, kde je 

možno bezplatně využít služeb školního psychologa, speciálního pedagoga a poradce pro vol-

bu povolání. Centrum lze navštívit osobně, po telefonické domluvě, nebo s využitím interne-

tového poradenství. Služby poradenského centra mohou využívat žáci, jejich rodiče, zákonní 

zástupci i pedagogové. Kariérové poradenství je určeno především žákům 8. a 9. ročníku. 

Chceme však nabídnout pomoc i  žákům, kteří se nacházejí v těžkých životních situacích, jsou 

určitým způsobem znevýhodněni, mají problémy v kolektivu, s učením, nebo musí  řešit  nej-

různější osobní či vztahové problémy. 

 

Školní jídelna 

 

Školní jídelna vaří pro žáky 1. – 9. ročníku, zaměstnance školy a cizí strávníky. 

Strava se vyváží na Masarykovu ulici. 

Strávníci mají od roku 2006 možnost vybrat si ze dvou jídel objednávkovým systémem a 

v jídelně se prokazují čipem nebo kartou. Obědy se platí bezhotovostně přes účty nebo přímou 

platbou ve školní jídelně. Strava se přihlašuje a odhlašuje den dopředu.Školní jídelna má vy-

pracovaný svůj provozní řád. 

 

2.5 Vlastní hodnocení školy 

 

Vlastní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve  

škole.   

1. Oblasti hodnocení 

 materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání 

 průběh vzdělávání  

 spolupráce školy s rodinou žáka a širší veřejností 
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 vyučovací a školní klima 

 výsledky vzdělávání žáků  

 řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pra-

covníků 

 úroveň výchovné práce školy vzhledem k podmínkám a ekonomickým zdrojům  

Cíle a kritéria hodnocení 

      Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady 

pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. 

 Nástroje hodnocení 

 rozbor dokumentace školy (záznamy, deníky, kroniky…) 

 rozhovory s učiteli, rodiči, zaměstnanci školy, žáky 

 dotazníky pro rodiče, žáky a učitele 

 srovnávací prověrky, dovednostní testy 

 hospitace, vzájemné hospitace 

 analýza prací žáků, sešitů… 

 didaktické testy – ověřují znalosti a dovednosti žáků  

 diagnostické testy – testy školní úspěšnosti 

 ankety 

 výstupy z jednání školní rady 

 výstupy z jednání SRPDŠ 

 výstupy z realizovaných projektů 

 hodnocení výsledků žáků v soutěžích 

 záznamy z jednání s rodiči 

 záznamy ze schůzek Metodického sdružení a předmětových komisí 

 vyhodnocení práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 vyhodnocení programů protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů 

 prezentace školy na veřejnosti – akce pořádané školou 

 záznamy z pedagogických rad a pracovních porad 

 výroční zpráva o výsledcích pedagogického působení  

 výroční zpráva ekonomická 

 vlastní hodnocení školy  

 

Časové rozvržení hodnotících činností 

 hospitační činnost (v průběhu celého školního roku) 

 sebehodnocení práce učitelů a hodnocení ředitelem školy za minulý školní rok (začá-

tek škol. roku) 

 dovednostní vstupní testy žáků  (podzim) 

 testování Kvalita školy – Scio (dle potřeby) 

 srovnávací prověrky z M a Čj  v 3. – 9. ročníku  (průběžně, závěr školního roku) 

 dotazníky na : klima školy pro žáky, spolupráce školy s rodinou pro zákonné zástupce, 

vedení školy pro učitele (1x za 2 roky) 
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 Průběžně: rozhovory s učiteli a žáky, výstupy z jednání školské rady, analýzy žákov-

ských prací 

 

 

Zaměření hod-

nocení (oblasti) 

Spolupráce 

školy s rodinou 

Vyučovací a 

školní klima  

Vedení školy Výsledky vzdě-

lávací práce 

 

Cíle  

Spokojenost 

zák.zástupců s 

prací školy a 

zvýšení spolu-

práce. 

Spokojenost 

žáků ve škole. 

Spokojenost 

a spolupráce se 

zákonnými zá-

stupci. Spokoje-

nost pedagogic-

kého sboru.  

Dosažení co 

nejkvalitnějších 

výsledků odpo-

vídajících indi-

viduálním mož-

nostem žáků. 

 

Kritéria 

Spokojenost 

zák.zástupců 

s komunikací 

a informovaností 

školy. 

Zvýšení angažo-

vanosti zákon-

ných zástupců 

na životě školy. 

Spokojený žák 

a přátelská at-

mosféra školy. 

Důvěra žáků 

k učitelům 

a vedení školy. 

Bezpečnost pro-

středí školy. 

Spolupráce 

s širší veřejností. 

Vytváření pod-

mínek ke kvalit-

ní práci učitelů. 

Efektivní naklá-

dání 

s prostředky 

a zdroji školy. 

Postupné zlep-

šování výsledků 

jednotlivých 

žáků. 

 

Nástroje 

Rozhovor. 

Dotazník. 

Zápis do 1. třídy 

Pozorování 

Dotazník 

Rozhovor 

Rozhovor 

Dotazník 

Anketa 

Analýza žákov-

ských prací. 

Časový harmo-

nogram 

Průběžně rozhovor 

v rámci třídních 

schůzek  

1x za 2 roky 

dotazník 

Dotazník 1x 

za 2 roky 

Průběžně 

Průběžně  

 

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 

3.1 Zaměření školy  

 

    Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků i požadavků rodičů je za-

měření školy vyjádřeno v podobě 5 vzdělávacích priorit:  

 rozvíjet komunikační dovednosti žáků: 

 v mateřském jazyce 

 v cizím jazyce 

 v informačních a komunikačních technologiích 

 v sociálních vztazích  

 podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních akti-

vitách 
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 pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami - žákům s vývojovými poru-

chami učení 

 poskytovat kvalitní základní vzdělávání zaměřené na aktivní dovednosti žáků. 

 vychovávat žáky k odpovědnosti k sobě, druhým, přírodě a životnímu prostředí. 

 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. 

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. 

Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro 

další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. 

 

Klíčové kompetence Co to znamená pro školu 

 

Kompetence k učení 

 

Umožnit žákům osvojit si strategii učení 

a motivovat je pro celoživotní učení                                               

Ve vyučovacích hodinách klademe důraz 

na čtení s porozuměním, práci s textem růz-

ného charakteru (slovníky, učebnice, ency-

klopedie, tabulky, grafy), vyhledávání, třídě-

ní a hodnocení informací. 

Používáme základní metody přírodovědné 

práce (pozorování, pokusy, posuzování, pou-

žívání a porovnávání získaných poznatků). 

Rozvíjíme paměť žáků prostřednictvím nu-

merických výpočtů a osvojováním si nezbyt-

ných matematických vzorců a algoritmů. 

Žáky vedeme k vlastnímu plánování, organi-

zaci práce a sebehodnocení. 

Žáci poznávají smysl a cíl učení se cizímu 

jazyku, posuzují vlastní pokrok. Ve výuce 

upřednostňujeme individuální přístup k žá-

kům a pozitivní motivaci tak, aby žáci často 

prožívali pocit úspěchu a povzbuzujeme je-

jich nápaditost. 

Žáci se účastní různých soutěží a olympiád, 

kde plně využívají svých znalostí. 

Vysvětlujeme smysl a cíl učení, podporujeme 

samostatnost a tvořivost. 

Přesvědčujeme žáky o nutnosti celoživotního 

vzdělávání jako prostředku k dosažení osob-

ních cílů. 

Probírané učivo je převáděno do praktického 

života, aby děti viděly smysluplnost vzdělá-

vání. 

Ve výuce rozlišujeme základní učivo a rozši-

řující učivo. 

Vedeme žáky k poučení z vlastních i cizích 

chyb, učíme práci s chybou. 

Důraz klademe na trpělivost a povzbuzení 

žáků k vzdělávacím činnostem. 
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K získávání informací používají žáci moder-

ní techniku (počítače, internet).  

 

   

  

 

Kompetence k řešení problému 

 

Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, lo-

gickému uvažování a k řešení problémů                                  

Pomáháme žákům vnímat problémové situa-

ce ve škole i mimo školu – tyto situace ro-

zumně vyhodnotit a najít vhodné řešení. Pro-

blémy jsou proto, abychom je překonávali 

a tím obohacovali vědomostmi sebe i ostatní. 

Každý vyřešený problém nás posouvá vpřed. 

Hledáme jednoduché, ale i netradiční řešení 

problémových situací, využíváme matema-

tických poznatků a dovedností (odhady, mě-

ření, porovnávání). 

Pro řešení problémů využíváme informací 

z internetu, encyklopedií a dalších naučných 

textů úměrně věku žáků. 

Žáci se dle svých schopností a dovedností  

účastní soutěží (Pythagoriáda, matematický 

Klokan, Klokánek, Cvrček, olympiády …), 

kde řeší netradiční úlohy. 

Pro řešení problémových situací využíváme 

práci ve skupinách, rozvíjíme týmovou spo-

lupráci. 

Podporujeme samostatnost, tvořivost a logic-

ké myšlení. 

Společně s žáky kriticky hodnotíme různé 

varianty řešení problémů a hledáme cesty, 

jak problémům předcházet. 

Vedeme žáky k samostatnému rozhodování, 

zvažování důsledků svého rozhodnutí a také 

odpovědnosti za své rozhodnutí. 

Na školních i mimoškolních akcích sleduje-

me, jak žáci prakticky zvládají řešení pro-

blémů. 

 

  

 

 

 

Kompetence komunikativní 

      

Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci  

Rozvíjíme komunikační dovednosti žáků 

v mateřském jazyce, v informačních a komu-

nikačních technologiích a sociálních vzta-

zích. 

Vedeme žáky k vhodné a slušné komunikaci 

se spolužáky, učiteli a ostatními lidmi 

ve škole i mimo školu. 

Klademe důraz na kulturní úroveň komuni-
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kace v písemném i ústním projevu. Netoleru-

jeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé 

projevy chování žáků, zaměstnanců školy 

a rodičů. 

Učíme žáky naslouchat jiným, argumentovat 

a formulovat vlastní myšlenku před ostatní-

mi, vyslechnout a přijmout kritiku ostatních, 

vyvodit závěry pro své další jednání, podpo-

rujeme i sebekritiku. 

Učíme žáky porozumět různým typům textů 

a záznamů, obrazových materiálů, gest, zvu-

ků a jiných informačních a komunikačních 

prostředků a využívat je v praktickém životě. 

Vedeme žáky k prezentaci svých názorů 

a myšlenek ve školním časopise (Školní no-

viny).  

Podporujeme kamarádské vztahy a přátel-

skou komunikaci mezi žáky různých tříd, 

ročníků a věkových kategorií. 

Starší žáci připravují různé aktivity pro mla-

dší spolužáky (vítání žáků 1. tříd, výroba 

dárečků pro budoucí prvňáčky, Mikulášská 

nadílka, Vánoční koledování, divadelní před-

stavení, příprava a organizace Dne dětí). 

Učíme žáky společnému soužití a komunika-

ci během pobytů na školní chatě v Morav-

ském Karlově. 

 

 

       

 

 

Kompetence sociální a personální 

                        

Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, 

respektovat práci vlastní a druhých  

Preferujeme skupinovou výuku a kooperativ-

ní vyučování. 

Respektujeme individuální zvláštnosti žáka. 

Učíme žáky aktivně pracovat v různých tý-

mech, schopnosti střídat role ve skupinách, 

podílet se na utváření příjemné atmosféry 

v týmu, v případě potřeby se žáci snaží po-

skytnout  pomoc nebo o ni požádat. 

Učíme žáky sebeevaluaci a oceňování zkuše-

ností druhých, respektování různých hledisek 

problémů. Klademe důraz na spolupráci ve 

skupinách. Podporujeme integraci žáků 

se speciálními vzdělávacími  potřebami 

do třídních kolektivů. 

Netolerujeme a odmítáme případné projevy 

rasismu, xenofobie a nacionalismu, drogy 

a šikanu. 

Průběžně sledujeme sociální vztahy ve třídě, 
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zachováváme ohleduplnost a úctu. 

Vyžadujeme dodržování pravidel chování, na 

jejichž formulaci se žáci s pedagogy sami 

podílí. 

Zohledňujeme oprávněné zájmy rodičů. 

Podporujeme úzkou spolupráci všech peda-

gogických i nepedagogických pracovníků, 

rodičů a veřejnosti. 

Sociální kompetence vyvozujeme a rozvíjíme 

na praktických cvičeních (při pobytech 

na školní chatě v Mor. Karlově). 

 

 

 

 

 

Kompetence občanské 

                     

Připravovat žáky jako svobodné a zodpověd-

né osobnosti, uplatňující své práva a plnící 

své povinnosti  

Vychováváme žáky jako svobodné občany 

plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva 

a respektující práva druhých ve škole i mimo 

školu. 

Snažíme se vést žáky k odpovědnosti za svůj 

život, své zdraví a své životní prostředí. 

Učíme žáky respektovat a chránit naše ná-

rodní tradice, kulturní i historické dědictví. 

Pěstujeme a rozvíjíme jejich pozitivní postoj 

k uměleckým dílům a k hudbě, smysl pro 

kulturu a tvořivost. 

Učíme žáky aktivně se zapojovat do kultur-

ního a společenského dění. 

Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity 

(kulturní, sportovní, rekreační…) jako proti-

pól nežádoucích sociálně patologických jevů. 

Snažíme se vychovávat ohleduplné bytosti, 

které si uvědomují povinnost postavit se fy-

zickému i psychickému násilí a jsou schopné 

a ochotné účinně pomoci v různých krizo-

vých situacích.  

Podporujeme různé formální i neformální 

způsoby spolupráce s obcí, složkami integro-

vaného záchranného systému  (besedy, ukáz-

ky práce), využíváme pomoci a zkušeností 

odborníků ( PPP, výchovní poradci...). 

 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své 

schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat 

získané vědomosti a dovednosti při profesní 

Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své 

schopnosti. 

Žáky vedeme k utváření pozitivního postoje 

k práci. 

Výuku doplňujeme o praktické exkurze. 
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orientaci 

 

Učíme žáky chránit zdraví své i druhých při 

práci. 

Pomáháme žákům při volbě povolání různý-

mi formami (exkurze, besedy,filmy), sezna-

mujeme žáky s různými profesemi, vytváří-

me reálnou představu o budoucím povolání 

a dalším studiu. 

Vytváříme podnětné pracovní prostředí. 

Učíme žáky vážit si práce druhých. 

Jdeme žákům příkladem – plníme si své pra-

covní povinnosti. 

Dodržujeme pravidla bezpečnosti při práci 

s materiály, nástroji a vybavením, neplýtvá-

me jimi. 

Učíme žáky zodpovídat za výsledky své pra-

covní činnosti z hlediska kvality, hospodár-

nosti, funkčnosti, ochrany zdraví a životního 

prostředí. 

Vedeme žáky k využívání znalostí, doved-

ností a zkušeností z jednotlivých vzděláva-

cích oblastí při své přípravě na budoucnost. 

 

 

 

 

3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Specifické poruchy učení se vyskytují u poměrně značného procenta žáků a bývají prováze-

ny hyperaktivitou,    nesoustředěností, impulzivním jednáním, špatnou pohybovou koordinací 

a dalšími příznaky z oblasti psychomotorické, mentální a volní. Žáci se specifickými poru-

chami učení mívají nejčastěji potíže se čtením (dyslexie ), psaním (dysgrafie ) a pravopisem 

(dysortografie ). Většinou se nejedná o jeden druh poruch, symptomy se vzájemně prolínají 

a v průběhu trvání vykazují různou intenzitu. 

Vzdělávání žáků s SVP uskutečňujeme:  

- ve třídách samostatně zřízených pro tyto žáky s upravenými vzdělávacími programy 

- formou individuální integrace do běžných tříd 

 

Vytváříme žákům podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciál-

ních vzdělávacích potřeb. Žáky, u kterých se projevují příznaky některé specifické poruchy 

učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do PPP. Na základě vyšetření a doporučení 

poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče, kterou zajišťují speciální pedago-

gové. 

Při přípravě výuky vycházíme z individuálního plánu každého žáka a ze znalosti žákovy 

osobnosti. S návrhem IVP jsou rodiče předem seznámeni. 

Respektujeme  specifické problémy a pracovní tempo, individuálně s žákem pracujeme. 

Ve výuce využíváme ověřené postupy i nové metody náprav těchto poruch učení (speciální 

učebnice, výukové programy, kompenzační a didaktické pomůcky), žáky zařazujeme 

do vhodných skupin – jde o logopedickou péči, prostorovou orientaci a zapojujeme pravidelně 

relaxační cvičení k uvolnění psychického napětí. 
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Při klasifikaci přihlížíme k charakteru poruchy a hodnotíme s tolerancí. 

O veškerých výsledcích žáka informujeme rodiče, se kterými aktivně spolupracujeme. 

Vývoj speciálně vzdělávacích potřeb u těchto žáků je pravidelně sledován pracovníky PPP.  

 

3.3.1 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a talentovaných: 

 

Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vy-

žaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování, neboť tito žáci mají své specifické vzdě-

lávací potřeby, na které je nutno reagovat. Žáky motivujeme k rozšiřování základního učiva 

více do hloubky a k samostatnému projevu, především v těch vyučovacích předmětech, které 

reprezentují nadání dítěte. Ve výuce jsou pověřováni náročnějšími úkoly. 

Český jazyk 

- tvoří literární příspěvky do školního časopisu 

- reprezentují v recitačních soutěžích 

- tvoří referáty 

- jsou pověřováni vedením skupiny 

- napomáhají rozšiřovat komunikativní dovednosti slabších žáků 

Matematika  

- pracují s problémovými úlohami 

- řeší rébusy, kvízy, hlavolamy 

- zúčastňují se olympiád a soutěží: Pythagoriáda, Klokan, Cvrček 

- řeší náročnější samostatné úkoly ( referáty ze světa techniky, informatiky) 

- pracují na počítači 

Přírodovědné  předměty  

- vyhledáváme talentované žáky využitím SCIO testů od 6. ročníku 

- řeší náročnější samostatné úkoly, zajímavosti ze světa přírody, vlastivědné zajímavosti 

- zúčastňují se olympiád z fyziky, chemie, biologie, zeměpisu 

- používáme různé metody práce: kooperativní vyučování (práce ve skupinách)                       

- využívají internetu 

- pracují s encyklopediemi 

- účastní se dlouhodobých projektů (Tereza – Ozón, Globe )  

- zařazují se i do krátkodobých projektů (Den Země, Den Evropské unie ) 

- pořádáme výchovné a vzdělávací exkurze (arboretum, planetárium…) 

- pracují s interaktivní tabulí 

- své vědomosti i dovednosti dále mohou rozvíjet v rámci volitelných předmětů a zá-

jmových kroužků 

Výchovné předměty  

- žáci jsou zapojováni do zájmových aktivit organizovaných školou 

- reprezentují školu v hudebních, výtvarných a sportovních soutěžích 

- doporučujeme rodičům rozvíjet talent dětí v ZUŠ, sportovních kroužcích, DDM dle 

možností rodiny 

Žáci  s hudebním nadáním:  

- zapojujeme tyto žáky do činností v hodině – mohou doprovázet ostatní děti na hudební 

nástroj, předzpívávat písně… 

- dle schopností jednotlivých žáků jsou motivováni k tvorbě vlastní jednoduché skladby, 

či vlastního textu k dané písni 

- umožníme pořádání vlastních minikoncertů v rámci třídy 

Žáci s výtvarným nadáním:  

- zadáváme náročnější práce,volíme různé techniky  
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- podporujeme tyto žáky v mimoškolních aktivitách 

- využíváme projektovou tvorbu i skupinové vyučování, kde lze talent žáka prověřit ve-

dením a organizací práce ve skupině 

- ponecháváme dostatečný prostor pro sebehodnocení 

- tolerujeme osobitý výtvarný projev  

- experimentování s technikami 

Žáci pohybově nadaní: 

- umožníme talentovaným žákům dle zájmu a talentu věnovat se více individuálnímu či 

kolektivnímu sportu  

- motivujeme účastí na soutěžích v rámci školy i mimo ni 

- zapojujeme tyto žáky do předvádění cviků ostatním žákům 

Žáci manuálně zruční:  

- umožňujeme práci s netradičními materiály  

- uspořádáme výstavy výrobků těchto žáků v rámci školy 

 

S pedagogickým optimismem a taktem velmi důsledně přistupujeme k usměrňování výkyvů 

chování, které se často u těchto dětí objevují.V osobnostní výchově vedeme děti k toleranci, 

k ochotě pomáhat, uvědomit si svou nadprůměrnost v určité oblasti a také svoje nedostatky 

v jiné oblasti. 

 

3.3.2 Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním a ze sociálně 
znevýhodněného prostředí 

 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním posti-

žením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným po-

stižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním zne-

výhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními po-

ruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z ro-

dinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými 

jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení 

azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). 

 

 

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním  
 
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje:  

- v samostatných třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími 

programy;  

- formou individuální integrace do běžných tříd.  

Ve všech organizačních formách vzdělávání budeme vytvářet žákům podmínky pro jejich 

úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb.  

Z důvodu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění žáků budeme uplatňovat 

při jejich vzdělávání kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s 

modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody nachá-

zejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšo-

vání sociální komunikace a dalších specifických dovedností žáků.  

Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním vyžaduje 

odbornou připravenost pedagogických pracovníků, podnětné a vstřícné školní prostředí, které 

za přispění všech podpůrných opatření umožňuje žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, 
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směruje je k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, a tím podporuje 

jejich sociální integraci.  

Na úrovni ŠVP přizpůsobíme a upravíme vzdělávací obsah základního vzdělávání pro tyto 

žáky tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými mož-

nostmi těchto žáků. Ze stejného důvodu je možno stanovit i odlišnou délku vyučovací hodiny. 

Do ŠVP budou zařazeny speciální vyučovací předměty a předměty speciálně pedagogické 

péče odpovídající speciálním vzdělávacím potřebám žáků podle druhu zdravotního postižení 

nebo zdravotního znevýhodnění. Jde zejména o logopedickou péči, prostorovou orientaci 

a samostatný pohyb zrakově postižených, zrakovou stimulaci, práci s optickými pomůckami, 

zdravotní tělesnou výchovu, komunikační a sociální dovednosti apod. Uvedeme, jakých kom-

penzačních a didaktických pomůcek, speciálních učebnic, výukových programů bude ve 

vzdělávání využíváno.  

Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb a posuzování možností žáků se zdra-

votním postižením a zdravotním znevýhodněním a při jejich vzdělávání poskytují se souhla-

sem rodičů nebo zákonných zástupců žáka pomoc střediska výchovné péče, školská poraden-

ská zařízení zařazená do rejstříku škol a školských zařízení (pedagogicko-psychologické po-

radny, speciálně pedagogická centra  aj.) a odborní pracovníci školního poradenského praco-

viště (zejména speciální pedagog nebo psycholog).  

 

 

 

Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním 
znevýhodněním  
 
Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu budeme vycházet z konkrétního zjištění a 

popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Přestože lze nalézt v jednotlivých 

skupinách žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním společné charakteris-

tiky vzdělávacích potřeb a stejný druh speciálně pedagogické podpory, je třeba mít na zřeteli 

fakt, že se žáci jako jednotlivci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech 

liší. Proto i výuka předmětů speciálně pedagogické péče bude probíhat v souladu s principy 

individualizace a diferenciace vzdělávání.  

 

Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je po-

třebné zabezpečit tyto podmínky:  

 

- budeme uplatňovat  zdravotní hlediska a respektovat  individualitu a potřeby žáka;  

 

- umožníme využívat všech podpůrných opatření20 při vzdělávání žáků;  

 

- uplatníme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci čin-

ností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky;  

 

- zabezpečíme odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče;  

 

- zohledníme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků 

vzdělávání;  

 

- odstraníme v rámci možností  architektonické bariéry a provedeme potřebné změny, pří-

padně úpravy školního prostředí;  
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- spolupracujeme  s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zaříze-

ními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby budeme   

spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích 

plánů);  

 

-  budeme spolupracovat  s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postiže-

ním a zdravotním znevýhodněním;  

 

-  budeme podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky.  

 

Další podmínky týkající se vzdělávání žáků se zdravotním postižením:  

 

- umožníme  využití vyšší časové dotace (ve všech ročnících) k posílení předmětů, které 

vzhledem k postižení žáků vyšší časovou dotaci vyžadují;  

 

- umožníme  využití maximální týdenní časové dotace stanovené pro jednotlivé ročníky ve 

školském zákoně21 k zařazení předmětů speciálně pedagogické péče;  

 

- upravíme  a budeme  formulovat očekávané výstupy vzdělávacích oborů v jednotlivých 

obdobích tak, aby byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné, a těmto 

výstupům přizpůsobit i výběr učiva;  

 

- umožnit ve ŠVP – pokud zdravotní postižení žáka (žáků) objektivně neumožňuje realizaci 

vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru RVP ZV nebo jeho části – nahradit pří-

slušný vzdělávací obsah nebo jeho část příbuzným, případně jiným vzdělávacím obsahem, 

který lépe vyhovuje jeho (jejich) vzdělávacím možnostem (viz poznámky k RUP);  

 

- budeme uplatňovat alternativní formy komunikace – náhradní formy komunikace;  

 

- umožníme  v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga 

ve třídě nebo studijní skupině.  

 

3.3.3 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním  

 

Do této skupiny patří žáci , kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově od-

lišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Jsou to žáci z 

různých u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace (především 

azylanti a účastníci řízení o udělení azylu). Počet těchto žáků se ve školách stále zvyšuje. Ně-

kteří z těchto žáků se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou se-

tkávat s různými obtížemi pro svou jazykovou odlišnost nebo proto, že jsou hluboce ovlivněni 

svými rodinami a jejich kulturními vzorci, projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodno-

tové stupnici, stylu života, pojetí výchovy dětí, vztahu ke vzdělání apod. Žáci z rodinného 

prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi soci-

álně patologickými jevy. Proto je nezbytné i všem těmto žákům věnovat specifickou péči v 

rozsahu, který potřebují.  

Hlavním problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí již od vstupu do 

školy je ve většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka, což je příznačné 

pro většinu příslušníků menšin a etnik, u nichž vzdělávání neprobíhá v jejich mateřském jazy-

ce. U těchto žáků bude proto nutné nejen věnovat pozornost osvojení českého jazyka, ale i 
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seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně je 

však třeba zajistit těmto žákům, ve shodě se školským zákonem a za podmínek stanovených 

tímto zákonem, vzdělávání v jazyce příslušné národnostní menšiny a zajistit možnost získávat 

v průběhu školní docházky i takové informace, které jim umožní vybírat si z nich prvky pro 

budování své vlastní identity. K tomu je potřebné doplnit vzdělávací obsah specifickými ma-

teriály o historii, kultuře a tradicích jejich národnosti.  

Dlouhodobým cílem školy bude  integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevý-

hodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní 

společnosti. Proto je nezbytné, aby škola  vnímala jinou národnost, etnicitu či hodnotovou 

orientaci všech svých žáků a v rámci možností pružně reagovala na jejich kulturní rozdíly, 

případně vypracovala pro tyto žáky individuální vzdělávací plány, které by jejich potřebám 

maximálně vyhovovaly.  

 

Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním  
 
Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a mnohdy i sociálně znevýhodňujícího 

prostředí je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné pro-

středí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé spole-

čenské klima.  

Škola bude využívat výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způ-

soby organizace výuky, plánovat výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků 

různých kultur, etnik a sociálního prostředí.  

 

Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto pod-

mínky:  

 

- individuální nebo skupinovou péči;  

 

- přípravné třídy;  

 

- pomoc asistenta pedagoga;  

 

- menší počet žáků ve třídě;  

 

- odpovídající metody a formy práce;  

 

- specifické učebnice a materiály;  

 

- pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu;  

 

- spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem, sociálním pracovníkem, 

případně s dalšími odborníky.  

 

3.4 Průřezová témata 

 

3.4.1 Environmentální výchova 
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Charakteristika průřezového tématu 
 

      Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahu 

člověka a životního prostředí tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu 

k udržitelnému rozvoji  společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti 

i každého jedince. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

 

V oblasti vědomostí, dovednosti a schopnosti průřezové téma: 

 

- rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům 

lidských činností na prostředí 

- vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování 

- přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy 

k prostředí v různých oblastech světa 

- umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní od-

povědností ve vztazích k prostředí 

- poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jed-

nání občana vůči prostředí 

- ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného roz-

voje žádoucích i nežádoucích 

- napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evrop-

ské i mezinárodní úrovni 

- seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti 

- učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů 

- učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat 

a zdůvodňovat své názory a stanoviska 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 

- přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

- vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů 

- vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspek-

tivy dalšího vývoje lidské společnosti 

- podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí 

- přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání hodnot prostředí 

- vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí 

- vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví 

 

 

Tématické okruhy průřezového tématu 

 

     Environmentální výchova je členěna do tematický ch okruhů, které umožňují celistvé po-

chopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, k uvědomění si základních pod-

mínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. 

 

- Ekosystémy – les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční význam lesa); 

pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsob hospodaření na nich, pole 
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a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důleži-

tost pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské 

řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová roz-

manitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás); lidské sídlo – město – ves-

nice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); 

kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace 

až po dnešek) 

 

- Základní podmínky života – voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody 

a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě 

a u  nás, způsoby řešení); ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší 

a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost slo-

žek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny 

v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických 

druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy – biodi-

verzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úroveň, ohrožování a ochrana 

ve světě a u nás); energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský  

rozvoj,využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky); přírodní 

zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, prin-

cipy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírod-

ních zdrojů v okolí) 

 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí -  zemědělství a životní prostředí, 

ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické 

zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava 

a globalizace); průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vý-

voj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracované materiály a jejich působení, vliv právních 

a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl 

a udržitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, 

principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kul-

turních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, 

v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti; ochrana přírody při 

masových sportovních akcích – zásady MOV) změny v krajině k růstu ekologického 

vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den životního pro-

středí OSN, Den Země apod.) 

 

- Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využí-

vání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťo-

vání ochrany životního prostředí v obci – instituce, nevládní organizace, lidé); náš ži-

votní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsob jednání a vlivy na prostředí); aktu-

ální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvis-

losti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a pre-

zentace); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní 

a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost života 

na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny 

a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady je-

jich uplatňování ve světě, u nás)  
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Název tématické-

ho okruhu 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník. 

Ekosystémy 
 Prv - les 

  

Prv - les 

Prv - pole (vý-

znam) 

Prv - lidské sídlo 

 Prv - les 

      - pole, změny 

okolní  krajiny 

 Prv - vodní zdroje 

 Prv - lidské sídlo 

 Př - les 

     - pole 

 Vl - vodní zdroje 

 Vl,Čt - lid.sídlo 

 Vl - kulturní kraj. 

 Př - ekosyst.pásma 

 Př - moře; prales 

 Vl, Př - vodní zdroje 

 Vl, Čt - lid.sídlo 

 Vl - kulturní kraj 

Základní pod-

mínky života 

  

 M - vztah čl.k prostř. 

 výchova k živ. prostř. 

 Prv - voda 

 Prv - ovzduší 

 Prv - voda 

 Prv - ovzduší 

 Př - půda 

 Př, Čt - voda 

 Př, Čt - ovzduší 

 Př - půda 

 Př - ochr. biolog. 

druhů 

 Př - přírodní zdroje 

 Př, Čt - voda 

 Př, Čt - ovzduší 

 Př – půda, přírodní 

zdroje 

 Př - ochr.biolog.druh 

 Př - energie 

Lidské aktivity 

a problémy život-

ního prostředí 

 Prv - druhy dopravy 

 Prv - ekolog. zátěž 

 Prv - odpady  

 Čj - vztah člověka 

k  prostředí 

Prv - druhy dopra-

vy 

Prv - ekolog.zátěž 

Prv - odpady  

Prv - zemědělství 

a živ.prostř. 

Prv - ochrana pří-

rody 

Prv - změny v 

kraj. 

Prv - ochrana přírody 

Prv - změny v kraj. 

Prv - odpady 

 Př - ochrana přírody 

 Př - změny v kraj. 

 Př - odpady 

 Vl - druhy dopravy 

 Vl - globalizace 

dopr. 

 Vl - vliv průmyslu 

 Vl - ochrana kult. 

pam. 

 Př, Čt - změny 

v kraj. 

 Př - ochrana přírody 

 Př - změny v kraj. 

 Př - odpady 

 Vl - druhy dopravy 

 Vl - globalizace dopr. 

 Vl - průmysl. revol. 

 Vl, Př - Den Země 
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Vztah člověka 

k prostředí 

Prv -  ekologický pro-

blém  

 čl. za mimořádných 

 situací 

  

 Prv - ekologický 

problém  

 čl. za mimořád-

ných situací 

 možnosti a způ-

soby ochrany 

zdraví 

Prv - obec 

Prv - přírod.kult.obce 

 náš životní styl 

 ekologický problém  

 čl. za mimořádných 

 situací 

 možnosti a způsoby  

 ochrany zdraví 

 Př - obec 

 Př - přírod.kult.obce 

 náš životní styl 

 ekologický problém  

 čl. za mimořádných 

 situací 

 možnosti a způsoby  

 ochrany zdraví 

 Př, Vl, Vv 

 náš životní styl 

 ekologický problém  

 čl. za mimořádných 

 situací, možnosti 

a způsoby ochrany zdra-

ví 

 Př, Tv, Čt, Vv 

 nerovnoměr. života 

 mater. rozdíl. podm. 

 Vl, Př 
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Název tématické-

ho okruhu 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Ekosystémy 

Př - Řasy, fotosyntéza 

Z -Vodní zdroje, hydro-

sféra 

Z - Podnebí a vegetační 

pásy 

Ov - Naše obec (lidské 

sídlo) 

Př - Les 

Pč -Polní plodiny (po-

le) 

Př - Ryby (moře) 

Př - Hlodavci 

Ch – znečišťování vod  

Př - Biomy 

Př - Vnější geol. děje (voda, 

moře) 

Př - Ekologie 

Základní pod-

mínky života 

Př - Zákl. podmínky 

života 

Př, Z - Atmosféra 

Pč - Půda 

Ov - Ochrana vod 

M - Procenta 

Př - Ochrana ekosys-

témů 

Se - Globe (meteorolo-

gie) 

Ch – čistota ovzduší  

F - Atmosféra 

Pč -PH půdy 

F - Energie 

 

Př - Podz. voda 

Ch - Živ. prostředí 

Př - Vznik půd 

F, Ch - Energie 

Ch - Přírodní zdroje, paliva 

Lidské aktivity a 

problémy živ. 

prostředí 

Př - Ochrana přírody 

  

  

  

Ov - Kult. památky - 

ochrana 

Ov - Globální pro-

blémy 

RV - Život. prostředí 

Se - Odpady 

D - Průmysl. revoluce 

 

Př - Ekologie 

Z - Zemědělství  

a životní prostředí, odpady 

Vztah člověka k 

prostředí 
Ov - Naše obec 

Ov - Globální pro-

blémy 

 

Z - Přír. zdroje (naše obec) 

RV - Život. styl 

Př - Zdraví člověka 

Ch - Redoxní děje 

Ov - Globalizace 

Př - Regionální geologie 
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3.4.2 Osobnostní a sociální výchova 

 

Charakteristika průřezového tématu 
 

      Osobnostní a sociální výchova respektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby 

i zvláštnosti. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti 

a pomáhá mu hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě 

samému i k dalším lidem a světu. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  

- vede k porozumění sobě samému a druhým 

- napomáhá k zvládání vlastního chování 

- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 

- rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 

- utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 

- umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. kon-

fliktů) 

- formuje studijní dovednosti 

- podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

- pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým 

- vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

- vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 

- přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 

- napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů cho-

vání 

 

Tématické okruhy průřezového tématu 

 
Tématické okruhy osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou zamě-

řeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Pro jejich realizaci je užitečné zařazovat do vý-

uky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě vycházejí ze vzájemné do-

mluvy s nimi. Všechna uvedená témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných 

her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o živá setkání dotýkající se osobní existence, je třeba počítat 

s tím, že na různé věci budou mít žáci různé názory, že se může objevit odmítání témat či 

technik, ostych, případně, že některé hry tzv. "nevyjdou". Právě tyto okamžiky však bývají 

v Osobnostní a sociální výchově velmi užitečné, neboť nabízejí příležitost k přemýšlení 

o tom, co se děje. 

 

Osobnostní rozvoj  

 

- Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředě-

ní; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium 

- Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací 

o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co 
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ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; mo-

je vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí 

- Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace 

vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a stu-

dia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení 

- Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě sa-

mému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá 

organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování pro-

blému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích 

- Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, origina-

lity, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), 

tvořivost v mezilidských vztazích 

 

Sociální rozvoj  

 

- Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči od-

lišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí 

- Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie 

a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako re-

gulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy 

jako sociální skupiny) 

- Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člově-

kem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; 

dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v ne-

verbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup 

do tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); 

komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, 

přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní 

strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a mani-

pulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci 

- Spolupráce a soutěživost – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (sebere-

gulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, 

dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myš-

lení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komuni-

kace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj in-

dividuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence 

 

Morální rozvoj  

 

- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů a roz-

hodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí  problémy v mezilid-

ských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy 

v seberegulaci  

- Hodnoty, postoje, praktická etika – analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a je-

jich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spoleh-

livost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neo-

čekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích 

všedního dne 
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Název témat. 

okruhu              1.  ročník              2.  ročník               3.  ročník               4.  ročník              5.  ročník 

Osobnostní 

rozvoj 
 
 

Poznávání 

Prv, Čj - pozornost, soustředěnost  

Čj – cvičení smyslového vnímání, cvičení do-

vednosti zapamatování 

Prv  Čj,  M - řešení 

problémů, dovednost 

pro učení a studium 

Př, Vl , M - řešení problémů, dovednost pro uče-

ní a studium 

Sebepoznání 
Prv - já jako zdroj in-

formací     
Prv, Vv, Tv - moje tělo        Prv, Čj -  moje vztahy k druhým lidem 

Seberegulace Průběžně ve všech předmětech -  sebekontrola, sebeovládání,organizace vlastního času, plánování učení 

Psychohygiena Hv, Vv, Prv, Tv -  uvolnění, relaxace, předcházení stresu 

Kreativita Tv, Hv, Pč, Čj, Vv, Prv -   rozvoj kreativity, pružnosti a nápadů    

Sociální rozvoj  

Poznávání lidí  
M, Čj, Prv - rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, poznávání ve třídě, mimoškolní akce, pobyt 

Karlov 

Mezilidské 

vztahy 
Čj, Prv, Tv, Př - péče o dobré vztahy, empatie, respektování, podpora, pomoc, vztahy ve skupině 

Komunikace Průběžně ve všech předmětech -   řeč těla, znaků, slov, komunikace v různých situacích, pravda  x  lež 

Spolupráce a 

soutěživost 
Průběžně ve všech předmětech -  rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci 

Morální rozvoj      

Řešení problé-

mů 
Čj, Prv, M - řešení problémů, rozhodování při řešení problémů v mezilidských vztazích, seberegulace 

Hodnoty, posto-

je, praktická 

etika 

Tv -  odpovědnost, spo-

lehlivost, spravedlivost, 

respektování 

  Prv, Tv-  odpověd-

nost, spolehlivost, 

spravedlivost, respek-

tování 

Vv, Tv  -  odpovědnost, 

spolehlivost, spravedli-

vost, respektování 

Tv, Př, Pč  -  odpovědnost, spolehlivost, spraved-

livost, respektování 
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Název témat. 

okruhu 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní 

rozvoj 

        

Rozvoj schop-

ností poznávání 

HV, Vv, Tv, Ov – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 

Čj, M,Př, Z, D, F -  cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium  

Sebepoznání a 

sebepojetí 

OV - moje vztahy k druhým 

lidem; zdravé a vyrovnané 

sebepojetí 

  Ov - moje psychika (tempe-

rament, postoje, hodnoty), Př 

- moje tělo 

  

Seberegulace a 

sebeorganizace 

Ov, Tv - organizace vlastní-

ho času, plánování učení a 

studia; 

Ov, Tv - cvičení sebekon-

troly, sebeovládání – regu-

lace 

vlastního jednání i prožívá-

ní 

  Ov,Tv- stanovování osob-

ních cílů a kroků k jejich 

dosažení (volba povolání) 

Psychohygiena Tv-dovednosti zvládání stre-

sových situací (rozumové 

zpracování problému, uvol-

nění-relaxace, 

efektivní komunikace 

atd.);Vv,Hv-dovednosti pro 

pozitivní naladění mysli 

a dobrý vztah k sobě samé-

mu,  

Vv,Hv,Tv-dovednosti pro 

pozitivní naladění mysli a 

dobrý vztah k sobě samému 

Vv, Hv, Tv-dovednosti pro 

pozitivní naladění mysli a 

dobrý vztah k sobě samému, 

Ov-dovednosti zvládání stre-

sových situací (rozumové 

zpracování problému, uvol-

nění-relaxace, 

efektivní komunikace  

Vv,Hv,Tv - dovednosti pro 

pozitivní naladění mysli 

a dobrý vztah k sobě samé-

mu 

Kreativita Hv, Vv, Pč - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, 

schopnosti vidět věci jinak 

Sociální rozvoj   

Poznávání lidí Ov, Tv, Hv, Tv - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem, a hledání výhod v odliš-

nostech; chyby při poznávání lidí 
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Mezilidské 

vztahy 

Průběžně v Ov, Tv, Hv, Vv, Pč -péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled, na svět očima 

druhého, respektování, podpora, pomoc;  

Ov - lidská práva jako regulativ vztahů;vztahy a naše skupina/třída 

Komunikace Čj, Aj, Nj, Hv - cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i never-

bální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti(monolog-dialog)  

Ov-komunikace v různých situacích 

Spolupráce a 

soutěživost 

Ov, Tv - individuálních dovedností pro spolupráci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže 

a konkurence 

Morální roz-

voj 

  

Řešení problé-

mů a rozhodo-

vací dovednosti  

Ov, Pč - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí 

Ov, Tv, Čj - problémy v mezilidských vztazích 

Čj, M, F, Př, D, Z - zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů 

Ov, Tv - problémy v seberegulaci 

Hodnoty, po-

stoje, praktická 

etika 

Ov , Tv- analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu 

odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,  



30 

3.4.3 Výchova demokratického občana 

 

Charakteristika průřezového tématu 
 

Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. 

Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, 

demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit  žákovi konstruktivně řešit pro-

blémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, 

s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné 

komunikace a demokratických způsobů řešení. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 

- vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod  

- vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti 

- umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato 

rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků  

- rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační 

schopnosti a dovednosti 

- prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování 

- vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 

- vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému  postoji v životě 

- vychovává k úctě k zákonu 

- rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 

- učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 

- přispívá k utváření hodnot jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpo-

vědnost 

- rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů 

- motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 

- umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z růz-

ných úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze) 

- vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 

- vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 

 

Tématické okruhy průřezového tématu 

 

Tématické okruhy průřezového tématu jsou zaměřeny na utváření a rozvíjení demokratic-

kých vědomostí, dovedností a postojů potřebných pro aktivní účast žáků – budoucích dospě-

lých občanů – v životě demokratické společnosti. Při jejich realizaci je užitečné vycházet 

z reálných životních situací a doporučené obsahy tematický ch okruhů co nejvíce vztahovat 

k životní zkušenosti žáků. 
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- Občanská společnost a škola – škola jako model otevřeného partnerství a demokra-

tického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; způso-

by uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (vý-

znam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamen-

tů); formy participace žáků na životě místní komunity; spolupráce školy se správními 

orgány a institucemi v obci 

 

- Občan, občanská společnost a stát – občan jako odpovědný člen společnosti( jeho  

práva a povinnosti, schopnost  je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své po-

stoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina základních 

práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti; 

základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedl-

nost, diferenciace, různorodost); principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt 

k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje kon-

fliktů) 

 

- Formy participace občanů v politickém životě – volební systémy a demokratické 

volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako základní jednot-

ka samosprávy státu; společenské organizace a hnutí  

 

- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – demokracie jako 

protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie fungování 

demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam Ústavy jako 

základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů 

v osobním životě i ve společnosti 
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Název témat. ok-

ruhu              1. ročník              2. ročník               3. ročník               4. ročník              5. ročník 

Občanská společ-

nost a škola 

  

 Čj - Uplatňování demokratických principů 

 a hodnot v každodenním životě školy 

  

                  Prv - Školní řád 

  

Žákovská samospráva 

  Vl, Př, Tv 

  

 Vl, Př, Vv 

 žákovská samo-

správa 

  

  

  

 Občan, občanská 

 společnost a stát 

 

Prv - Práva dítěte 

          a povinnosti, školní řád 

Tv - příčiny nedorozumění a zdroje konflik-

tů 

  

Prv - občan jako 

odpovědný člen 

společnosti 

Př, Vl, Tv -  listina zákl. práv a svobod, 

práva a povinnosti občana 

Formy participace 

občanů v politic   

kém životě 

Exkurze na MěÚ 

Prv – obec jako 

zákl. jednotka 

 - společenské 

organizace 

Vl - volební sys-

tém 

  - společenské 

organizace 

Vl - různé pohledy  

 pohledu na události, 

 problémy (lokální, 

 národní, globální, 

 evropské) 

  

Principy demokra-

cie jako formy vlá-

dy a způsobu roz-

hodování 

 

Prv, Tv - způsoby řešení konfliktů 

Čj, Vl, Tv - způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním 

životě i ve společnosti 
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Název témat.okruhu             6. ročník            7. ročník               8. ročník              9. ročník 

Občanská společnost 

 a škola 

Ov - demokrat.vztahy 

     ve škole 

   - správní orgány a  

     instituce obce ve  

     vztahu ke škole 

Ov - demokrat.vztahy 

        ve škole 

 Ov - demokrat.vztahy 

        ve škole 

Ov - demokrat.vztahy 

        ve škole 

 - správní orgány a 

  instituce obce (např. 

  besedy s policií) 

  

 Občan, občanská 

 společnost a stát 

Ov - občan jako člen 

        společnosti 

Ov - občan jako člen 

        společnosti 

  

Ov + D Listina základ. 

             práv a svobod 

 Z + D minority 

Projekt/Ov Parlament 

 Ov + D Listina základ. 

     práv a svobod 

 Ov, D práva a povin. 

            občana 

 Ov, D politický 

            systém 

Formy participace 

občanů v polit. 

životě 

Ov - obecní samospráva 

+ komunální volby 

  

 Projekt - Ideální 

              město 

   

  

 Ov - parlamentární 

            volby + polit. 

            instituce v naší 

            zemi 

D - volební systémy 

 Aj + Nj - společenské 

       organizace a  

       hnutí 

 Ov + Př (rozvojová 

pomoc…) 

Principy demokracie  

 jako formy … 

Dě, Ov - zákl. kategorie 

 fungování demokracie 

Ov - zákl.kategorie 

  fungování demokracie 

  

 Ov - demokratické ře-

šení konfliktů a …. 

  

Dě, Z - vývoj ústavy  

   (ČSR - ČR) 
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3.4.4 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislos-
tech 

 

Charakteristika průřezového tématu 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi vzdělávacími 

oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvo-

jili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evrop-

ské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva 

a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí 

 

Přínos průřezového tématu 

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

- rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním 

odlišnostem mezi národy 

- prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů 

na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech 

- prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárod-

ních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů 

v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských 

práv 

- rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, na-

cházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech 

- rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, sebe-

realizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru 

- prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinui-

ty evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu  

- vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie; seznamuje 

s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s možnostmi jejich 

zpětného ovlivňování a využívání 

- vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků 

o osobnostní vzory 

- rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí 

v situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských per-

spektiv 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

- pomáhá překonávat stereotypy a předsudky 

- obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv roz-

šířených o možnosti volby  v evropské a mezinárodní dimenzi 

- kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života 

- utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti 

- podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám 

- upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost 
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Tématické okruhy průřezového tématu 

 

Tématické okruhy průřezového tématu podněcují zájem žáků o Evropu a svět 

a zprostředkovávají jim poznání Evropy a světa jako uspořádaného prostředí, měnícího 

se v čase, v němž se lidé setkávají, společně řeší problémy a utvářejí svůj život. Prostřednic-

tvím tematický ch okruhů si žáci zpřesňují obraz Evropy, uvědomují si souvislosti řešení běž-

ných situací občana s globálními problémy a možnosti utváření své vlastní životní perspektivy 

v evropském a globálním prostoru. 

 

- Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; 

místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé 

v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evro-

py 

- Objevujeme Evropu a svět – naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; 

mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život Evropanů a styl 

života v evropských rodinách; životní styl a vzdělávání mladých Evropanů 

- Jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské his-

torie; Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; čtyři svobody 

a jejich dopad na život jedince; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní orga-

nizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže 
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Název tématického 

okruhu  

  

  

          1. ročník 

  

  

          2. ročník 

  

  

          3. ročník 

  

  

          4. ročník 

  

  

          5. ročník 

Evropa a svět 

 nás zajímá 

Čj, Vv - rodinné 

příběhy 

Lv - vyprávění,  

příběhy 

Hv - hymna, 

cizí písničky 

Vv 

Čj, Prv, Vv, Pč, Cj - zážitky, zkušenosti z cest (dovolená, zájezdy), ze zájmových 

útvarů (sport, hudba…), z Evropy, popř. z celého světa 

Př, Vl - naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích 

Hv - písně jiných národů 

Objevujeme 

Evropu a svět 

 

  

Prv - domov 

       - naše obec 

Vv  - krajina 

          kolem nás 

       - naše vlast 

       - státní sym-

boly 

Prv - Člověk mezi lidmi 

      - naše vlast 

      - státní a Evrop. 

        symboly 

Cj - jazyková a komunikační výchovy 

Vl - naše vlast 

     - Česká repub-

lika 

     - obrazy 

z českých dějin 

Tv - Evropská 

unie 

  

  

Vl - naše vlast 

     - Evropa, svět 

     - Evropská 

unie 

     - evropští  

        občané 

Jsme Evropané 

  
Prv, Pč, Vv  

- tradice a zvyky 

Prv,  Aj  - Zvyky 

         a tradice 

Vl - obrazy 

z česk. dějin (ži-

vot Slovanů) 

     - kořeny  

       a zdroje ev-

rop. civilizace 

Vv, Aj - zvyky 

               a tradice 

Vl - občanství 

Př, Vv, Aj 

                             Tv - zájem o sport - evropské kořeny olympijských idejí 
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Název tématického 

okruhu  

  

  

          6. ročník 

  

  

          7. ročník 

  

  

          8. ročník 

  

  

          9. ročník 

Evropa a svět 

nás zajímá 

Ov, Rv, Vv, Aj – 

rodinné příběhy 

Čj, Ov, Rv - zvyky 

a tradice národů 

Evropy 

Aj, Nj - zážitky a zkušenosti z Evro-

py a světa 

Čj, Ov, Rv - zvyky a tradice národů 

    Evropy 

D, Vv - místa, události a artefakty 

v blízkém okolí mající vztah k evrop-

ským zemím  

Aj, Nj  - zážitky a zkušenosti z Ev

 ropy a světa 

           - místa a události v Evropě 

D, Vv - místa, události a artefakty  v 

blízkém okolí mající vztah  k evrop-

ským zemím 

Aj + Nj - zážitky a zkušenosti 

z Evropy a  světa 

           - místa a události v Evropě 

           - zvyky a tradice národů 

Evropy 

Př - globální problémy světa 

Objevujeme 

Evropu a svět 

D - naše vlast 

a Evropa 

Aj – anglicky 

mluvící země 

Z - naše vlast a Evropa 

   - Evropa a svět 

   - Den Evropy 

D - Evropa a svět 

   - naše vlast a Evropa 

AJ, Nj - Den Evropy a život 

             Evropanů 

Ov - státní symboly ČR 

Z - naše vlast a Evropa 

   - Evropa a svět 

   - Den Evropy 

D - Evropa a svět 

   - naše vlast a Evropa 

Aj, Nj - Den Evropy a život Evropa-

nů 

Př - lidské rasy 

Z - naše vlast a Evropa  

- Den Evropy  

- mezinárodní setkávání 

D - Evropa a svět 

   - naše vlast a Evropa 

   - evropské symboly 

Aj, Nj, Vv - životní styl 

      a vzdělávání mladých 

       Evropanů 

Ov, D, Vv - státní symboly  

       Evropské unie 

D - klíčové mezníky 

Jsme Evropané 

D+Vv - kořeny 

a zdroje evropské  

civilizace 

D - klíčové mezníky evropské histo-

rie 

D - klíčové mezníky evropské histo-

rie 

Vv,– evropská integrace, instituce a 

jejich fungování 

D - klíčové mezníky 

Vv, Z - evropská integrace, institu-

ce EU 

D, Ov, Vv, Z – evropská integrace, 

instituce EU a jejich fungování 
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3.4.5 Mediální výchova 

 

Charakteristika průřezového tématu 
 
Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jed-

nak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných 

médií (o jejich historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících pouče-

né, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná 

o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich ko-

munikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními. 

 

Přínos průřezového tématu 

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

- přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace 

- umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického 

odstupu od nich 

- učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného 

času 

- umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů 

- vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. 

zpravodajských) 

- umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v de-

mokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu) 

- vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě) 

- vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci 

- rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného 

a mluveného textu 

- přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu 

- přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

- rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních 

sdělení 

- vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnos-

ti za jeho naplnění 

- rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména 

o menšinách) i jednotlivci 

- napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpo-

vědnosti za způsob jeho formulování a prezentace 

 

Tématické okruhy průřezového tématu 

 

Tématické okruhy receptivních činností: 

 

- kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu ke zpra-

vodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od infor-

mativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a zábě-

rů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání 
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podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základ-

ních orientačních prvků v textu 

- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – různé typy sdělení, jejich rozli-

šování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktiv-

ním“ obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazova-

ných stereotypů, jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkuše-

nosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících 

ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje); identifikace společensky významných 

hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá; identifikace 

zjednodušení medializovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodaj-

ství, reklamě i zábavě) 

- stavba mediálních sdělení – příklady pravidelností v uspořádání medializovaných 

sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěv-

ků podle kritérií); principy sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní 

principy (význam a užitečnost, negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost); příkla-

dy stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších 

mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) 

- vnímání autora mediálních sdělení – identifikování postojů a názorů autora v media-

lizovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření ná-

zoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní 

vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru 

a hodnotového významu 

- fungování a vliv médií ve společnosti – organizace a postavení médií ve společnosti; 

faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování; způsoby fi-

nancování médií a jejich dopady; vliv médií na každodenní život, společnost, politický 

život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; role médií v každodenním 

životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, 

na postoje a chování; role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich 

význam); vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, spo-

lečnosti) ; role médií v politických změnách. 

 

Tématické okruhy produktivních činností: 

 

- tvorba mediálního sdělení – uplatnění  a výběr výrazových prostředků a jejich kom-

binací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných 

sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové 

médium; technologické možnosti a jejich omezení 

- práce v realizačním týmu – redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či interne-

tového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obo-

hacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmono-

gramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu; pravi-

delnost mediální produkce. 

 

 

 



40 

Název tématického 

okruhu: 

  

 1. ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník  5. ročník 

Kritické čtení 

a vnímání mediál-

ních sdělení 

 
Čj - rozdíl mezi zábavou, reklamou a zpravodajstvím, podstata mediálního  sdělení 

(cíl, pravidla) 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení 

a reality   
  

Prv  - zdravá výživa- ne-

podléhat reklamám, klama-

vá reklama 

Prv- klamavá reklama 
  

Př - výchova ke zdraví - vliv reklamy 

Stavba mediálních 

sdělení 
  

 

Čj - tvořit osnovy k tex-

tům 

Čj - sestavovat příspěvky podle krité-

rií, příklady mediálního sdělení 

Vnímání autora 

mediálního sdělení   

Fungování a vliv 

médií ve společnosti 

  

Čj - besedy v městské knihovně - práce s naučnou a zábavnou literaturou 

Čj, Prv - vliv médií na každodenní život jednotlivce a společnost, zmírňovat dopad negativních zpráv (2. – 5. roč.) 

Hv – vliv médií na kulturu 

Tvorba mediálního 

sdělení 

  
  
  
  
  

Čj - uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných 

a komunikačně vhodných sdělení, tvorba příspěvku pro školní časopis 

Př, Vl, Inf (5. ročník) - práce s internetem (referáty) 
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Název tématického 

okruhu: 

  

 6. ročník  7. ročník 8. ročník  9. ročník 

Kritické čtení 

a vnímání mediál-

ních sdělení 

Čj - pěstování kritického přístupu, hledání rozdílu mezi informacemi, výběr slov (hodnotící prvky) 

Hv - hudební aktuality, rozlišování zábavních – bulvárních  prvků 

  
Čj – chápání podstaty mediálního sdělení, identifikování základ-

ních orientačních prvků v textu 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení 

a reality 

  Čj – různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce Čj – rozdíl mezi reklamou a zprávou 

Stavba mediálních 

sdělení 

 Čj – práce s no-

vinami, časopi-

sem  

  

Vnímání autora 

mediálního sdělení   
Čj – výrazové prostředky a jejich uplatnění, jazyk autora 

Fungování a vliv 

médií ve společnosti 

  

Ov – vliv médií na každodenní život, společnost, politický život, role médií v politických změnách 

Hv – vliv médií na kulturu 

Tvorba mediálního 

sdělení 

Inf – technologické možnosti a jejich omezení ( Word, Excel, Internet …) 

Čj – hledisko pra-

vopisné, dopis 

Čj – výrazové prostředky, 

slovní zásoba 

Čj – uplatnění a výběr 

výrazových prostředků 

(slovní zásoba) 

 

Práce v realizačním 

týmu 

Vv – tvorba reklamy, plakátu 

Čj – příspěvky do školního časopisu 
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3.4.6 Multikulturní výchova 

 

 

Charakteristika průřezového tématu 
 
Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamo-

vat se s rozmanitostí různých kultur, jejich  tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmani-

tosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. 

Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozu-

mění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápá-

ní a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika roz-

víjí jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu 

seznamuje se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou 

skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spo-

lupráci. 

Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učite-

li a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Škola 

jako prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by 

měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní 

kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužáků - pří-

slušníků minorit. Tím přispívá k vzájemnému poznávání obou skupin, ke vzájemné toleranci, 

k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči „nepoznanému“. 

 

Přínos průřezového tématu 

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

- poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících 

v české a evropské společnosti 

- rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních kon-

taktů k obohacení sebe i druhých 

- učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, 

uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, 

názory i schopnosti druhých 

- učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny et-

nické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné 

- rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, ná-

boženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních 

skupin 

- rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci 

vzniku xenofobie 

- učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů 

a připravenosti nést odpovědnost za své jednání, 

- poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, et-

nikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj. 
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V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:  

 

- pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k od-

lišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních sociokul-

turních skupin a uznávat je 

- napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní soci-

okulturní zázemí 

- stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odliš-

nost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu 

- pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance s princi-

py života v demokratické společnosti 

- vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a ra-

sismu 

- učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu 

společnosti k minoritním skupinám 

 

 

Tématické okruhy průřezového tématu 

 

- Kulturní diference – jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; 

člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; pozná-

vání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména 

cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy sociokultur-

ních rozdílů v České republice a v Evropě 

- Lidské vztahy – právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat to-

lerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, soci-

ální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzá-

jemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); 

předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace 

jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu sluš-

ného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro 

harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého; lidská 

solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolekti-

vu třídy 

- Etnický původ – rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i je-

jich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých 

etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způ-

soby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti – jejich 

rozpoznávání a důvody vzniku 

- Multikulturalita – multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v bu-

doucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy 

jazyků a jejich rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odliš-

ných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího ja-

zyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání 

- Princip sociálního smíru a solidarity – odpovědnost a přispění každého jedince 

za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život 

v multikulturní společnosti; aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření 

společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní do-

kumenty 

 



44 

Název tématic-

kého okruhu 
        1. ročník          2. ročník            3. ročník             4. ročník         5. ročník 

 Kulturní dife-

rence 

Prv - jedinečnost  

každého člověka 

a jeho individuální 

zvláštnosti  

 Čj, Prv - jedineč-

nost každého člově-

ka 

  

 Prv -člověk jako  

 nedílná jednota tělesné 

 i duševní stránky 

 Vl, Čj - člověk jako  

 nedílná jednota tělesné 

 i duševní stránky, ale 

i jako součást etnika, 

jeho kulturní zakotvení 

 Vl, Čj - problémy 

 sociokulturních rozdílů 

v ČR a Evropě 

 Lidské vztahy 

 Prv, Tv - tolerance 

a spolupráce s jinými 

lidmi 

 Prv, Tv - integrace jedince v rodině, uplat-

ňování principu slušného chování  

 Čj, Vv, Vl, Tv - právo 

všech lidí žít společně 

a podílet se na spoluprá-

ci s jinými lidmi 

 Př, Vl, Vv, Pč,- kvalita 

mezilidských vztahů, 

tolerance, lidská solida-

rita 

 Etnický původ 

 Prv - odlišnost lidí 

a  jejich vzájemná 

rovnost 

 Hv, Vv - různé způsoby života etnických 

skupin 

 Vl, Vv – základní in-

formace o etnických 

skupinách v  ČR 

 Čj - národnostní menši-

ny 

 Vl - zákl.informace 

o etnických skupách v 

ČR i v Evropě 

 Multikulturalita   

  

 Cj - význam cizího jazyka jako nástroje dorozumění 

  

  

 Princip sociál. 

 smíru a solidari-

ty 

  

  

 Prv - otázky lidských práv  

Vl - nekonfliktní život 

v multikulturní společ-

nosti 

Př-otázky lidských práv, 

boj proti diskriminaci 

a předsudkům vůči et-

nickým skupinám 
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Název tématického 

okruhu 
             6. ročník              7. ročník              8. ročník             9. ročník 

Kulturní diference 

Hv, Čj - poznání vlastního kul-

turního zakotvení 

Aj – respektování zvláštností 

různých etnik 

 

Ov - člověk jako  

nedílná jednota tě-

lesné i duševní strán-

ky 

Hv - poznání vlastního 

kultur.zakotvení 

Ov, Z –základní problémy so-

ciokulturních rozdílů v ČR 

a Evropě 

Lidské vztahy 
Ov – důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích, vztahy mezi kulturami, význam 

kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti 

Etnický původ 

 

Z – právo všech lidí žít společně, lidská solidarita, různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa, projevy ra-

sové nesnášenlivosti 

HV – rovnocennost všech etnických skupin a kultur 

Multikulturalita 

Hv – multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování, 

Vv – multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti 

Aj, Nj – význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání 

Princip sociálního 

smíru a solidarity 

Ov – odpovědnosti a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám, otázka 

lidských práv 
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4 Učební plán 

 

4.1 Učební plán I. stupně 

 

 

Vzdělávací oblast Vyučovací 

předmět 

1. 2. 3. 4. 5.   Před. 

celkem 

Z toho 

DČD 

Jazyk a jazyková ČJ a literatura 7+2 8+2 7+2 7+1 6+1 43 8 

komunikace Anglický jazyk   3 3 3 9  

Matematika a její 

aplikace 

 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4 

Informační 

a komunikační tech-

nologie 

Informatika     1 1  

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2     

 Přírodověda    2 2 14  

 Vlastivěda    1+1 1+1  2 

Umění a kultura Hudební výcho-

va 

1 1 1 1 1   

 Výtvarná výcho-

va 

1 1 1 2 2 12  

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5  

Počet hodin 

v ročníku 

 20 22 24 26 26 118 14 

Nepovinné předměty Reedukace po-

ruch učení 

       

Anglický jazyk  1      

 

 

 

4.2 Poznámky k učebnímu plánu I. stupně 

 

 

Vyučovací jednotkou na 1. stupni je vyučovací hodina. 

V průběhu školního roku je občas zařazováno projektové vyučování při dodržování zásad 

hygieny školní práce (přestávky, relaxace…) 

 

Český jazyk a literatura 

- v 1. a 2. ročníku má předmět komplexní charakter 

- ve 3. až 5. ročníku je členěn: 

o komunikační a slohová výchova 

o jazyková výchova 

o čtení a literární výchova 

o čtenářská a informativní gramotnost 
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- psaní se vyučuje zpravidla v menších časových celcích, než je celá vyučovací hodina. 

O časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující. Předmět  ČJ je posílen 8 ho-

dinami z DČD. V 1. roč. je třída dělena na 2 skupiny v týdnu (v případě zvýšeného 

počtu žáků ve třídě). 

 

Anglický jazyk 

- ve 3. roč. je předmět koncipován jako úvodní  seznámení s jazykem, písemný projev 

je záměrně potlačen (nikoliv však zcela vyloučen) 

- třída může být dělena na skupiny 

 

Matematika 

-    ve 2. až 5. ročníku je předmět posílen o 4 hodiny z DČD 

-    finanční gramotnost 

 

Informatika 

- obsah výuky je zaměřen na seznámení s počítačem jako pracovním nástrojem 

 

Výchova ke zdraví 

- vzdělávací obsah je zařazen do vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“ 

 

Vlastivěda 

- ve 4. a 5. ročníku je předmět posílen o 2 hodiny z DČD 

 

Tělesná výchova 

- ve dvou po sobě jdoucích ročnících  probíhá výuka plavání (v rozsahu 30 vyučovacích 

hodin) 

 

Pracovní činnosti 

- předmět má komplexní charakter, vzdělávací obsah zahrnuje všechny tématické okru-

hy 

o práce s drobným materiálem   

o konstrukční činnosti 

o pěstitelské práce 

o příprava pokrmů 

 

- o výběru jednotlivých témat a organizaci výuky rozhodne vyučující tak, aby byly spl-

něny očekávané výstupy na konci 1. období 

 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Dopravní výchova, Obrana vlasti, 

Boj s korupcí –  zařazeny do oblasti Člověk a jeho svět, dále řešeno mezipředmětovými vzta-

hy, zařazením projektu 

 

Finanční gramotnost – zařazena do oblasti Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět 

 

Reedukace SPU  

 

- zřízena pro nápravu specifických poruch učení integrovaných žáků na 1. a 2. stupni 

základní školy dle návrhu PPP 

- vedena speciálními pedagogy 

- časová dotace 1 hodina týdně 
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Sexuální a rodinná výchova 

-  je realizována zejména prostřednictvím vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět.  

 

 

Člověk a jeho svět 
 

Místo, kde žijeme 

domov – prostředí domova, 

škola – bezpečná cesta do školy 

Lidé kolem nás 

rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační 

vztahy, život a funkce rodiny, 

soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, 

chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, 

právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, protiprávní jednání. 

Člověk a jeho zdraví 

lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly 

mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince, 

partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina a partnerství, biologické a 

psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality, HIV/AIDS (cesty přenosu), 

péče o zdraví, zdravá výživa – osobní, intimní a duševní hygiena – stres a jeho rizika, 

reklamní vlivy, 

osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, krizové situace (šikana, 

týrání, sexuální zneužívání, brutalita a jiné formy násilí, služby odborné pomoci). 
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4.3 Učební plán II. stupně 

  

 

 

Vzdělávací oblast Vyučovací 

předmět 

6. 7. 8. 9.   Min. 

čas. do-

tace 

DČD 

Jazyk a jazyková ČJ a literatura 3+1 4+1 4+1 4+1 15 4 

komunikace Anglický jazyk 3 3 3 3 12  

 Další cizí jazyk 

(německý,ruský) 

Aj pro rozvíjení 

cizího jazyka 

 0+2 0+2 

 

0+3 

0+2 

 

0+3 

 6 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 4 4+1 4+1 3+2 15 4 

Informační a ko-

munikační techno-

logie 

Informatika 1    1  

Člověk Dějepis 2 2 1+1 2  1 

a společnost Občanská výcho-

va 

1 1 1 1 11  

Člověk Fyzika 1+1 1 2 2  1 

a příroda Chemie   2 2   

 Přírodopis 2 1+1 1 1 21 1 

 Zeměpis 2 1 2 1+1  1 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1   

 Výtvarná výchova 2 2 1 1 10  

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2   

 Výchova ke zdra-

ví 

1 0+1 1  10 1 

Člověk a svět prá-

ce 

Pracovní činnosti 

 

1 1 0 

 

1 3  

Volitelné předmě-

ty 

Volitelné předmě-

ty dle nabídky 

Volba povolá-

ní,kariérové pora-

denství 

 0+1 0+1 

 

 

0+1 

0+2  4 

 

 

1 

Počet hodin 

v ročníku 

  

28 

 

30 

 

32 

 

32 

 

98 

 

24 

Celkem      122  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka volitelných předmětů 
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     Volitelné předměty      

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6. 7. 8. 9. Počet 

hodin 

Informační a komu-

nikační technologie 

Informatika I, II      

Jazyk a jazykové 

komunikace 

Cvičení z ČJ      

 Konverzace v Aj      

Matematika a její 

aplikace 

Cvičení z M      

Člověk a společnost Společenskovědní se-

minář 

     

 Osobnostní a sociální 

výchova 

     

 Etická výchova      

Člověk a příroda Fyzikální praktikum      

 Seminář z přírodověd-

ných předmětů 

     

 Seminář z přírodopisu      

 Seminář Globe      

 Seminář ze zeměpisu      

 Praktikum ze zeměpisu      

Umění a kultura Keramika      

 Dramatická výchova      

 Literární a filmový 

seminář 

     

 Mediální výchova      

Člověk a zdraví Pohybové hry I, II      

Člověk a svět práce Svět práce a digitální 

technologie 

     

 Svět práce - pěstitelství      

 Digitální technologie      

 Domácí nauky      

 Administrativa      

 Psaní všemi deseti      

 

 

 

4.4 Poznámky k učebnímu plánu II. stupně 

 

Vyučovací jednotkou na 2. stupni je vyučovací hodina. 

 

Český jazyk a literatura 

- Vzdělávací obsah má komplexní charakter, pro přehlednost je členěn do specifických 

složek 

o komunikační a slohová výchova 

o jazyková výchova 

o literární výchova 
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o čtenářská a informativní gramotnost 

- o časové dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující 

-  byla posílena o 1 hodinu z DČD 

Cizí jazyk 

Anglický jazyk 

- třída může být dělena na skupiny 

Další cizí jazyk 

Německý jazyk, Ruský jazyk 

      -     třída může být dělena na skupiny 

- byl posílen o 6 hodin z DČD 

Anglický jazyk – další cizí jazyk pro rozvíjení Cizího jazyka je v roce 2013/2014 zřízen 

v jedné skupině 8.ročníku v časové dotaci 3 hodiny týdně pro žáky se spec.vzdělávacími po-

třebami, v dalším školním roce pokračuje 3 hodinovou dotací 

Matematika - byla posílena o 1 hodinu z DČD 

Dějepis- byl posílen o 1 hodinu z DČD 

Fyzika- byla posílena o 1 hodinu z DČD 

Přírodopis- byl posílen o 1 hodinu z DČD 

Zeměpis- byl posílen o 1 hodinu z DČD 

Výchova ke zdraví 

- vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je realizován na 2. stupni  

základního vzdělávání v předmětu Výchova ke zdraví v 6. a 7. ročníku a v předmětu  

Přírodopis v 8. ročníku 

o byla posílena o 1 hodinu z DČD 

Pracovní činnosti 

- součástí vzdělávacího obsahu předmětu jsou tématické okruhy: 

o práce s technickými materiály 

o pěstitelské práce, chovatelství  

o provoz a údržba domácnosti 

o příprava pokrmů 

o svět práce 

o volba povolání 

- žáci třídy se dělí na 2 skupiny podle počtu žáků, od 6. ročníku většinou na chlapce 

a dívky 

o byla posílena o 1 hodinu z DČD 

 -    v 8.ročníku zařazen Svět práce a volba povolání 

Vyučovací předmět Přírodopis se vyučuje v 6., 7. a 9. ročníku, v 8. ročníku je část vzděláva-

cího obsahu součástí vzdělávacího předmětu Výchova ke zdraví. 

 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí,  Dopravní výchova 

je zařazena do oblasti Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, je řešena také 

mezipředmětovými vztahy nebo projekty 

  

Finanční gramotnost 

zařazena do oblasti Člověk a společnost, Matematika a její aplikace, Člověk a svět práce a 

volba povolání, Člověk a zdraví 

 

Boj s korupcí – zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, průřezových témat, Vý-

chovy k občanství  

Obrana vlasti – zařazena do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, průřezových témat, Vý-

chovy k občanství a v rámci mezipředmětových vztahů 
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Volitelné předměty – jsou plně hrazeny z DČD 

Cvičení z Čj a Cvičení z M – žáci navštěvují střídavě po týdnech oba předměty  

Osobnostní, sociální, mediální a etická výchova- jsou součástí nabídky volitelných předmětů 

7. – 9. roč., jsou řešeny i v rámci mezipředmětových vztahů a průřezových téma 

 

 Volba povolání, kariérové poradenství - je volitelný předmět pro žáky 8.ročníku s cílem 

inovace ŠVP a vytvoření e-learningových aktivit za podpory projektu Kariérové poradenství a 

psychologická pomoc žákům ve škole – reg.číslo: CZ.1.07/1.1.26/02.0002   

 

Sexuální a rodinná výchova 

-  je v základních školách realizována zejména prostřednictvím vzdělávacích 

oblastí Člověk a zdraví. Tyto vzdělávací oblasti jsou dále tematicky propojeny se vzděláva-

cími oblastmi Člověk a společnost, Člověk a příroda, s průřezovými tématy Osobnostní a so-

ciální výchova, Mediální výchova a tematicky zasahuje také do dalších vzdělávacích oblastí  a 

průřezových témat. 

 

Obsah učiva související se sexuální výchovou vyjmutý z výše uvedených vzdělávacích 

oblastí a průřezových témat: 

 

Člověk a zdraví 

 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství 

a rodičovství, 

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina. 

 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

dětství, puberta, dospívání – tělesné, duševní a společenské změny, 

sexuální dospívání a reprodukční zdraví – předčasná sexuální zkušenost, těhotenství a 

rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní identity. 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

tělesná a duševní hygiena – zásady osobní, intimní hygieny, 

ochrana před přenosnými a nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a 

úrazy – bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV / AIDS, 

hepatitidy, preventivní a lékařská péče). 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita – šikana 

a jiné projevy násilí, formy sexuálního zneužívání dětí, komunikace se službami 

odborné pomoci, 

bezpečné chování – komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém 

prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových situacích, 

manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, působení sekt. 

Hodnota a podpora zdraví 

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky zdraví a jejich interakce, základní 

lidské potřeby a jejich hierarchie (Maslowova hierarchie potřeb), 

podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, odpovědnost jedince za zdraví. 

Osobnostní a sociální rozvoj 

sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztahy k druhým lidem, zdravé 

a vyrovnané sebepojetí, 
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seberegulace a sebeorganizace činností a chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, 

sebeovládání a zvládání problémových situací, 

psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání 

pomoci při problémech, 

mezilidské vztahy, komunikace a kooperace – respektování sebe sama i druhých, 

morální rozvoj – dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích, pomáhající 

a prosociální chování. 

 

Člověk a společnost 

 

Člověk ve společnosti 

lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné 

postavení mužů a žen, 

vztahy mezi lidmi – osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace; konflikty 

v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti, 

zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla 

chování. 

Člověk jako jedinec 

podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; 

osobní vlastnosti, 

vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i 

druhých lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení, stereotypy v posuzování druhých lidí, 

osobní rozvoj – adaptace na životní změny. 

 

 

Člověk a příroda 

 

Biologie člověka 

fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování člověka, 

anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla, 

nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení 

běžných nemocí, 

životní styl – pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka. 

 

Průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, 

psychohygiena. 

Sociální rozvoj poznávací schopnosti, mezilidské vztahy, komunikace. 

Morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje, praktická etika. 

Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality, fungování a vliv médií ve společnosti. 

Multikulturní výchova kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, prin-

cip sociálního smíru a solidarity. 
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5 Učební osnovy 

 

5.1 Jazyk a jazyková komunikace 
 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vý-

chovně 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, vhod-

ně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. 

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzděláva-

cích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk
1
. Kultivace jazykových 

dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné ne-

jen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dal-

ších 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 komuni-

kaci 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 vý-

chovy 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 kritic-

ky 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 spi-

sovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková vý-

chova 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 

                                                 
1
  Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Vzhle-

dem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro výuku Další-

ho cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech  pro upevňování a rozvíjení Cizího jazyka. 
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názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získá-

vají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produk-

ce literárního textu. Žáci dospívají  k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně 

ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. 

Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatic-

ké výchovy, zařazené v RVP ZV jako doplňující vzdělávací obor. 

Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesa-

hují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový zá-

klad 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. 

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Spo-

lečného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání 

cizího jazyka
2
. Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2, vzdělávání v 

Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského refe-

renčního rámce pro jazyky)
3
. 

Úspěšnost jazykového vzdělávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzdělávání v 

jazyce mateřském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura 

žáků stane předmětem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzdělávání. 
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompe-

tencí tím, že vede žáka k: 

 pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjedno-

cujícího činitele národního společenství  

 pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobní-

ho 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 

                                                 
2
  V tomto období je důraz kladen na ústní komunikaci a vytváření základu ( zejména ve fonetice a syntaxi) pro další osvo-

jování jazyka. Rovněž je cílem  rozvoj jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému a případně dalším jazykům. 
3  Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, sociolingvistické, 

pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným ja-

zykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky. 

 Úroveň A2: Žák – rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně 

týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Komunikuje pro-

střednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných 

skutečnostech. Popíše jednoduchým způsobem svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitostí týkající se jeho 

nejnaléhavějších potřeb.  

 Úroveň A1: Žák – rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním 

potřebám, a tyto výrazy a fráze používá. Představí sebe a ostatní a klade jednoduché otázky týkající se informací osobní-

ho rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky. Jednoduchým způsobem 

se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci. 
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 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 
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5.1.1 Český jazyk a literatura 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

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 prolí-

ná. 

Výuka Českého jazyka a literatury je zařazena do všech ročníků 1. a 2. stupně, v 1. ročníku 

má časovou dotaci 9 hodin týdně, v 2. ročníku 10 hodin týdně, ve 3. ročníku 9 hodin týdně, 

ve 4. ročníku 8 hodin týdně, v 5. ročníku 7 hodin týdně. V 6. - 9. ročníku má 4 hodiny týdně, 

v 8 a 9. ročníku může být výuka posílena o disponibilní hodinu Cvičení z českého jazyka. 

 

Vyučování probíhá většinou ve třídách, někdy v učebně informatiky, neboť využíváme 

všech dostupných výukových programů a internetu, či v učebně s interaktivní tabulí. 

 

V Komunikační a slohové výchově je hlavním cílem rozvíjení komunikačních schopností 

žáků, jejich tvořivosti a fantazie. Žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst 

s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyše-

ného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky 

posoudit jeho obsah.  

 

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné 

podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy, aktivně obohacují svou 

slovní zásobu, učí se aplikovat znalosti ve svém projevu a vyjadřovat se jasně a srozumitelně, 

komunikovat s okolním světem.  

 

V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se 

vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názo-

ry o přečteném díle české i světové literatury. Cílem je podnítit žáky k vlastní četbě literatury 

přiměřené jejich věku, rozvíjení citů, pochopení mezilidských vztahů, rozpoznání dobra a zla, 

rozvoj estetického cítění a rozpoznání literárních hodnot od braků. 

 

Do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura jsou zařazena průřezová témata: Osob-

nostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evrop-

ských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Medi-

ální výchova. 

 

Očekávané výstupy předmětu 

 
 Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 

 

KOMUNIKAČNÍ  A  SLOHOVÁ  VÝCHOVA 
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 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 

 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškol-

ních situacích 

 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje 

vlastní písemný projev 

 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 

 

JAZYKOVÁ  VÝCHOVA  

 

 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé 

a krátké samohlásky 

 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem sou-

řadná, nadřazená a podřazená, vyhledává v textu slova příbuzná 

 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost 

 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

 užívá v mluveném projevu správně gramatické tvary podstatných jmen, přídavných 

jmen a sloves 

 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími vý-

razy 

 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné 

jazykové i zvukové prostředky 

 odůvodňuje a píše správně:  i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných 

souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo mor-

fologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních 

jmen osob, zvířat a místních pojmenování 

 

LITERÁRNÍ  VÝCHOVA 

 

 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností 
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1. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

Období praktické přípravy žáků na čtení a psaní 

- umí přirozeně navázat řečový kontakt 

s dětmi i dospělými 

- dokáže vyprávět o svých zážitcích 

- přednáší zpaměti krátké literární texty 

přiměřené věku 

- vyjadřuje hlasem a pohybem své emoce a 

prožitky 

- v mluveném projevu správně dýchá a volí 

vhodné tempo řeči 

- dokáže pozorně naslouchat mluvenému 

projevu 

- aktivně zaznamenává slyšené a reaguje 

otázkami 

- orientuje se v prostoru (nahoře, dole, 

vpravo, vlevo) 

- zvládá základní hygienické návyky při 

čtení 

- vyvozuje první souhlásky a samohlásky 

- rozlišuje první psací a tiskací písmena, 

malá a velká 

- umí vyvozená písmena vyslovit a přečíst 

- skládá a rozkládá slabiky a jednoduchá 

slova 

- čte slabiky a jednoduchá slova 

- rozlišuje a přečte délku samohlásek 

- zvládá základní hygienické návyky spo-

jené se psaním 

- má dostatečně uvolněnou ruku 

- umí napsat první malá psací písmena 

- dokáže přepsat tiskací písmo do psané 

Mluvený projev - pozdrav, oslo-

vení, omluva, prosba 

 

 

 

 

 

 

 

Naslouchání 

 

 

 

 

 

Čtení, písmena m, l, s, p, a, e, i, 

o, u, t, j, n, y 

 

 

 

 

 

 

skládání slabik 

 

čtení otevřených a uzavřených sl. 

á, é, í, ó, ú, ů 

Psaní, správné sezení, držení 

psací potřeby, hygiena zraku 

uvolňovací cviky 

Platí pro období celého 
prvního ročníku: 

MV – besedy v knihovně 

EV – Lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí – 

vztah člověka k prostředí 

(projekt Den Země) 

OSV – Sociální rozvoj – 

komunikace, vzájemné 

poznávání, mezilidské 

vztahy; Osobnostní rozvoj 

– rozvoj schopnosti pozná-

vání, kreativita 

MKV – Kulturní diferenci-

ace, jedinečnost člověka, 

lidské vztahy 

Projekt Adopce na dálku 

Živá abeceda 

vyprávění, rozhovor 

 

 

 

 

 

 

 

sluchová analýza a syntéza 

 

 

 

 

 

 

 

manipulace s písmeny a slabikami, 

krychle s písmeny, obrázková abeceda, 

písmenkové pohádky, říkadla 

 

 

 

 

 

 

bzučák 

 

 

průpravné uvolňovací cviky 
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1. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

podoby  

- Slabikářové období 

- rozumí přiměřenému sdělení, zapamatuje 

si jeho smysl 

- využívá základní komunikační pravidla 

- vyslovuje pečlivě, výrazně artikuluje 

- opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou 

výslovnost 

- poznává a čte zbývající malá a velká 

písmena  

- čte slabiky, slova, jednoduché věty 

- tvoří jednoduché věty 

- využívá náležitou intonaci, hlasitost a 

tempo 

- dokáže dramatizovat jednoduchý text 

- dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle 

obrázkové osnovy 

- vyjadřuje své pocity z přečteného 

- zdokonaluje čtení s porozuměním 

- naučí se zpaměti básničku 

- dokáže básničku recitovat 

- rozlišuje psací a tiskací písmena 

- umí napsat psací písmena velké a malé 

abecedy 

- zvládá napsat slabiky, slova, jednoduché 

věty – opis 

- dokáže přepsat tiskací písmo do psané 

podoby 

- dokáže psát diktát jednoduchých slov 

Mluvený projev 

 

oslovení, zahájení a ukončení 

dialogu, střídání rolí mluvčího a 

posluchače 

 

 

Čtení a literární výchova 

 

slova se dvěma souhláskami, 

slabikotvorné r, l, slabiky di, ti, 

ni, dy, ty, ny, dě, tě, ně, bě, pě, 

vě, mě 

 

kniha – básník, spisovatel, říka-

dlo, rozpočítadlo, hádanka, bá-

seň, pohádka; divadelní předsta-

vení – herec, divák; 

rytmus a rým, vytleskávání, 

skandování 

Psaní 

zbývající probraná písmena 

opis 

přepis 

 

diktát 

 

 Slabikář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poslech liter. textů, CD nahrávek, ná-

vštěva divadelních představení 

 

 

 

recitační soutěž 
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1. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

a vět 

 

2. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- rozpozná jednotlivé hlásky a písmena 

- skládá všechny druhy slabik 

- dokáže hlasitě přečíst jednoduché věty se 

správnou intonací 

- správně přečte délku samohlásek 

-  

opakování : 

opakování učiva z prvního roční-

ku, vyprávění pohádky podle 

obrázků, skládání slov z písmen 

VDO - uplatnění demokra-

tických principů a hodnot 

v každodenním životě ško-

ly 

 

- rozlišuje psací a tiskací písmena a číslice 

- zvládne opis a přepis jednoduchých slov 

a vět 

psaní velkých a malých písmen 

abecedy, psaní jednoduchých 

slov a vět, tvoření vět ze slov, 

vyprávění zážitků z prázdnin 

  

- rozlišit druhy vět – oznamovací, tázací, 

rozkazovací, přací 

- dokáže je přečíst se správnou intonací a 

napsat za každou větu odpovídající inter-

punkční znaménko 

věta :  

mluvíme a píšeme ve větách, 

rozlišujeme druhy vět, oznamo-

vací, tázací, rozkazovací a přací, 

správné psaní interpunkčních 

znamének na konci vět, nácvik 

správné intonace při čtení vět 

VDO - řešení konfliktů, 

správné pokládání otázek, 

odpovědí 

 

- ví, z čeho se skládá věta a z čeho slovo, 

ví, že každé slovo něco znamená 

slovo: věty se skládají ze slov, 

každé slovo něco znamená 

  

- dokáže slova uspořádat do jednoduché 

věty ( přiměřený počet přiměřených slov) 

pořádek slov ve větě   

- ví, co je předložka, jak je čteme a jak 

píšeme, začíná psát jednoduchý diktát 

v přiměřeném čase 

předložky – píšeme je zvlášť, 

čteme je se slovem dohromady, 

psaní a čtení předložek 
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- dokáže podle obrázků popsat situaci, pří-

padně vymyslit jednoduchý děj 

vyprávění podle obrázků, oboha-

cování slovní zásoby 

OSV - osobnostní rozvoj  

- drží správně pero, má správný sklon seši-

tu, správně sedí, ovládá správnou techni-

ku psaní písmen a jejich správný tvar 

psaní : správné psaní písmen, 

technika psaní, uvolnění ruky, 

správné sezení, držení pera 

 Držení pera, sklon sešitu zohledňujeme 

podle individuálních potřeb žáka 

- umí tvořit slova opačného významu  -  

(slova protikladná), umí tvořit slova stej-

ného nebo podobného významu -  (syno-

nyma), umí tvořit slova nadřazená, pod-

řazená, souřadná 

význam slov: porovnává význa-

my slov, zvláště slova opačného 

významu a slova významem sou-

řadná, nadřazená a podřazená 

  

- umí rozdělit slova na konci řádku, dělení 

slov na slabiky, dokáže napsat jednodu-

chý diktát, samostatně si ho překontrolo-

vat 

slova se skládají ze slabik, sklá-

dání a rozdělování slov, rozdělo-

vání slov na konci řádku, počet 

slabik ve slovech 

MKV - tolerance jiných 

lidí k nám a naše tolerance 

k jiným lidem 

 

- dokáže samostatně vyprávět podle obráz-

kové osnovy, dokáže správně řadit věty 

do textu 

čtení – zrychlování tempa čtení, 

správné slabikování,nácvik in-

tonace, čtení předložek, nácvik 

čtení s porozuměním, obohaco-

vání slovní zásoby, vypravování  

o přečteném textu 

  

- zvládá psaní velkých písmen na začátku 

věty a v typických případech vlastních 

jmen (osob), zvládá psaní číslic 

psaní číslic, velkých písmen, 

vlastních jmen 

  

- rozlišuje hlásku a písmeno, dokáže rozli-

šit samohlásky a souhlásky, samohlásky 

krátké a dlouhé a dvojhlásky 

hláska – písmeno, napsaná hlás-

ka je písmeno, samohlásky krátké 

a dlouhé 

  

- píše správně ú, ů psaní ú,ů   

- samostatně vyjádří vlastní pocity, základ-

ní formy společenského styku 

projekt  Vánoce – vypravování 

podle obrázků, dialog, komuni-

kační pravidla zdvořilé vystupo-

OSV - osobnostní rozvoj, 

hodnocení vlastní práce       
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vání - sloh 

- napíše slovo podle obrázku, přepíše jed-

noduchý text, opíše jednoduchou báseň 

přepis a opis textu EV - příroda v básních a 

v próze, důraz na její 

ochranu, zachování zdravé-

ho životního prostředí 

 

- třídí souhlásky na měkké, tvrdé a obojet-

né, píše správně y,ý po tvrdých souhlás-

kách a píše správně i, í po měkkých sou-

hláskách 

rozdělení souhlásek – souhlásky 

tvrdé, měkké a obojetné, psaní y, 

ý po tvrdých souhláskách, psaní 

i,í po měkkých souhláskách 

  

- dokáže popsat předmět nebo zvíře podle 

jednoduché osnovy 

jednoduchý popis předmětu nebo 

zvířete 

  

- odůvodňuje a píše správně slabiky dě, tě, 

ně, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický 

šef 

slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě  
doplňování háčků a čárek do tex-

tu  

  

- umí odůvodnit spodobu na konci slov  párové souhlásky na konci slov 

– spodoba, procvičování, odů-

vodňování   

  

- dokáže samostatně vyjádřit své pocity a 

také spokojenost se svojí vlastní prací 

obohacování slovní zásoby, jasná 

formulace myšlenek, správná 

výslovnost 

OSV - komunikace, mezi-

lidské vztahy 
 

- dokáže napsat i obtížnější tvary písmen 

Q, q, X, x zachovává správnou techniku a 

přiměřenou rychlost psaní, zvládá dopo-

sud probrané učivo 

zrychlování tempa práce za dodr-

žení pečlivosti, obtížné tvary 

písmen Q, q, X, x, opakování 

probraného učiva 

MV - uplatnění a výběr 

výrazových prostředků, 

jejich uplatnění pro tvorbu 

věcně správných a komuni-

kačně vhodných sdělení 

 

- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frá-

zování a tempu literární texty přiměřené 

věku, vyjadřuje své pocity z přečteného 

textu  

literární výchova – rým, verš, 

spisovatel, básník, čtenář, zážit-

kové čtení a naslouchání 

VDO - děti jsou literaturou 

vychovávány 

v demokratického občana 
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- rozlišuje vyjadřování v próze a ve ver-

ších, odlišuje pohádku od ostatních vy-

právění, pracuje tvořivě s literárním tex-

tem podle pokynů učitele a podle svých 

schopností 

poslech literárních textů, báseň, 

pohádka, tvořivé činnosti 

s literárním textem 

dramatizace různých textů  

MV - besedy v městské 

knihovně, práce s naučnou 

a zábavnou literaturou       

EGM - příběhy o životě 

dětí v jiných zemích Evro-

py 

 

 

3. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- zná stavbu věty a slova, rozlišuje 

druhy vět                                            
Opakování a rozšíření učiva 

z druhého ročníku 

věta, slovo, slabika, hláska 

druhy vět 

OSV – smyslové vnímání, pozor-

nost, soustředění; cvičení dovedností 

zapamatování, řešení problémů 

 

- ovládá psaní i, y, po tvrdých a 

měkkých souhláskách 

psaní i, y po tvrdých a měkkých 

souhláskách 

  

- zdůvodňuje a používá správně 

psaní     párových souhlásek na 

konci a uvnitř slova 

spodoba na konci a uvnitř slova   

- umí abecedu 

- dokáže řadit slova podle abecedy 

- rozezná větu jednoduchou a sou-

větí 

Abeceda 

 

Věta jednoduchá, souvětí 

  

 

- rozlišuje zvukovou a grafickou 

podobu slova 

- čte se správným slovním přízvu-

kem 

- rozlišuje kořen 

Stavba slova a slovní přízvuk 

kořen, část předponová, příponová 

  

- rozlišuje, vyjmenuje řady vy-

jmenovaných slov 

- zná obojetné souhlásky 

- zdůvodňuje a snaží se psát 

správně i, y po obojetných sou-

Vyjmenovaná slova 

po z, b, l, m, p, s, v 

opakování , shrnutí učiva 
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hláskách uvnitř slov 

- rozlišuje slovní druhy 

v základním tvaru 

- pozná předložky, dokáže napsat 

předložku s podstatným jménem 

Tvarosloví 

druhy slov, slova ohebná, neohebná 

  

- užívá v mluveném projevu 

správné gramatické tvary pod-

statných jmen, 

- vyhledává podstatná jména, po-

kouší se určit rod a číslo 

- umí vyjmenovat pádové otázky 

- rozlišuje názvy obcí, ulic a píše 

je správně 

Podstatná jména 

velká písmena 

  

- užívá v mluveném projevu 

správné gramatické tvary sloves 

- pozná slovesa v oznamovacím 

způsobu 

- vyhledá infinitiv 

- vyjmenuje osoby, 

- rozliší číslo a čas u sloves 

Slovesa OSV – vzájemné poznávání se ve 

skupině, péče o dobré vztahy, komu-

nikace, řeč zvuků a slov, komunika-

ce v různých situacích 

 

- orientuje se ve slyšeném i čte-

ném textu 

- snaží se vypravovat podle osno-

vy 

Vyjadřovací schopnosti 

vypravování, osnova 

OSV – komunikace v různých situa-

cích ( informování, odmítání, omlu-

va, pozdrav,  prosba, přesvědčování, 

řešení konfliktů, vyjednávání, vy-

světlování, žádost) 

 

- popíše věrohodně hračku popis   

- dokáže seřadit ilustrace podle 

posloupnosti děje a vyprávět 

jednoduchý příběh 

vypravování   
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- porozumí písemným i mluveným 

pokynům přiměřené složitosti 

- pokouší se telefonovat 

- dokáže napsat adresu, přání, 

pozdrav 

telefonování 

důležitá telefonní čísla 

adresa, přání, pozdrav 

  

- zvládá základní hygienické ná-

vyky  spojené se psaním 

- píše správné tvary čísel a písmen 

- spojuje správně písmena a slabi-

ky 

- kontroluje vlastní písemný pro-

jev 

- píše věcně, formuluje jednodu-

chá sdělení 

psaní 

dodržování tvaru písmen 

kontrola vlastního písemného proje-

vu 

celková úprava v sešitě 

  

- čte a přednáší zpaměti ve vhod-

ném frázování a tempu literární 

útvary přiměřené věku 

- vyjadřuje své pocity 

z přečteného 

- rozliší prózu a verše; odliší po-

hádku 

- podle pokynů pracuje tvořivě s 

textem 

Literární výchova 

čtení 

EGM – kořeny a zdroje evropské 

civilizace, naše vlast a Evropa, ro-

dinné příběhy, zážitky , pohádky 

jiných národů, život dětí v jiných 

zemích 

VDO – atmosféra a vztahy ve škole, 

ve třídě, přijímání odpovědnosti za 

své postoje a činy, právo, spravedl-

nost 

MKV – spolupráce, tolerance mezi 

lidmi , nekonfliktní život 

v multikulturní společnosti 

 

 

 

 

 



67 

 

 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

 

KOMUNIKAČNÍ  A  SLOHOVÁ  VÝCHOVA 

 

 

 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné in-

formace zaznamenává 

 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 

 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační  

situace 

 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 

 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný 

projev s dodržením časové posloupnosti 
 

 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

 

 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova ví-

cevýznamová 

 rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku  

 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tva-

rech ve svém mluveném projevu 

 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje 

základ věty 

 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 

 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 
 

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

 

 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 
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4. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- plynule a pozorně čte, orientuje se v textu 

 
Praktické čtení OSV - plynule a pozorně 

čte, orientuje se v textu 

 

Praktické čtení 

- vyhledává v textu přiměřeném věku 

a rozsahu informace, rozlišuje je na pod-

statné a okrajové 

- podstatné informace zaznamenává 

- reprodukuje obsah přiměřeně složitého 

sdělení a zapamatuje si z něho podstatná 

fakta 

 

Věcné čtení   

- zdvořile naslouchá sdělovanému projevu, 

vnímá obsah, reaguje otázkami 

- rozpozná manipulativní komunikaci 

v reklamě 

 

Naslouchání   

- vede správně dialog, telefonický rozho-

vor, zanechá vzkaz na záznamníku 

- volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy 

a tempo podle komunikačního záměru 

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou vý-

slovnost a vhodně ji užívá 

 

Mluvený projev OSV – seberegulace 

a sebeorganizace 

OSV – mezilidské vztahy 

OSV – kooperace a kompe-

tice 

VDO – principy demokra-

cie při řešení konfliktů 

 

- dodržuje základní hygienické návyky 

a techniku psaní 
Písemný projev    

- píše adresu, respektuje náležitosti dopisu 

- vytváří jednoduchý popis předmětu, pra-

covního postupu 

- sestavuje blahopřání k různým příležitos-

tem 

Žánry  písemného projevu: 

Dopis 

 

Popis 

 

 

OSV – mezilidské vztahy 
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- dodržuje posloupnost děje, sestavuje 

nadpis, vypravuje podle obrázků 

- vyplní jednoduchý tiskopis (pošt. pou-

kázku, průvodku) 

Blahopřání 

 

Vypravování 

 

Jednoduchý tiskopis 

 

 

OSV – kreativita 

- porovnává zvukovou a psanou podobu 

slova 

Zvuková stránka jazyka -  

hlásková podoba slova 

  

- rozlišuje významy slov, slova jednoznač-

ná a mnohoznačná, antonyma a synony-

ma 

- uvědomuje si rozdíl mezi spisovným a 

nespisovným slovem 

- poznává slova citově zabarvená  

 

Slovo a jeho význam OSV- rozvoj schopností, 

poznávání 

OSV - kreativita 

 

- poznává kořen, část předponovou a pří-

ponovou u jednoduchých slov 

- rozlišuje předložku a předponu při zápisu  

Stavba slova   

- vyjmenuje řady vyjmenovaných slov 

- rozpozná příbuzná slova 

- používá algoritmus odůvodňování volby 

i, y 

Vyjmenovaná slova   

- vyjmenuje řadu slovních druhů 

- rozlišuje slova ohebná a neohebná 

- určuje slovní druhy  

Slovní druhy   

- rozpoznává podstatná jména 

- určuje rod a číslo u podst. jmen 

- vyjmenuje řadu pádových otázek 

- přiřazuje pád k podst. jménu 

- vyjmenuje vzory ve všech rodech 

- přiřazuje podst. jméno ke vzoru 

-  

Podstatná jména: 

rod, číslo, pád 

 

 

 

 

skloňování podstatných jmen - 
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- skloňuje podst. jména ve všech rodech 

- používá algoritmus odůvodňování volby 

i,y 

vzory 

 

tvary podstatných jmen - rod 

střední, ženský, mužský 

koncovky podstatných jmen -

 i, y 

- rozpoznává slovesa 

- určuje osobu, číslo, čas 

- odlišuje tvar určitý a neurčitý 

- uvědomuje si zvláštnosti infinitivu (nevy-

jadřuje osobu a čas) 

- rozlišuje tvar jednoduchý a tvar složený 

- poznává v textu zvratná slovesa 

- časuje slovesa v oznamovacím způsobu 

ve všech časech (v čase budoucím časuje 

jednoduchý i složený tvar) 

Slovesa: 

 

 

tvar určitý a neurčitý 

 

 

 

jednoduché a složené tvary 

 

zvratná slovesa 

 

časování sloves v oznam. způs. 

čas přítomný, čas budoucí, čas 

minulý 

  

- rozlišuje věty jednoduché a souvětí podle 

počtu sloves 

- rozpoznává spojovací výrazy 

- uvědomuje si význam čárky v souvětí 

(před a, i , nebo se čárka obvykle nepíše) 

- sestavuje vzorce souvětí 

- vyhledává ve větě sloveso – přísudek 

-  používá algoritmus vyhledání předmětu 

(kdo, co + přísudek) 

- uvědomuje si, že podmět ve větě nemusí 

být vždy vyjádřen 

Skladba: 

věta jednoduchá, souvětí 

 

 

 

 

větný vzorec 

 

základní skladební dvojice – 

podmět, přísudek 

 

podmět nevyjádřený 
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Literární výchova    

- rozeznává pověst a pohádku (základní 

znaky) 

- chápe význam, vznik a způsoby šíření 

pohádky a pověsti 

Pověst a pohádka   

- nacvičí a předvede krátkou scénku 

na zadané téma 

Dramatizace – nácvik scénky MKV – lidské vztahy  

- orientuje se v ději, určuje hlavní a vedlej-

ší postavy 
Povídka a dobrodružná litera-

tura – hlavní postavy 

  

- zná pojmy spisovatel, ilustrátor, ilustrace 

- vyjadřuje jednoduchou ilustrací děj 

- seznamuje se s pojmy básník, báseň, poe-

zie 

Spisovatel, ilustrátor, ilustrace, 

básník, báseň 

  

- plynule čte se správnou intonací, repro-

dukuje přečtené dle svých schopností, vy-

jadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 

je, ovládá tiché a uvědomělé čtení 

- sestavuje krátký text na dané téma 

Hlasité a tiché uvědomělé čtení, 

výrazné čtení, porozumění, re-

produkce a orientace v textu, 

intonace 

 

 

 

Tvorba vlastních textů na dané 

téma 

 

OSV – mezilidské vztahy 

 

 

 

 

 

MV – interpretace vztahu 

mediál. sdělení a reality 
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5. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- využívá jazyk k ústnímu i písemnému 

dorozumívání  

- vytváří si kladný vztah k jazyku 

mateřský jazyk OSV – osobnostní rozvoj-

rozvoj schopností poznává-

ní 

- smyslové vnímání, pozo-

rování, soustředění, zapa-

matování, řešení problémů 

 

- porovnává a používá slova stejného nebo 

podobného významu a slova vícevýzna-

mová 

- rozlišuje slova spisovná a jejich nespi-

sovné tvary 

význam slov   

- rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 

předponovou a koncovku 
stavba slova   

- odůvodňuje pravopis a správně doplňuje 

předpony podle smyslu 
souhláskové skupiny na styku 

předpony nebo přípony a koře-

ne 

  

- používá předložky s, z předložky s, z   

- zdůvodňuje pravopis skupiny bě/bje, vě/vje, pě, 

mě/mně 

  

- procvičuje dělení slov po slabikách dělení slov na konci řádku   

- užívá vyjmenovaná slova a slova pří-

buzná 

- odůvodňuje pravopis 

pravopis i/y po obojetných sou-

hláskách 

  

- určuje slovní druhy slovní druhy   
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- určuje rod, číslo, pád, vzor podstatných 

jmen 

- podstatná jména skloňuje podle vzorů 

 podstatná jména   

- určuje druhy přídavných jmen  přídavná jména   

- časuje slovesa ve všech časech 

v oznamovacím způsobu 

- poznává všechny slovesné způsoby, 

podmiňovací způsob pouze u slovesa být 

- poznává  zvratné sloveso 

- rozlišuje jednoduché a složené slovesné 

tvary 

- vytváří příčestí minulé 

 slovesa   

- nahrazuje podstatná a přídavná jména 

zájmeny 

- určuje zájmena osobní 

 zájmena   

- poznává  číslovky v textu  číslovky   

- určuje základní větné členy 

- vyhledává různé podměty 

- užívá podmětu několikanásobného 

- vyhledává základní skladební dvojice 

 základní větné členy   

- osvojuje si shodu přísudku s podmětem  shoda přísudku s podmětem   

- mění větu jednoduchou v souvětí 

- rozlišuje větu jednoduchou  a souvětí 

- spojuje věty v souvětí 

- poznává  spojky (spojovací výrazy) 

v souvětí 

 věta jednoduchá a souvětí   
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- rozpoznává  přímou řeč a větu uvozovací 

- užívá přímou řeč ve vypravování a dra-

matizaci 

 přímá řeč  Dramatická výchova 

- píše vlastní jména národností, států a je-

jich zkratky, názvy uměleckých děl, no-

vin a časopisů 

 vlastní jména MKV- kulturní diference, 

lidské vztahy, etnický pů-

vod, multikulturalita 

 

- dodržuje základní hygienické návyky a 

techniku psaní 
písemný projev   

SLOH / PSANÍ SLOH / PSANÍ SLOH / PSANÍ SLOH / PSANÍ 

- reprodukuje text a rozpoznává podstatná 

fakta 

- sestavuje osnovu a vypravuje podle ní 

- vytváří zkrácený zápis textu 

- dramatizuje vhodný text 

vyjadřovací schopnosti OSV – osobnostní rozvoj-

kreativita 

- cvičení pro rozvoj základ-

ních rysů kreativity, tvoři-

vost v mezilidských vzta-

zích 

 

- popisuje předmět, děj a pracovní postup 

- používá osnovu 

- rozpoznává podstatné a nepodstatné in-

formace v popisu 

popis   

- učí se telefonovat, zanechává vzkaz na 

záznamníku 

- píše a učí se podávat telegram 

- vyplňuje tiskopisy 

- píše dopis a rozlišuje jednotlivé části do-

pisu 

- píše pozvánku na různé společenské akce 

- sestavuje zprávu a oznámení 

- píše a učí se podávat inzerát 

formy společenského styku 

telefonický rozhovor 

telegram 

tiskopisy – poštovní poukázka, 

průvodka, podací lístek 

dopis 

 

 pozvánka 

 

 zpráva a oznámení 

 inzerát 

 přání 

MV - kritické čtení a vní-

mání mediálních sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pracovní činnost 
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- využívá interpunkce ve slohovém výcvi-

ku  (s pomocí Pravidel českého jazyka 

a Stručné mluvnice české) 

interpunkce   

- dodržuje základní hygienické návyky 

a techniku psaní 
písemný projev   

LITERÁRNÍ  VÝCHOVA    
- zdokonaluje se ve čtení 

- pracuje s textem 

- snaží se správně a výrazně číst 

- vyjadřuje své dojmy z četby a zazname-

nává je 

- při reprodukci textu rozlišuje podstatné 

od nepodstatného 

- užívá přímou řeč v dramatizaci krátkého 

textu 

- vyhledává v textu informace a zazname-

nává je 

- sestavuje osnovu přečteného textu 

- rozeznává poezii od prózy, lyriku od epi-

ky 

- výrazně recituje básně 

čtení VDO - občanská společ-

nost a škola- občan, občan-

ská společnost a stát 

EV- základní podmínky 

života 

EGS - Evropa a svět nás 

zajímá 

VV - ilustrace 

recitační soutěž 

 

- rozlišuje různé literární žánry (rozpočita-

dlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, 

bajka, povídka) 

- při jednoduchém rozboru literárních textů 

používá elementární literární pojmy (spi-

sovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní 

představení, herec, režisér, verš, rým, 

sloka, přirovnání) 

- poznává  některé významné osobnosti 

české literatury 

základní literární pojmy   
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Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český jazyk pro II. stupeň  

 
 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vedeme žáky k samostatnosti a systematičnosti v učení, k posouzení vlastního pokroku 

a k zodpovědnosti za výsledky své práce ve škole i v životě 

 ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo 

rozšiřující (doplňující) 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, třídit a používat potřebné informace v literatuře 

a  na internetu  

 pohled na společenské a sociokulturní jevy vytvořené z širších celků pomáháme žá-

kům vytvářet pomocí termínů, znaků a symbolů ve věcných souvislostech 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vedeme žáky ke schopnosti najít problém a formulovat jeho podstatu 

 motivujeme žáky k samostatnému myšlení a řešení problému a k tomu, aby byl scho-

pen své rozhodnutí obhájit 

 podle možností se snažíme podporovat netradiční způsoby řešení problémů, např. uži-

tím metody brainstorming 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 podporujeme různé formy komunikace k vytváření kvalitní spolupráce s ostatními 

lidmi 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky v ústním i písemném pro-

jevu (školní časopis, místní tisk, apod.) 

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřej-

nosti 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 učíme žáky účinně spolupracovat ve skupině, podílet se společně s pedagogy na vy-

tváření pravidel práce v týmu a následnému ovlivnění kvality společné práce 

 společně s žáky se podílíme na utváření příjemné atmosféry v týmu, na ohleduplnosti 

při jednání s druhými lidmi, tím přispíváme k upevňování dobrých mezilidských vzta-

hů 

 vedeme žáky k respektování zásad diskuse v malé skupině i v debatě celé třídy 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolek-

tivů 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 učíme respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot; učíme 

vcítit se do situace jiných lidí 
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 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí a vedeme žáky k pochopení základních principů a společenských norem 

ve škole i mimo ni 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci; kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme 

 pracujeme s učebnicemi, různými učebními texty, se slovníky a encyklopediemi a dal-

šími informačními zdroji  

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profe-

semi – cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání 

a o volbě vhodného dalšího studia 

 umožňujeme činit rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 

 

 

Ročník: 6. 

 

Očekávané výstupy            
 

I. JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny 

a s dalšími slovníky a příručkami 

 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci 

 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 

 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktic-

ký ve větě jednoduché i souvětí 

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- odliší spisovný a nespisovný 

jazykový projev 

- seznámí se s ukázkami českého 

a moravského nářečí 

- dokáže vyhledat základní in-

formace v jazykových příruč-

kách  

- rozpoznává slovní druhy, vy-

hledává jejich tvary v textu  

- určuje mluvnické kategorie 

ohebných slovních druhů 

- chápe zásady tvoření českých 

slov 

- ovládá základní pravopisné 

jevy slovních druhů (lexikální 

a morfologický) 

- chápe spodobu znělosti 

- utvrzuje si učivo o shodě pří-

sudku s podmětem 

- rozlišuje základní větné členy, 

část podmětovou a přísudko-

vou 

- seznamuje se s rozvíjejícími 

větnými členy 

 

Národní jazyk, spisovný jazyk, 

obecná čeština, nářečí  

Jazykové příručky  - Pravidla 

českého pravopisu, Slovník spi-

sovné češtiny - používání 

Stavba slova (předpona, kořen, 

přípona, koncovka → slova pří-

buzná) 

střídání hlásek při tvorbě slov 

Slovní druhy - opakování 

a prohlubování učiva  

Podstatná jména 

opakování - mluvnické kategorie,   

                    pravopis koncovek 

nové: vlastní jména osobní, místní    

          +  pravopis - základní 

Přídavná jména 

opakování: druhy 

nové: příd. jm. přivlastňovací 

stupňování 

          mluvnické kategorie 

          jmenný tvar 

Zájmena 

nové: druhy a jejich určování  

          skloňování (já, ten, náš, on,     

          ona, ono, můj, tvůj, svůj) 

          užívání a skloňování ve  

          větách 

OSV - Komunikace 

- cvičení pozorování a empatické-

ho a aktivního naslouchání 

- Rozvoj schopností poznávání, 

cvičení dovednosti zapamatování 

MV  - Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení - výběr slov 

(hodnotící prvky) 

MKV - Kulturní diference - po-

znání vlastního kulturního zakot-

vení 

 

Ov - naše vlast 

Září: opakování pravopisu, tvaro-

sloví 
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Číslovky 

druhy, pravopis 

používání ve větách 

Slovesa 

opakování: slovesné kategorie            

(osoba, číslo, čas)   

nové: slovesný způsob  

Předložky (vlastní a nevlastní - 

informativně) 

Pravopisné jevy 

Skupiny souhlásek, jejich   

výslovnost a pravopis - bě, bje,  

pě, vě, vje, mě, mně 

zdvojené souhlásky 

Prohlubování pravopisu i/y po   

obojetných souhláskách  

Ekvivalent být-bít, výt-vít 

Používání předložek s, z a  

předpon s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- 

Větná stavba 

Věta jednoduchá 

Základní větné členy - ZSD 

Podmět vyjádřený, nevyjádřený,  

několikanásobný 

Přísudek slovesný, jmenný 

podmětová a přísudková část věty  

Vedlejší skladební dvojice 

Rozvíjející větné členy - pouze 

informativně 

Souvětí 
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II. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 

 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

 využívá základy studijního čtení - vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlen-

ky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 

samostatně připraví a s oporou o text přednese referát 

 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržo-

váním pravidel mezivětného navazování 



81 

6. ročník – dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- používá jazykové prostředky 

pro danou komunikační situaci 

- vyhledává klíčová slova 

- formuluje hlavní myšlenky 

textu 

- obohacuje si slovní zásobu 

- komunikuje pohotově a přimě-

řeně v běžných komunikačních 

situacích 

- Osvojuje si základní normy 

písemného vyjadřování, zvládá 

jednoduchou grafickou úpravu 

textu 

- seznamuje se s výstavbou sou-

vislého textu a způsoby jeho 

členění dle jednotlivých sloho-

vých útvarů 

 

Vypravování  
ústní i písemné (podle obrázků, 

vlastní zážitky) 

Výrazové prostředky (přímá a ne-

přímá řeč, dějová slovesa, krátké 

věty,….) 

Práce s textem - osnova 

Popis předmětu 

Popis děje 

Popis prac. postupu 

Korespondence (vzkaz, pohled, 

dopis,  e-mail) 

Zpráva, oznámení 

Dialog a monolog v životě 

 

 

 

 

 

MV - Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení - výběr slov 

(hodnotící prvky) 

Stavba mediálních sdělení - práce 

s novinami, s časopisem 

 

 

Tvorba mediálního sdělení - hle-

disko pravopisné, dopis 

Práce v realizačním týmu - pří-

spěvky do školního časopisu 
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III.  LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního dí-

la a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 

představení a názory na umělecké dílo 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich vý-

razné představitele 

 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních 

zdrojích 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- rozpozná základní literární 

druhy 

- rozlišuje vyjadřování v próze 

a ve verších 

- jednoduše a výstižně charakte-

rizuje hlavní žánry literatury 

- seznamuje se s lidovou tvoři-

vostí  

- vlastními slovy vyjádří dojmy 

z přečteného textu  

- orientuje se v katalogu školní 

knihovny 

- jednoduše reprodukuje obsah 

přečteného textu a formuluje 

hlavní myšlenku příběhu 

- určí hlavní a vedlejší postavy  

- recituje báseň  

 

Literární formy (próza, poezie,  

                            drama) 

Literární druhy (lyrika, epika,    

                            drama) 

Literární žánry - viz probírané  

                              učivo 

Lidová slovesnost  
např.  hádanky, říkadla, přísloví, 

rčení, pranostiky, … 

Pohádky - lidové, umělé, kouzel-

né, moderní, cizích národů 

Báje - staré řecké báje 

Pověsti - druhy pověstí (národní, 

hrdinské, rodové, místní) 

Balada  

Bajka  
Povídky - dobrodružné, ze života 

dětí, humoristické 

Pojmy z literární teorie: 

sloka, verš, rým a jeho druhy 

personifikace 

cestopis 

alegorie 

EGM - Evropa a svět nás zajímá - 

zvyky a tradice národů Evropy 

MKV - Kulturní diference - po-

znání vlastního kulturního zakot-

vení 

 

D - starověké Řecko a Řím 

    - křesťanství, Židé 

Vv - řecké a římské umění 

Hv - lidové písně, lidová      

         slovesnost, hudební pojmy   

        a nástroje 

Ov - naše vlast 
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Ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy            

 

I.  JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby 

a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazé-

mech 

 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny 

a s dalšími slovníky a příručkami 

 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci 

 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 

 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktic-

ký ve větě jednoduché i souvětí 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- rozlišuje přenesená pojmeno-

vání 

- vysvětlí základní způsoby tvo-

ření slov 

- poznatky o významu slov do-

kládá  při práci s textem  

- používá samostatně výkladové 

a jiné slovníky pro určení vý-

znamu slova 

- osvojí si duálové skloňování 

podstat. jmen 

-  rozlišuje druhy zájmen a čís-

lovek, využívá jejich tvarů při 

tvorbě vět 

- seznamuje se s dalšími sloves-

nými kategoriemi a s obtížněj-

šími slovesnými tvary 

- rozliší neohebné slovní druhy 

a vyhledává je v textu  

- prohlubuje své znalosti 

v pravopise jmen vlastních 

a v zeměpisných názvech, zá-

jmen, číslovek a ostatních 

slovních druhů 

- ovládá základní pravopisné 

jevy syntaktické ve větě jedno-

duché 

- rozlišuje větné členy a vyhle-

dává je v textu 

- rozliší větu jednoduchou 

a souvětí 

Slova, sousloví, rčení 

Význam slova (jednoznačná, 

mnohoznačná, synonyma, anto-

nyma, homonyma) 

Tvoření slov  

Obohacování slovní zásoby →  

→ odvozování, skládání, zkraco-

vání, přejímání slov z cizích jazy-

ků - informativně 

Zkratky, zkratková slova 

Slovní druhy - prohlubování učiva 

Podstatná jména  

nově: skloňování částí těla (duál) 

          vlastní jména osobní,  

          místní, zeměpisná  

          pravopis - podrobněji 

Přídavná jména 

upevňování učiva 

Zájmena 

nové: skloňování vztažných  

          zájmen (jenž) 

Číslovky 

procvičování skloňování a pravo-

pisu víceslovných číslovek 

Slovesa: 

nové: obtížnější slovesné tvary 

mluvnická kategorie - slovesný rod 

(činný a trpný) 

OSV - Rozvoj schopností pozná-

vání - cvičení dovedností zapama-

tování, řešení problémů 

MV - Tvorba mediálního sdělení - 

výrazové prostředky, slovní zásoba 

 

Z - zeměpisné názvy 

 

Září - opakování pravopis, tvaro-

sloví, skladba 
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- vytváří jednoduchá souvětí 

 
Příslovce 

nové: druhy, způsob tvoření, 

          stupňování 

Předložky  

vlastní a nevlastní 

předložkové pády 

Spojky 

podřadící a souřadící - pouze in-

formativně 

Částice, citoslovce 

vyhledávání v textu 

Skladba 

Věta jednoduchá a její typy 

(jednočlenná, dvojčlenná, větný 

ekvivalent) 

Větné členy (podmět, přísudek, 

přívlastek - shodný, neshodný, 

postupně rozvíjející, několikaná-

sobný; předmět; příslovečné určení 

místa, času, způsobu, míry, příči-

ny) 

Souvětí - věta hlavní a vedlejší  
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II. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 

 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

 využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; sa-

mostatně připraví a s oporou o text přednese referát 

 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržo-

váním pravidel mezivětného navazování 

 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému pro-

jevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých 

dispozic a osobních zájmů 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- vyjádří ústně či písemně své 

zážitky v různých situacích 

- seznamuje se s výstavbou sou-

vislého textu a způsoby jeho 

členění 

- obohacuje si slovní zásobu 

- odliší podstatné a okrajové 

informace  

- uvědomuje si posloupnost 

uspořádání textu 

- popisuje své city, pocity, nála-

dy 

- dokáže výstižně vyjádřit cha-

rakteristické rysy popisované 

osoby 

- vyjadřuje se jednoznačně, sro-

zumitelně 

- používá jazykové prostředky 

vhodné pro danou komunikač-

ní situaci 

- dbá na výběr vhodných jazy-

kových prostředků 

v komunikační situaci 

 

Vypravování 

opakování: výrazové prostředky 

(přímá a nepřímá řeč, dějová slo-

vesa, krátké věty, prostředky 

k vyjádření napětí,….) 

osnova - heslovitá a větná 

Subjektivní popis - líčení 

Popis pracovního postupu  od-

borné názvy 

Popis uměleckého díla 

Charakteristika (přímá, nepřímá) 

Výtah, výpisky 

 

Žádost, pozvánka 

Životopis 

Práce s textem 

Práce se slovníky 

MV - Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení - hledání rozdí-

lů mezi informacemi 

Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality - různé typy sdě-

lení 

Tvorba mediálního sdělení - výra-

zové prostředky, slovní zásoba 

Práce v realizačním týmu -

příspěvky do školního časopisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odborný text z různých předmětů 
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III.  LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního dí-

la a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 

představení a názory na umělecké dílo 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich vý-

razné představitele 

 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí zá-

kladů literární teorie 

 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové litera-

tuře
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- charakterizuje základní literár-

ní druhy 

- jednoduše a výstižně charakte-

rizuje hlavní žánry literatury 

- seznamuje se se základními 

básnickými jazykovými pro-

středky, vyhledává je v textu 

- pozná jednotlivá literární ob-

dobí a přiřadí k nim nejvý-

znamnější  představitele 

- na základě poznatků 

z probíraného literárního učiva 

tvoří  vlastní krátký  literární 

text  

- formuluje vlastní názor na 

školní a doporučenou četbu 

a návštěvu divadelního nebo 

filmového představení 

- hodnotí přečtené dílo, charak-

terizuje hlavního hrdinu 

- recituje báseň dle vlastního 

výběru 

 

Počátky písemnictví - nejstarší lit. 

památky starověku (antika, Bible, 

řec. divadlo); hrdinský epos, arab-

ská literatura… 

Počátky české literatury  

Cyril a Metoděj, Kosmas, Dalimi-

lova kronika, píseň Svatý Václave 

Literatura v době Karla IV. a Jana 

Husa  

Humanismus a renesance   
evropští představitelé                      

(G. Boccaccio, F. Petrarca,             

D. Alighieri, M. de Cervantes,         

F. Villon) 

Světové drama 

W. Shakespeare, Moliére 

Nejvýznamnější spisovatelé 17.                                              

a 18. století 

J. de La Fontaine, J. Swift 

I. A. Krylov, J. J. Rousseau 

F. Schiller, J. W. Goethe 

J. A. Komenský 

Pojmy z literární teorie 
epos 

kronika, legenda, chorál 

tragédie, komedie 

satira 

kancionály 

alegorie 

EGM - Evropa a svět nás zajímá - 

zvyky a tradice národů Evropy 

 

VV, HV - románské, gotické, re-

nesanční umění (stav., soch., mal.) 

+ hudba 

D - Velká Morava, český stát - 

Přemyslovci, Lucemburkové 

husitství 

 

 

 

Nezařazovat autory ke směrům 

 

 

 



91 

Ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy            

 

I.  JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby 

a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazé-

mech 

 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny 

a s dalšími slovníky a příručkami 

 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci 

 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 

 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktic-

ký ve větě jednoduché i souvětí
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- roztřídí evropské jazyky do 

skupin 

- na ukázkách v textu rozliší 

útvary národního jazyka 

- zjišťuje původ a význam cizích 

slov  (Slovník cizích slov) 

- v jazykových příručkách vy-

hledává původ cizích slov 

- nahrazuje cizí slova  v textu 

českými výrazy 

- seznamuje se s dalšími sloves-

nými kategoriemi a s obtížněj-

šími slovesnými tvary 

- osvojuje si nepravidelnosti ve 

skloňování podstatných jmen, 

zájmen, … 

- užívá větné členy ve větách 

-  nahrazuje zákl. vět. členy růz-

nými slovními druhy 

- seznamuje se s jednotlivými 

vedlejšími větami a postupně je 

zařazuje do souvětí 

- nahrazuje větné členy vedl. 

větami 
- určuje druhy vět vedlejších 

- užívá interpunkci v souvětí 

Skupiny jazyků  

slovanské, germánské, románské 

Rozvrstvení národního jazyka  -  

nespisovné útvary (slang, argot) 

Slovní zásoba (obohacování, slova 

přejatá a jejich skloňování) 

Opakování a procvičování učiva 

minulých ročníků 

Některé nepravidelnosti ve sklo-

ňování podstatných jmen 

Obecná přejatá a cizí vlastní jména 

- skloňování a pravopis 

Skloňování zájmena týž, tentýž 

Slovesa - slovesný rod, vid  

Skladba 

Věta jednoduchá - opakování 

učiva minulých ročníků 

Větné členy - vyjádření podmětu 

a  přísudku různými slov. druhy 

Rozvíjející větné členy – rozšíření 

učiva o přívlastek těsný, volný, 

přístavek příslovečné určení  úče-

lu, podmínky, přípustky, doplněk 

Vedlejší věty podmětné, přísud-

kové, předmětné, přívlastkové, 

příslovečné a doplňkové 

Nahrazování větných členů vedl. 

větami 

Významové poměry mezi něko-

OSV - Rozvoj schopností pozná-

vání - dovedností pro učení a stu-

dium 

Komunikace - specifické komuni-

kační dovednosti (monolog – dia-

log) 

 

MV - Interpretace vztahu mediál-

ních sdělení a reality - rozlišování 

a funkce různých typů sdělení 

Tvorba mediálního sdělení - uplat-

nění a výběr výrazových prostřed-

ků (slovní zásoba) 

 

Z - národy Evropy 

Hv, Vv, Ov, F, Př, Z, Ch  skloňo-

vání obecných přejatých slov 

a cizích vlastních jmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Září - opakování pravopis, tvaro-

sloví, skladba 

 

 

 

 

 

 

 



93 

likanásobnými větnými členy, 

vedlejšími větami a hlavními 

větami 

Rozbor jednoduchých souvětí 

Interpunkce 

 

 

 

 

 

 



94 

II. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 

 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

 využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; sa-

mostatně připraví a s oporou o text přednese referát 

 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému pro-

jevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých 

dispozic a osobních zájmů 

 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržo-

váním pravidel mezivětného navazování 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- rozvíjí schopnost využití vhod-

ných jazykových prostředků 

(výběr slov, přirovnání) 

- odliší podstatné znaky od méně 

důležitých 

- rozvíjí kultivovaný písemný  

i mluvený projev 

- posiluje vztah k přírodě,  

k domovu, k místu, které dobře 

zná 

- obohacuje svůj projev o zá-

kladní umělecké prostředky 

- seznamuje se s odborným tex-

tem, s jeho stavbou 

- vyhledává hlavní myšlenky 

textu 

 

Charakteristika literární a filmo-

vé postavy 

Líčení - popis přírody (oblíbené 

místo) 

Úvaha 

Výtah, osnova, výpisek, citát 

Výklad - odborné názvy (termíny), 

přesné,  jednoznačné pojmenování 

 

MV - Vnímání autora mediálních 

sdělení - výrazové prostředky 

a jejich uplatnění 

Tvorba mediálního sdělení - uplat-

nění a výběr výrazových prostřed-

ků (slovní zásoba) 

Práce v realizačním týmu - pří-

spěvky do školního časopisu 
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III.  LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního dí-

la a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 

představení a názory na umělecké dílo 

 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí zá-

kladů literární teorie 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich vý-

razné představitele 

 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové litera-

tuře 

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpra-

cování
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- hodnotí přečtené umělecké dílo  

formuluje vlastní názor 

na umělecké dílo,   zamýšlí se 

nad obsahem úryvků 

- seznamuje se s nejvýznamněj-

šími českými i světovými auto-

ry  uvedených literárních ob-

dobí 

- posuzuje výběr jazykových 

prostředků 

- vyhledává básnické jazykové 

prostředky 

- pracuje se slovníčkem literární 

teorie 

- přiřazuje ukázky k žánru 

- vysvětlí literární pojmy 

- rozvíjí čtenářské schopnosti 

 

 

 

 

Opakování  

Národní obrození 

Národní buditelé    

Jazykovědci a historikové                 

(J. Dobrovský, J. Jungmann,              

F. Palacký) 

Rozvoj divadla  

(V. Thám, M. Kopecký, J. K. Tyl) 

Romantismus – K. H. Mácha 

Sběratelé lidové slovesnosti        
(F. L. Čelakovský, K. J. Erben,                        

B. Němcová) 

K. Havlíček Borovský 

májovci - J. Neruda, J. Arbes, 

K. Světlá,… 

ruchovci  a lumírovci               
J. V. Sládek, J. Vrchlický,  

S.  Čech,… 

historická próza - A. Jirásek 

Spisovatelé světové literatury 

1. 1/2 19. stol. 

A. S. Puškin 

V. Hugo 

Spisovatelé světové literatury 

2. 1/2 19.stol. 

Literární směry přelomu  

19. a 20.stol. 

MV - Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení - chápání pod-

staty mediálního sdělení 

 
Národní obrození  

- nakladatelství, vydavatelství 

Z - Češi a Evropa 

 

 



98 

Pojmy z literární teorie: 

elegie, epigram 

román 

drama - jeho stavba 

fejeton 

obrazná pojmenování: metafora, 

přirovnání, personifikace, meto-

nymie 
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Ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy            

 

I.  JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby 

a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazé-

mech 

 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny 

a s dalšími slovníky a příručkami 

 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci 

 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle 

komunikační situace 

 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 

 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktic-

ký ve větě jednoduché i souvětí 

 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- má přehled o slovanských 

a světových jazycích 

- odliší spisovný a nespisovný 

jazykový projev (nářečí, obec-

nou češtinu) 

- ovládá základní pravopisné 

jevy 

- orientuje se ve stavbě věty jed-

noduché, v různých typech vý-

povědí 

- rozlišuje věty dvojčlenné 

a jednočlenné, větné ekviva-

lenty 

- užívá větné členy ve větě 

- určuje druhy vět vedlejších 

- orientuje se ve složitějších 

souvětích 

- chápe vztah souřadnosti mezi 

jednotlivými několik. větnými 

členy  

- ovládá pravopisné jevy syntak-

tické ve větě jednoduché 

- chápe obsahovou souvislost 

mezi hlavními větami 

- určuje druhy souvětí 

- zvládá problematiku inter-

punkce u vedlejších vět sou-

řadně spojených 

- zvládá skloňování obecných 

jmen přejatých a cizích jmen 

vlastních podle vzorů 

Slovanské jazyky, vývoj jazyka 

Obecná čeština, nářečí 

Opakování všech pravopisných 

jevů 

Shrnutí: 

Tvarosloví  

nově: slovesné třídy, vzory 

Hláskosloví 

Nauka o významu slov 

Nauka o tvoření slov 

Skladba - opakování základních 

poznatků  

Věta jednočlenná, dvojčlenná, 

větný ekvivalent 

Základní a rozvíjející větné členy 

- vyjádření podmětu a přísudku 

různými slovními druhy 

Nepravidelnosti větné stavby 
(citoslovce, oslovení, samostatný 

větný člen, vsuvka) 

- přechodníky - pouze informativ-

ně 

Druhy vět vedlejších  

Významový poměr mezi několi-

kanásobnými větnými členy a sou-

řadně spojenými větami 

Souvětí souřadné, podřadné 

OSV - Rozvoj schopností pozná-

vání - dovednosti pro učení a stu-

dium 

Komunikace - dovednosti pro sdě-

lování verbální i neverbální (tech-

nika řeči, výraz řeči, cvičení 

v neverbálním sdělování) 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti - problémy 

v mezilidských vztazích 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti - zvládání učebních 

problémů vázaných na látku před-

mětu 

 

Z - národy Evropy 

Září - opakování pravopis, tvaro-

sloví, skladba 
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- seznámí se se zvláštnostmi 

ve skloňování některých pod-

statných jmen rodu mužského 

- určuje druhy zájmen a číslovek 

v textu 

- chápe spodobu znělosti 

- utvrdí si znalosti v rozborové 

stránce slova a věty 

- rozpozná nejdůležitější způso-

by obohacování slovní zásoby 

a zásady tvoření českých slov 

- používá samostatně slovníky 

- gramatická pravidla dokládá 

na vlastních příkladech  

 

Interpunkce 

Mluvní cvičení 
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II. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta 

pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 

 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 

 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, non-

verbálních i paralingválních prostředků řeči 

 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu  

 využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; sa-

mostatně připraví a s oporou o text přednese referát 

 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému pro-

jevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých 

dispozic a osobních zájmů 

 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržo-

váním pravidel mezivětného navazování 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- vyjádří ústně či písemně své 

zážitky, názory 

- zvládá výstavbu souvislého 

textu a způsoby jeho členění 

- oživuje vypravování výstižný-

mi slovesy a jinými jazykový-

mi prostředky 

- logicky uvažuje nad zadanými 

tématy 

- formuluje vlastní názory na 

aktuální problémy (profesio-

nální orientace, mezilidské 

vztahy, ekologie) 

- zdokonaluje svůj ústní i pí-

semný projev 

- tříbí komunikační dovednosti 

- aplikuje znalost pravopisných 

jevů v písemném projevu 

- vyplňuje tiskopisy 

- zvládne sestavit svůj vlastní 

životopis 

 

Výklad, výtah 

Vypravování 

Popis 

Charakteristika 

Životopis 

Úvaha 

Diskuse  

Proslov  

Fejeton - informativně 

Publicistické útvary 

Jazyková kultura 

 

MV - Vnímání autora mediálních 

sdělení, jazyk autora 

Kritické čtení a vnímání mediál-

ních sdělení - pěstování kritického 

přístupu; identifikování základních 

orientačních prvků v textu 

Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality - rozdíl mezi re-

klamou a zprávou 

 

Ov - volba povolání 
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III.  LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního dí-

la a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 

představení a názory na umělecké dílo 

 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí zá-

kladů literární teorie 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich vý-

razné představitele 

 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové litera-

tuře 

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpra-

cování 

 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 

 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních 

zdrojích  
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- seznamuje se 

s nejvýznamnějšími českými 

i světovými autory  uvedených 

literárních období 

- sleduje jazyk děl a uměleckých 

prostředků  

- interpretuje báseň dle vlastního 

výběru 

- na základě četby rozvíjí emo-

cionální a estetické vnímání 

- zážitky z četby sděluje ostat-

ním 

- posuzuje výběr jazykových 

prostředků v poezii 

- sleduje souvislou linii příběhu, 

prostředí i dobu, do které bylo 

dílo zasazeno 

- charakterizuje literární postavu 

- hledá smysl a podstatu díla 

- reprodukuje vlastní literární 

práce 

- hledá smysl a podstatu díla, 

rozliší literaturu hodnotnou 

a konzumní 

- porovnává různá zpracování 

téhož námětu 

Opakování 

Literatura 1. 1/2 20. stol. 

literární směry a proudy tohoto 

období 

Významní světoví básníci, prozaici 

a dramatikové 

Významní čeští básníci, prozaici a 

dramatikové 

 

Literatura válečná  a meziváleč-

ná, rozvoj divadla 

Literatura 2. 1/2 20. stol. 

významní čeští i světoví spisovate-

lé 

Literatura regionální 

Filmová a televizní tvorba 

Literární časopisy, nakladatel-

ství 

Pojmy z literární teorie 

Jazykové prostředky (kontrast, 

hyperbola,…) 

Autobiografie, biografie, memoáry 

Literatura faktu 

 

Vv, Hv - umění 20. století 

Ov - problémy lidské nesnášenli-

vosti 

D - dějiny 20. století 
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5.1.2 Cizí jazyk 

 

ANGLICKÝ JAZYK   

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídách, 

v mediální jazykové učebně se sluchátky, v multi-mediální jazykové učebně s netbooky a ve 

třídách s interaktivní tabulí.  

Důraz je kladen na komunikační schopnosti, na výuku gramatiky, poslech, čtení a psaní, po-

chopení a toleranci jiných kultur. 

Cílem předmětu je, aby žáci porozuměli jednoduchým tématům, byli schopni se domluvit 

s cizincem, zvládli přečíst a napsat jednoduché sdělení a ovládat danou gramatiku. 

Druhý stupeň navazuje na první stupeň, procvičuje se větná skladba, pozornost se věnuje 

poslechu a popisování jednoduchých dějů. 

Průřezová témata:  

Osobnostní a sociální výchova - 6. až 9. ročník (mezilidské vztahy, respektování kulturních 

odlišností, postavení rodiny a výchova dětí v jiných zemích, využití a vliv médií - filmy 

v původním znění, soudobé a tradiční anglické písně) 

Výchova demokratického občana – 6. až 9. ročník (společnost a stát) 

Výchova k myšlení v evropských a globálních  souvislostech  - 6. až 9. ročník (historie a re-

álie v anglicky mluvících zemích a zemích EU, vzdělávací systémy) 

Multikulturní výchova - 6. až 9. ročník (tradice v anglicky mluvících zemích, jejich svátky a 

zvyky) 

Mediální výchova - 6. až 9. ročník (práce s tiskem, internetem a výukovými programy). 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Anglický jazyk pro I. stupeň 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělání 

 připravujeme je na celoživotní učení 

 učíme žáky vyhledávat a používat potřebné informace 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivního hodnocení 

 učíme práci s chybou 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 vedeme k systematickému používání naučených jazykových prostředků 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 učíme žáky nebát se problémů 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky problémy řešit 

 podporujeme různé způsoby řešení problému 
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 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 podporujeme různé formy komunikace 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace slovem i písmem 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi 

 učíme žáky naslouchat druhým 

 učíme žáky nonverbální komunikaci 

 vedeme žáky k poslouchání a zapojování se do rozhovoru 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování 

 učíme žáky pracovat ve dvojicích a skupinách 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat ve skupině různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit svoji práci i práci ostatních členů skupiny 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 správnou motivací vedeme k pozitivnímu náhledu na sebe sama 

 umožňujeme žákům presentovat výsledky jejich práce 

 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem 

 v hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace 

 vedeme k respektování tradic a kulturních hodnot 

 vedeme ke zdravému životnímu stylu 

 jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 vedeme žáky k plnění svých povinností 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 
  

1. stupeň 

Očekávané výstupy předmětu 

 
Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 

 

 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
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CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 

pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně  

 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal  

 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizu-

ální oporu 

 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, 

zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu  

 

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení  

 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 
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3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- pozdraví, představí se, plní úkoly zadané 

anglicky, odpovídá na otázky, počítá do 

20, označí základní barvy 

- ptá se na předměty a osoby kolem sebe, 

odpovídá na žádost a žádá 

- zeptá se a jednoduše odpoví na dotaz na 

jméno, věk, oblíbenou věc, číslo, barvu, 

polohu předmětu nebo věci 

- seznamuje se s anglickou abecedou,   

hláskuje, seznamuje se pasivně 

s fonetickými znaky 

- pracuje se slovníkem k dané učebnici 

- pracuje se slovní zásobou, rozlišuje gra-

fickou a zvukovou podobu slova 

- seznamuje se se slovesem to be v otázce i 

v odpovědi 

- seznamuje se se slovesem to have 

v otázce a odpovědi 

- užívá sloveso can v otázce a odpovědi 

- zná pravidla používání členů (a/an) 

- vyjadřuje pocity a nálady, mluví i o poci-

tech jiných lidí (přídavná jména: hap-

py/sad, …) 

- nahrazuje podstatná jména zájmeny 

- popisuje části lidského těla 

- mluví o své rodině 

- zná názvy základního oblečení, dokáže 

popsat oblečení různých osob 

- seznamuje se s přivlastňovacím pádem 

podstatných jmen 

- zpívá písničky, říká básničky, dramatizu-

Pozdravy, yes, no, čísla 0 -20, 

barvy, pokyny učitele k výuce 

 

Jednoduchá žádost, dialog 

Dotazy a krátké odpovědi 

What/Who is it? 

Osobní údaje 

Vazba there is/ there are 

Předložky místa (in,on,under) 

 

 

Abeceda 

 

Škola, zařízení třídy, domu 

 

Sloveso to be 

 

Sloveso to have 

Sloveso can 

Člen neurčitý a základní podstat-

ná jména 

Pravidelné i nepravidelné tvoření 

množného čísla podstatného jmé-

na 

Zájmena osobní a přivlastňovací 

Lidské tělo 

Rodina 

Oblečení 

Přivlastňovací pád 

 

Texty z učebnice a  doplňkové 

EGM – Evropa a svět nás 

zajímá, srovnání zvyků 

a tradic 

MKV – multikulturalita 

-význam angličtiny jako 

prostředku nadnárodní ko-

munikace 

OSV – komunikace, řeč 

zvuků a slov, porovnávání 

a naslouchání 

 

 

 

 

Mezipředmětové vztahy – matematika-

sčítání a odčítání 

Dramatická a hudební výchova - písnič-

ky, básničky, hry  

Člověk a svět práce - vlastní výrobky 

dětí 

ČJ - respektování základních komuni-

kačních pravidel 

 

 



111 

3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

je anglické texty 

- vyslovuje srozumitelně a dostatečně jasně 

anglické hlásky ve známých slovech 

a větách 

- pojmenuje a seznamuje se se svátky 

- rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám 

z učebnice a jazyku učitele 

- napíše základní údaje o sobě, píše krátké 

anglické věty a texty dle textů v učebnici, 

doplňkových materiálech a pracovních 

sešitech 

materiály 

 

 

Halloween, Christmas, Easter, 

Birthday 
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Očekávané výstupy předmětu 

 
Na konci  2. období základního vzdělávání žák: 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týka-

jí se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuální oporu 

 

MLUVENÍ 

 

 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 ča-

su a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 

 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 

 

 

PSANÍ 

 

 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, čin-

nostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 

 vyplní údaje do formuláře 
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4. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- vyměňuje si s partnerem informace 

o sobě - jednoduchá konverzace 

- pojmenuje místa a místnosti v domě, 

mluví o tom, kde věci jsou, popíše dům 

a byt, odpovídá na otázky 

- seznamuje se s počitatelnými a nepočita-

telnými podstatnými jmény, ptá se na 

množství 

- mluví o tom, co lidé právě dělají 

- vytváří a používá jednoduché zákazy 

a příkazy 

- počítá do 20 

- vyjádří čas, zeptá se na čas 

- popisuje zvířata, porovnává je podle veli-

kosti, barev… 

- zpívá písničky, říká básničky, dramatizu-

je anglické texty 

- vyslovuje srozumitelně a dostatečně jasně 

anglické hlásky ve známých slovech 

a větách 

- pojmenuje a seznamuje se se svátky 

- čte foneticky správně přiměřeně dlouhé 

texty v učebnici 

- rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám 

z učebnice a jazyku učitele 

- přiřazuje známá slova k obrázkům 

- správně odpoví na jednoduché otázky k  

      textu 

- napíše základní údaje o sobě, píše krátké 

Číslovky 0-20 

Předložky místa, vazba there is/ 

are…? 

Where is/are…? otázky na zjiště-

ní pozice věcí 

How many/much…not much/ 

many, a lot 

Some/any?určování počitatelnosti  

podst. jmen 

Přítomný čas průběhový - otázka, 

odpověď (slovosled) 

Počasí, činnosti dětí v různých 

ročních obdobích 

Čas, hodiny, dny v týdnu, měsíce 

v roce 

Přítomný čas prostý – otázka, 

odpověď (slovosled) 

What time is it? 

Potraviny, jídlo 

Antonyma - přídavná jména 

Záliby a volný čas 

Zvířata v Zoo 

Kladné a záporné příkazy 

 

 

Halloween, Christmas, Easter, 

Valentine`s Day 

 

 

EGM – Evropa a svět nás 

zajímá, zvyky a tradice 

MKV – multikulturalita 

-význam angličtiny jako 

prostředku nadnárodní  

komunikace 

- lidské vztahy – význam 

kvality lidských vztahů, 

tolerance, empatie  

OSV – komunikace  

(cvičení pozorování a em-

patické naslouchání) 

Mezipředmětové vztahy – matematika-

sčítání a odčítání 

Dramatická a hudební výchova  

-písničky, básničky, hry  

Člověk a svět práce - vlastní výrobky 

dětí 
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4. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

anglické věty a texty 

- pracuje se slovníkem, vyhledává slova 

v obrázkovém slovníku 

Texty v učebnici, doplňkové tex-

ty 
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5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- aktivně se zapojuje do jednoduché kon-

verzace, poskytuje požadovanou infor-

maci 

- mluví o svém volném čase, vytváří otáz-

ky a dokáže na ně odpovědět 

- popisuje místo, kde žije 

- používá předložky místa 

- poznává svět, názvy kontinentů a někte-

rých států 

- čte nahlas plynule a foneticky správně 

jednoduché texty 

- reprodukuje ústně i písemně obsah přimě-

řeně obtížného textu 

- vyhledává v jednoduchém textu potřeb-

nou informaci a vytváří odpověď 

na otázku 

- používá správně přítomný čas prostý a 

průběhový ve spojení s některými pří-

slovci 

- používá časové předložky 

- sestavuje jednoduché písemné sdělení 

a vyplňuje základní údaje do formulářů 

- počítá do sta 

- používá řadové číslovky 

- mluví o různých lidských činnostech 

- popisuje, co má a nemá rád, co se mu líbí 

a nelíbí 

- zpívá písničky, říká básničky, dramatizu-

je anglické texty 

phonetic symbols 

greetings, What´s your name? 

articles: a/an 

classroom instructions 

numbers 0-100 

the alphabet 

            singular  x  plural 

            there is/are... 

            countries, Where are you from?  

            to be  

            family, jobs,  

posses  possessive adjectives,  

            possessive ´s  

            days 

            What´s your address? 

to have got  

animals 

            adjectives 

school subjects 

            telling the time 

prepositions of time  

present simple, daily routines, 

free time activities 

my room, prepositions of place 

a house, a town 

can/can´t   

describing people (he´s got  x  

he´s) 

present continuous  

EGM – Evropa a svět nás 

zajímá, srovnání zvyků 

a tradic 

MKV – multikulturalita 

- význam angličtiny jako 

prostředku nadnárodní ko-

munikace 

OSV – komunikace 

 

 

 

 

M - sčítání a odčítání 

Dramatická a hudební výchova 

- písničky, básničky, hry  

Člověk a jeho svět - zeměpisné reálie, 

zvířata a jejich životní prostředí 

Člověk a zdravý životní styl 

Člověk a svět práce - vlastní výrobky 

dětí 

 

Konverzační soutěž 
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5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- vyslovuje srozumitelně a dostatečně jasně 

anglické hlásky ve známých slovech 

a větách 

- pojmenuje a seznamuje se se svátky 

- čte foneticky správně přiměřeně dlouhé 

texty s porozuměním 

- rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám 

z učebnice a jazyku učitele 

- napíše základní údaje o sobě, píše krátké 

anglické věty a texty, napíše pohled  

- napíše neformální email 

- vyplní základní údaje do formuláře 

- obměňuje krátké texty se zachováním 

smyslu textu 

- používá dvojjazyčný slovník 

            present simple  x  present contin. 

clothes, How much is this T-

shirt? 

Halloween 

Christmas 

Easter 

 

Projects: 

About me 

Members of my family (friends) 

My school 

My free time 

My room 

Our town 
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Učivo 

 

 zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní 

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   

 tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, obléká-

ní, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, 

dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí 

 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chy-

by, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Anglický jazyk pro II. stupeň 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost - připravu-

jeme je na celoživotní učení 

 na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posiluje-

me pozitivní vztah k učení 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat potřebné informace v literatuře a na internetu 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

 učíme pracovat s chybou 

 učíme je trpělivosti, povzbuzujeme 

 při osvojování slovní zásoby je učíme ve vztazích tematicky vnímat důležité a méně 

důležité výrazy 

 různá témata zpracováváme formou projektového vyučování (plánování práce, rozvr-

žení, rozdělení úkolů, přenesení do praxe) 

 rozvíjíme jednotlivé dovednosti, a to poslechem s porozuměním, čtením s porozumě-

ním, ústním projevem 

 rozvíjíme jazykovou paměť 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 učíme žáky nebát se problémů 

 učíme pojmenovávat a definovat problém, stanovit postup jeho řešení 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy 

řešit 

 podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení, improvizaci 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky  

 učíme žáka orientovat se v cizím jazykovém prostředí (reakce na každodenní situace) 
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovní v rámci Evropy i světa 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 podporujeme integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi prakticky a efektivně (pí-

semná i ústní komunikace) 

 rozšiřujeme slovní zásobu na dané tematické okruhy 

 učíme vyjadřovat se adekvátně situaci a vhodně v určitých momentech (neformální, 

formální rozhovor) 

 učíme žáky nonverbální komunikaci 

 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky respektovat jiný názor při týmové práci a prezentovat a obhajovat vlastní 

myšlenky 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společenské 

cíle 

 učíme sebehodnocení a hodnocení druhých, hodnocení práce skupiny, srovnávání 

 učíme schopnosti uplatnit se v kolektivu a budovat sebevědomí 

 učíme žáky respektovat multikulturní odlišnosti 

 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem 

 učíme žáky empatii 

 učíme dodržování pravidel (slušné chování, respektování pravidel země, v níž jsem 

host; respektování tradic jiných národů – kulturní chování, oblékání, řeč) 

 učíme chránit rodinné tradice a respektovat je 

 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 při výuce vytváříme podnětné a pracovní prostředí 

 motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného studia (budoucího povolání) 

 na konkrétních příkladech (časopisy, internet, noviny, filmy) demonstrujeme lepší 

možnosti pracovního uplatnění při ovládání vyučovaného cizího jazyka 

 využíváme při učení práci s moderními informačními technologiemi 
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Vzdělávací obsah  vzdělávacího oboru 
 

2. stupeň 

 

Očekávané výstupy   

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

žák 

 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny po-

malu a zřetelně 

 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který 

se týká osvojovaných témat 

 

MLUVENÍ  

žák  

 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i nefor-

málních situacích  

 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných téma-

tech 

 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každo-

denního života 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

žák  

 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických mate-

riálech  

 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace 

 

PSANÍ  

žák  

 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

  

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

 

 

Učivo 
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 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  

 slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vzta-

hující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce 

se slovníkem 

 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, cestování, 

reálie zemí příslušných jazykových oblastí  

 mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 

žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- rozumí jednoduchým projevům našich i 

rodilých mluvčích (přímým i reprodukova-

ným) 

- dokáže postihnout hlavní smysl jednodu-

chého sdělení 

- rozumí pokynům učitele při práci ve třídě 

a  dokáže na ně reagovat 

- orientuje se v oblasti jednoduchého textu, 

vyhledává odpovědi na otázky 

- reprodukuje několik říkanek a písní 

- formuluje otázky a odpovídá na ně 

- sděluje základní informace o sobě, své 

rodině, bydlišti a procvičených tématech 

- písemně formuluje otázky a odpovědi 

na ně 

- má základní poznatky o zemích dané jazy-

kové oblasti 

- dokáže napsat krátké sdělení, pohlednici, 

dopis 

- tvoří jednoduché vyprávění (my day)  

- rozumí významu běžných sloves a používá 

je 

- používá a rozlišuje přítomné časy 

- používá dvojjazyčný slovník 

- rozumí obsahu jednoduchých autentických 

audiovizuálních materiálů 

- vyhledá základní informace a hlavní myš-

lenky 

- zapojí se do rozhovoru dvou i více osob 

- vhodně reaguje v nejběžnějších řečových 

situacích, např. oslovení a reakce na oslo-

be, can, have got, questions 

present simple  

Yes / No questions,Wh-questions 

months, dates, ordinal numbers 

housework  

adverbs of frequency 

animals 

present continuous 

present contin. x present simple  

subject x object pronouns 

must  

past simple 

regular x irregular verbs (infiniti-

ve, past simple, past participle)  * 

holidays – transport, problems 

food and drink 

countable x uncountable nouns 

a / an, some / any 

How much / many…? 

articles: a / an, some, the 

a little / a few 

the world, geography, nature 

How questions 

weather 

comparatives and superlatives 

phrases as…as 

TV programmes 

going to 

films 

adjectives x adverbs 

have to 

OSV – mezilidské vztahy, 

komunikace 

VDO – společnost a stát 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímají, Objevujeme Ev-

ropu a svět (anglicky mlu-

vící země) 

MKV – kulturní diference 

(respektování zvláštností 

různých etnik), multikultu-

ralita 

 

 

Čj – slovní druhy, anglické básně a ří-

kanky 

M – měny, míry a jednotky 

Z – Velká Británie, USA 

Ov – Evropa a svět kolem nás 

D – mapa světa 

Vv - projekty 

Hv – anglické písně 

 

 

 

*     

Irregular verbs  
– umí všechny tvary sloves v tabulce 

– tabulku je možné přizpůsobit 

    integrovaným žákům 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

vení, pozdrav, přivítání a představování 

- rozvíjí používání gramatických jevů k rea-

lizaci komunikačního záměru žáka 

- rozvíjí dostačující slovní zásobu 

making suggestions 

 

Halloween 

Christmas 

Easter 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- dokáže se orientovat v monologu či dia-

logu s malým počtem neznámých výrazů, 

jejich význam dokáže odhadnout 

- dokáže postihnout hlavní smysl krátkého 

sdělení, včetně důležitých detailů 

- rozumí přiměřeně obtížným souvislým 

sdělením i konverzaci dvou a více osob 

na běžná témata 

- vyhledá základní informace a hlavní myš-

lenky 

- využívá dvojjazyčné slovníky 

- zapojí se do rozhovoru dvou i více osob 

- vhodně reaguje v nejběžnějších řečových 

situacích 

- jednoduše vyjádří svůj názor 

- přednese krátkou zprávu či sdělení 

- užívá jednoduché obraty, vyjadřující svo-

lení, odmítnutí, příkaz, zákaz a radu… 

- napíše stručný osobní dopis 

- rozvíjí používání gramatických jevů k 

realizaci komunikačního záměru žáka 

- rozvíjí dostačující slovní zásobu 

present tenses 

life stages 

past simple 

families 

free time activities; (dis)likes + -

ing 

so and because 

space 

will for the future / for decisions 

prepositions of place 

transport 

past continuous 

natural disasters 

past simple x past continuous  

houses 

but and however 

sightseeing; places in a city 

the with place names 

asking for and giving directions 

articles: the x a/an 

some / any / no + …body, ...thing 

present continuous for future 

arrangements 

pronouns and possessive adject. 

present perfect: ever / never, just 

experiences 

go and… 

problems and advice 

should, shouldn’t  

school rules 

must, mustn’t, don’t have to 

OSV – mezilidské vztahy, 

komunikace 

VDO – společnost a stát 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímají (zážitky a zkuše-

nosti z Evropy a světa), 

Objevujeme Evropu a svět 

(život Evropanů) 

MKV – kulturní diference 

(respektování zvláštností 

různých etnik), multikultu-

ralita 

 

Čj – krátké písemné sdělení 

Z – Velká Británie, USA, Asie 

Hv – anglické písně 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

phrasal verbs 

health 

also 



125 

8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- pohotově reaguje na souvislé projevy 

učitele 

- porozumí monologickým i dialogickým 

projevům rodilých mluvčích pronášeným 

v přirozeném tempu 

- je schopen formulovat otázky v různých 

časech a správně na ně odpovídat 

- pohotově, přirozeně a jazykově správně 

reaguje v dialogických situacích každo-

denního života 

- samostatně vede jednoduchý dialog 

- vyjadřuje vlastní názor 

- reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený 

text přiměřeně svým schopnostem 

- souvisle pohovoří na známá témata  

- používá slovníky 

- detailně popíše osobu, věc a událost 

- napíše stručný životopis, osobní dopis a 

email 

- vyplní běžný formulář a dotazník 

- pracuje s autentickými texty, časopisy, 

prospekty 

- využívá internet k získání důležitých in-

formací 

- orientuje se v základních zeměpisných 

a kulturních reáliích 

- má adekvátní slovní zásobu  

- rozvíjí používání gramatických jevů k 

realizaci komunikačního záměru žáka 

- rozvíjí dostačující slovní zásobu 

present tenses, stative verbs 

future tenses 

past tenses 

used to 

describing clothes 

too/ enough 

had to/ could 

fame 

present perfect; for/ since 

been / gone 

present perfect x past simple 

nouns and adjectives 

question tags 

time expressions 

subject relative clauses 

parts of the body 

problems and treatment 

should/ might 

object relative clauses 

agreeing and disagreeing 

giving examples 

verb + -ing or infinitive 

there’s someone/ something + -

ing 

see / hear someone + -ing 

adjectives with –ed or –ing 

ordering a meal 

asking people to do things 

punctuation 

the environment 

passive voice: present, past, futu-

OSV – mezilidské vztahy, 

komunikace 

VDO – společnost a stát 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímají (zážitky a zkuše-

nosti z Evropy a světa, mís-

ta a události v Evropě, zvy-

ky a tradice anglicky mlu-

vících zemí), Objevujeme 

Evropu a svět (život Evro-

panů) 

MKV – kulturní diference 

(respektování zvláštností 

různých etnik), multikultu-

ralita (význam užívání cizí-

ho jazyka jako nástroje 

dorozumění) 

 

Hv – anglické písně 

Vv – projekty 

Tv – sporty 

Z – Austrálie 

Př – environmentální problémy 

Ov – Evropská unie 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

re 

definitions 

expressing worries 

phrasal verbs 

first conditional 

time clauses 

verbs and nouns 

expressing purpose 

describing a problem/ giving ad-

vice 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- pohotově reaguje na souvislé projevy 

učitele 

- porozumí monologickým i dialogickým 

projevům rodilých mluvčích pronášeným 

v přirozeném tempu 

- je schopen formulovat otázky v různých 

časech a správně na ně odpovídat 

- pohotově, přirozeně a jazykově správně 

reaguje v dialogických situacích každo-

denního života 

- samostatně vede jednoduchý dialog 

- vyjadřuje vlastní názor 

- reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený 

text přiměřeně svým schopnostem 

- souvisle pohovoří na známá témata  

- používá slovníky 

- detailně popíše osobu, věc a událost 

- napíše stručný životopis, osobní dopis a 

email 

- vyplní běžný formulář a dotazník 

- pracuje s autentickými texty, časopisy, 

prospekty 

- využívá internet k získání důležitých in-

formací 

- orientuje se v základních zeměpisných 

a kulturních reáliích 

- má adekvátní slovní zásobu  

- rozvíjí používání gramatických jevů k 

realizaci komunikačního záměru žáka 

- rozvíjí dostačující slovní zásobu 

present tenses, stative verbs 

describing people 

jobs, places to work 

past tenses 

had to, could 

inventions 

materials, everyday things 

present perfect: for / since; 

yet / already / just; too / enough 

fashion, clothes 

modal verbs: must, mustn’t, will 

be able to, will have to, should, 

shouldn’t, can 

but / however 

problems and treatment 

parts of the body 

there’s someone…ing 

see / hear someone…ing 

present perfect x past simple 

been / gone 

famous people 

nouns and adjectives 

first conditional 

So do I / Nor do I 

phrasal verbs 

passive voice 

might 

weather 

natural features 

 

OSV – mezilidské vztahy, 

komunikace 

VDO – společnost a stát 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímají (zážitky a zkuše-

nosti z Evropy a světa, mís-

ta a události v Evropě, zvy-

ky a tradice anglicky mlu-

vících zemí), Objevujeme 

Evropu a svět (život Evro-

panů) 

MKV – kulturní diference 

(respektování zvláštností 

různých etnik), multikultu-

ralita (význam užívání cizí-

ho jazyka jako nástroje 

dorozumění) 
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5.1.3 Další cizí jazyk 

 

5.1.3.1 RUSKÝ JAZYK 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět Ruský jazyk je zařazen v učebním plánu  jako další cizí jazyk ,vyučuje 

se od 7. do 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně.  

 

Vyučovací předmět  je součástí vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace.  

Ve výuce je kladen důraz především na jazykovou výuku a na osvojování základních ko-

munikačních dovedností v cizím jazyce.  

 

Vzdělávání v dalším cizím ( ruském ) jazyce  směřuje: 

 k chápání a objevování skutečností 

 k osvojení jazykových základů pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa 

 ke snižování jazykové bariéry 

 k poznávání života lidí a kulturních tradic rusky mluvících zemí 

 k prohloubení mezinárodního porozumění 

 

Formy realizace vyučovacího  předmětu 

Výuka probíhá v jazykové učebně, v učebnách výpočetní techniky, v učebnách 

s interaktivní tabulí a ve třídách. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích  i ve skupinách.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Ruský jazyk  

 

 
KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení cizího jazy-

ka a posilujeme pozitivní vztah k učení 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat potřebné informace v literatuře a na internetu 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

 učíme práci s chybou 

 při osvojování slovní zásoby učíme vnímat ve vztazích tematicky důležité a méně dů-

ležité výrazy 

 různá témata zpracováváme formou projektového vyučování (plánování práce, rozvr-

žení, rozdělení úkolů, přenesení do praxe) 

 rozvíjíme jednotlivé dovednosti (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní 

projev) 

 rozvíjíme jazykovou paměť 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost – připravu-

jeme je na celoživotní učení 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 učíme žáky nebát se problémů 

 vedeme žáky k pojmenovávání a definování problému, stanovujeme postup jeho řeše-

ní 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme prakticky problémy řešit  

 podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení, improvizaci 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky  

 učíme žáka orientovat se v cizím jazykovém prostředí (reakce na každodenní situace) 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 podporujeme různé formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i svě-

ta 

 klademe důraz na „kulturní úroveň komunikace“ 

 podporujeme integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi prakticky a efektivně (pí-

semná i ústní komunikace) 

 rozšiřujeme slovní zásobu na dané tématické okruhy 

 učíme vyjadřovat se adekvátně situaci a vhodně v určitých momentech (např. nefor-

mální, formální rozhovor) 

 učíme žáky „nonverbální komunikaci“ 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky respektovat jiný názor při týmové práci a prezentovat a obhajovat vlastní 

myšlenky 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společenské 

cíle 

 učíme sebehodnocení a hodnocení druhých, hodnocení práce skupiny, srovnávání 

 učíme schopnosti uplatnit se v kolektivu a budovat sebevědomí 

 učíme žáky respektovat multikulturní odlišnosti 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem 

 učíme žáky empatii 

 vedeme žáky k dodržování pravidel (slušné chování, respektování pravidel země, v níž 

jsem host; respektování tradic jiných národů – kulturní chování, oblékání, řeč) 

 učíme chránit rodinné tradice a respektovat je 

 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 při výuce vytváříme podnětné a pracovní prostředí 

 motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného studia (budoucího povolání) 
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 na konkrétních příkladech (časopisy, internet, noviny, filmy) demonstrujeme lepší 

možnosti pracovního uplatnění při ovládání vyučovaného cizího jazyka 

 využíváme při učení práci s moderními informačními technologiemi 

 
 

7.ročník 

Očekávané výstupy  
POSLECH S POROZUMĚNÍM 

žák 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu 

a s pečlivou výslovností a reaguje na ně  

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají 

se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících 

se každodenních témat  

 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 

 
 

MLUVENÍ  

žák 

 se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformál-

ních 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 každoden-

ního života 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

žák 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům  

  rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 

 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiá-

lech   

 rozumí krátkým a  jednoduchým textům , vyhledá v nich požadované informace  

 

PSANÍ  

žák  

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat  

 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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7. ročník – ročníkové  výstupy Učivo  Průřezová témata  Poznámky 

 

 Žák umí ukázat na mapě Rusko 

 zná hlavní město Ruska  

 umí ukázat hlavní město a nejdůležitější 

města a oblasti Ruska na mapě 

 zná významné ruské osobnosti 

 umí říci ( česky),do jaké jazykové 

skupiny patří čeština a ruština 

 

- Žák  si osvojuje vizuální podobu tiska-

cích i psacích písmen Azbuky 

 

- umí spojit zvuky s jejich grafickým zápi-

sem 

 

- rozlišuje přízvučné a nepřízvučné slabiky 

 

- umí psát jednotlivá písmena azbuky a 

správně je spojovat 

 

- zvládá přepsat tištěný text do textu psa-

ného 

 

- postupně si osvojuje správné čtení  tiště-

ného textu s vyznačenými přízvuky se 

správnou výslovností a intonací 

Realie: 

Ruština – zařazení do sys-

tému jazyků 

Rusko-   

významné regiony 

hlavní  město Moskva 

významné osobnosti 

 

ruská jména,“otčestvo“ 

tradice a zvyky v Rusku 

 

Řečové dovednosti a situace: 

 Pozdravy při setkání a 

loučení 

 Představení sebe a jiných 

osob 

 komunikace po telefonu, jak 

si domluvit setkání 

 Kdo to je? 

 Jak se kdo jmenuje? 

 Jak se představíte,jak 

představit 

kamaráda,kamarádku? 

 Odkud kdo je? 

 Kde kdo bydlí? 

 Adresa – jméno 

 

 

EGM-Evropa a svět nás zajímá 

Čj 

Jazyková terminologie 

A.S.Puškin a jeho čeští současníci 

 

 

Z  

Zeměpisné údaje, práce s mapou  

a orientace na mapě 

 

Rv – Oslovení v různých jazycích, 

společenské chování, 

rodinné vazby 

 

On -komunikace mezi lidmi – vlivy mo-

bilních telefonů 

     - tradice,zvyky 

 

 

Hv, Vv, D  

Významné osobnosti Ruska 
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7. ročník – ročníkové  výstupy Učivo  Průřezová témata  Poznámky 

 

- orientuje se v jednoduchém čteném 

a slyšeném textu dle svých ind. možností 

 

- formuluje jednoduché otázky a odpovědi 

na ně dle svých ind. možností 

 

- reaguje na jednoduché pokyny učitele 

 

- používá  učebnice ,pracovní sešity a  

 

- seznamuje se s cizojazyčným slovníkem 

 

 umí pojmenovat a nazvat osoby a 

předměty z rodinného,školního a 

domácího prostředí 

 

  vyjmenovat zpaměti  ruskou azbuku 

 

 nazvat řadu činností 

 vykonávaných 

osobami ze 

školního a 

rodinného 

prostředí 

 

 navazovat známosti 

 

 představit sebe,kamarády a členy rodiny 

 

 umí pojmenovat barvy , dny v týdnu, 

příjmení,bydliště,stát  

 Kolik je komu let? 

 Kdo který jazyk zná, a který 

se učí? 

 Jak pozvat na návštěvu? 

 Rodina a její členové 

(základní okruh) 

 Jak poděkovat? 

 Jak se omluvit? 

 Škola,třída,školní pomůcky 

 barvy 

 názvy dnů,týden,měsíce,rok 

 lidské tělo- hlava 

 

Jak do překonává jazykové 

obtíže.Jak se co řekne rusky? 

Zvuková a grafická stránka 

jazyka: 

 

Azbuka- vizuální,psaná i fone-

tická stránka ruské abecedy 

Přízvuk v ruštině – pohyblivý 

přízvuk 

 

Rozlišení přízvučných a nepří-

zvučných slabik 

Písme-

na: Аа,Ээ,Ии,Оо,Уу,ы,Мм,Нн,

Рр. 

 

Písme-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-poznávání lidí. komunikace, psy-

chohygiena 
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7. ročník – ročníkové  výstupy Učivo  Průřezová témata  Poznámky 

 zformulovat krátkou písemnou výpověď 

o rodině na základě dříve vypracovaného 

texu o sobě 

 

 umí časovat slovesa I. konjugace v 

přítomném čas(читать,писать,делать, 

отвечать,спраши

вать,жить) 

 

 časovat slovesa II.konjugace  

(говорить, 

 

 užít sloveso  звать v  obratech 

typu:меня зовут 

 

 

 

na:Дд,Тт,Гг,Кк,Бб,Пп,Вв,Фф. 

 

Intonace oznamovacích a táza-

cích vět 

Intonace zvolacích vět 

 

Písmena:Хх,Зз,Сс,Жж,Шш,Чч. 

Výslovnost hlásek ж,ш,ч. 

Písmena:Цц,Щщ. 

Výslovnost hlásek ц,щ. 

Písmena: Лл,ь. 

Výslovnost hlásky 

 л/ měkké л. 

Měkký znak a jeho funkce. 

 

Písme-

na:Йй,Яя,Ее,Ёё,Юю.Výslovnos

t a funkce jotovaných písmen 

 

Písmeno ъ a jeho funkce. 

 

Nepřízvučné o /a/ 

Nepřízvučné e/i/ 

Pohyblivý přízvuk sloves 

учить,посмотреть, 

 

Mluvnice: 

Věty typu:                

 Кто это?   Это моя мама. Это н

е  Аня, а  Якуб.  
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7. ročník – ročníkové  výstupy Učivo  Průřezová témata  Poznámky 

1.pád podst.jmen v oslovení -

oficiální a neoficiální oslove-

ní 

1. pád číslovek: 1 – 10, 

30 – 90,100 – 900 

počítaný předmět po číslov-

kách 2,3,4 годa...5,6 лет 

Slovesa I.konjugace v přítomném 

čase (читать,писать, делать, 

отвечать, спрашивать, жить, 

знать). 

osobní zájmena v 1. a 3. p. 

podstatná jména v 1. a 3. p. 

Slovesa II. konjugace v přítom-

ném čase 

(говорить, звонить + pohybli-

vý přízvuk sloves  

учить,посмотреть) 

Sloveso звать v obra-

tu меня зовут. 

 

 

8. ročník 

Očekávané výstupy  
POSLECH S POROZUMĚNÍM 

žák 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně  

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat  
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 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 

 
 

MLUVENÍ  

žák 

 se zeptá 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 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

žák 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům  

  rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 

 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech   

 rozumí krátkým a  jednoduchým textům , vyhledá v nich požadované informace  

 

PSANÍ  

žák  

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  

 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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8. ročník – ročníkové  výstupy Učivo  Průřezová témata  Poznámky 

 

- Rusko -získávání dalších vybraných in-

formací o zemi (hospodářství,prů-

mysl),významných městech 

 

- umí vyjmenovat nejdůležitější památky 

Petrohradu 

 

- osvojuje si správné čtení jednoduchých i 

delších slovních spojení a vět. 

 

- seznamuje se se  základními pravidly 

ruského pravopisu a postupně si je 

osvojuje 

 

- orientuje se v jednoduchém čteném 

a slyšeném textu dle svých ind. možností 

 

-  formuluje jednoduché otázky a  

odpovědi na ně dle svých ind. možností 

 

- reaguje na jednoduché pokyny učitele  

 

 

Reálie: 

 

Petrohrad,Jaroslavl, 

významné ruské osobnosti-kníže 

Vladimír,  

M.V. Lomonosov... 

Šaljapin, Repin,Čajkovský 

Boris Pasternak,L.N.Tolstoj.. 

další regionální a zeměpisné úda-

je 

 

Témata,řečové dovednosti a 

situace: 

 

rodina – širší okruh slovní záso-

by,členové, 

sourozenci, příbuzenské vztahy 

Kdo kde studuje? 

Kdo chodí do školy? 

Kdo kde pracuje? 

povolání 

Čím kdo chce/ nechce být? 
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8. ročník – ročníkové  výstupy Učivo  Průřezová témata  Poznámky 

- umí vyhledat v textu určité informace 

 

- umí v jednoduchých větách  

krátce pohovořit o své 

rodině,škole,koníčcích 

 

- používá  učebnice ,pracovní sešity a 

 cizojazyčný slovník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- upevňuje vizuální podobu tiskacích i psa-

cích písmen Azbuky 

 

- žák upevňuje intonaci věty oznamovací,  

i tázací 

 

- cvičí správnou výslovnost jednotlivých  

ruských samohlásek, souhlásek a  dvoj-

Čím se kdo chce/nechce 

stát?  

Jaké má kdo povolání? 

záliby 

Co koho   zajímá/nezajímá? 

Co se komu líbí/nelíbí? 

Kdo má koho,co rád? 

Co kdo rád dělá? 

Co kdo dělá ve volném čase? 

seznamování,dopisování 

Jak někoho pozvat? 

Jak přijmout /odmítnout pozvání? 

Jak napsat seznamovací inzerát? 

měsíce,roční období (umět po-

jmenovat) 

Popis lidského těla,zdraví – rozši-

řující slovní zásoba 

 

Zvuková a grafická stránka 

jazyka 

 

změny intonace otázek podle 

jejich smyslu 

 

pohyblivý přízvuk slovesa 

учиться 

 

výslovnost де,те,не, v přejatých 

slovech 

 

výslovnost zakončení zvratných 
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8. ročník – ročníkové  výstupy Učivo  Průřezová témata  Poznámky 

hlásek ve slovech a slovních spojeních 

 

 

 

 

 

sloves -ться,-тся 

 

Mluvnice: 

podstatná jména po číslovkách 

2,3,4 

Věty typu: 

Папа – врач./ Он врач. 

Věty typu: 

У тебя есть брат? 

У меня есть брат. 

У меня нет брата.( 2.pád po 

d,jm. po záporce) 

osobní zájmena v 1.- 3. pádě 

(opakování)+4.p. 

přivlastňovací zájmena v 1. pádě 

j. a mn. č. 

časování sloves: 

Slovesa I. konjug.v přít.č. 

работать,хотеть, 

изучать,жить 

Slovesa II.konjug.v přít.č. 

учить,смотреть, 

любить 

slovesa se skupinou oвa/eвa 

Zvratná slovesa 
Věty typu: 

Он работает вгачом. 

7.p.vybraných pod.jmen- povolá-

ní 

Кто он/она по професcии? 

názvy povolání mužů a žen 
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8. ročník – ročníkové  výstupy Učivo  Průřezová témata  Poznámky 

-  1.pád přídavných jmen 

 

 

9. ročník 

 

Očekávané výstupy  
POSLECH S POROZUMĚNÍM 

žák 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně  

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat  

 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 

 
 

MLUVENÍ  

žák 

 se zeptá 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 
 
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

žák 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům  

  rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 

 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech   

 rozumí krátkým a  jednoduchým textům , vyhledá v nich požadované informace  
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PSANÍ  

žák  

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat  

 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

 

9. ročník – ročníkové výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 žák  se umí zeptat na plánované 

činnosti  na tyto otázky také odpovídat 

 

 umí se zeptat a odpovědět,kde se nalézá 

daná osoba nebo předmět nebo jakým 

směrem,odkud a  kam směřuje daná 

osoba nebo předmět 

 

 umí v rozhovoru užít zdvořilostní 

obraty,přivítat se,rozloučit se,představit 

se,omluvit se,navázat známost. 

 

Řečové intence a situace 

Setkání s vrstevníky.Způsoby tráve-

ní volného času 

Orientace v prostředí ,získávání in-

formací 

 

Navazování známosti: 

-podání seznamovacího inzerátu 

Kdo se s kým chce sezná-

mit,/dopisovat? 

-představení osob (země,místo byd-

liště) 

-přivítání ,rozloučení, 

představení se,zdvořilostní obraty 

  

-umí vést rozhovor v obchodě  na téma 

ceny zboží a užívat při tom odpovídající 

zdvořilostní obraty 

 

Nákupy, oblečení - pojmenování 

zboží,ceny,zdvořilostní obraty bě-

hem nakupování 

 

 

 

OSV-komunikace,poznávání lidí 
 

 žák umí popsat školu orientovat se 

v budově-umět poradit,pohovořit o 

vyučování,vyuč. předmětech 

Škola,vyučování, rozvrh hodin, 

vyučovací předměty, … 

Jídlo- rozšiřující slovní zásoba 

Počasí –rozšiřující slovní zásoba 
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9. ročník – ročníkové výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

    
- žák si prohlubuje vědomosti o   hlavním 

městě Ruska 

 

 

 

Hlavní město Ruska (nej- 

známější objekty a památky) 

Hudební divadlo pro děti 

Zvuková a grafická stránka jazy-

ka 

Opakování intonace otázek a odpo-

vědí. 

Výslovnost zakončení zvratných 

sloves 

-ться, -тся 

  

 

 

 

- žák umí používat osvojená slovesa ve 

větách.v přítomném,  minulém a bu-

doucím čase . 

 

 

 

 

 

- žák umí utvořit  datum s využitím řado-

vých číslovek 

Mluvnice 
-Tvary minulého a budoucího času 

nedokonavých sloves I.a 

II.konjugace 

- Slovesa видеть, смотреть v pří-

tomném čase,čase minul. a budou-

cím prostém. 

- Slovesa se změnou kmenových 

souhlásek(pokračování) 

- Zvratná slovesa(pokračování) 

- Slovesné vazby: 

интересоваться  чем, 

увлекаться  чем 

- Skolňování osobních zájmen 

 

- Řadové číslovky 

- Datum – měsíce,den narození… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální výchova –užívání  In-

ternetu, filmy a jejich žánry 

 

 

 

- žák využívá osvojené mluvnické učivo 

 

- 4.pád podstatných jmen život-

ných , neživotných a osobních 
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9. ročník – ročníkové výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

v komunikaci. zájmen 

- Osobní tvary sloves pojících se s 

předmětem ve 4. pádě 

(видеть,любить,ждать, 

фотографировать,смотреть) 

Tvary sloves идти-ходить, ехать-

ездить 

Tázací zájme-

na где?,куда?,откуда?. 

Předložky в-из,на-с s podstatnými 

jmény k popisu místa a směru pohy-

bu. 

Tvary minulého a budoucího času 

prostého dokonavých sloves I.a II. 

konjugace. 
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5.1.3.2 Německý jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět Německý jazyk je zařazen jako další cizí jazyk ve vzdělávací oblasti Ja-

zyk a jazyková komunikace, a to od 7. do 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně.  

Vyučovací předmět úzce souvisí s předměty vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komuni-

kace.  

Ve výuce je kladen důraz především na jazykovou výuku a na osvojování základních ko-

munikačních dovedností v cizím jazyce.  

 

Vzdělávání v  předmětu německý jazyk směřuje: 

 k chápání a objevování skutečností 

 k osvojení jazykových základů pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa 

 ke snižování jazykové bariéry 

 k poznávání života lidí a kulturních tradic německy mluvících zemí 

 k prohloubení mezinárodního porozumění 

 

Formy realizace vyučovacího předmětu 

Výuka probíhá v jazykové učebně, v učebnách výpočetní techniky, v učebnách 

s interaktivní tabulí a ve třídách. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích i ve skupinách.  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Německý jazyk  

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení cizího jazy-

ka a posilujeme pozitivní vztah k učení 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat potřebné informace v literatuře a na internetu 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

 učíme práci s chybou 

 při osvojování slovní zásoby učíme vnímat ve vztazích tematicky důležité a méně dů-

ležité výrazy 

 různá témata zpracováváme formou projektového vyučování (plánování práce, rozvr-

žení, rozdělení úkolů, přenesení do praxe) 

 rozvíjíme jednotlivé dovednosti (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní 

projev, psaní) 

 rozvíjíme jazykovou paměť 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost – připravu-

jeme je na celoživotní učení 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
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 učíme žáky nebát se problémů 

 vedeme žáky k pojmenovávání a definování problému, stanovujeme postup jeho řeše-

ní 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme prakticky problémy řešit  

 podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení, improvizaci 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky  

 učíme žáka orientovat se v cizím jazykovém prostředí (reakce na každodenní situace) 

 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 podporujeme různé formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i svě-

ta 

 klademe důraz na „kulturní úroveň komunikace“ 

 podporujeme integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi prakticky a efektivně (pí-

semná i ústní komunikace) 

 rozšiřujeme slovní zásobu v daných tematických okruzích 

 učíme vyjadřovat se adekvátně situaci a vhodně v určitých momentech (např. nefor-

mální, formální rozhovor) 

 učíme žáky „nonverbální komunikaci“ 

 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky respektovat jiný názor při týmové práci a prezentovat a obhajovat vlastní 

myšlenky 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společenské 

cíle 

 učíme sebehodnocení a hodnocení druhých, hodnocení práce skupiny, srovnávání 

 učíme schopnosti uplatnit se v kolektivu a budovat sebevědomí 

 učíme žáky respektovat multikulturní odlišnosti 

 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem 

 učíme žáky empatii 

 vedeme žáky k dodržování pravidel (slušné chování, respektování pravidel země, v níž 

jsem host; respektování tradic jiných národů – kulturní chování, oblékání, řeč) 

 učíme chránit rodinné tradice a respektovat je 
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KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 při výuce vytváříme podnětné a pracovní prostředí 

 motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného studia (budoucího povolání) 

 na konkrétních příkladech (časopisy, internet, noviny, filmy) demonstrujeme lepší 

možnosti pracovního uplatnění při ovládání vyučovaného cizího jazyka 

 využíváme při učení práci s moderními informačními technologiemi 

 

 

 
 

Ročník: 7. 
 

Očekávané výstupy  

 
POSLECH S POROZUMĚNÍM 

 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a 

s pečlivou výslovností a reaguje na ně 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají 

se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každo-

denních témat 

 

MLUVENÍ 

 

 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 ča-

su a podobné otázky pokládá 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 

 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 

 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu a 

vyhledá v něm požadovanou informaci 

 

PSANÍ 

 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy volného času a dal-

ších osvojovaných témat 

 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- osvojuje si správnou výslovnost jednotli-

vých německých samohlásek, souhlásek 

a  dvojhlásek ve slovech a slovních spo-

jeních 

- zvuková a grafická podoba jazyka – fone-

tické znaky (pasivně), základní výslov-

nostní návyky, vztah mezi zvukovou a 

grafickou podobou slov 

- postupně si osvojuje správné čtení jedno-

duchých německých slov, slovních spo-

jení a vět 

- seznamuje se se základními pravidly ně-

meckého pravopisu a postupně si je osvo-

juje 

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zá-

sobu a umí ji používat v komunikačních 

situacích probíraných tematických okru-

hů 

- orientuje se v jednoduchém čteném 

a slyšeném textu dle svých individuálních 

možností 

- mluvnice – základní gramatické struktury 

a typy vět (jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl sdělení a 

porozumění 

- formuluje otázky a odpovědi na ně dle 

svých individuálních možností 

- nacvičuje suprasegmentální jevy 

- písemně obměňuje známé texty 

- reaguje na jednoduché pokyny učitele 

- používá abecední slovník učebnice a také 

Abeceda 

Zvuková a grafická podoba jazy-

ka – fonetické znaky (pasivně), 

základní výslovnostní návyky, 

vztah mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov 

Pozdravy, poděkování 

Představení své osoby 

Seznámení 

Adresa, telefonní číslo, e-mail 

Vyplnění osobních údajů v do-

tazníku 

Rodina 

Škola 

Přátelé 

Koníčky, volný čas 

Povolání 

Dny v týdnu 

Tradice a zvyky, svátky 

Důležité zeměpisné údaje – zá-

kladní informace 

Podstatná jména 

Rod 

Člen jako součást podstatných 

jmen 

Člen určitý a neurčitý v 1. a 4. p. 

Skloňování 1. a 4. pád 

Tvorba množného čísla 

 

Přídavná jména 

Č 

Jazyková terminologie 

Struktura jednoduchého formu-

láře 

Z  

Zeměpisné údaje, práce 

s mapou a orientace na mapě 

HV, VV, D  

Významné osobnosti německy 

mluvících zemí 

Ov  

Osobnost 

Rodinné vztahy  

Tradice a zvyky v průběhu roku   

v německy mluvících zemích 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

jiné dostupné slovníky (např. dvojjazyčné 

slovníky, výkladový slovník nebo slovní-

ky na internetu) 

- získává základní poznatky o zemích dané 

jazykové oblasti (lokalizuje německy 

mluvící země, nejznámější města) 

 

Přídavná jména v přísudku 

 

Zájmena 

Osobní a přivlastňovací v 1. p. 

Záporné kein v 1. p. 

Tázací slova wer, was … 

 

Číslovky 

Základní 0 - 1000 

Základní početní úkony + - x : 

 

Slovesa 

Časování pravidelných sloves 

Časování pomocných sloves sein, 

haben 

Rozkazovací způsob – lexikálně 

Příslovce 

Tázací slova wo, wohin, … 

 

Předložky 

Lexikálně dle témat 

 

Spojky 

Souřadící lexikálně dle témat 

Výslovnost 

Výslovnost jednotlivých slov 

Intonace vět 

 

Slovní zásoba a tvoření slov 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

Synonyma, antonyma – lexikálně 

dle výskytu 

Slova složená, zpodstatnělý infi-

nitiv 

 

Skladba 

Věta jednoduchá - oznamovací, 

tázací (zjišťovací a doplňovací) 

Vyjadřování záporu – užití nicht, 

kein 

Některé souřadící spojky 

Přímý pořádek slov  
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Ročník: 8. 
 

Očekávané výstupy  
 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a 

s pečlivou výslovností a reaguje na ně 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají 

se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každo-

denních témat 

 

MLUVENÍ 

 

 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 ča-

su a podobné otázky pokládá 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 

 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 

 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu a 

vyhledá v něm požadovanou informaci 

 

PSANÍ 

 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy volného času a dal-

ších osvojovaných témat 

 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- rozumí jednoduchým pokynům (v cizím 

jazyce) při práci ve třídě a dokáže na ně 

reagovat 

- zvuková a grafická podoba jazyka – fone-

tické znaky (pasivně), základní výslov-

nostní návyky, vztah mezi zvukovou a 

grafickou podobou slov 

- rozumí jednoduché konverzaci dvou osob 

a chápe její obsah a smysl 

- naváže kontakt s konkrétní osobou 

- vyžádá jednoduchou informaci 

- orientuje se v obsahu jednoduchého tex-

tu, vyhledává odpovědi na otázky, po-

třebnou informaci 

- sestaví jednoduché sdělení a odpověď 

na sdělení dle svých individuálních mož-

ností 

- rozvíjí jazykovou paměť při poslecho-

vých cvičeních 

- poslouchá jednoduchý reprodukovaný 

projev v přirozeném tempu 

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zá-

sobu a umí ji používat v komunikačních 

situacích probíraných tematických okru-

hů 

- mluvnice – základní gramatické struktury 

a typy vět (jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl sdělení a 

porozumění 

- písemně sestaví jednoduché sdělení 

(pozdrav, blahopřání, krátkou SMS) a 

Pozdrav z prázdnin 

Oblékání 

Barvy 

Jednoduchý popis osoby 

Volný čas, zájmová činnost 

Denní režim 

Domluvení si schůzky  

V kavárně 

Jídlo 

Hodiny, části dne 

Měsíce, roční období – kalendář-

ní rok 

Počasí 

Domov 

Tradice a zvyky, svátky 

Důležité zeměpisné údaje ně-

mecky mluvících zemí 

Podstatná jména 

Člen určitý i neurčitý 

Opakování a procvičování 1. p. + 

nově 4. p. v jednotném a množ-

ném čísle 

 

Přídavná jména, příslovce 

- lexikálně dle témat 

 

Zájmena  
- zvratné se lexikálně 

Číslovky 

- opakování základních do 1000 a    

ČJ 

Jazyková terminologie 

Struktura dopisu 

Významné osobnosti německy mlu-

vících zemí - literatura 

D 

Důležitá data z dějin německy mlu-

vících zemí 

Z 

Zeměpisné údaje, práce s mapou a 

orientace na mapě 

HV, VV 

Významné osobnosti německy mlu-

vících zemí 

Ov  

Denní režim 

Volný čas - koníčky 

Čas 

Tradice a zvyky v průběhu roku   

v německy mluvících zemích 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

obměňuje krátké texty dle svých indivi-

duálních možností 

- čte nahlas plynule a foneticky správně 

jednoduché audio-orálně připravené texty 

- stručně sdělí obsah přiměřeně obtížného 

textu 

- používá abecední slovník učebnice, cizo-

jazyčný slovník a slovník na internetu 

- získává další poznatky o zemích dané 

jazykové oblasti 

 

počítání výše až do milionu 

- řadové 0 – 100, užití v datu 

 

 

Slovesa 

- opakování časování pravidel-

ných a pomocných sloves 

- časování vybraných     

  nepravidelných sloves 

- modální slovesa  

- některá slovesa s odlučitelnými  

  předponami 

 

Předložky 

Lexikálně – dle potřeby 

Např. časově – in, um, am, von – 

bis … 

Spojky 

- vybrané souřadící spojky   

  neměnící slovosled 

 

Slovní zásoba a tvoření slov 

Synonyma, antonyma – lexikálně 

dle výskytu 

Slova složená, zpodstatnělý infi-

nitiv, zdrobněliny 

 

Skladba 

Věta jednoduchá - opakování 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

Tvoření záporu - nicht, kein - 

opakování 

Pořádek slov ve větě - přímý i 

nepřímý 

Pořádek slov ve větě se způsobo-

vým slovesem 

Pořádek slov – slovesa 

s odlučitelnou předponou 
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Ročník: 9. 
 

Očekávané výstupy  
 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a 

s pečlivou výslovností a reaguje na ně 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají 

se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každo-

denních témat 

 

MLUVENÍ 

 

 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 ča-

su a podobné otázky pokládá 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 

 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 

 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu a 

vyhledá v něm požadovanou informaci 

 

PSANÍ 

 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy volného času a dal-

ších osvojovaných témat 

 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- rozumí obsahu promluvy a dokáže rozli-

šit zásadní informace od informací vý-

znamově nepodstatných 

- zvuková a grafická podoba jazyka – fone-

tické znaky (pasivně), základní výslov-

nostní návyky, vztah mezi zvukovou a 

grafickou podobou slov 

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zá-

sobu a umí ji používat v komunikačních 

situacích probíraných tematických okru-

hů 

- mluvnice – základní gramatické struktury 

a typy vět (jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl sdělení a 

porozumění 

- rozumí monologu či dialogu s malým 

počtem neznámých výrazů, jejich vý-

znam dokáže odhadnout 

- rozumí přiměřeně obtížným souvislým 

sdělením i konverzaci dvou a více osob 

- ústně i písemně vyjádří svůj názor, zážit-

ky, dojmy a přání, sestaví krátkou zprávu 

či sdělení na zadané nebo zvolené téma 

dle svých individuálních možností 

- vede přiměřeně účinnou komunikaci             

v situacích souvisejících se životem              

v rodině, ve škole a běžných každoden-

ních situacích 

- běžně užívá jednoduché obraty vyjadřují-

cí svolení (odmítnutí, radost), politování, 

omluvu, prosbu, žádost, výzvu, pozvání 

Omluva, žádost 

Pozvánka na oslavu 

Pozdrav z cest 

Bydlení, orientace ve městě 

Oblékání opakování a rozšíření 

Nákupy, kapesné 

Dopravní prostředky 

Zvířata, příroda 

Lidské tělo, zdraví 

Sport 

Tradice a zvyky, svátky 

Důležité zeměpisné údaje 

Podstatná jména 

Opakování 1. a 4. pád 

Nově 3. p. j. č. a mn. č. 

 

Přídavná jména, příslovce 

Stupňování  

Srovnání:  so – wie, als 

 

Zájmena 

Procvičování a upevňování již 

naučených zájmen 

Osobní zájmena v 3. p. a 4. p. 

Slovesa 

Procvičování a upevňování časo-

vání 

Rozkazovací způsob 

Perfektum vybraných pravidel-

ných a nepravidelných sloves 

Č 

Jazyková terminologie 

Významné osobnosti německy 

mluvících zemí - literatura 

D 

Důležitá data z dějin německy 

mluvících zemí 

Z 

Zeměpisné údaje, práce s mapou a 

orientace na mapě 

HV, VV 

Významné osobnosti německy 

mluvících zemí 

Ov  

Tradice a zvyky v průběhu roku   

v německy mluvících zemích 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

a  reakci na pozvání a reakci na pozvání, 

blahopřání 

- s porozuměním využívá informace              

z různých materiálů - z časopisů, knih, 

inzerátů, prospektů apod. 

Préteritum sein a haben 

sloveso „werden“ pro vyjádření 

budoucího času – pouze informa-

tivně 

Spojky 

Vybrané souřadící spojky měnící 

slovosled 

Spojky ve vedlejších větách – 

weil, dass 

Slovní zásoba a tvoření slov 

Synonyma, antonyma – lexikálně 

dle výskytu 

Slova složená, zpodstatnělý infi-

nitiv, zdrobněliny 

 

Skladba 

Věta jednoduchá (oznamovací, 

tázací, rozkazovací) a vedlejší 

Zápor  

Pořádek slov ve větě (přímý 

a nepřímý) 

→ upevňování a procvičování 

učiva 
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5.1.3.3 Anglický jazyk pro rozvíjení cizího jazyka 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídách, 

v mediální jazykové učebně se sluchátky, v multi-mediální jazykové učebně s netbooky a ve 

třídách s interaktivní tabulí.  

Důraz je kladen na rozvíjení komunikační schopnosti, výuky gramatiky, poslechu, čtení a 

psaní. 

Cílem předmětu je, aby si žáci upevnili učivo anglického jazyka probíraného v klasických 

hodinách anglického jazyka. To znamená, aby porozuměli jednoduchým tématům, byli 

schopni domluvit se s cizincem, zvládli přečíst a napsat jednoduché sdělení a ovládat danou 

gramatiku. 
 

 

Očekávané výstupy předmětu 

 
Na konci  2. období základního vzdělávání žák: 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týka-

jí se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuální oporu 

 

MLUVENÍ 

 

 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 ča-

su a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 

 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 

 

PSANÍ 
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 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, čin-

nostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 

 

Učivo 

 

 upevnění základních výslovnostních návyků  

 slovní zásoba – žáci si upevní osvojenou základní slovní zásobu a dokáží ji používat 

v komunikačních situacích  

 tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, bydliště, kalendářní rok 

(svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, počasí 

 upevnění mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány ele-

mentární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Anglický jazyk pro upevňovánícizího 

jazyka 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost - připravu-

jeme je na celoživotní učení 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat potřebné informace v literatuře a na internetu 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

 učíme pracovat s chybou 

 při upevňování slovní zásoby je učíme ve vztazích tematicky vnímat důležité a méně 

důležité výrazy 

 některá témata zpracováváme formou projektového vyučování (plánování práce, roz-

vržení, rozdělení úkolů, přenesení do praxe) 

 rozvíjíme jednotlivé dovednosti, a to poslechem s porozuměním, čtením s porozumě-

ním, ústním projevem 

 rozvíjíme jazykovou paměť 

 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovní v rámci Evropy i světa 

 klademe důraz na upevnění kulturní úrovně komunikace 

 podporujeme integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi prakticky a efektivně (pí-

semná i ústní komunikace) 

 upevňujeme již získanou slovní zásobu na dané tematické okruhy 

 procvičujeme schopnost vyjádřit se adekvátně situaci a vhodně v určitých momentech 

(neformální, formální rozhovor) 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 učíme žáky respektovat jiný názor při týmové práci a prezentovat a obhajovat vlastní 

myšlenky 

 učíme sebehodnocení a hodnocení druhých, hodnocení práce skupiny, srovnávání 

 učíme schopnosti uplatnit se v kolektivu a budovat sebevědomí 

 učíme žáky respektovat multikulturní odlišnosti 

 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem 

 učíme žáky empatii 

 učíme dodržování pravidel (slušné chování, respektování pravidel země, v níž jsem 

host; respektování tradic jiných národů – kulturní chování, oblékání, řeč) 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 při výuce vytváříme podnětné a pracovní prostředí 

 na konkrétních příkladech (časopisy, internet, noviny, filmy) demonstrujeme lepší 

možnosti pracovního uplatnění při ovládání vyučovaného cizího jazyka 

 využíváme při učení práci s moderními informačními technologiemi 
 

 

Očekávané výstupy 

 

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

žák 

 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, za předpokladu, že jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně  

 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace 

 

MLUVENÍ  

žák  

 rozvíjení schopnosti zeptat se na základní informace a adekvátně reagovat v běžných 

situacích  

 mluví o nejzákladnějších tématech, které se ho týkají  

 vypráví krátký a jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM  

žák  

 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace  

 

PSANÍ  

žák  
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 napíše jednoduché texty, které se týkají jeho samotného, jeho rodiny, školy a volného 

času  

 napíše jednoduché písemné sdělení 

 

 

Učivo 

 

 zvuková a grafická podoba jazyka – upevňování srozumitelné výslovnosti a schopnosti 

rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, in-

tonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby  

 slovní zásoba – upevňování rozvíjené slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci  

 tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, počasí, cestování,  

 mluvnice – upevňování gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka 

(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- rozvíjí schopnosti vyjádřit své myšlenky 

souvisle v anglickém jazyce  

- rozumí otázkám učitele a je schopen na 

ně odpovídat 

- rozumí plynulému projevu rodilých 

mluvčí 

- bez problému rozumí pokynům učitele  

- je schopen správně formulovat otázky 

- upevňuje si znalosti týkající se časů v 

gramatice 

- pohotově reaguje během rozhovoru 

- rozvíjí pohotové, přirozené a jazykově 

správné reakce v dialogických situacích 

- samostatně vede dialog na zadané téma 

- rozvíjí schopnosti vyjádřit svůj názor 

v anglickém jazyce 

- upevňuje schopnosti samostatné repro-

dukce vyslechnutého nebo přečteného 

textu přiměřeně svým schopnostem 

- rozvíjí schopnosti detailně popsat osobu, 

věc, či událost 

- rozvíjí stručného psaní životopisu, osob-

ního dopisu a emailu 

- využívá internet k získání důležitých in-

formací 

- rozvíjí dostačující slovní zásoby 

- upevňuje si své gramatické znalosti 

k realizaci komunikačního záměru žáka 

 

 

present tense 

future tenses 

past tenses 

used to 

too/ enough 

had to/ could 

present perfect; for/ since 

been / gone 

present perfect x past simple 

nouns and adjectives 

question tags 

subject relative clauses 

should/ might  

object relative clauses 

verb + -ing or infinitive 

there’s someone/ something + -

ing 

see / hear someone + -ing 

adjectives with –ed or –ing 

passive voice: present, past, futu-

re 

phrasal verbs 

first conditional 

time clauses 

 

OSV – mezilidské vztahy, 

komunikace 

MKV – kulturní diference 

(respektování zvláštností 

různých etnik), multikultu-

ralita (význam užívání cizí-

ho jazyka jako nástroje 

dorozumění) 

 

Hv – anglické písně 

Vv – projekty 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- je schopen pohotově reagovat na souvislé 

projevy učitele 

- upevnění schopnosti porozumět ústním 

projevům rodilých mluvčí pronášených 

v přirozeném tempu 

- je schopen formulovat jednoduché věty a 

otázky týkajících se každodenních záleži-

tostí v různých časech a správně na ně 

odpovídat 

- samostatně vede jednoduchý dialog 

- upevňuje schopnost reprodukovat přečte-

ný text přiměřeně svým schopnostem 

- souvisle v jednoduchých větách pohovoří 

na známá témata  

- detailně popíše osobu, věc a událost 

- napíše jednoduchý stručný osobní dopis a 

email 

- upevnění schopnosti pracovat 

s autentickými texty a časopisy 

- využívá internet k získání důležitých in-

formací 

- upevňuje si adekvátní a základní slovní 

zásobu  

- upevní si používání gramatických jevů k 

realizaci komunikačního záměru žáka 

- rozvíjí a upevňuje si dostačující slovní 

zásobu 

- domluví se v běžných každodenních situ-

acích 

present tenses 

describing people 

past tenses 

had to, could 

present perfect: for / since; 

yet / already / just; too / enough 

modal verbs: must, mustn’t, will 

be able to, will have to, should, 

shouldn’t, can 

but / however 

there’s someone…ing 

see / hear someone…ing 

present perfect x past simple 

been / gone 

first conditional 

So do I / Nor do I 

phrasal verbs 

passive voice 

might 

 

OSV – mezilidské vztahy, 

komunikace 

 

Hv – anglické písně 

Vv – projekty 
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5.2 Matematika a její aplikace 

5.2.1 Matematika 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

     Matematika je zařazena do všech ročníků na 1. a 2. stupni.Vyučovací předmět má časovou 

dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně, v 2. - 5. ročníku 5 hodin týdně,v 6. - 9. ročníku 4 hodiny 

týdně.  

     V 8.- 9. ročníku je zařazen volitelný předmět Cvičení z matematiky pro nadané žáky. Vyu-

čovací předmět Matematika na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět 

Matematika na 1. stupni. 

 

     Výuka probíhá většinou ve třídách, někdy v učebně informatiky, neboť využíváme dostup-

né výukové programy, a  ve třídě s interaktivní tabulí. Pravidelně jsou zařazovány matematic-

ké soutěže. Výjimečně pracujeme v terénu - zejména při pobytu na škole v přírodě. 

 

     Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři téma-

tické okruhy: Čísla a početní operace na 1. stupni. Zde  navazuje a dále ho prohlubuje na 

2. stupni  tematický  okruh  Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich 

3 složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění a významové porozumění. 

Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací.   

V dalším tématickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy 

změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa a seznamují se s jejich 

reprezentacemi. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jedno-

duchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým přepisem nebo je podle možností 

modelují. 

V tématickém okruhu Geometrie v rovině a prostoru žáci určují a znázorňují geometrické 

útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se 

vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině, učí se porovná-

vat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah, zdokonalovat svůj grafický projev. 

Důležitou součástí matematického vzdělání jsou  Nestandardní aplikační úlohy a problémy, 

jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské ma-

tematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace 

a úlohy z běžného života. 

     Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky, především kalkulátory, vhodný počí-

tačový software, určité typy výukových programů, zdokonalují se rovněž v samostatné a kri-

tické práci se zdroji informací. 

 

     Do vyučovacího předmětu matematika jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a soci-

ální výchova, Enviromentální výchova na 1. stupni. Na 2. stupni se přidává Výchova demo-

kratického občana, Výchova v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova 

a Mediální výchova.  

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Matematika pro I. stupeň – 1. období 
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KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 rozvíjíme paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbyt-

ných matematických vzorců a algoritmů (rozlišujeme základní a rozšiřující učivo) 

 učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech 

– odhady, měření a porovnávání velikostí, vzdáleností, orientace 

 u žáků rozvíjíme abstrakci využíváním základních matematických vztahů 

 vedeme žáky k soutěživosti a účasti na matematických soutěžích a olympiádách 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

 

 hledáme jednoduché, ale i netradiční řešení problémových situací, učíme děti využívat 

matematické poznatky a dovednosti (porovnávání, odhady, měření) 

 žáci se dle svých schopností a dovedností účastní matematických soutěží (Cvrček, 

Klokánek, Klokan) 

 využíváme týmové práce dětí 

 společně se žáky hodnotíme různé varianty řešení problému 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 při komunikaci v rámci matematiky vedeme žáky k tomu, aby využívali vhodné ma-

tematické symboliky, početních operací, algoritmů a správných metod řešení 

 učíme žáky argumentovat a formulovat vlastní postup a řešení 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 podporujeme skupinovou výuku a tvořivé, činnostní učení 

 rozvíjíme schopnosti žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) i práci (význam) 

ostatních 

 vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují, doplňují 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 vedeme žáky k věcnému, matematickému řešení problému 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel a k plnění povinností 

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 
Vzdělávání v oblasti směřuje k: 

 využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, 

měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace 
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 rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbyt-

ných matematických vzorců a algoritmů 

 rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumi-

telné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů 

 rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních 

matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností 

a na základě těchto vlastností k určování zařazování pojmů 

 vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení 

úloh ) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu 

 vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti 

s matematickým modelováním (matematizací reálných situací ), k vyhodnocování ma-

tematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její 

matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna si-

tuace může být vyjádřena různými modely 

 provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného 

postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem 

k podmínkám úlohy nebo problému 

 přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboli-

ky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického proje-

vu 

 rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situa-

ce z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznání možnosti 

matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby 

 rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné se-

bekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti 

a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo 

pokusu k jejich ověřování nebo vyvracení pomoci protipříkladů 

 

Očekávané výstupy předmětu 

 
Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 

 

ČÍSLO  A  POČETNÍ  OPERACE 

 používá přirozená čísla  k modelování reálných situací, počítá předměty v daném sou-

boru, vytváří  soubory s daným počtem prvků 

 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti 

a nerovnosti 

 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 

 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

 

ZÁVISLOSTI,  VZTAHY  A  PRÁCE  S DATY 

 

 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 

 popisuje jednoduché závislosti z praktického života 

 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 
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GEOMETRIE  V ROVINĚ  A  V PROSTORU 

  

 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; 

nachází v realitě jejich reprezentaci 

 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 

 rozezná a modeluje souměrné útvary v rovině 
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1. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

Číselný obor do 10 

- poznává počty prvků 

- počítá předměty v daném souboru 

- vytváří skupiny předmětů 

- vytváří dvojice předmětů, přiřazuje 

- manipuluje s předměty v číselném oboru 

- porovnává množství a velikosti 

- orientuje se v textu, v prostoru 

- poznává, čte a zapisuje číslice 1 – 10 

- zná a používá symboly +,-,=,>,< 

- provádí početní operace v číselném oboru 

do 10 

- modeluje početní operace a rozklady 

- rozkládá čísla 

- tvoří a řeší jednoduché slovní úlohy pod-

le obrázků a životních situací 

- seznamuje se s číselnou osou 

- řadí čísla podle velikosti 

- seznámí se s číslem 0 

- sestaví číselnou řadu 0-10 

Úvod do učiva o přirozeném 

čísle 

Číslo a početní operace 

 

 

 

 

pojmy - vpravo, vlevo, před,za… 

numerace, zápis čísla 

Porovnávání 

Sčítání a odčítání 

 

 

 

Slovní úlohy 

 

 

 

Automatizace spojů sčítání a 

odčítání v číselném oboru do 10 

  

 

OSV - Rozvoj schopností 

poznávání – cvičení pozor-

nosti, soustředění, doved-

nosti zapamatování, řešení 

problému; Seberegulace – 

cvičení sebekontroly a se-

beovládání; Psychohygiena 

– dobrá organizace času, 

uvolnění - relaxace 

 

 

Číselný obor do 20 
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1. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- orientuje se na číselné ose do 20 

- zná číslice 0 – 20 

- umí číslice 0 – 20 přečíst a napsat 

- porovnává čísla v oboru do 20 

- provádí rozklad čísel na desítky a jednot-

ky 

- sčítá a odčítá v oboru čísel do 20 bez pře-

chodu přes desítku 

- řeší jednoduché slovní úlohy v oboru do 

20 

- řeší slovní úlohy typu o n méně, o n více 

- využívá své znalosti v praktickém životě 

(nakupování…) 

 

 

Číselná osa 
 

 

 

 

 

Sčítání a odčítání v číselném obo-

ru do 20 bez přechodu přes desít-

ku 

 

Rozšiřující učivo 

Automatizace spojů sčítání a od-

čítání 

  

Geometrie v rovině a prostoru 

- rozlišuje a umí pojmenovat základní ge-

ometrické útvary : čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kruh 

- modeluje jednotlivé geometrické útvary 

v rovině 

-  třídí geometrické útvary podle tvaru, 

velikosti, barvy 

- seznamuje se se základními tělesy : kou-

le, krychle, válec 

- nachází v realitě jejich zastoupení 

Geometrické tvary 

 

 

 

 

 

 

Geometrická tělesa 

 Mezipředmětové vztahy:  

Vv - skládání obrázků z geometrických 

tvarů, 

Pč - modelování těles a stříhání tvarů… 



168 

2. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- zvládne sčítání a odčítání do 20 bez                                                                

přechodu desítky 

 

- používá znaky nerovnosti k porovnávání 

čísel 

 

- řeší jednoduché slovní úlohy typu: o ně-

kolik více, o několik méně, dohromady 

 

- seznámí se s technikou sčítání 

s přechodem desítky (rozklad čísel) 

 

- zvládne grafické znázornění sčítání     

s přechodem první desítky 

 

 

opakování učiva prvního roč-

níku 
 

porovnávání čísel – znaky ne-

rovnosti 

 

 

 

 

 

sčítání s přechodem přes desít-

ku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- upevní si techniku sčítání do dvaceti 

s přechodem desítky 

 

- seznámí se s technikou odčítání do 20 

s přechodem desítky (rozklad čísel) 

 

- zvládne grafické znázornění odčítání           

s přechodem první desítky 

 

- seznámí se s řešením jednoduchých 

slovních příkladů, naučí se uvědomit si, 

co víme a co máme vypočítat (znění 

otázky) 

 

sčítání s přechodem přes desít-

ku v oboru do 20 

 

odčítání s přechodem v oboru 

do 20 

 

 

 

 

řešení jednoduchých slovních 

úloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – aplikace matemati-

ky v praxi (hra na nákup – 

sociální kontakt) 

 

 

 

- zdokonaluje se ve sčítání a odčítání procvičování sčítání a odčítání   
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2. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

s přechodem desítky v oboru do 20 

 

- zdokonaluje se v řešení slovních úloh 

 

- geometrie – naučí se používat pravítko, 

umí označit bod, úsečku 

- rozezná čáry: přímou, rovnou, křivou, 

lomenou, čáry otevřené a uzavřené  

 

- dokáže rozpoznat geometrické tvary 

 

s přechodem desítky do 20 

 

procvičování řešení slovních 

úloh, zápis, grafické znázornění 

 

bod, úsečka 

seznámení s pravítkem, úsečka, 

označení bodu, úsečky, lomené 

čáry, kreslení křivé čáry 

 

rozpoznávání geometrických 

tvarů kolem nás 

- postupně přestává při sčítání a odčítání 

s přechodem desítky do dvaceti používat 

názor 

 

- orientuje se na číselné ose do 100, s její 

pomocí dokáže počítat po desítkách a 

jednotkách v oboru do 100, 

 

- dokáže přečíst a zapsat čísla v oboru     

do 100, porovnávat čísla 

 

- samostatně řeší slovní úlohy, své řešení je 

schopen si překontrolovat s řešením na-

psaným na tabuli 

sčítání a odčítání s přechodem 

desítky do 20 – procvičování 

a upevňování učiva 

 

numerace do 100 – počítání po 

desítkách, jednotkách 

čtení a zápis čísel, orientace na 

číselné ose 

porovnávání čísel v oboru 0-100 

  

- dokáže sčítat a odčítat po desítkách 

v oboru do 100 

- dokáže samostatně řešit slovní úlohy,  

 

- dokáže napsat stručný zápis 

sčítání a odčítání desítek 

v oboru do 100 

 

 

řešení slovních úloh 
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2. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- orientuje se v kovových mincích a ban-

kovkách do stokoruny, zvládá s nimi na-

kupovat a prodávat, uvědomuje si, zda na 

dané zboží má či ne, kolik bude za nákup 

platit a jakými bankovkami, kolik mu bu-

de vráceno 

 

- dokáže používat pravítko při rýsování, 

zná a dodržuje základní pravidla (ořezaná 

tužka, přidržování pravítka, síla přítlaku 

na tužku, čistota práce, minimální gumo-

vání) 

 

- základní jednotky míry 

 

 

 

počítání s penězi (seznámení 

s mincemi a bankovkami do sto-

koruny) 

praktické činnosti – hra na ob-

chod 

 

 

modelování úseček, lomených 

a ostatních čar 

rýsování bodů a úseček, kreslení 

křivých čar 

 

 

měření úseček na cm 

 

 

- zvládne v pomalém tempu sčítání a odčí-

tání v oboru do 100 s přechodem desítek 

 

- dokáže samostatně řešit jednoduché slov-

ní úlohy, začíná se orientovat ve složitěj-

ších 

 

 

sčítání a odčítání v oboru do 

100 bez přechodu desítky 

 

 

řešení slovních úloh, společné 

řešení složitějších  

 

orientace v čase, hodiny 

 

  

- poznává význam závorek a dokáže je 

používat 

 

 

 

- začíná sčítat v oboru do 100 s přechodem 

počítání do 100 s použitím zá-

vorek 

 

 

 

sčítání do 100 s přechodem přes 
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2. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

desítek 

 

- řeší samostatně jednodušší slovní úlohy, 

dokáže vyřešit i slovní úlohy s více než 

jednou otázkou 

 

- rozpozná kouli, krychli 

desítky 

 

řešení slovních úloh 

 

 

 

poznávání koule – hraní kuliček, 

naše Země, odpovědnost lidí za 

život na Zemi 

poznávání krychle 

 

OSV – osobnostní rozvoj, 

práce samostatná, ve skupi-

nách 

 

 

 

EV – uvědomění si odpo-

vědnosti za čistotu životní-

ho prostředí 

- upevňuje sčítání s přechodem des. 

v oboru do 100, začíná odečítat 

s přechodem do 100 

 

- dokáže řešit i složitější slovní úlohy, 

dokáže formulovat otázku, postupně se 

seznamuje se zápisem 

 

- umí používat závorky 

 

odčítání s přechodem přes de-

sítku v oboru do 100 

 

 

řešení slovních úloh 

 

 

 

procvičování používání závorek 

 

 

 

 

OSV – skupinová práce, 

řešení problému, projektu, 

potřeba tolerance a vstříc-

nosti 

 

- umí sčítat a odčítat v oboru do 100 i 

s přechodem desítky 

-  

- samostatně řeší slovní úlohy v oboru 

do 100 v odpovídající náročnosti 

-  

- motivace k násobilce 

-  

- grafické znázornění násobení, dělení 

-  řady násobků 

procvičování sčítání a odečítání 

do 100 s přechodem desítek 

 

řešení slovních úloh v oboru do 

100 

 

příprava na násobení a dělení 

 

násobilka 1 až 5 
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2. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- násobilka 1, 2, 3, 4, 5 

 

automatizace spojů násobilky 1 

až 5 

- zvládá sčítání a odčítání do 100 

s přechodem desítek 

- zvládá počítání se závorkami v oboru do 

100 

- samostatně řeší jednoduché slovní úlohy 

v oboru do 100 

 

- zvládá počítání s penězi do 100 

 

- zvládá násobení a dělení čísel v oboru 

násobilky 1 až 5 

 

- seznamuje se s dalšími základními jed-

notkami: l, kg 

 

- seznamuje se s dalšími tělesy: kvádr, ku-

žel, jehlan 

opakování sčítání a odečítání 

v oboru do 100 

praktické použití závorek 

 

řešení slovních úloh 

 

 

počítání s penězi 

 

násobilka 1 až 5 

dělení čísly 1, 2, 3, 4, 5 

 

seznámení s jednotkami l, kg 

 

 

seznámení s dalšími tělesy 
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3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- učí se chápat matematiku jako zdroj 

prostředků pro řešení praktických úkolů 

- ovládá pamětné sčítání, odčítání    při-

rozených čísel do 20 

- ovládá pamětné sčítání, odčítání    

jednociferných čísel v oboru do 100 

bez přechodu desítky 

- orientuje se na číselné ose, rozklad 

na desítky a jednotky 

- rýsuje libovolné přímky 

- poznává a pojmenovává základní  pro-

storové útvary 

 

 

Opakování učiva z 2. ročníku 

 sčítání a odčítání čísel do 20 

 sčítání a odčítání čísel do 100 

 slovní úlohy 

 G : rýsování přímky, lomené   

   čáry, poznávání krychle, koule 

 

OSV – osobnostní rozvoj 

 rozvoj schopností 

poznávání – tvary, 

podobné příklady, 

řešení problémů, 

dovednostní uč. 

 Sebepoznání a 

sebepojetí pravá, levá 

 seberegulace 

a sebeorganizace – 

sebekontrola, prožívání, 

vůle – soutěže, 

stanovení cíle, kroků 

k jeho dosažení 

 kreativita – nápaditost, 

pružnost, originalita 

řešení úloh 

 

- osvojí si zpaměti násobení a dělení  

přirozených čísel v oboru do 100 

- rozkládá čísla na činitele 

 

 

- znázorňuje příklady násobení a dělení 

- doplňuje tabulky násobků daného čísla 

- sestavuje příklady násobení a dělení  

k daným situacím 

- pracuje s tabulkou násobení                                            

- řeší jednoduché slovní úlohy pomocí  

sčítání, odčítání, násobení a dělení 

 

- rozvíjí úsudek řešením vhodných  jed-

Násobení a dělení přirozených 

čísel 

násobení a dělení 2 a 3 

G : bod, přímka 

 

násobení a dělení 4 a 5 

G : průsečík dvou přímek, měři-

dla 

 

násobení a dělení 6 

opakování násobení a dělení 2-5 

G : jednotky délky 

 

násobení a dělení 7 a 8 

OSV – sociální rozvoj 

kooperace a kompetice 

 seberegulace v oblasti 

nesouhlasu, schopnost 

navazovat na druhé, 

tvořit vlastní linku 

myšlenky – slovní 

úlohy 

 komunikace -

informování, odmítnutí, 

přesvědčování, řešení 

konfliktů – slovní 

úlohy, různé varianty 

řešení 
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3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

noduchých úloh zpaměti  

- užívá a rozlišuje pojmy přímka, bod 

- měří délky úseček 

 

- dbá o čistotu a pečlivě provedené rýso-

vání 

- pozná trojúhelník, čtverec a obdélník 

- míry a váhy využívá v praxi (vážení, 

nakupování) 

 

 

 

opakování násobení 2-6 

G : úsečka, měření úseček 

 

 

násobení a dělení 9 a 10 

opakování násobení a dělení 2-8 

G : trojúhelník, čtverec, obdélník 

 

- sčítá a odčítá dvojciferná čísla v oboru 

do 100 s přechodem přes desítky 

- procvičuje sčítání a odčítání formou    

doplňování různých tabulek 

- zvládá postup písemného sčítání, kon-

troluje výsledek záměnou sčítanců 

- zvládá po stup písemného odčítání, kon-

troluje výsledek 

- rozvíjí matematické schopnosti a do-

vednosti, myšlení a prostorovou  před-

stavivost  

- má jasnou představu o rozsahu   zave-

deného pojmu 

- čte a rozumí údajům na teploměru 

- pozná trojúhelníky (rovnoramenný, 

rovnostranný, různostranný) 

Numerace do 100 

Sčítání a odčítání dvojciferných 

čísel do sta zpaměti a písemně 

typu 22 + 42, 79 + 24 

 

 

 

G : orientace v prostoru 

Trojúhelník rovnoramenný, rov-

nostranný, různostranný 

Vzájemná poloha přímek-

různoběžnost, rovnoběžnost 
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3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- provádí lineární uspořádání  

- porovnává množství a velikost 

- porovná kterákoliv dvě čísla v oboru 

do 1000 a zapíše příslušnou nerovnost  

- řeší jednoduché rovnice  

- sčítá a odčítá do 1 000 

- násobí a dělí do 100 

- násobí mimo obor násobilky 

- přečte správně úlohu a chápe ji  

- umí najít důležité údaje 

- utvoří plán řešení, sestaví rovnici 

- spočítá numericky 

- sestaví odpověď 

- vyznačuje všechna řešení na číselné ose 

- seznámí se s různými postupy při řešení 

složených slovních úloh  

- získává a rozvíjí zájem o matematiku 

a jejím prostřednictvím o techniku 

- ovládá v rámci svých možností a schop-

ností učivo 3.ročníku 

- docvičuje případné nedostatky, orientu-

je se v čase a umí převádět jednoduché 

časové jednotky 

 

 

 

Přirozená čísla v oboru do 1000 

 přirozená čísla v oboru do 1000 

Zápis čísla v desítkové sousta-

vě, a jeho znázornění (číselná 

osa, teploměr, model) 

 

G : kvádr, válec 

 

sčítání a odčítání v oboru do 

1 000, počítání stovek, přechod 

přes hranici 100 

písemné sčítání dvojciferných a 

trojciferných čísel 

písemné sčítání dvojciferných a 

trojciferných čísel 

 

násobení mimo obor násobilky 

(nad 100), násobení a dělení (10, 

20, …) 

dělení se zbytkem v oboru čísel 0 

- 100 

násobení mimo obor násobilky 

(nad 100), násobení a dělení (10, 

20, …) 

dělení se zbytkem v oboru čísel 0 

- 100 

 

rovnice, nerovnice, nerovnosti 

orientace v čase 

převod jednoduchých časových 

jednotek 

 

 

 

 

EV 

 slovní úlohy – města, 

příroda, les, voda … 
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3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

opakování 
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Očekávané výstupy předmětu 
 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

 

ČÍSLO  A  POČETNÍ  OPERACE 

 

 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a ná-

sobení 

 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel do milionu 

 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací 

v oboru přirozených čísel 

 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přiro-

zených čísel 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

 

 vyhledává, sbírá a třídí data 

 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 
 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

 

 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (kružnici) 

 sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečte-

ním délek jeho stran 

 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 

souměrnosti útvaru překládáním papíru 
 

 

NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ METODY A ÚLOHY 

 

 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry 

nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky 
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4. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

- počítá po statisících, desetitisících, tisí-

cích 

 

- zapisuje čísla v desítkové soustavě 

- porovnává čísla do miliónu 

- znázorní číslo na číselné ose 

- zaokrouhlí číslo na desítky až statisíce 

- pamětně sčítá a odčítá čísla mající nejví-

ce dvě číslice různé od nuly v daném 

oboru 

- chápe vztahy mezi sčítáním a odčítáním 

- využívá při pamětném počítání asociativ-

nost a komutativnost sčítání 

- pamětně násobí a dělí čísla mající nejvíce 

dvě číslice různé od nuly v daném oboru 

- chápe vztahy mezi násobením a dělením 

- využívá při pamětném počítání asociativ-

nost a komutativnost násobení 

 

 

- provádí odhad výsledku 

 

- chápe algoritmus písemného sčítání 

a odčítání a následné kontroly výsledku  

- využívá při písemném počítání asociativ-

nost a komutativnost sčítání 

 

- chápe algoritmus písemného násobení  

 

 

Číselný obor do miliónu 
posloupnost přirozených čísel 

do miliónu 

čtení a zápis čísel 

porovnávání čísel 

 

zaokrouhlování čísel  

pamětné sčítání a odčítání    

 

 

asociativnost a komutativnost 

při pamětném sčítání  

pamětné násobení a dělení 

 

 

asociativnost a komutativnost 

při pamětném násobení  

 

 

 

odhad výsledku 

 

písemné sčítání a odčítání 

 

asociativnost a komutativnost 

při písemném sčítání 

 

písemné násobení jedno a 
dvojciferným činitelem 
 

 

OSV- rozvoj schopností 

poznávání 

OSV- kooperace 
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4. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- využívá při písemném počítání asociativ-

nost a komutativnost násobení 

 

 

- chápe algoritmus písemného dělení 

a následné kontroly výsledku  

 

- řeší slovní úlohy na porovnávání čísel, 

na početní výkony, na vztahy o n-více 

(méně), n-krát více (méně) 

 

- dodržuje zásady rýsování 

- narýsuje úsečku, přímku, vyznačí  

   polopřímku 

- popíše vzájemnou polohu přímek v prostoru 

   a v rovině 

- vyhledává rovnoběžky a kolmice na  

  předmětech kolem sebe, modeluje dvojice  

  rovnoběžek, kolmic a různoběžek 

- narýsuje různoběžky, vyznačí průsečík 

- sestrojí rovnoběžky a kolmice 

 

- rozezná obdélník a čtverec,zná vlastnosti  

  obdélníku a  čtverce 

- určí délku lomené čáry, mnohoúhelníku  

  sečtením délek jeho stran 

- počítá obvod a obsah obdélníku a čtverce   

  podle vzorců 

- měří vzdálenost, používá vhodné jednotky  

  délky, převádí jednotky délky 

asociativnost a komutativnost 

při písemném násobení  

 

 

písemné dělení jednocifer-
ným dělitelem 
 

slovní úlohy 

 

 

 

 

Geometrie v rovině a prostoru 

Zásady rýsování a manipulace 

s rýsovacími potřebami  

Vzájemná poloha přímek  

v rovině 

 

 

 

 

 

 

Obvod čtverce, obdélníku, mno-

hoúhelníku 

 

 

 

 

Jednotky délky, jejich převody : 

mm, cm, m, km 

 

 

 

 

 

Rozšiřující učivo: 
Zlomek- vyjadřování částí celku zlom-

kem, praktická cvičení překládáním pa-

píru, čtení a zápis základních zlomků 
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4. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- rýsuje kruh a kružnici s daným středem a   

  poloměrem, rozliší rozdíly 

- rýsuje osu úsečky a střed úsečky 

- rýsuje obdélník, čtverec, rovnoběžník-   

  čtyřúhelník 

- sčítá, odčítá a násobí graficky úsečky, 

   porovná je podle délky 

 

 

Rýsování jednoduchých rovin-

ných útvarů 

 

 

 

Grafické sčítání, odčítání a náso-

bení úseček 

 

 

Rozšiřující učivo: 

další rovinné útvary, např. pravý úhel, 

pravidelné mnohoúhelníky 

tělesa, sítě těles, papírové modely těles, 

stavby těles podle půdorysu 

 

 

 

5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- počítá po statisících, desetitisících, tisí-

cích 

- čte, píše a zobrazuje čísla na číselné ose 

- porovnává čísla do a nad 1 000 000 

- zaokrouhluje přirozená čísla 

- rozkládá čísla v desítkové soustavě 

- pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají 

nejvýše dvě číslice různé od nuly 

- pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 

nejvýše se dvěma číslicemi různými 

od nuly jednociferným číslem 

- písemně sčítá a odčítá 

- písemně násobí trojciferným činitelem 

- písemně dělí dvojciferným dělitelem 

- provádí odhady a kontrolu výpočtů 

- využívá při pamětném i písemném počí-

tání komutativnost a asociativnost sčítání 

a násobení 

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých řeší a apli-

Přirozená čísla do 1 000 000 

a nad 1 000 000 

EGS – objevujeme Evropu 

a svět 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

OSV– rozvoj kreativity 

Matematická olympiáda 

Klokan 

Matematická soutěž 5. tříd 

 

 

Vl , Př – porovnávání číselných údajů 
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5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

kuje osvojené početní operace v celém 

oboru přirozených čísel 

 

- čte, píše a zobrazuje zlomky se jmenova-

telem 10, 100 a zapisuje je desetinným 

číslem 

- zobrazuje desetinné číslo řádu desetin 

a setin na číselné ose 

- porovnává desetinná čísla řádu desetin 

a setin 

- zaokrouhluje dané desetinné číslo řádu 

desetin a setin 

- sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin 

a setin 

- násobí a dělí desetinné číslo deseti a stem 

- využívá desetinné číslo v praktických 

situacích 

- řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy 

Zlomky a desetinná čísla OSV – rozvoj kreativity 

Tv – měření a zápis spor-

tovních výkonů 

 

- vyhledává, sbírá a třídí data 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a dia-

gramy 

Závislosti, vztahy a práce s da-

ty 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

OSV– rozvoj kreativity 

 

 
Vl, Př, Tv – práce s daty 

- sestrojí rovnoběžky a kolmice daným 

bodem 

- rýsuje trojúhelník, obdélník a čtverec 

- rýsuje kruh a kružnici 

- sčítá a odčítá graficky úsečky,určí délku 

lomené čáry 

- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě 

- odhaduje a počítá obvod a obsah obdél-

níka a čtverce 

Geometrie v rovině a prostoru EGS – Objevujeme Evropu 

a svět 

 

 

 
Vl – práce s měřítkem mapy 

Pč – měření a rýsování 
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5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- určí obvod mnohoúhelníku součtem 

délek stran 

- užívá základní jednotky obsahu 

- znázorní ve čtvercové síti osově souměr-

né útvary, určí osu souměrnosti překládá-

ním papíru 

- řeší úlohy z praxe 

- modeluje tělesa – krychli a kvádr 

- určuje spotřebu jednotkových krychlí 

- řeší jednoduché praktické úlohy a pro-

blémy 

- pracuje s číselnými a obrázkovými řada-

mi, magickými čtverci 

- rozvíjí prostorovou představivost 

Nestandardní aplikační úlohy 

a problémy 

OSV – rozvoj kreativity  
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Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Matematika – II. stupeň 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady a podněcujeme jejich kreativitu 

 vysvětlujeme žákovi smysl a cíl učení pokud možno na praktických příkladech 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost 

 rozlišujeme ve výuce základní učivo a rozšiřující 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře, tabul-

kách a na internetu 

 umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat 

závěry 

 na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem vyučovací hodiny a na konci vyučo-

vací hodiny vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi 

 výuku vedeme v „pozitivní“ a motivující atmosféře 

 rozvíjíme paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbyt-

ných matematických vzorců a algoritmů 

 vedeme sebe, žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, 

než známka na vysvědčení 

 učíme práci s chybou 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 využíváme matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech – odhady, 

měření, porovnávání, vztahy mezi jednotkami, orientace 

 podporujeme různé přijatelné ( i netradiční, originální) způsoby řešení problémů 

 učíme žáky nebát se problémů 

 podporujeme účast žáků v mat. soutěžích (MO, Pythagoriáda, Klokan) 

 podporujeme týmovou práci 

 podporujeme přesné a stručné vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně 

symboliky 

 učíme žáky vyhledávat a třídit informace vhodné k řešení problémů 

 učíme žáky poučit se i z chybného řešení 

 podporujeme u žáků kritické myšlení a schopnosti svá rozhodnutí obhájit 

 při řešení problémových úloh učíme žáky provádět rozbor problémů a plánu řešení, 

odhadování výsledku, volbu správného postupu k řešení problému a vyhodnocování 

správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 učíme žáky naslouchání druhým jako nezbytnému prvku účinné mezilidské komuni-

kace 
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 při komunikaci v rámci vyučovacího předmětu Matematika, vedeme žáky k tomu, aby 

využívali vhodné matematické symboliky, početních operací, algoritmů a správných 

metod řešení 

 při komunikaci v rámci vyučovacího předmětu učíme žáky vnímat složitosti reálného 

světa a porozumět jim z hlediska matematizace reálné situace, která vede k sestavení 

matematického modelu 

 sami otevřeně komunikujeme na „kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické ar-

gumenty 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role a čerpat poučení ze zkušeností 

ostatních 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci 

(význam) ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 učíme žáky podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívat k upevňování 

dobrých mezilidských vztahů 

 vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně odvede-

nou práci vždy pochválíme 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmín-

ky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní prostředí 

 důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění 

svých povinností a závazků 

 vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi pro-

fesní orientace 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potres-

tání nepřipouštíme 

 vedeme žáky k věcnému řešení problémů 
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Ročník: 6. 

 

Očekávané výstupy  
 

 provádí početní operace v oboru desetinných čísel 

 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor 

 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, 

poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel  

 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 

 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při 

řešení úloh a jednoduchých praktických    problémů; využívá potřebnou matematickou 

symboliku 

 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů 

 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti trojúhelníků 

 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově 

a středově souměrný útvar 

 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 

aparátu
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla 

- provádí početní operace s přirozenými 

čísly zpaměti a písemně 

- provádí odhady a kontrolu výpočtů 

- zaokrouhluje 

- umí zobrazit přir. číslo na čísel. Ose 

- čte, zapíše, porovná zlomky a zobrazí je 

na číselné ose 

- vyjádří část celku graficky i zlomkem 

- sečte zlomky se stejným jmenovatelem 

- vysvětlí pojem číselný výraz, určí hodno-

tu číselného výrazu 

 

- užívá a rozlišuje pojmy přímka, polo-

přímka, úsečka 

- rýsuje lineární útvary 

- využívá při řešení úloh a jednoduchých 

praktických problémů vzájemnou polohu 

dvou přímek v rovině, totožné, kolmé a 

rovnoběžné přímky, vzdálenost bodu od 

přímky 

- převádí jednotky délky, hmotnosti, času 

- umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku, 

trojúhelníku 

- zdůvodňuje a využívá polohové a  me-

trické vlastnosti základních rovinných  

útvarů při řešení úloh a jednoduchých 

praktických problémů        

- charakterizuje a třídí základní rovinné  

útvary 

- umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku 

Rozšířené opakování 

přirozená čísla 

čtení a zápis čísla v desítkové 

soustavě 

zobrazení na číselné ose 

početní operace 

zlomky: polovina, čtvrtina, třeti-

na, pětina, zlomky se jmenovate-

lem 10 a 100 

číselný výraz 

 

 

 

Geometrické útvary v rovině 

rovina, bod, úsečka, přímka,   

polopřímka, kružnice, kruh 

vzájemná poloha dvou přímek v 

rovině 

převody jednotek 

obvody čtverce, obdélníku,         

trojúhelníku  

obsah čtverce a obdélníku 

obsah složitějších obrazců 

(s využitím znalostí obsahu 

čtverce a obdélníku) 

slovní úlohy 

 

 

 

 

 

OSV 

- osobnostní rozvoj 

(cvičení dovedností 

zapamatování a řešení 

problémů) 

- morální rozvoj (zvlád-

nutí učebních problé-

mů vázaných na učivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F – měření délky 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- využívá znalostí ( obsah čtverce, obdél-

níku) při výpočtech obsahů složitějších 

útvarů a při konstrukcích 

- řeší aplikační geometrické úlohy na vý-

počet obsahů a obvodů rovinných útvarů, 

účelně využívá při výpočtech kalkulátor 

 

- čte a zapisuje desetinná čísla 

- umí zobrazit des. číslo na číselné ose 

- porovnává a zaokrouhluje des. čísla 

- zpaměti i písemně provádí početní opera-

ce s des. čísly /sčítání, odčítání, násobení 

a dělení des. Č. 10, 100,1000), využívá 

komutativnost a asociativnost sčítání a 

násobení 

- umí vypočítat aritmetický průměr 

- převádí jednotky 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

přesností 

- účelně využívá kalkulátor 

- vytváří a řeší úlohy, modeluje a matema-

tizuje reálné situace, ve kterých uplatňuje 

osvojené početní operace s des. čísly a 

zlomky 

 

- pozná shodné útvary 

 

 

 

 

- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desetinná čísla 

čtení a zápis v desítkové  sousta-

vě 

zobrazení na číselné ose 

porovnávání 

zaokrouhlování 

početní operace 

aritmetický průměr 

převody jednotek 

slovní úlohy 

  

 

 

 

 

 

 

 

Shodnost geometrických útva-

rů 

shodné útvary 

 

 

 

 

 

 

 

 

F – řešení početních úloh 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

ve středové souměrnosti 

- rozezná samodružný bod a samodružný 

útvar 

- určí středově souměrný útvar 

 

 

- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru 

v osové souměrnosti  

- pozná útvary osově souměrné a shodné 

útvary 

- rozezná samodružný bod a samodružný 

útvar 

 

- zná jednotky obsahu, umí je převádět 

- charakterizuje jednotlivá tělesa ( kvádr, 

krychle) 

- umí načrtnout a narýsovat síť a z ní těleso 

vymodelovat 

- načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru 

ve volném  rovnoběžném promítání 

- vypočítá povrch krychle, kvádru 

- užívá jednotky objemu a vzájemně je 

převádí 

- odhaduje a vypočítá objem krychle,    

kvádru 

- řeší aplikační geometrické úlohy na vý-

počet povrchu a objemu těles (krychle, 

kvádr), při řešení úloh provede rozbor 

úlohy a náčrt, vyhodnotí reálnost výsled-

ku 

 

Středová souměrnost 

sestrojení obrazu obrazce ve stře-

dové souměrnosti 

 

 

 

 

Osová souměrnost 

osová souměrnost 

osově souměrné útvary 

 

 

 

 

Povrch a objem krychle a kvá-

dru 

jednotky obsahu 

kvádr, krychle, sítě těles 

zobrazování těles 

povrch krychle, kvádru 

jednotky objemu 

objem krychle, kvádru 

slovní úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F – jednotky objemu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z – určování zeměpisné 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- zná pojem násobek, dělitel 

- umí použít znaky dělitelnosti 

- rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené 

- identifikuje čísla soudělná a nesoudělná 

- rozloží číslo na součin prvočísel 

- určuje a užívá násobky a dělitele včetně  

nejmenšího společného násobku a největ-

šího společného dělitele 

- modeluje a řeší situace s využitím děli-

telnosti v N 

 

 

- modeluje úhel pomocí polorovin, rozlišu-

je druhy úhlů podle jejich velikostí (ostrý, 

tupý, pravý,přímý), odhaduje jejich veli-

kost 

- narýsuje a změří daný úhel 

- umí graficky přenést úhel a sestrojit jeho 

osu 

- rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů 

- provádí početní operace s velikostmi úhlů 

( ve stupních i minutách) 

- sčítá a odčítá úhly graficky, násobí a dělí 

úhel dvěma 

- pozná dvojice vedlejších úhlů a vrcholo-

vých úhlů, umí využít jejich vlastností 

- rozumí pojmu mnohoúhelník 

- umí sestrojit pravidelný šestiúhelník 

a pravidelný osmiúhelník 

 

- určí a znázorní různé druhy trojúhelníků 

 

Dělitelnost přirozených čísel 

násobek, dělitel, znaky dělitel-

nosti 

prvočíslo, číslo složené, čísla 

soudělná a nesoudělná 

společný násobek, společný děli-

tel 

slovní úlohy s využitím dělitel-

nosti 

 

 

 

Úhel a jeho velikost 

pojem, rýsování a přenášení úhlu 

osa úhlu 

jednotky velikosti úhlu a měření 

velikosti úhlu 

ostrý, tupý, pravý a přímý úhel 

početní operace s velikostmi úhlů 

vrcholové a vedlejší úhly 

mnohoúhelníky – pojem, pravi-

delný šestiúhelník, pravidelný 

osmiúhelník (konstrukce, obvod) 

 

 

 

 

 

 

 

polohy, sklon zemské osy 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

a zná jejich vlastnosti 

- pojmenuje, znázorní a správně užívá zá-

kladní pojmy ( strana, výška, vnitřní 

a vnější úhly, …) 

- umí sestrojit těžnice, výšky trojúhelníku 

- umí sestrojit trojúhelníku  kružnici opsa-

nou a vepsanou 

- vysvětlí pojem pravidelný mnohoúhelník 

- sestrojí pravidelný šestiúhelník a osmiú-

helník 

- pozná shodné trojúhelníky 

- užívá věty o shodnosti trojúhelníků 

v početních a konstrukčních úlohách 

- umí sestrojit trojúhelník z daných prvků  

- dbá na kvalitu a přesnost rýsování 

 

 

Trojúhelník 

pojem, druhy  

vnitřní a vnější úhly trojúhelníku 

těžnice, výšky  

kružnice opsaná, vepsaná 

pravidelný mnohoúhelník 

shodnost trojúhelníků 

trojúhelníková nerovnost 

konstrukce trojúhelníků (věta sss, 

sus, usu) 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečné opakování 
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Ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy  
 

 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech dru-

hou mocninu a odmocninu 

 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor 

 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, 

poměrem, zlomkem, desetinným číslem,  procentem) 

 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map 

a plánů 

 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) 

 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel  

 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů  

 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při 

řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou 

symboliku 

 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů 

 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 

aparátu 

 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá 

řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti 

z různých tematický ch a vzdělávacích oblastí
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozlišuje kladná a záporná čísla 

- umí zobrazit kladná a záporná čísla na 

vodorovné i svislé číselné ose 

- chápe pojem opačné číslo 

- určí absolutní hodnotu daného čísla 

a chápe její praktický význam 

- provádí početní operace s celými čísly  

- analyzuje a řeší jednoduché problémy 

- modeluje konkrétní situace, v nich   vyu-

žívá matematický aparát v oboru celých 

čísel 

- vyznačí bod v pravoúhlé soustavě sou-

řadnic, zapíše souřadnice daného bodu 

-  

 

- modeluje a zapisuje zlomkem část celku 

- převádí zlomky na des. čísla a naopak 

- porovnává zlomky 

- provádí početní operace s rac. čísly 

- používá pravidla pro zaokrouhlování rac. 

čísel 

Opakování učiva 6. ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celá čísla 

čtení a zápis čísla 

zobrazení na číselné ose 

opačné číslo 

absolutní hodnota 

početní operace 

pravoúhlá soustava souřadnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racionální čísla 

čtení a zápis zlomku 

vztah mezi zlomky a des. čísly 

zobrazení na číselné ose 

převrácený zlomek 

OSV 

- osobnostní rozvoj 

(cvičení dovedností 

zapamatování a řešení 

problémů) 

- morální rozvoj (zvlád-

nutí učebních problé-

mů vázaných na učivo) 

 

F – měření teploty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F, Ch – numerické výpočty, 

výpočty fyzikálních veličin 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- provádí odhady výsledků početních ope-

rací s rac. čísly s danou přesností 

- užívá různé způsoby kvantitativního  vy-

jádření vztahu celek – část přirozeným 

číslem, poměrem, zlomkem, desetinným 

číslem 

- analyzuje a řeší jednoduché problémy 

- modeluje konkrétní situace, v nich    vyu-

žívá matematický aparát v oboru racio-

nálních čísel 

 

- umí vyjádřit poměr mezi danými  hodno-

tami 

- zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném 

poměru 

- dělí celek na části v daném poměru 

- pracuje s měřítky map a  plánů 

- řeší modelováním a výpočtem situace 

vyjádřené poměrem 

- rozumí a využívá pojmu úměra 

- využívá trojčlenku při řešení slovních 

úloh 

- určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti 

- vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem, 

rovnicí 

 

 

- chápe pojem 1% 

- užívá základní pojmy procentového počtu 

- vyjádří část celku pomocí počtu procent, 

des. čísel a zlomků 

smíšené číslo 

početní operace 

zaokrouhlování rac. čísel 

složený zlomek 

slovní úlohy  

 

 

 

 

 

 

 

Poměr. Přímá a nepřímá 

úměrnost 

pojem 

zvětšení a zmenšení v daném 

poměru 

rozdělení dané hodnoty v daném 

poměru 

měřítko 

úměra 

přímá a nepřímá úměrnost 

trojčlenka 

 

 

 

 

 

Procenta 
pojem základ, procentová část, 

počet procent 

 

 

 

 

 

F – vztahy mezi veličinami, 

graf přímé úměrnosti 

Z – měřítko plánu a mapy 

Ch – výpočty pomocí troj-

členky 

Pč – měřítko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch – koncentrace 

Z – atmosféra, pevnina, 

oceány 

Př – složení krve, ovzduší 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- řeší slovní úlohy 

- řeší úlohy na jednoduché úrokování, 

výpočet daně z úroku 

- řeší úlohy na výpočet výše hypotéky a 

úvěru 

- chápe pojem promile 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

přesností 

- porovnává kvantitativní vztahy mezi sou-

bory dat v tabulkách, grafech a diagra-

mech 

- řeší aplikační úlohy na procenta 

( i pro případ, že procentová část je větší 

než celek) 

 

- třídí a popisuje čtyřúhelníky 

- odhaduje a vypočítá obvod obecného 

čtyřúhelníku 

- umí charakterizovat pojem rovnoběžníku 

- rozlišuje různé typy rovnoběžníků 

- sestrojí rovnoběžník ze zadaných údajů, 

rozbor, zápis konstrukce a konstrukci 

- odhaduje a vypočítává obvod a obsah 

rovnoběžníku 

- odhaduje a vypočítá obsah trojúhelníku 

 

- rozpozná a pojmenuje lichoběžník 

- sestrojí lichoběžník ze zadaných údajů, 

rozbor, zápis konstrukce a konstrukci  

- vypočítá obvod a obsah lichoběžníku 

 

vklad, úrok, daň z úroku 

hypotéka, úvěr 

promile 

tabulky, grafy, diagramy 

třídění dat 

slovní úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtyřúhelníky 

 

 

Rovnoběžníky 

pojem 

vlastnosti 

rozdělení 

konstrukce 

obvod a obsah 

obsah trojúhelníku 

 

Lichoběžník 

pojem 

konstrukce 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

- rozlišuje pojmy rovina a prostor, správně 

používá pojmy podstava a, hrana, stěna, 

vrchol, stěnová a tělesová úhlopříčka 

- rozezná a pojmenuje hranol 

 

- načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině 

- načrtne a narýsuje síť hranolu 

- odhaduje  a vypočítá povrch a objem hra-

nolu 

- řeší aplikační slovní úlohy s využitím 

znalostí o hranolech, vyhodnotí reálnost 

výsledku 

- účelně využívá kalkulátor 

 

 

 

 

Hranoly 

 

 

 

 

Povrch a objem hranolů 

pojem hranol 

síť kolmého hranolu 

povrch a objem hranolu 

slovní úlohy 

 

 

 

 

Závěrečné opakování 
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Ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy  
 

 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech dru-

hou mocninu a odmocninu 

 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor 

 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, 

poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) 

 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, 

sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců 

a vytýkáním 

 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 

 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru celých a rac. čísel  

 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

 porovnává soubory dat 

 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů  

 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při 

řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou 

symboliku 

 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů 

 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 

polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 

aparátu 

 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá 

řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti 

z různých tematický ch a vzdělávacích oblastí 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozlišuje pojmy umocňování a odmocňo-

vání 

- určuje zpaměti druhou mocninu a od-

mocninu čísel 1-20 

- určí druhou mocninu a odmocninu výpo-

čtem, pomocí tabulek, pomocí kalkulačky 

- ovládá pravidla pro umocňování a od-

mocňování  zlomku a součinu 

- určuje hodnotu číselného výrazu s druhou 

mocninou a odmocninou,užívá druhou 

mocninu a odmocninu ve výpočtech 

- využívá geometrický význam druhé 

mocniny v praxi 

- chápe pojem reálné číslo 

 

 

- rozliší odvěsny a přepony v pravoúhlém 

trojúhelníku 

- rozumí odvození vzorce Pythagorovy 

věty 

- využívá poznatků při výpočtu délek stran 

pravoúhlého trojúhelníku 

Opakování učiva 7. ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá mocnina a odmocnina 
pojem 

čtení a zápis druhých mocnin 

a odmocnin 

určení druhých mocnin a odmoc-

nin 

pojem reálného čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pythagorova věta, pravoúhlý 

trojúhelník 

pojem 

výpočet délek stran v pravoúhlém 

trojúhelníku 

OSV 

- osobnostní rozvoj 

(cvičení řešení pro-

blémů) 

- morální rozvoj (zvlád-

nutí učebních problé-

mů vázaných na učivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – Starověké Řecko 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- vypočítává délku hrany, tělesovou a stě-

novou úhlopříčku krychle a kvádru 

- umí využít poznatky ve slovních úlohách 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

přesností 

 

 

- zapíše číslo ve tvaru a . 10n  pro 1 < a < 

10, n je celé číslo 

- zápis čísla v desítkové soustavě pomocí 

mocnin deseti 

- provádí početní operace s mocninami 

s přirozeným mocnitelem 

 

 

 

- definuje a sestrojí kružnici a kruh, vy-

světlí vztah mezi poloměrem a průměrem 

- určí vzájemnou polohu přímky a kružnice 

(tečna, sečna, vnější přímka)  

- určí vzájemnou polohu dvou kružnic (bo-

dy dotyku) a narýsuje je 

- vypočítává obvod a obsah kruhu. Délku 

kružnice 

- účelně používá zápis Ludolfova čísla 

- řeší slovní úlohy 

 

 

 

- charakterizuje válec a kouli 

- vypočítá povrch a objem válce 

užití Pythagorovy věty 

 

 

 

 

 

 

 

Mocniny s přirozeným mocni-

telem 

čtení a zápis mocnin 

s přirozeným mocnitelem 

zápis čísla pomocí mocnin deseti 

početní operace s mocninami 

s přirozeným mocnitelem 

 

 

Kruh, kružnice 

vzájemná poloha přímky a kruž-

nice 

vzájemná poloha dvou kružnic 

délka kružnice 

obsah kruhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F – zápis jednotek fyzikál-

ních veličin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGM 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- řeší slovní úlohy 

- pracuje s půdorysem a nárysem válce a 

koule 

- načrtne a sestrojí síť válce, válec vymo-

deluje 

- načrtne obraz rotačního válce v rovině 

- využívá při řešení netradičních geome-

trických úloh prostorové představivosti 

- účelně využívá kalkulátor při výpočtech 

 

 

- rozumí pojmu výraz, proměnná, výraz 

s proměnnou, člen výrazu, jednočlen, 

mnohočlen, rovnost výrazů 

- zapíše slovní text pomocí výrazů 

s proměnnými (a naopak) 

- matematizuje jednoduché reálné situace 

s využitím proměnných 

- určí hodnotu číselného výrazu 

- zapíše pomocí výrazu s proměnnou slov-

ní text 

- umí dosadit do výrazu s proměnnou 

- provádí početní operace s výrazy (sčítání, 

odčítání, násobení, dělení) 

- rozkládá výraz na součin (vytýkáním, 

pomocí vzorců (A+B)
2
, (A-B)

2
,        

      A
2
-B

2
 

 

- užívá a zapisuje vztah rovnosti 

- řeší lineární rovnice pomocí ekvivalent-

ních úprav 

Válec 

pojem 

povrch, síť válce 

objem válce 

prostorová představivost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrazy 

číselné výrazy 

proměnná 

výrazy s proměnnou 

úpravy výrazů 

mnohočleny 

početní operace s mnohočleny 

užití vzorců (A+B)
2
, (A-B)

2
,   

A
2
-B

2
 

rozklad výrazů na součin 

 

 

 

 

 

 

 

- Evropa a svět nás za-

jímá (zážitky a zkuše-

nosti z Evropy a světa 

– tělesa v architektuře 

a přírodě) 

Pč – zobrazení válce 

F – vztahy mezi veličinami, 

řešení fyzikálních úloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV 

- lidské aktivity a pro-
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- rozhodne, jestli má rovnice jedno řešení, 

nekonečně mnoho řešení nebo nemá ře-

šení 

- provádí zkoušku řešení 

- vyjádří neznámou ze vzorce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- matematizuje jednoduché reálné situace 

- vyřeší daný problém aplikací získaných 

matematických poznatků a dovedností 

- řeší slovní úlohy (pomocí lineárních rov-

nic, úvahou,...) 

- zdůvodní zvolený postup řešení 

- ověří výsledek řešení 

- užívá logickou úvahu a kombinační úsu-

dek, nalézá různá řešení a umí je vysvětlit 

 

- umí sestrojit jednoduché konstrukce 

- rozumí pojmu množiny všech bodů dané 

vlastnosti 

- sestrojí rovinné útvary dle zadaných prv-

ků 

- provádí rozbor, náčrt, diskusi o počtu 

Lineární rovnice 

rovnost 

lineární rovnice 

výpočet neznámé ze vzorce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovní úlohy 

slovní úlohy 

matematizace reálné situace 

s použitím proměnné 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukční úlohy 

jednoduché konstrukce 

blémy životního pro-

středí (doprava a ži-

votní prostředí, druhy 

dopravy a ekologická 

zátěž, doprava a globa-

lizace) 

- základní podmínky ži-

vota (energie, využí-

vání energie, možnosti 

a způsoby šetření, pří-

rodní zdroje, zdroje su-

rovinové a energetické 

a jejich vyčerpatelnost) 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

řešení, zapisuje postup konstrukce využi-

tím matematické symboliky-kombinuje ji 

se slovním vyjádřením 

- využívá poznatků (výška, těžnice,  Thale-

tova kružnice,...) v konstrukčních úlo-

hách 

 

 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a dia-

gramy 

- zaznamená výsledky jednoduchých statis-

tických šetření do tabulek 

- vyhledá a vyhodnotí jednoduchá statis-

tická data v grafech a tabulkách 

 

konstrukce rovinných útvarů 

trojúhelníku, čtyřúhelníků, kruž-

nice 

množiny všech bodů dané vlast-

nosti 

Thaletova kružnice a věta 

konstrukční úlohy 

 

 

 

 

 

Shromažďování, třídění a vy-

hodnocování statistických úda-

jů 

základní statistické pojmy 

základní charakteristiky statistic-

kého souboru 

 

 

 

Závěrečné opakování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z – třídění údajů 
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Ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy  
 

 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech dru-

hou mocninu a odmocninu 

 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor 

 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, 

poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) 

 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, 

sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců 

a vytýkáním 

 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 

 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel  

 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů  

 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při 

řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou 

symboliku 

 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 

aparátu 

 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá 

řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti 

z různých tematický ch a vzdělávacích oblastí 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- provádí početní operace s lomenými vý-

razy 

 

 

 

 

- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli 

s využitím znalostí o lomených výrazech 

 

 

- řeší soustavu dvou lineárních rovnic 

se dvěma neznámými (metoda sčítací 

a dosazovací)  

- řeší slovní úlohy z praxe pomocí soustav 

lineárních rovnic, provede rozbor úlohy, 

pro řešení zvolí známý algoritmus nebo 

řeší úlohu úsudkem, provede zkoušku 

správnosti 

- řeší slovní úlohy na „pohyb“, „směsi“ 

a „společnou práci“ 

 

Opakování učiva 8. ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrazy 

pojem lomený výraz 

početní operace s lomenými vý-

razy 

 

 

Rovnice s neznámou ve jmeno-

vateli 

 

 

Soustavy lineárních  rovnic o 

dvou neznámých 

soustava dvou lineárních rovnic 

se dvěma neznámými 

slovní úlohy řešené pomocí sou-

stav lineárních rovnic 

 

 

 

 

 

OSV 

- osobnostní rozvoj (do-

vednosti pro učení 

a studium) 

- morální rozvoj (zvlád-

nutí učebních problé-

mů vázaných na učivo) 

 

 

F – úlohy o pohybu 

Ch – směsi, roztoky 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV 

- lidské aktivity a pro-

blémy životního pro-

středí (doprava a ži-

votní prostředí: ener-

getické zdroje dopravy 

a jejich vlivy na pro-

středí, druhy dopravy a 

ekologická zátěž, do-

prava a globalizace) 

F – grafy závislosti veličin 

 

 



204 

9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- rozhodne, zda je daná závislost mezi 

dvěma veličinami funkcí, uvede příklady 

z běžného života 

- zakreslí bod v PSS, určí definiční obor 

funkce, obor hodnot, funkční hodnotu 

- chápe pojem funkce 

- rozlišuje lineární a kvadratickou funkci 

- vyjádří lineární funkci, konstantní funkci, 

přímou a nepřímou úměrnost, tabulkou, 

rovnicí, grafem 

- sestaví tabulku a zakreslí graf dané funk-

ce 

- užívá funkční vztahy při řešení úloh 

- účelně využívám tabulkového kalkulátoru  

k vyjádření funkce 

- odhalí funkční vztah v textu úlohy 

- využívá znalosti o funkcích k řešení prak-

tických úloh 

 

 

- rozliší shodné a podobné útvary 

- určí poměr podobnosti z rozměru útvaru 

a naopak (na základě poměru podobnosti 

určí rozměr útvaru) 

- užívá věty o podobnosti  trojúhelníků       

(věta sss, uu, sus) 

-  užívá podobnost při řešení slovních úloh, 

využívá měřítko mapy k určení skuteč-

ných rozměrů a naopak 

- řeší aplikační slovní úlohy s využitím 

osvojených znalostí o tělesech, při řešení 

Funkce 

Grafy funkcí 

Funkční vztah 

pravoúhlá soustava souřadnic 

pojem funkce 

lineární funkce ( přímá úměrnost) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobnost  

Věty o podobnosti trojúhelníků 

podobnost 

věty o podobnosti trojúhelníků 

podobnost v úlohách z praxe 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

úloh provede rozbor, náčrt, vyhodnotí re-

álnost výsledku, účelně využívá kalkulá-

tor 

 

- užívá kalkulátor k určování hodnot goni-

ometrických funkcí a k zefektivnění vý-

počtů 

- užívá goniometrických funkcí při řešení 

úloh z praxe 

 

- charakterizuje jednotlivá tělesa 

- pracuje s půdorysem a nárysem jehlanu a 

kužele 

- využívá při řešení úloh metrické a polo-

hové vlastnosti těles 

- umí narýsovat síť a z ní těleso vymodelo-

vat 

- načrtne jehlan a kužel ve volném rovno-

běžném promítání 

- odhaduje a vypočítává povrch a objem 

těles 

- využívá Pythagorovu větu při řešení me-

trických úloh v rovině a prostoru 

 

 

 

- objasní a používá základní pojmy finanč-

ní matematiky (jistina, úroková míra, 

úrok, úrokovací doba, daň, inflace 

- vypočítává úrok z vkladu za jeden rok a 

daň z úroku 

 

 

 

 

Goniometrické funkce 

vztahy mezi stranami a úhly pra-

voúhlého trojúhelníka 

užití goniometrických funkcí  

 

 

Tělesa: jehlan, rotační kužel, 

koule 

kužel 

jehlan 

koule 

povrch a objem těles 

síť jehlanu a kužele 

volné rovnoběžné promítání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční matematika 

Peníze: inflace 

Finanční produkty: úročení 

základní pojmy finanční matema-

tiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGV 

- Evropa a svět nás za-

jímá (zážitky a zkuše-

nosti z Evropy a světa 

– tělesa v architektuře 

a přírodě) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV 

- morální rozvoj 

řešení problémů a  

rozhodovací doved-

nosti (dovednosti pro 

řešení problémů a roz-

hodování z hlediska 

různých typů problé-
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- získává základní informace o půjčkách a 

úvěrech 

- řeší úlohy z praxe na jednoduché a slože-

né úrokování, řeší aplikační úlohy na 

procenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

- určí hodnotu výrazu s využitím tabulko-

vého kalkulátoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulkový kalkulátor 

 

 

Závěrečné opakování 

 

mů); hodnoty, postoje, 

praktická etika (vytvá-

ření povědomí o kvali-

tách typu odpovědnost, 

spolehlivost, spraved-

livost, respektování) 
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5.3 Informační a komunikační technologie 

 

5.3.1 Informatika 

 
Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

     Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáh-

nout základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání vý-

početní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvo-

řivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. 

     Vzdělávací obsah:Základy práce s počítačem  na 1. stupni  

                                  Vyhledávání informací a komunikace   

                                   Zpracování a využití informací  

                                                           

     Vyučovací předmět Informatika má časovou dotaci v 5. a 6. ročníku 1 hodinu týdně. 

V 7. – 9. ročníku je zařazen volitelný předmět Informatika s časovou dotací 1 hodina týdně. 

  

     Výuka probíhá většinou v učebně výpočetní techniky a v učebně s interaktivní tabulí. 

 

     Do výuky Informatiky jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, 

Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislos-

tech, Multikulturní výchova, Environmentální a Mediální výchova. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

 Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompe-

tencí tím, že vede žáka k: 

 poznání úlohy informací a informačních činností k využívání moderních informačních 

a komunikačních technologií 

 porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, 

zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím 

 schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmic-

ké myšlení 

 porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních 

zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací 

 využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektiv-

nosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce 

 tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků 

své práce 

 pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírod-

ních i sociálních jevů a procesů 

 respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW 

 zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na in-

ternetu či jiných médiích 

 šetrné práci s výpočetní technikou 
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Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Informatika 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moder-

ních informačních a komunikačních technologií, k porozumění toku informací, počí-

naje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním 

a praktickým využitím 

 učíme žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních infor-

mačních zdrojů (za účelem dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací) 

 vedeme žáky k pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a mo-

delování přírodních i sociálních jevů a procesů 

 učíme žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů vhodného soft-

waru 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 učíme žáky nebát se problémů; prakticky je vedeme k používání techniky v duchu 

myšlenky: „technika má sloužit nám a ne my jí“ 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy 

řešit 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 vedeme žáky využívat při interakci s počítačem logické a algoritmické myšlení 

 vedeme k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezenta-

ci výsledků své práce 

 v komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřu-

jeme na správné užívání českého (cizího jazyka) s ohledem na gramatiku a syntax 

 podporujeme formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i světa vy-

užíváním internetové sítě 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní 

tisk, web, PowerPoint prezentace apod.) 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 vedeme žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vy-

skytujících se na internetu a v jiných médiích 

 minimalizujeme používání frontální metody výuky a podporujeme vzájemnou spo-

lupráci žáků 

 učíme žáky kriticky hodnotit svoji práci 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně po-

třebují 

 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami učíme výhodám využívání informač-

ních technologií 
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 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, tak aby se 

vzájemně žáci nevyrušovali při tvořivé práci 

 
KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patolo-

gickým jevům 

 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí 

 neustále monitorujeme chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímá-

me účinná opatření 

 rozumně a zodpovědně využíváme informačních zdrojů – s ohledem na jejich účinnost 

a vliv na osobnost jedince 

 v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace 

 

 

 

 

 

Ročník: 5. 
 

Očekávané výstupy  

 
 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 

 

 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie 

 respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně 

v případě jejich závady 

 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 

 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

 

 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty 

 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích 

 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízeních 

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

 

 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 
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5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- umí korektně zapnout a vypnout stanici 

a přihlásit se do a odhlásit ze sítě 

 

- vysvětlí význam pojmu HARDWARE, 

pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti 

a zařízení počítače 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vysvětlí význam pojmu SOFTWARE 

 

 

- orientuje se na klávesnici, zná funkce    

nejdůležitějších kláves (Enter, Esc, Dele-

te, Shift…) 

- s myší ovládá základní operace: klik - 

výběr, tažení se stisknutým levým tlačít-

kem, dvojklik, klik pravým tlačítkem – 

místní menu 

 

- s použitím nástrojů dokáže nakreslit ob-

rázek a   

- uložit jej, příp. otevřít pro změny a změ-

něný znovu uložit 

 

 

Postup zapnutí a vypnutí počíta-

če, přihlášení do a odhlášení 

ze sítě 

 

HW - HARDWARE 

Skříň (základní jednotka) – pro-

cesor, pevný disk (HDD), ope-

rační paměť (RAM), základní 

deska, zdroj, mechaniky (diske-

tová, CD, DVD) 

Periferie – klávesnice, myš, mo-

nitor, tiskárna, skener, reproduk-

tory, … 

 

SW – SOFTWARE 

= programy 

 

Práce s klávesnicí a myší 

Části klávesnice 

Pojmy: klik, dvojklik, uchopení 

a tažení 

 

 

 

 

Grafika 

Programy na tvorbu obrázků 

Uložení vytvořeného obrázku 

nebo    

změn, otevření obrázku 

Základní nástroje a možnosti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady výukových pro-

gramů pro různé předměty 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika – plošné objek-

ty 

  

 

 

 

 

 

Ukázka vnitřních součástí základní jed-

notky – skříně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procvičení práce s myší 
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- ve WordPadu dokáže napsat krátký text 

včetně dodržení základních typografic-

kých pravidel 

- otevřít existující soubor, upravit vlastnos-

ti písma a odstavce, dokáže uložit změny 

na stejné místo nebo jinam,  příp. pod ji-

ným názvem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nezaměňuje pojmy Internet a web 

 

 

 

 

 

-  

-  

nastavení (tvary štětce, barvy,   

základní tvary …) 

 

Textové editory 

Pojem: textové editory (příklady:, 

poznámkový blok,, WordPad, 

Word …) 

Uložení, otevření souboru 

Pohyb v dokumentu (klávesnice,     

myš) 

Označení části textu do bloku 

Psaní, oprava textu (vel. pís.   

s diakritikou, další znaky) 

Základní typografická pravidla 

(psaní mezer za interpunkčními 

a dalšími znaky) 

Písmo – typ, velikost, tučné, kur-

zíva, podtržené, barva (panel 

nástrojů) 

Zarovnání odstavce (panel ná-

strojů) 

 

 

Internet: 

Co to je, kdy vznikl, služby In-

ternetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV - Tvorba mediálního 

sdělení - práce s internetem 

(referáty) 
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- dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou 

zprávu, smazat zprávu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- na webu dokáže vyhledat stránku o urči-

tém tématu, z webovské stránky dokáže 

uložit obrázek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje 

místní a  síťové disky 

 

 

El. pošta = e-mail 

Vztah k Internetu 

Pojem: poštovní programy (pří-

klady: MS Outlook, MS Outlook 

Express) 

Spuštění poštovního programu 

přes web. rozhraní, vytvoření 

schránky, 

odeslání zprávy, čtení došlých   

zpráv a mazání zpráv 

 

 

 

 

WWW = world wide web = web: 

Vztah k Internetu 

Pohyb po webu: 

- přes hypertextové 

odkazy 

- známá adresa 

- jednoduché vyhle-

dávání 

Ukládání z webu: 

Obrázek 

 

 

 

Práce se složkami a soubory: 

Nejznámější manažery (Tento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navazuje na: 

HW (pevný disk, paměťová média – CD, 

flashdisk,  …) 

Ukládání souborů  (obrázky, texty) 

v editorech 
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- dokáže vytvořit složku nebo prázdný 

soubor, přejmenovat je, zkopírovat či 

přesunout, případně je odstranit 

 

 

 

 

 

 

 

 

počítač, Průzkumník, …) 

Pojmy: disk, složka (adresář), 

soubor  

Postupy vytvoření, přejmenování, 

kopírování, přesunu a odstranění 

složky či souboru 
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Ročník: 6. 
 

Očekávané výstupy  
 

VYHLEDÁVÁNÍ  INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost 

a vzájemnou návaznost 

 

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhod-

ných aplikací 

 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 

 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 multime-

diální formě  
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- rozlišuje pojmy hardware a software. 

- dokáže vysvětlit funkce procesoru, ope-

rační paměti a pevného disku a jakým 

způsobem ovlivňují výkon počítače 

- zná jednotky, kterými se označuje výkon 

procesorů a kapacita pamětí 

- dokáže vysvětlit pojem periferie a zařadit 

sem nejběžnější zařízení 

- dokáže vysvětlit pojem software, zná 

základní skupiny software a dokáže vy-

světlit jaké programy sem zařazujeme, 

k čemu takové programy slouží 

 

 

 

- suverénně pracuje s myší, orientuje se 

na klávesnici a uspořádává si okna pro 

svou práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení a odhlášení ze sítě. 

Bezpečnost práce v síti (hesla). 

 

HARDWARE – SOFTWARE 

Vysvětlení pojmů 

HW – základní jednotka (proce-

sor, pevný disk, operační paměť, 

mechaniky + vnější paměťová 

média, karty, porty, zdroj, zá-

kladní deska) 

Jednotky: výkon procesoru (Hz), 

kapacita pamětí (B) a jejich ná-

sobky (K, M, G, T) 

HW – periferie (klávesnice, myš, 

monitor, tiskárny, reproduktory, 

…) 

SW – operační systémy, aplikace, 

utility, antivirové programy, 

komprimační programy 

 

Ovládání OS Windows 

Orientace na klávesnici, důležité 

klávesy – Enter, Esc, Delete, Ba-

ckspace, kurzorové šipky, Shift 

… 

Práce s myší – klik, uchopení 

a tažení, dvojklik, klik pravým 

tlačítkem … 

Práce s okny – zavřít, minimali-

zovat na lištu, maximalizovat 

na celou obrazovku, zmenšit do 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

- samostatně si uspořádává data na svém 

uživatelském kontě 

 

 

 

 

 

- dokáže vysvětlit pojem Internet a uvést 

jeho význam, zná základní služby Inter-

netu a ví k čemu slouží 

 

 

- el. poštu dokáže používat pro komunikaci 

i pro odesílání a přijímání souborů (prací, 

úkolů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

původní velikosti, změna velikos-

ti nemaximalizovaného okna, 

posun okna za titulkový pruh, 

rolování obsahem okna (posuvní-

ky), přepínání mezi okny 

 

 

 

Práce se složkami a soubory: 

postupy vytvoření, přejmenování, 

kopírování, přesunu a odstranění 

složky či souboru včetně variant 

(menu, myš, klávesové zkratky) 

 

 

Internet: 

co to je, kdy vznikl, služby Inter-

netu (e-mail, www, el. konferen-

ce, …) 

 

 

El. pošta = e-mail 

Přístup k poště (samostatná služ-

ba, přes web. rozhranní) 

Poštovní programy 

Napsání zprávy, čtení došlé zprá-

vy, smazání došlé zprávy 

Odpověď (Reply) a poslat kopii 

došlé zprávy dál (Forward) 

Připojení přílohy (Attachment) 

k odesílané zprávě, uložení přílo-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV : tvorba mediálního 

sdělení – technologické 

možnosti a jejich omezení 

(Word, Excel, internet) 
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- web používá jako zdroj informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dokáže vytvořit vlastní dokument nebo 

upravit existující a změny uložit 

- umí změnit vlastnosti písma a odstavců. 

- do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv 

obrázek, upravit jeho vlastnosti a vhodně 

jej umístit do textu 

- dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, 

naplnit ji údaji, upravit její vzhled podle 

potřeb a umístit ji do textu 

 

 

 

 

hy z došlé zprávy 

 

 

WWW = world wide web = web: 

Pojmy: hypertext, multimediální 

Pohyb po webu: 

- přes hypertextové 

odkazy 

- známá adresa 

- vyhledávání 

Ukládání z webu: 

- obrázek 

- celá stránka 

Vykopírování části textu 

 

 

 

 

Textové editory – Word 

Otevření, uložení změn, uložení 

jako (na jiné místo, pod jiným 

jménem) 

Pohyb v dokumentu, označení 

části textu (klávesnice, myš) 

Pojmy: slovo, věta, odstavec – 

jak je chápe Word, zobrazení 

netisknutelných znaků 

Změna vlastností písma (panel 

nástrojů, menu: Formát – Písmo) 

Psaní textu, diakritika, základní 

typografická pravidla, vložení 
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- orientuje se v Excelovském okně, sešitě 

apod. 

- dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty 

a upravit její vzhled 

- s daty pomocí vzorců dokáže provádět 

jednoduché početní operace 

 

symbolu (znaky, které nejsou 

na klávesnici) 

Změna vlastností odstavce (panel 

nástrojů, menu: Formát – Odsta-

vec) 

 

 

Tabulkové procesory – Excel 

K čemu jsou tabulkové procesory 

Pojmy: sešit, list, řada, sloupec, 

buňka 

Označení řady, sloupce, buněk 

Zadávání údajů 

Vzhled tabulky – Formát – Buň-

ky (formát čísla, písmo, zarovná-

ní, ohraničení, stínování) 

Vložení řady, sloupce, buněk, 

sloučení buněk, rozdělení buněk 

Použití jednoduchých vzorců 
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5.4 Člověk a jeho svět 

 

 
 
Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělá-

vání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společ-

nosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdrav, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do 

historie a současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život.  

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkuše-

nosti 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 pr-

votní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s míst-

ně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi, vztahy mezi 

nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, sou-

středěně je pozorovat, 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 po-

znatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myš-

lenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející 

z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jedná-

ní a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělá-

vací 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 postave-

ní mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků. 

 

     Vzdělávací obsah je členěn do 5 tematických okruhů:  

 

1. Místo, kde žijeme – žáci se učí poznávat nejbližší okolí, vztahy a souvislosti života 

v rodině, ve škole, v obci a 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 po-

hybovat. 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 mě-

ly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně roz-

víjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. 

 

 2. Lidé kolem nás –žáci si osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi 

lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, sná-

šenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvá-

řejí 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). 
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Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana 

demokratického státu. 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy 

vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a 

solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznáva-

jí, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a po-

vinnostmi, 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. 

 

3. Lidé a čas – žáci se učí orientovat v dějích a 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 nej-

bližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializova-

ných muzeí, veřejnou knihovnu atd. 

 

4. Rozmanitost přírody – žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl 

a vyvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost  i proměnlivost živé a neživé přírody. 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 pozo-

rování 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. 

 

 

5. Člověk a jeho zdraví – poznávají především sebe na základě poznání 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, hy-

gieny, 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 pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, 

řeší modelové situace atd. 
 

 

Učí se vnímat lidi, a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lid-

ských výtvorů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání 

sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu živo-
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ta, jeho přednostem i problémům; včetně situací ohrožení, učí se vnímat současnost jako vý-

sledek minulosti a východisko do budoucnosti. 

  

     Učivo je zařazeno do předmětu Prvouka v 1., 2. a 3. ročníku a je dotováno 2 hodinami 

v každém ročníku. Ve 4. a 5. ročníku se vyučuje předmět Přírodověda – 2 hodiny týdně 

a Vlastivěda – také 2 hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídách, odborných učebnách 

s interaktivní tabulí, na dopravním hřišti, v DDM i v terénu formou vycházky do okolí školy 

i obce a ve škole v přírodě.  

Projekty: Protidrogová prevence, Ochrana člověka za mimořádných událostí a Dopravní vý-

chova. 

 

Průřezová témata: Výchova demokratického občana 

                              Osobnostní a sociální výchova 

                              Enviromentální a multikulturní výchova 

                              Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání v oblasti směřuje 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, k časovému a místnímu propojování historických, země-

pisných a kulturních informací 

 rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných 

zkušeností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech 

 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, 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 elek-

tronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti / možností a limitů / 

 utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností ak-

tivního uplatnění při jejich ochraně 

 přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i k 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 nemoci, úrazů a jejich před-

cházení  

 poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v 

různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti dru-

hých, včetně chování při mimořádných událostech 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí  

Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek, 

které jsou součástí výuky v každém ročníku. Pro efektivitu vzdělávání a výchovy jsou dopo-

ručovány metody prožitkové pedagogiky (praktický nácvik, skupinový trénink, simulační 

hry). Rozsah vědomostí i nácviku dovedností je pak třeba volit vždy přiměřeně vzhledem 

k věku a schopnostem žáků. 
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Cíl výuky v daném ročníku: 1. ročník 

 rozvíjet u žáků význam prevence rizik, opatrnosti a preventivního chování i důležitost 

obstát samostatně v obtížné situaci 

Cíl výuky v daném ročníku: 2. ročník 

 rozvíjet u žáků znalost nebezpečí a schopnost odhadnout riziko a vyhnout se mu; posi-

lovat odpovědnost žáků za vlastní zdraví a bezpečnost 

Cíl výuky v daném ročníku: 3. ročník 

 rozvíjet u žáků schopnost rozpoznat varování před nebezpečím, rozeznat označení 

uzávěrů – zejména plynu, vody, elektřiny, umět určit (popsat) svou pozici 

v neznámém prostředí a zhodnotit možné následky svého jednání, zhodnotit důsledky 

bezdůvodného volání na tísňové linky, 

Cíl výuky v daném ročníku: 4. ročník 

 rozvíjet u žáků schopnost bezpečně se orientovat a pohybovat ve známém prostředí 

(blízkém okolí školy a bydliště) i v méně známém prostředí (jiné části obce, města, 

příroda) za použití plánů měst a map 

Cíl výuky v daném ročníku: 5. ročník 

 rozvíjet u žáků dovednost poskytnout pomoc při běžných úrazech či onemocněních, 

včetně základního ošetření, i ovládat život zachraňující úkony (resuscitace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Prvouka  

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu  

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 podporujeme samostatnost a tvořivost 

 podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle 

 ve výuce rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující 

(doplňující) 

 učíme práci s chybou 
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 učitel ukazuje žákům, jak mají formulovat hypotézy a jak mají ověřovat jejich pravdi-

vost pokusem či pozorováním 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 učíme žáky nebát se problémů, hovořit o nich a přijímat odpovědnost za své chování 

 vytvářením praktických problémových úloh učíme žáky prakticky problémy řešit 

 podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problému 

 učíme, jak některým problémům předcházet 

 průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají 

 učitel se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků 

 učitel klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměst-

nanců školy i rodičů 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 vedeme žáky k pozitivnímu vnímání školy, své obce, sebe a ostatních lidí 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu jako přípravu 

na dodržování zákonných norem a morálky společnosti 

 učíme žáky naslouchat druhým 

 učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu 

 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky pracovat v týmech 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 vedeme žáky k odsouzení nežádoucích projevů rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 učíme žáky toleranci 

 učitel zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 v žácích upevňujeme hrdost na svou osobu, rodinu a obec 

 vedeme žáky k aktivní ochraně životního prostředí a svého zdraví 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
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 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci své i druhých, učíme je vážit si pracovního 

úsilí kamarádů 

 důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění 

svých povinností a závazků. 

 učíme žáky pracovat přiměřeným tempem, aby neplýtvali svojí energií ani energií 

druhých 

 prací netrestáme 

 vyžadujeme dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech 

 

 

 

Očekávané výstupy předmětu 

 

Na konci 1. období základního vzdělávání žák:  

 

MÍSTO,  KDE  ŽIJEME 

 

 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo 

a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 

 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje 

a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 

hodnoty a rozmanitost 

 

LIDÉ  KOLEM  NÁS 

 

 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi 

nimi 

 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 

 projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostat-

kům 

 

LIDÉ  A  ČAS 

 

 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj 

v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události 

v regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije 

 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společ-

nosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost 

 

ROZMANITOST  PŘÍRODY 

 

 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdo-

bích 

 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 

organismů ve známé lokalitě 

 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 

vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 
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ČLOVĚK  A  JEHO  ZDRAVÍ  

 

 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky 

s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a čin-

nostmi vztah ke zdraví 

 seznamuje se s jednotlivými etapami, lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte 

před a po jeho narození 

 poznává zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života 

 dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 

nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě 

 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení vol-

ného času; uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu osvojují si bez-

pečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořád-

ných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatelstva; chování 

v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné udá-

losti 

 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

 potřebné vědomosti a dovednosti získávají žáci především tím, že pozorují názorné 

pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace, atd. 
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1. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

Místo, kde žijeme, škola 

- uvědomuje si svou roli školáka 

- seznámí se s prostorami školy 

- orientuje se v prostorách školy 

- zná jméno třídní učitelky, vychova-

telky a ředitelky školy 

- seznámí se se zásadami slušného 

chování ke spolužákům a dospělým 

- dokáže rozlišit nežádoucí formy 

chování 

- orientuje se v prostoru třídy 

- seznámí se se základními body škol-

ního řádu-organizace vyučovací ho-

diny, chování o přestávce 

- dodržuje základní hygienické návyky 

ve třídě 

- rozlišuje čas k práci a k odpočinku 

- umí si připravit pomůcky a uspořádat 

pracovní místo 

- udržuje pořádek ve svých věcech 

a v aktovce 

- zná cestu do školy a domů 

- dodržuje základní bezpečnostní 

předpisy při cestě do školy a zpět 

- pozná a pojmenuje nejznámější do-

pravní prostředky 

- seznamuje se se základními doprav-

ními značkami v okolí školy 

Jsem školák, škola 

 

 

 

 

Chování ve škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní a odpočinkové návyky 

 

 

 

 

Bezpečnost při cestě do školy 

 

 

 

 

 

 

VDO – Občanská společ-

nost a škola, školní řád 

OSV – osobnostní rozvoj, 

poznávání a sebepoznávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Čt - Proč maminka Adámka nechce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vv, Pč - kresba, modelování dopravních 

prostředků a značek 
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1. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

Rozmanitost přírody 
- pozoruje a popisuje viditelné promě-

ny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích 

- zaznamenává znaky počasí do ka-

lendáře přírody 

- roztřídí některé přírodniny podle ná-

padných určujících znaků 

- seznamuje se s přírodninami v okolí 

školy 

- pojmenovává nejznámější rostliny, 

stromy a živočichy 

- učí se pečovat o rostliny a živočichy 

- seznámí se se stavbou těla rost-

lin,stromů a živočichů 

- pozná a pojmenuje hospodářská a 

domácí zvířata 

- zná názvy mláďat domácích zvířat 

- poznává práci lidí v přírodě 

- rozlišuje práci v sadu, na zahradě 

a na poli 

- ví, jak se chovat v přírodě a jak o ni 

pečovat 

Příroda, roční období 

 

 

 

Život v přírodě – park, les, za-

hrada, sad, pole 

 

 

 

 

 

Stavba těla přírodnin 

 

Hospodářská a domácí zvířata 

 

Mláďata 

Sad, zahrada, nářadí 

 

 

 

 

 

EV – Vztah člověka 

k životnímu prostředí, lid-

ské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pč, Vv – výroba draka 

Práce s přírodninami – zvířátka ze šípků, 

kaštanů, navlékání přírodnin, barevné 

ztvárnění stromů 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pč, Vv – modelování, kresba zvířat, mo-

zaika… 

Hv – písně Žežuličko, kde jsi byla, Když 

jsem já sloužil... 

Čt – O veliké řepě 

Vv - kresba, mozaika ovoce, zelenina 

 

Lidé kolem nás 
- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 

v rodině (děti, rodiče, prarodiče) 

- vnímá významné události v rodině 

- zná role rodinných příslušníků a 

vztahy mezi nimi 

- seznamuje se s právy a povinnostmi 

jednotlivých členů rodiny 

Moje rodina 

- role členů rodiny 

- život a funkce rodiny 

 

 

 

 

OSV – sociální rozvoj – 

poznávání lidí, mezilidské 

vztahy, komunikace 

 

 

 

 

 

 

 
Čt – básně, blahopřání 

Hv – blahopřání zpěvem 
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1. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- ví, co rodiče dělají a kde pracují 

- rozlišuje různá povolání 

- pozorují práci dospělých 

- napodobují práci dospělých 

- učí se poznávat jednotlivé obchody 

a jejich zboží 

-      podílí se na chodu domácnosti a  

       nákupech 

-  chová se odpovědně k vlastnímu i 

společnému majetku 

- rozlišuje různé druhy dopravy lidí 

 

Práce a volný čas, povolání 

 

 

Věci a činnosti kolem nás 

V obchodě 

Jak lidé cestují 

 Pč – práce se stavebnicí (nábytek) 

Vv – práce lidí 

 

Lidé a čas 
- seznamuje se s používáním kalendá-

ře 

- orientuje se v čase – rok, měsíc, tý-

den, den, hodina, pracovní dny a dny 

volna 

- umí vyjmenovat dny v týdnu 

- seznamuje se s měsíci jednotlivých 

ročních období 

- umí časově zařadit Vánoce a Veliko-

noce 

- zná některé vánoční a velikonoční 

zvyky 

- seznamuje se s prací a s vhodným 

využitím volného času 

- dodržuje základní pravidla bezpeč-

nosti při činnostech ve volném čase 

- seznamuje se s různými typy hodin a 

jejich vývojem 

- orientuje se v časových úsecích (čás-

Základní časové údaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodiny, měření času 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pč – výzdoba třídy, kraslice, svícen… 

Vv – tématické práce k jednotlivým roč. 

obdobím 

Hv – koledy… 

Čt – B. Němcová:Dvanáct měsíčků 
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1. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

ti dne, celá hodina) 

- rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti 

a budoucnosti 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví 

- zná svého dětského lékaře 

- ví, kde je nejbližší zdravotnické zaří-

zení, lékárna 

- dokáže vysvětlit pojmy čekárna, or-

dinace, zdravotní středisko, nemoc-

nice 

- umí slovně formulovat své zdravotní 

potíže 

- rozlišuje příznaky nemoci a úrazu 

- dokáže vysvětlit rozdíl mezi zdravím 

a nemocí 

- vysvětlí, jak se bráníme proti nemo-

Člověk a zdraví, 

péče o zdraví 

 

 

 

Osobní bezpečí, krizové situace – 

vhodná a nevhodná místa pro hru 
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cem a úrazům 

- učí se základním pravidlům užívání 

léků 

- ví, jak dodržet léčebný režim v době 

své nemoci 

- uvědomuje si význam svého zdraví a 

jeho ochrany 

- poznává a umí pojmenovat části lid-

ského těla 

- rozlišuje rozdíly mezi lidmi různých 

částí světa 

- porovnává rozdíly mezi jednotlivými 

lidmi 

- uplatňuje základní hygienické návy-

ky 

- seznamuje se se správnými režimo-

vými návyky 

- dokáže sestavit jídelníček dle zásad 

zdravé výživy 

- učí se prostírat stůl 

- používá správně příbor 

- učí se slušnému chování při stolová-

ní a při společenském styku 

 

- chápe konkrétní nebezpečí spojená 

s riziky běžného života (doprava, 

chemické látky v domácnosti, elek-

trický proud, sport a zájmová čin-

nost), s ohněm, s mimořádnou udá-

lostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk – poznáváme své tělo 

 

 

 

 

 

Zdravý životní styl – osobní 

hygiena, režim dne, spánek, otu-

žování, stravovací, pitný a pohy-

bový režim, zdravá výživa 

 

 

 

 

 

 

Sebeochrana, pomoc a preven-

ce rizik  

důležitá telefonní čísla tísňového 

volání a blízkých osob, adresa 

bydliště 

 

 

 

 

 

 

MKV – kulturní diference 

– jedinečnost každého člo-

věka, odlišnost lidí, otázky 

lidských práv, 

Projekt Adopce na dálku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pč – modelování postavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Čt – pohádka Otesánek 
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       -  přivolá pomoc (některým 

z osvojených způsobů) 

       -  v případě potřeby použije linku    tís-

ňového volání; ovládá základní způsoby ko-

munikace s operátory (přiměřeně k věku) 

 

kdy a jak přivolá pomoc, koho 

požádat o pomoc, jak se chránit a 

jak předcházet úrazům, otravám 

a jiným ohrožením (vazba na 

řešené běžné rizikové situace 

v různém ročním období, pro-

středí a při různých činnostech, 

včetně železniční a silniční do-

pravy)  

doma – neznámý člověk (telefon, 

zvonek u dveří internet), zbraně, 

alkohol, vhodné i nevhodné do-

tyky – jejich hranice, nevhodné 

trestání), komunikace a pomoc 

rodičů, učitelů 

bezpečný odchod z domova – 

klíče, výtah 

venku – volba správné cesty do 

školy, nebezpečná místa v okolí 

domu a školy, chování při setkání 

s cizím člověkem, jak se chovat, 

když zabloudím v cizím prostředí 

nebo městě 

správné vedení – vysvětlení poj-

mů a významu – kamarád, blízká 

osoba, cizí osoba, trápení, smu-
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tek, pomoc, příklady ze života 

záchranáři, uniformy, činnosti 

co se se mnou může dít, když se 

bojím nebo si nevím rady, jak to 

mohu zvládnout a co mám dělat; 

Požáry  

oheň – požár 

prevence vzniku požáru doma, 

příčiny vzniku požáru doma 

největší rizika požáru 

ochrana při požáru a přivolání 

pomoci 

pravidlo – zastav se – lehni si – 

kutálej se 
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- žák ovládá základní učivo prvního 

ročníku 
opakování učiva prvního roč-

níku 

  

- bezpečně se orientuje v místě svého 

bydliště 

- bezpečně zvládá cestu ze školy a do 

školy 

popis cesty do školy a zpět, 

uvědomění si nebezpečných 

míst 

  

- orientuje se v prostorách školy, je 

seznámen se školním řádem a dodr-

žuje ho 

seznámení se školním řádem, 

s prostorami školy a se zaměst-

nanci školy – důvěra 

v zaměstnance školy 

OSV – žiji mezi lidmi 

VDO – uplatňování demo-

kratických principů a hod-

not v každodenním životě 

školy 

 

- zná základní pravidla silničního   

- provozu, správné přecházení vozov-

ky,chůze po chodníku, funkci sema-

foru, chování v dopravních prostřed-

cích a při čekání na ně, význam zá-

kladních dopravních značek 

doprava – dopravní prostředky, 

dopravní značky 

 

 

 

 

 

OSV – osobnostní rozvoj, 

smysl pro samostatnost a 

odpovědnost 

VDO – dodržování pravi-

del bezpečnosti mezi lidmi 

EV – druhy dopravy, ces-

tování , znečišťování 

ovzduší 

 

- zná a umí použít telefonní čísla     

- záchranného hasičského sboru ČR, 

- policie ČR, zdravotnické záchranné 

služby 

důležitá telefonní čísla, nácvik 

správného ohlášení dopravní ne-

hody, požáru a jiných život ohro-

žujících událostí 

OSV – sociální kontakt při 

mimořádné události 
 

- sleduje a dokáže popsat změny 

v přírodě na podzim 

- umí ve třídě doplňovat kalendář pří-

rody 

podzim -  změny v přírodě,  pod-

zimní měsíce, výlovy rybníků, 

pouštění draků, sklizeň ovoce, 

zeleniny, práce na polích, sběr 

kaštanů, žaludů, šípky, jeřabiny 

značky kalendáře přírody  

EV – ekosystémy – les, 

pole, hospodářské plodiny, 

zemědělství a životní pro-

středí, lidské aktivity a pro-

blematika životního pro-

středí 

 

- dokáže rozlišit domácí zvířata a zví-

řata volně žijící, dokáže je podle ob-
volně žijící živočichové a domá-

cí zvířata 
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rázku pojmenovat, u domácích zvířat 

dokáže pojmenovat i jejich mláďata 

- dokáže podle obrázku popsat zá-

kladní části těla čtyřnohého zvířete a 

ptáka 

- dokáže podle obrázku rozlišit nej-

známější ptáky, hmyz a savce          

 

- umí rozlišit ovoce a zeleninu 

- ví, co je to zemědělská plodina 

- podle obrázku dokáže popsat rostlinu 

rajčete a strom 

- dokáže přiřadit k ovocným stromům 

ovoce 

- ví, jak pečovat o některé pokojové 

rostliny 

ovoce a zelenina 

druhy zeleniny, zemědělské plo-

diny, luštěniny, popis rostliny 

rajčete, stavba rostliny obilí 

ovocné stromy a ovoce, plody – 

malvice, peckovice, bobule 

pokojové rostliny – názvy někte-

rých z nich, péče o ně (zalévání, 

hnojení, vlhčení a pod.) 

 

 

 

 

 

 

EV – ovzduší,vliv na pro-

středí 

 

 

- ví, co je to rodina, dokáže pojmeno-

vat jednotlivé členy rodiny, orientuje 

se v rodinných vztazích (maminka 

mé maminky je moje apod.), kdo je 

starší, kdo je mladší 

- zná adresu svého bydliště, datum 

svého narození, uvědomuje si své 

místo v rodině, zná některá svá práva 

a povinnosti 

- zná základní pravidla péče o živoči-

chy v zajetí, je si vědom odpověd-

nosti za jejich život, pokud se roz-

hodne chovat je doma  

- ví, kde je jeho domov, jaký je rozdíl 

mezi městem a venkovem 

moje rodina – rodiče, prarodiče, 

děti, vnoučata, rodinné zvyky 

a tradice, úcta ke starším, pomoc 

v domácnosti – práva a povinnos-

ti, bezpečnost při používání do-

mácích spotřebičů 

 

 

 

péče o živočichy v zajetí (cho-

vané doma – křečci, andulky atd., 

na dvorku, hospodářská zvířata – 

králíci, slepice atd.) 

domov, dům, byt 

obec, město – rozdíly 

MKV – lidské vztahy – 

integrace v rodinných vzta-

zích, různé vztahy 

v rodinách dle etnik a dle 

složení třídy 

OSV – uvědomění si sama 

sebe v rodině 

VDO – práva a povinnosti 

dětí 

 

OSV – povinnost postarat 

se o zvířátko 

VDO – žiji mezi lidmi, 

občan, občanská společnost 

a stát 
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- seznamuje se s názvem státu, ve kte-

rém žije, hlavním městem, státní 

vlajkou 

název státu, hlavního města, stát-

ní vlajka 

OSV – sociální cítění 

EGM – objevujeme Evro-

pu a svět 

 

- na základě vlastní zkušenosti dokáže 

pojmenovat proměny přírody v zimě 

 

- zná některé zimní sporty,některé 

z nich sám provozuje 

 

 

 

- zná některé vánoční zvyky a tradice, 

mnohé si sám vyzkouší, stává se po-

kračovatelem těchto tradic 

proměny přírody v zimě, zimní 

měsíce, délka dne a noci, lesní 

zvířata v zimě, péče o ně 

zimní sporty, zásady pobytu na 

horách a venku vůbec s ohledem 

na mráz, prochladnutí, náledí, 

sněžení, bezpečnost při zimních 

sportech 

adventní zvyky a obyčeje  - re-

gionálně 

 

 

 

 

EV – ochrana zdraví, vliv 

prostředí na zdraví 

 

 

 

MV – adventní zvyky 

a obyčeje, stavba mediál-

ních sdělení, výběr sdělení 

v médiích 

EGM – Evropa a svět nás 

zajímá, tradice a zvyky 

národů Evropy 

 

- dokáže podle obrázku popsat zá-

kladní části lidského těla (hlava, ruce 

– horní končetiny, trup, nohy – dolní 

končetiny a další, které pozná) 

- ví a na svém těle dokáže ukázat, kde 

má některé vnitřní orgány (mozek, 

srdce, plíce, žaludek) 

- dokáže k smyslům přiřadit orgány 

(sluch, čich, zrak, chuť, hmat) 

- ví, co je to kostra 

 

- zná příznaky běžných onemocnění, 

člověk – naše tělo (hlava, trup, 

horní a dolní končetiny) 

z čeho se skládá každá z těchto 

základních částí 

vnitřní orgány – srdce, plíce, ža-

ludek, střeva, mozek a jejich 

funkce 

orgány a jejich smysly 

 

kostra – kosti, z nichž je složena 

význam kostry a svalů 

nemoc a úraz – dětské nemoci, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – ochrana zdraví 
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zbavuje se strachu z lékařských pro-

hlídek a prohlídek u zubního lékaře, 

ví, proč je nezbytné očkování 

- ví, jak se zachovat v případě, když je 

svědkem úrazu 

- dodržuje základní hygienické návyky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zná základní potraviny našeho jídel-

níčku, dokáže rozlišit potraviny 

zdravé výživy 

- zná význam konzumace ovoce a ze-

leniny pro naše zdraví 

- ví, co je to kultura stolování 

 

návštěva lékaře, předcházení ne-

mocí a úrazů, lékárnička, nebez-

pečí zneužívání léků 

umí přivolat pomoc 

Péče o zdraví a prevence rizik 

opakování učiva 1. ročníku + 

rozšíření o nové poznatky, zku-

šenosti, příběhy a otestování 

správné reakce dětí (rozpoznání 

rizik i schopnosti pomoci) 

základní pravidla poskytování 

pomoci při drobných poraněních 

a běžných onemocněních 

v souvislosti s osvojováním učiva 

v oblasti rizik úrazovosti a one-

mocnění 

bezpečné chování v různých ži-

votních situacích, v různém pro-

středí a při různých činnostech 

hygiena a čistota – základní hy-

gienické návyky 

výživa, potraviny – druhy potra-

vin (pečivo, mléko a mléčné vý-

robky, masné výrobky, ovoce 

a zelenina, cukrovinky, nápoje 

výběr a způsoby uchovávání po-

travin, vhodná skladba stravy, 

pitný režim 

 

 

 

 

 

OSV – úprava zevnějšku, 

vystupování před ostatními 

 

MV – zdravá výživa, ne-

podléhat reklamám 

 

 

 

MKV – lidské vztahy, zá-

kladní morální normy, 

slušné chování 
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správné stolování, základní den-

ní jídla (snídaně, svačina, oběd, 

svačina, večeře) 

- zná hodiny, čas dokáže určit podle 

hodin s ručičkami i digitálních 

 

 

- dokáže vyjmenovat měsíce v roce, 

jarní, letní, podzimní a zimní měsíce, 

dokáže stručně charakterizovat jed-

notlivá roční období 

 

-     spoří na dárky pro členy rodiny 

- zná rozdíl mezi kalendářním a škol-

ním rokem 

- orientuje se v pojmech minulost, 

současnost, budoucnost 

lidé a čas – orientace v čase 
podle hodin  - podle ručičkových 

i digitálních, denní režim podle 

hodin 

lidé a čas – kalendářní rok – 

jaro, léto, podzim, zima, charak-

teristika ročních období i jednot-

livých měsíců 

kalendářní rok X školní rok 

orientace v čase 

minulost, současnost, budouc-

nost – oblékání, doprava, věda 

a technika 

OSV –  režim dne, naučit 

se hospodařit s časem, 

včasné příchody do školy  

 

 

 

- zná zaměstnání svých rodičů, váží si 

výsledků práce lidí 

- ví,jakým způsobem je možné ade-

kvátně trávit volný čas a sám si vybí-

rá aktivity podle svého zájmu 

- zná, z čeho se vyrábí základní vý-

robky kolem nás ( potraviny, obleče-

ní, nábytek, papír atd.) 

-     pomáhá při plánování nákupů 
-  umí hospodařit s kapesným 

 

- pozná základní materiály pro výrobu 

některých konečných výrobků ( kov, 

práce a volný čas, profese, ko-

níčky, prací dětí je chodit do ško-

ly a učit se, význam práce 

pro každého z nás a pro celou 

společnost, soužití lidí v rodině 

suroviny a výrobky – přírodni-

ny, suroviny, výrobky (hospodář-

ská  zvířata, zemědělské plodiny 

stromy) 

materiály ,  konečné výrobky 
(kov, plast, sklo, porcelán) 

 

třídění odpadu 

OSV –  uvědomění si hod-

noty vlastního života, 

zvláště volného času a od-

povědnost za jeho naplnění 

 

 

 

 

EV – vztah člověka 

k prostředí – náš životní 

styl (spotřeba věcí, energie, 

odpady) 
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plast, sklo) 

- dokáže třídit odpad v domácnosti 

(plast, papír,kov,materiál vhodný do 

kompostu,nebezpečný odpad) 

 

       

 

 

 

 

- na základě vlastních zkušeností 

dokáže charakterizovat změny příro-

dy na jaře 

 

 

 

 

- zná význam velikonočních svátků, 

zná zvyky a tradice s nimi spojené a 

stává se jejich příštím nositelem 

- zná základní informace o životě včel 

ve spojení s opylováním stromů na 

jaře 

 

- zná rozdíl mezi tažnými ptáky a ptá-

ky u nás trvale žijícími, dokáže ně-

které jmenovat 

 

 

- zná hospodářská zvířata, dokáže po-

jmenovat jejich mláďata, zná jejich 

význam pro člověka a má základní 

informace o jejich chovu 

proměny přírody na jaře – jarní 

měsíce, délka dne a noci, jarní 

květiny, práce na poli 

a v zahradách, přílet ptáků, lidové 

zvyky spojené s vítáním jara 

pokusy se setím obilí a jiných 

rostlin – pozorování klíčení atd. 

velikonoční zvyky  a obyčeje – 
vlastnoruční vyzkoušení někte-

rých z nich 

 

stromy na jaře – pupen, květ, 

plod 

život včel – opylování rostlin 

a stromů 

ptáci tažní a jejich hnízda – 
vlaštovka, jiřička, čáp, špaček, 

kukačka 

ptáci stálí a jejich hnízda – da-

tel, kos, sýkorka, bažant 

domácí ptáci – kohout, krocan, 

houser,kačer a jejich mláďata 

hospodářská zvířata, mláďata, 

užitek, způsob života 

EV – lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí 

 

 

 

 

OSV – tradice Velikonoc 

v regionu 

 

Den Země 

- zná  na základě vlastních zkušeností 

život v přírodním společenstvu louka 

a dokáže jej za pomocí obrazového 

přírodní společenstva 

na louce – rostliny, živočichové, 

proměna během ročního období, 

EV – ekosystémy: les, 

vodní zdroje, pole, louka 
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materiálu popsat 

 

- zná na základě vlastních zkušeností 

život v přírodním společenstvu - pole 

a dokáže jej za pomocí obrazového 

materiálu popsat 

 

- zná na základě vlastní zkušenosti ži-

vot v přírodním společenstvu - les a 

dokáže ho za pomoci obrazového 

materiálu popsat 

 

 

 

 

- zná na základě vlastních zkušeností 

život v přírodním společenstvu - u 

vody a ve vodě, podle obrazového 

materiálu ho dokáže popsat 

- na základě vlastních zkušeností 

dokáže popsat proměny přírody 

v létě 

 

- opakování učiva druhého ročníku 

 

       -     odhadne riziko/nebezpečnou situaci 

- dodržuje zásady bezpečného chování 

v běžných životních situacích tak, 

aby nedocházelo k ohrožení jeho fy-

ochrana prostředí – nebezpečí 

narušení  ekosystému 

na poli – rostliny, živočichové, 

zemědělské plodiny, polní pleve-

le, polní škůdci – proměna během 

ročních období, nebezpečí naru-

šení ekosystému 

v lese – rostliny, živočichové, 

listnaté a jehličnaté stromy           

(opadavé, neopadavé, směr růstu 

šišek), význam lesa (dřevo, kys-

lík) – lesní plody, houby jedlé 

a jedovaté, lesní byliny jedovaté,  

ochrana přírody – nebezpečí na-

rušení  ekosystému 

u vody a ve vodě – živočichové, 

rostliny, nebezpečí narušení eko-

systému 

 

proměny přírody v létě – letní 

měsíce, sklizeň ovoce a zeleniny, 

žně, prázdniny 

závěrečné opakování probra-

ného učiva 

 

První pomoc  

zajištění pomoci při různých rizi-

kových situacích voláním na tís-

ňovou linku nebo oslovením do-
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2. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

zického i duševního zdraví a zdraví 

jiných 

 

spělé osoby, nácvik komunikace 

základní pravidla poskytování 

pomoci při drobných poraněních 

a běžných onemocněních 

Požáry a jejich rizika  

základní označování nebezpeč-

ných látek 

základní bezpečnostní a výstraž-

né tabulky,zejména nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem, po-

žáru, výbuchu, ozáření, poleptání 

(kyselinou, louhem, příčiny 

a prevence vzniku požáru mimo 

domov 

správné chování při požáru 

přivolání pomoci, ohlášení požá-

ru 

Osobní bezpečí a podpora a 

ochrana duševního a fyzického 

zdraví -  správné vedení  vysvět-

lení významu pojmů: lhostejnost, 

přátelství, rozdíly, žalování, po-

moc, strach, zbabělost apod. 
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2. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

příklady ze života 

jak se umět vypořádat se stra-

chem,který doprová-

zí nebezpečnou situací 
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3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- popíše okolí bydliště, okolí školy, 

- zná hlavní komunikaci v obci, městě 

- zná důležité dopravní značky, dove-

de vysvětlit jejich význam, zná pra-

vidla pro chodce a řídí se jimi 

- seznamuje se s plánem obce, snaží se 

na něm orientovat 

- vysvětlí účel úřadů, pošty, banky a   

- Obchodů 
- podílí se na sestavení rozpočtu do-

mácnosti 

- ví, jak ušetřit a kde si půjčit peníze 

- umí komunikovat v obchodě 
- umí zacházet se svěřenými penězi 

- ví, jak vracet dluhy 

- seznamuje se s podniky v obci a je-

jich výrobky 

- ví , kde pracují rodiče 

- zná místa, kde může trávit svůj volný 

čas, sport a kulturu 

- snaží se rozlišit přírodní a umělé 

prvky v krajině 

Místo, kde žijeme 

Domov, rodina, vzájemná komu-

nikace, problémy v rodině,  

cesta do školy, bezpečnost na 

silnici, 

Jízdní kolo; 

Naše obec, orientace v obci, - 

důležité budovy obce zdravotnic-

ká zařízení, průmysl, obchod, 

služby, vzdělávání, kultura, sport  

 

 

VDO  

 škola 

  demokr. atmosféra 

a vztahy ve škole 

 občan, občanská 

společnost a stát – 

občan jako  odpovědný 

člen společnosti ( práva, 

povinnosti, 

odpovědnost za činy, 

dětská práva 

  

MKV  

 lidské vztahy, 

integrace 

 jedince v rodině 

 při     princip slušného chování 

 princip sociál. smíru 

a solidarity – lidská 

práva 

 

- ví kde žije, ve kterém kraji, zná kraj-

ské město 

- posuzuje okolní krajinu, její rozma-

nitost 

- orientuje se v nejbližším okolí, 

- uvede příklady rozmanitosti krajiny 

 

 

 

Země, v níž žijeme 

Krajina v okolí domova, orienta-

ce v krajině, směrová růžice, 

kompas , povrch krajiny, 

Využití krajiny, 

Voda v krajině, řeky a jejich tok 

– nebezpečí povodní 

Lidé a čas 

Orientace v čase, jednotky času, 

 

EV – vodní zdroje, lidské 

sídlo přírodní kultura obce 

 

 

 

 

Ochrana člověka za mimo-

řádných událostí - povodně 
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3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- chápe rozdíl mezi minulostí a pří-

tomností,  

- uvede na příkladech života lidí 

- zná významné budovy města, dozvě-

děl se o slavných občanech obce  

život dříve a nyní 

Z historie naší obce, stavební 

památky, významní občané 

- chápe, co jsou živé a neživé přírod-

niny,  

- rozliší rostliny , živočichy a houby 

- dokáže určit, která přírodnina byla 

zdrojem látky k výrobě daného vý-

robku 

- rozliší rostliny, živočichy a houby 

Věci a činnosti kolem nás 

Živé a neživé přírodniny a lidské 

výtvory 

 

 

 

 

 

  

- seznamuje se s jednotkami délky, 

hmotnosti, objemu , teploty, času a 

jejich částmi 

- měří metrem, váží , zjišťuje pokusem 

objem tělesa, měří teplotu, měří čas 

hodinkami 

- zná vlastnosti vzduchu a jeho slože-

ní, 

- chápe význam vody pro život 

- zná skupenství vody  

- popíše koloběh vody v přírodě 

- zná význam vody, aktivně ji chrání 

- seznámil se s významnými hornina-

mi a nerosty 

- chápe význam půdy pro rostliny, 

člověka 

- chápe Slunce jako podmínku života 

Měření 

Délka, hmotnost, objem, teplota, 

čas 

 

 

 

Vzduch 

Voda – slaná, sladká, oběh vody, 

voda v krajině, pitná voda 

 

 

Horniny a nerosty 

 

Půda – ornice, hnojení, humus 

Slunce – zdroj tepla a světla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV - základní podmínky 
života – voda, vzduch, pů-

da 

 

- má povědomí o existenci jiných lid- Člověk a jeho zdraví EV – lidské aktivity –  
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3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

ských ras, chápe rovnost lidí 

- pojmenuje části lidského těla 

- zná některé orgány 

- chápe ochrannou funkci kůže, opěr-

nou funkci kostry, důležitost svalů 

pro pohyb 

- seznámil se s vnitřním ústrojím, chá-

pe základní činnost orgánů a orgáno-

vých soustav 

- ví, že smysly umožňují člověku zís-

kat podněty z vnějšího prostředí 

- zná zásady zdravé výživy 

- chápe význam pitného režimu 

- chápe význam zdravého dýchání 

- chápe význam pohybu pro zdraví 

- ví, že nepotřebné látky musí tělo vy-

loučit 

- popíše vývoj člověka od narození do 

stáří 

- zná školní řád, dovede vysvětlit svo-

je práva, povinnosti i pravidla sluš-

ného chování 

- ví, co je zdravé a podnětné prostředí 

- dodržuje hygienické zásady, přimě-

řeně se obléká, aktivně odpočívá, 

chrání své zdraví a je ohleduplný k 

ostatním 

Člověk a lidé 

 

Části těla člověka, orgány ( kůže, 

kostra, zuby, svaly) 

 

 

Vnitřní ústrojí člověka 

 

 naše smysly 

 

co potřebujeme k životu 

Zdravý životní styl- správná vý-

živa, způsoby uchovávání potra-

vin, vhodná skladba stravy, pitný 

režim 

nemoci přenosné a nepřenosné, 

ochrana před infekcemi 

 

průběh lidského života 

 

Naše zdraví 

 

Zdraví a bezpečnost 

nemoc x úraz, ošetření drobných 

poranění 

bezpečné chování v rizikovém 

prostředí , krizové situace (šika-

na) 

mimořádné události a rizika 

ohrožení s nimi spojená – postup 

v případě ohrožení, čísla tísňové-

 odpady 

 základní podmínky  
 voda, vzduch 

 vztah člověka 

k prostředí  

 náš životní styl, 

možnosti a způsoby 

ochrany zdraví 

MV 

 klamavá reklama –    

zdravá výživa 

MKV  

 člověk jako nedílná  

jednota těl. a duš. 

stránky 

 

OSV  
 poznávání, řešení 

 problémů, moje tělo, 

moje vztahy k druhým, 

sociální rozvoj, respek-

tování, empatie, vztahy 

ve skupině, práce 

ve skupině, řeč těla, 

znaků 

  řešení problémů v me-

zilidských vztazích 

 odpovědnost, 

spolehlivost, spra-

vedlivost 
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3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

ho volání 

- Popíše různé živočišné druhy, zařadí 

je do skupin podle vnějších znaků, 

popíše stavbu těla modelového živo-

čicha, včetně stavby kostry a uložení 

vnitřních orgánů 

- vysvětlí různé způsoby přijímání po-

travy, dýchání, pohybu, rozmnožo-

vání i průběhu života různých živo-

čichů 

- uvádí příklady hospodářských, do-

mácích zvířat i volně žijících druhů, 

zná některé chráněné živočichy, ne-

bezpečí parazitů 

- popíše různé skupiny rostlin, zná zá-

kladní části těla semenných rostlin, 

vysvětlí význam kořene, zná různé 

typy, popíše dužnatý, dřevnatý sto-

nek 

- zná typy listů, včetně jehlic 

- popíše stavbu květu 

- uvádí typy plodů, přiřadí šišku 

k patřičnému jehličnanu 

- uvede příklad výtrusné rostliny 

- chápe princip výživy a stavby těla 

rostlin 

- popíše život rostliny v průběhu roku 

- uvede příklad užitkové a okrasné 

rostliny 

- zná běžné druhy jedlých i jedovatých 

hub, popíše stavbu hub  

Živá příroda 

Živočichové – rozmanitost, stav-

ba těla kočky domácí 

 

Život živočichů 

 

 

 

Živočichové a my 

 

 

Rostliny – rozmanitost, rostliny 

semenné ( kořen, list, květ, plod) 

Rostliny výtrusné  

Život rostlin ( výživa a dýchání, 

změny v průběhu roku vlivem 

ročního období) 

Rozmnožování semeny a částmi 

rostlin 

 

 

 

Houby – rozmanitost, stavba těla, 

život 

 

MV 

 práce s časopisy, 

 referáty , práce 

s internetem 
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- popíše základní vztahy mezi rostli-

nami, živočichy a houbami v přírodě 

( rovno-váha v přírodě) 

- charakterizuje různé přírodní celky, 

uvádí příklady typických rostlin, ži-

vočichů 

 

- chrání přírodu, třídí odpad 

 

- na konkrétních příkladech rozpozná 

mimořádnou událost 

- jedná racionálně podle osvojeného 

schématu v případě, kdy se ztratí a 

zná čísla na tísňovou linku, domů, do 

školy 

- rozpozná rozdíl mezi signály (varov-

ný signál, požární poplach, zkouška 

sirén) 

- chová se účelně v případě požáru, 

mimořádné události i jiných riziko-

vých situací běžného života; hledá 

pomoc u důvěryhodné dospělé osoby 

 

Vztahy v přírodě 

 

 

Život na louce, u rybníka, v lese, 

na horách 

 

Ochrana přírody, třídění odpadu, 

národní parky, rezervace, bota-

nické zahrady 

Mimořádné události - seznáme-

ní s pojmem 

nejčastější mimořádné události 

(povodně, vichřice, požáry, lavi-

ny, únik nebezpečných látek) 

varování před nebezpečím (kon-

kretizace různých způsobů varo-

vání, varovný signál Všeobecná 

výstraha) 

zásady volání na tísňové linky 

(co zajišťují, kdy volat, rizika a 

dopady bezdůvodného volání na 

tísňové linky) 

  Požáry (modelové situace způ-

sobů chování při požárech), ne-

bezpečí zábavní pyrotechniky  

  Péče o zdraví a prevence rizik  

 

EV –  ekosystémy  
 les, pole, změny 

krajiny, 

 lidské aktivity  
 ochrana přírody, změny 

v krajině 

 odpady 
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bezpečné chování v různých ži-

votních situacích a různých pro-

středích, včetně mimořádných 

událostí, které ohrožují zdraví 

jedinců i celých skupin obyvatel  

nebezpečí za tmy, chování při 

setkání s cizím člověkem 

citlivé a věku odpovídající vy-

světlení podstaty rizikového cho-

vání (v souvislosti se šikanou, 

drogami, fyzickým a duševním 

násilím, agresivitou), jejich mož-

ných dopadů na zdraví (fyzické 

i duševní), pomoc v nouzi, pří-

klady ze života 

co mi může pomoci, když jsem 

v mimořádné situaci 
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5.4.2 Přírodověda 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu  

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá, v čem by mohli 

v budoucnu uspět 

 vedeme žáky k poznávání podstaty a důležitosti zdraví, příčin nemoci, k uvědomování 

si nebezpečí a potřebám preventivního chování, účelného rozhodování a jednání 

v situacích ohrožujících zdraví a bezpečnost vlastní i druhých 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace. 

 zadáváme úkoly kombinující informace z různých zdrojů 

 zařazujeme metody, při kterých žáci docházejí k objevům a závěrům sami. 

 vedeme žáky k vyslechnutí a prozkoumání pohledů a názorů lišících se od jejich 

vlastních 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 učíme žáky řešit problémové situace, zaujímat k nim kritický postoj 

 ukazujeme žákům, jak ověřovat hypotézy pokusem či pozorováním 

 zadáváme úkoly, při kterých musí žáci spolupracovat 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 podporujeme různé formy komunikace s místními obyvateli, pamětníky, pracovníky 

knihovny ap. 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a zkušenosti 

 vedeme žáky ke spolupráci 

 formulujeme se žáky cíle činnosti 

 umožňujeme žákům činnosti podle individuálních schopností 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky pracovat v týmu 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svou vlastní i ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků 

 umožňujeme diferenciované úkoly dle individuálních schopností žáků 

 umožňujeme žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 vedeme žáky k aktivní ochraně zdraví i ochraně zdraví jejich kamarádů, spolužáků, 

členů rodiny ap. 

 učíme žáky toleranci a vzájemnému soužití 
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 vedeme žáky k přiměřené odpovědnosti za budoucnost naší planety a k aktivní obraně 

proti nežádoucím vlivům z různých oblastí činnosti společnosti, které nabádají 

k nesprávnému ( netolerovatelnému, nelegálnímu či konzumnímu) způsobu života 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 vedeme žáky k adaptaci na změněné pracovní podmínky 

 různými formami seznamujeme žáky s různými profesemi, významnými pro udržení 

vhodných podmínek života na naší planetě 

 vyžadujeme dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel 

 

 

Očekávané výstupy – 2.období  
 

 
ROZMANITOST PŘÍRODY  

 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody 

a nachází souvislost mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost 

s rozdělením času a střídáním ročních období 

 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů 

prostředí 

 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organis-

mech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klí-

če a atlasy 

 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 

prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 

 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mi-

mořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účelně chránit 

  založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 

pokusu 

 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ  

 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgáno-

vých soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života, a orientuje seve vývoji dítěte před a po jeho 

narození postupně si uvědomují odpovědnost za vlastní zdraví, docházejí k poznání, 

že je zdraví důležitá hodnota v životě 

 seznamuje se s  jednotlivými etapami,  lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte 

před a po jeho narození 

 poznává zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života 

 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb 

s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 
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 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových si-

tuacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí 

a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preven-

tivní ochranou 

 rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způso-

bech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 
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4. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- vysvětlí pojmy: živá příroda, neživá 

příroda, uvede příklady zástupců, ob-

jasní vzájemnou propojenost 

- roztřídí dané látky pomocí smyslů a 

měřením 

- uvede na příkladu vody změnu sku-

penství 

- měří hmotnost, délku, objem, čas a 

teplotu 

- užívá správně základní jednotky 

 

 

 

- ošetří drobná poranění  

 

 

 

 

- vysvětlí význam vody a vzduchu pro 

přírodu a člověka, popíše oběh vody 

v přírodě 

 

- rozliší vybrané horniny a nerosty                    

 

- vysvětlí pojem zvětrávání, vyjmenu-

je faktory, které zvětrávání způsobu-

jí, objasní vznik půdy 

 

- vyjmenuje základní podmínky života 

na Zemi 

 

Rozmanitost přírody 

-neživá příroda 

 

 

-látky a jejich vlastnosti-třídění 

látek 

- označování nebezpečných látek 

- návykové látky a zdraví – ná-

vykové látky, hrací automaty 

a počítače, závislost, odmítání 

návykových látek 

 

-změny látek a skupenství 

-pozorování látek a měření veli-

čin s praktickým užíváním zá-

kladních jednotek 

 

Drobné úrazy a poranění, preven-

ce nemocí a úrazů, první pomoc, 

při drobných poraněních 

 

-voda a vzduch – význam pro 

přírodu a člověka, oběh vody 

v přírodě 

 

-nerosty a horniny, vznik půdy 

a její význam  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV- základní podmínky 

života 

EV- vztah člověka 

k prostředí 

 

 

 

 

 

 

EV- základní podmínky 

života 
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4. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- roztřídí rostliny, houby a živočichy 

podle vybraných kriterií 

 

- uvede znaky života, životní potřeby, 

způsob života, stavbu těla a funkci 

jednotlivých částí těla konkrétních 

rostlin  

 

- uvede znaky života, životní potřeby, 

způsob života, stavbu těla a funkci 

jednotlivých částí konkrétních živo-

čichů 

 

- uvede zástupce různých přírodních 

společenstev ve vybraných lokalitách 

regionu, uvědomuje si význam lesů  

 

- uvede příklad přizpůsobení rostlin a 

živočichů změnám prostředí během 

roku 

 

- zhodnotí dopad některých konkrét-

ních činností člověka na přírodu, 

rozliší, které z nich mohou prostředí 

a zdraví člověka podporovat a které 

poškozovat 

- chápe zodpovědnost za své peněžní 

závazky 

 

- bezpečně se pohybuje v budově i 

mimo budovu v případě rizikových 

-podmínky života na Zemi a její 

rozmanitost 

 

-živá příroda – třídění rostlin, 

hub a živočichů,vzájemné vztahy 

 

-životní podmínky rostlin, jejich 

orgány (stonek, list, květ), výživa 

rostlin 

  

-živočichové a stavba jejich těla 

 

 

 

-přírodní společenstva – les 

(význam lesů pro člověka), pole, 

voda  

 

-přizpůsobení rostlin a živočichů 

změnám prostředí během roku 

 

-ochrana přírody, třídění 

a likvidace odpadů 

 

- rizika v přírodě  spojená 

s ročními obdobími a sezónními 

činnostmi a ochrana před nimi 

- krizové situace 

 

Osobní bezpečí a prevence du-

ševního a fyzického zdraví vy-

 

 

 

EV-ekosystémy 

 

 

 

 

 

 

EV-lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí 

EV-vztah člověka 

k prostředí 

MV-fungování a vliv médii 

ve společnosti 
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4. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

situací (nouzové východy, označené 

únikové cesty); aplikuje pravidla 

bezpečného chování v různých situa-

cích 

- zvládá základní pravidla bezpečného 

zacházení s ohněm 

- rozezná označení uzávěrů vody a 

plynu 

- poskytne základní první pomoc (dez-

infikuje a ošetří drobná poranění, 

ošetří opařeniny a popáleniny, zasta-

ví krvácení, zafixuje zlomenou kon-

četinu) 

- přivolá pomoc dospělého k záchraně 

tonoucího 

 

 

 

 

světlení významu pojmů: pozná-

vání cizího prostředí, strach, 

stres, zbabělost, statečnost apod., 

příklady ze života 

evakuace (obecně) 

označení uzávěrů, rozvody plynu, 

vody, elektřiny, označení výcho-

dů (ve škole) 

bezpečné chování v různých ži-

votních situacích a různých pro-

středích, včetně mimořádných 

událostí, které ohrožují zdraví 

jedinců i celých skupin obyvatel 

rizika letních prázdnin 

nález neznámého předmětu, lát-

ky, munice; sloupy a stožáry 

elektrického vedení, spadlé dráty 

elektrického vedení, transformá-

tory; železniční vagony 

 Požáry a jejich rizika- příčiny 

vzniku požárů ,    požáry 

v přírodě, lesní požáry, největší 

rizika požáru 

Péče o zdraví a poskytování 

první pomoci  
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4. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

různý obvazový materiál a tech-

nika vzhledem k poraněné části 

těla, nácvik 

rizika u vody (bazény, vodní plo-

chy, horské potoky, řeky, moře, 

tobogany), přecenění sil, nebez-

pečí jezů na řekách, skok do ne-

známé vody, vodní víry, záchrana 

tonoucího, pohyb na zamrzlých 

přírodních vodních plochách 

co se se mnou může dít 

v nebezpečných situacích 
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5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- vysvětlí pojem  neživá příroda , pří-

klady zástupců 

- vyjmenuje základní podmínky života 

na Zemi    

- rozliší vybrané horniny a nerosty 

- objevuje propojenost živé a neživé 

přírody, princip rovnováhy, činnost 

člověka v přírodě 

- vysvětluje vznik půdy a její význam 

pro život na Zemi a důležitost ochra-

ny půdy 

- popíše postavení Země ve vesmíru 

- objasní střídání dne a noci a ročních 

období 

- zkoumá základní společenstva ve 

vybraných lokalitách 

- zdůvodní podstatné vzájemné vztahy 

mezi organizmy 

- nachází shody a rozdíly 

v přizpůsobení organizmů prostředí 

- porovnává na základě pozorování 

základní projevy života na konkrét-

ních organizmech 

- prakticky třídí organizmy do skupin 

- používá jednoduché klíče a atlasy 

- hodnotí činnost člověka v přírodě a 

rozlišuje aktivity, které mohou po-

škodit zdraví i životní prostředí 

 

     

Rozmanitost přírody 

Živá  a neživá příroda 

Podmínky života na Zemi 

 

Nerosty a horniny 

 

 

 

Půda 

 

Vesmír a Země – sluneční sou-

stava, den a noc, roční období 

 

Rozmanitost života na Zemi 

Život v různých podnebných pá-

sech, počasí 

 

Rovnováha v přírodě, vzájemné 

vztahy mezi organizmy 

Třídění živých organizmů-

bakterie a sinice, houby, rostliny, 

živočichové 

 

 

Ohleduplné chování k přírodě 

a ochrana přírody – ochrana 

a tvorba životního prostředí, rost-

lin a živočichů 

Likvidace odpadů, živelné po-

hromy, ekologické katastrofy 

Rizika v přírodě - rizika spojená s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá; Jsme Evropané 

EV – ekosystémy, základní 

podmínky života, lidské 

aktivity a problémy život-

ního prostředí a vztah člo-

věka k prostředí 

 

 

 

 

 

 

 
Návštěva planetária 

Den Země 

Tonda obal 
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5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

ročními obdobími, sezónními 

činnostmi;  rizika spojená 

s mimořádnými událostmi způso-

benými přírodními vlivy a ochra-

na před nimi, postup v případě 

ohrožení (varovný signál, evaku-

ace, zkouška sirén 

 

- jmenuje společné znaky člověka 

s ostatními živočichy¨ 

 

- popisuje funkce některých orgánů a 

orgánových soustav, vznik a vývoj 

jedince před i po narození , chová se 

ohleduplně k opačnému pohlaví 

 

 

- účelně plánuje svůj čas pro učení, 

práci,zábavu a odpočinek 

- sestaví jídelníček podle zásad správ-

né výživy 

- zná svůj nárok na reklamaci zboží a 

vrácení peněz 

- uplatňuje vhodné způsoby chování 

v situacích ohrožujících zdraví 

- ošetří drobná poranění, dokáže zajis-

tit lékařskou pomoc 

- uplatňuje dovednosti a návyky na 

podporu zdraví a jeho ochranu 

- uvede příklady stresových situací a 

navrhne jak čelit a předcházet stresu 

Člověk a jeho zdraví 

Společné znaky s ostatními živo-

čichy 

Lidské tělo 

stavba těla, základní funkce a 

projevy člověka orgánů 

pohlavní rozdíly mezi mužem a 

ženou, základy lidské reprodukce 

a vývoj jedince 

partnerství, manželství, rodičov-

ství,  

právní ochrana občanů a majetku 

Základy sexuální výchovy -  

rodina, vztahy v rodině,  

partnerské vztahy, osobní   

vztahy, etická stránkavztahů,  

etická stránka sexuality 

 

 

Výchova ke zdraví 

zdravý životní styl, správná výži-

va, výběr a způsoby uchování 

potravin, vhodná skladba stravy, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – poznávání, sebepo-

znávání, mezilidské vztahy, 

komunikace,kooperace 

a kompetice, hodnoty , po-

stoje, etika 

MKV –  lidské vztahy, 

princip sociálního smíru 

a solidarity 

 

 

MV – interpretace vztahu 

mediálního dělení a reality, 

fungování a vliv médií 

ve společnosti, tématické 
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5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- předvede v modelových situacích 

způsoby odmítání návykových látek 

- uvede jak bude postupovat 

v krizových situacích 

- vysvětlí, proč se musí chránit před 

stykem s cizí krví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pitný režim, 

 nemoci přenosné a nepřenosné, 

ochrana před infekcemi přenos-

nými krví (hepatiti-

da,HIV/AIDS), 

drobné úrazy a poranění, preven-

ce nemocí a úrazú, první po-

moc,při drobných poraněních,  

osobní, intimní a duševní hygiena 

partnerství, manželství, rodičov-

ství,  

základy sexuální výchovy rodina, 

vztahy v rodině, partnerské vzta-

hy, osobní vztahy, etická stránka 

vztahů, etická stránka sexuality 

návykové látky a zdraví - návy-

kové látky, hrací automaty a po-

čítače, závislost, odmítání návy-

kových látek, nebezpečí komuni-

kace prostřednictvím elektronic-

kých médií 

osobní bezpečí, krizové situace -

vhodná a nevhodná místa pro 

hru, bezpečné chování v riziko-

vém prostředí, označování ne-

bezpečných látek,  

 šikana, týrání, sexuální a jiné 

zneužívání, brutalita a jiné formy 

násilí v médiích,  

přivolání pomoci v případě ohro-

žení fyzického a duševního zdra-

okruhy receptivní činnosti 

VDO – principy demokra-

cie jako formy… 

Demokratické způsoby 

řešení konfliktů a problému 

v osobním a společenském 

životě 
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5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozlišuje příčiny úrazů, případně pří-

znaky 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 zá-

chranného systému 

ví - služby odborné pomoci, čísla 

tísňového volání, správný způsob 

volání na tísňovou linku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrovaný záchranný systém 

(složky, význam ve vztahu 

k řešení mimořádných událostí 

(obecně))  

 Požáry a jejich rizika  
způsoby chování při požárech 

(modelové situace), možnosti 

hašení požáru 

hasicí přístroje (obecně) 

evakuace při požáru, nácvik eva-

kuace 

evakuační plán – význam, nákres 

evakuačního plánu (doma), po-

žární hlásiče 

úniková cesta, druhy únikových 
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5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- rozlišuje situace, kdy lze a kdy nelze 

uhasit požár 

-  pozná zneužívající osobu (blízkou, 

ale i neznámou), rozezná rizikové si-

tuace, riziková místa i rizikové oso-

by a řekne ne na nevhodné návrhy, 

má základní právní povědomí, umí 

přivolat pomoc 

 

 

 

 

 

cest, význam značek označujících 

únikové cesty 

Péče o zdraví a poskytování 

první pomoci  
resuscitace (praktická ukázka, 

nácvik) 

přivolání pomoci, nahlášení udá-

losti (praktický nácvik) 

prevence rizik letních a zimních 

sportů (cyklistika, bruslení, výš-

kové sporty, vodní sporty, horská 

turistika, lyžování, snowboarding 

aj. – výstroj a výzbroj) 

rizika otrav, jejich příčiny a pří-

znaky (léky, houby, jedovaté 

rostliny, zkažené potraviny, plyn, 

alkohol, cigarety, drogy, čisticí 

prostředky, chemické látky, ne-

známé a nebezpečné látky ve 

sklepích, na skládkách odpadu) 

rizika v souvislosti s provozem 

elektrických a plynových spotře-

bičů 

Podpora a ochrana fyzického a 

duševního zdraví, prevence 

psychického onemocnění a ná-

silí namířenému proti sobě sa-

mému  
vysvětlení pojmů: skutečné hod-

noty, citová a mravní zralost, 

pomoc, neštěstí, přátelství, trápe-
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5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

ní, lhostejnost, diskriminace, ši-

kana  kyberšikana  násilí psy-

chické a fyzické (obecně), linka 

bezpečí, dobrý příklad, ochrana 

slabších, dobrý skutek, síla od-

pouštění, ochrana identity, se-

bepoškozování, sebevraždy, 

ohrožení a poruchy duševního 

vývinu v dětství a dospívání, 

psychické újmy virtuálního světa 

rizika a možné dopady – nevhod-

né dotyky, obtěžování, fotografo-

vání 

základy zvládání stresových sta-

vů 

nebezpečí internetu 
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5.4.3  Vlastivěda  

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu  

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost – připravu-

jeme je na celoživotní učení 

 ve výuce rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující 

(doplňující) 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace z různých zdrojů 

 učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami 

 učitel vybízí žáky, aby kladli otázky (k věci) 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 na modelových příkladech učíme žáky algoritmu řešení problému 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby získávání informací 

 průběžně  monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají 

 učitel zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů 

 učíme žáky nebát se problémů, hovořit o nich a přijímat odpovědnost za své chování 

 vytvářením praktických problémových úloh učíme žáky prakticky problémy řešit 

 podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problému 

 učitel klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 podporujeme různé formy komunikace (s místními obyvateli, pamětníky, pracovníky 

muzeí, knihoven, apod.) 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 vedeme žáky k tomu, aby předávali své zkušenosti a poznatky z cestování svým spo-

lužákům 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a zkušenosti (školní časopis, web, 

prezentace) 

 učitel zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 

 učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 učíme žáky naslouchat druhým 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

. 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 
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 učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů tý-

mu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 vedeme žáky k odsouzení nežádoucích projevů rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 učíme žáky chápat různé sociální postavení různých lidí v historii naší země a vyvo-

zovat analogie k současnosti 

 učíme žáky toleranci 

 učitel žákům umožňuje, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory 

 učitel ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění 

 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 v žácích upevňujeme hrdost na svou osobu, rodinu a obec, národ 

 vedeme žáky k ochraně zdraví, životního prostředí, kulturního a přírodního bohatství 

 podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami 

izs, apod. 

 učíme žáky základům demokracie, tolerance a vzájemného soužití 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 respektujeme osobnost žáka a jeho práva a budujeme přátelskou a otevřenou atmosfé-

ru ve třídě 

 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci své i druhých, učíme je vážit si pracovního 

úsilí kamarádů, žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci pochválíme 

 různými formami seznamujeme žáky s různými profesemi a s jejich možnostmi bu-

doucího pracovního uplatnění 

 důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, plánování úkolů a postupů, 

ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. 

 učitel vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech 

 

 

 

Očekávané výstupy – 2.období 
 

MÍSTO, KDE ŽIJEME  

 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 

 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zá-

sad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map, vyhledává jednoduché údaje 

o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokou-

lí 

 vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jed-

noduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, poli-

tického, správního a vlastnického 
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 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná 

způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

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

a jejich význam 

 
 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 

pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě) 

 rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí  při konkrétních činnostech své ná-

zory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spo-

lužáky 

 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která po-

rušují základní lidská práva nebo demokratické principy 

 orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích, od-

hadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost reali-

zace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

  poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé pro-

blémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)  

 
 

 

LIDÉ A ČAS 

 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději 

a mezi jevy 

 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro po-

chopení minulosti, zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých 

i movitých kulturních památek 

 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti 

naší vlasti s využitím regionálních specifik 

 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 

 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem 

území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 
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4. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- rozliší náčrt, plán a základní typy 

map, vyhledá jednotlivé údaje, vy-

světlí značky na mapě 

- určí světové strany v přírodě a podle 

mapy 

- řídí se podle zásad bezpečného po-

hybu a pobytu v přírodě 

- určí a vysvětlí polohu svého bydliště 

v krajině a státu 

- uvede významné podniky a hospo-

dářské aktivity v regionu 

- zná možnosti trhu a podnikání ve své 

obci 

- rozlišuje vlastnictví soukromé, ve-

řejné, osobní a společné 

- používá peníze v běžných situacích 

- vyhledá z dostupných informačních 

zdrojů typické regionální zvláštnosti 

přírody, osídlení, hospodářství a kul-

tury a posoudí jejich význam 

z hlediska přírodního, historického, 

správního a vlastnického 

- popíše polohu ČR v Evropě 

- předvede dovednost práce s mapou, 

ukáže na mapě polohu ČR a soused-

ních států 

- uvede základní informace o podnebí 

ČR 

- vyhledá na mapě hlavní vodní toky, 

pohoří a nížiny ČR 

- vyhledá hlavní města krajů ČR 

Místo, kde žijeme  

grafické znázornění povrchu, 

mapy, plány 

 

světové strany  

místní oblast, region 

hospodářství v okolí bydliště 
 

poloha a povrch ČR 

zvláštnosti krajů a oblastí ČR 

 

 

Dopravní značky; předcházení 

rizikovým situacím v dopravě 

a v dopravních prostředcích 

(bezpečnostní prvky), bezpečné 

chování v silničním provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

státní zřízení a politický systém 

v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO-občan, občanská spo-

lečnost a stát 

VDO-formy participace 

občanů v polit.životě 

 

 

VDO-občan, občanská spo-
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4. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- uvede hlavní orgány státní moci a 

některé jejich zástupce, symboly na-

šeho státu a jejich význam 

- charakterizuje státoprávní uspořádá-

ní ČR 

 

 

 

- s pomocí učitele sestaví žákovskou 

samosprávu a základní pravidla sou-

žití ve škole 

- uvede příklady, čím se lidé liší a jak 

lze těchto odlišností využít ve pro-

spěch celé společnosti 

- uvede základní lidská práva a práva 

dítěte 

- uvede příklady ze svého okolí, ve 

kterých dochází k porušování lid-

ských práv a de-mokratických prin-

cipů 

- vysvětlí pojem kultura, na příkladech 

z okolí uvede různé podoby a proje-

vy kultury, uvede příklady kulturních 

institucí  

 

 

- na konkrétních příkladech porovná 

minulost a současnost 

- konkrétním způsobem využije kni-

hovnu,sbírku muzea a internet jako 

informační zdroj pro pochopení mi-

státní správa a samospráva 

státní symboly, armáda ČR 

Lidé kolem nás 

 

žákovská samospráva jako mode-

lová situace 

 

rodina 

principy demokracie - obchod, 

firmy 

pravidla slušného chování - ohle-

duplnost, etické zásady, zvládání 

vlastní emocionality; rizikové 

situace; rizikové chování, před-

cházení konfliktům 

 

základní lidská práva a práva 

dítěte 

práva a povinnosti žáků školy, 

protiprávní jednání a korupce, 

právní ochrana občanů a majetku, 

nárok na reklamaci 

vlastnictví soukromé, veřejné, 

osobní, společné, rozpočet, pří-

jmy a výdaje domácnosti, hoto-

vostní a bezhotovostní forma 

peněz, způsoby placení, banka 

jako správce peněz, úspory, půjč-

ky 

podoby a projevy kultury, kultur-

ní instituce 

lečnost a škola 

 

MV-kulturní diference 

 

 

VDO-občan, občanská spo-

lečnost a stát 

VDO-principy demokracie 

MKV-princip soc. smíru 

 

MKV-lidské vztahy 
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4. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

nulosti 

- porovná a zhodnotí způsob života a 

práce předků na našem území 

v minulosti a současnosti 

 

- uvědomuje si přínos tohoto období  

 

- objasní historické důvody státních 

svátků 

 

- stručně charakterizuje historický pří-

nos  vybraných významných osob-

ností českých dějin (regionu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lidé a čas  
orientace v čase a časový řád, 

dějiny jako časový sled událostí, 

letopočet 

nejstarší osídlení naší vlasti – 

pravěk v regionu, bydlení a způ-

sob života, předměty denní po-

třeby 

 

 

 

Velkomoravská říše, příchod 

Konstantina a Metoděje 

Staré pověsti české, pověsti regi-

onu 

rod Přemyslovců (sv.Václav, 

Přemysl Otakar II., Václav III.), 

bydlení a způsob života, předmě-

ty denní potřeby 

 

rod Lucemburků (Karel IV.), 

bydlení a způsob života, předmě-

ty denní potřeby 

 

husitské války (Jan Hus, Jan Žiž-

ka),  

bydlení a způsob života, předmě-

ty denní potřeby 

České země po husitských vál-
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4. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

kách (Jiří z Poděbrad, Jagellonci) 
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5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- zprostředkuje ostatním spolužákům 

zkušenosti, zážitky a zajímavosti 

z vlastních cest a porovnává způsob 

života a přírodu v naší vlasti a 

v jiných zemích 

- vyhledává a popisuje typické regio-

nální zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, posuzuje je-

jich význam z hlediska přírodního, 

historického, politického, správního 

a vlastnického 

- rozlišuje hlavní orgány státní moci a 

některé jejich zástupce 

- orientuje se v plánu Prahy, vyhledá-

vá památky a zajímavosti Prahy 

- vyhledává jednoduché údaje o pří-

rodních podmínkách a sídlištích lidí 

na mapách Evropy a polokoulí 

 

 

 

- chápe pojem Evropská unie, uvede 

některé výhody členství ČR v EU 

 

Místo, kde žijeme 

 

a 

 

Kraj, v němž žijeme 

 

 

 

 

Základy státního zřízení a poli-

tického systému ČR, státní správa 

a samospráva 

Praha 

Evropa a svět – kontinenty 

Poloha, povrch, vodstvo, podne-

bí, rostliny a živočichové, hospo-

dářství, obyvatelstvo Evropy 

Sousedé ČR a vybrané státy 

Evropská unie 

 

EGM – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

 

 

 

MV – tématické okruhy 

receptivních činností – in-

ternet, encyklopedie, refe-

ráty 

 

 

 

 

MV – fungování a vliv 

médií ve společnosti – role 

médií např. před volbami 

MKV – kulturní diference 

a etnický původ 

EGM – objevujeme Evro-

pu a svět 

Jsme Evropané 

EV – ekosystémy  

Den Země 

- dokáže obhájit svůj názor, připustit 

svůj omyl, dohodnout se na společ-

ném postupu řešení se spolužáky 

- rozpozná ve svém okolí jednání a 

chování, která se už tolerovat nemo-

hou a která porušují základní lidská 

práva nebo demokratické principy 

Lidé kolem nás 

Šikana, týrání, sexuální a jiné 

zneužívání, brutalita a jiné formy 

násilí v médiích 

 

 

Základní lidská práva a práva 

MKV – lidské vztahy 

OSV – seberegulace, sebe-

poznání, mezilidské vztahy, 

komunikace 

 

MKV – princip sociálního 

smíru a solidarity 
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5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- rozlišuje základní formy vlastnictví 

- rozlišuje vlastnictví soukromé, ve-

řejné, osobní a společné 

- používá peníze v běžných situacích 

 

 

 

 

- poukáže v nejbližším společenském 

a přírodním prostředí na změny a 

některé problémy, navrhne možnosti 

zlepšení životního prostředí 

dítěte 

Práva a povinnosti žáků školy, 

protiprávní jednání 

Vlastnictví – soukromé, veřejné, 

osobní, společné 

Hmotný a nehmotný majetek, 

peníze 

Významné sociální problémy, 

problémy konzumní společnosti 

a  globální problémy přírodního 

prostředí 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát 

 

 

 

 

EV – vztah člověka 

k prostředí – život 

v rozdílných podmínkách 

 

EV – lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí – 

globalizace dopravy 

- pracuje s časovými údaji a využívá 

zjištěných údajů k pochopení vztahů 

mezi ději a jevy 

- využívá knihoven, encyklopedií a ji-

ných informačních zdrojů pro po-

chopení minulosti 

- zdůvodní význam chráněných kul-

turních památek 

- orientuje se v hlavních reáliích minu-

losti a současnosti naší vlasti 

- srovnává a hodnotí na vybraných 

ukázkách způsob života a práce 

předků na našem území 

- zná historické důvody pro zařazení 

státních svátků a významných dnů 

Lidé a čas 

První Habsburkové na našem 

trůně - Rudolf II. 

Doba pobělohorská 

Život v barokní době 

Škola v době Jana Amose Ko-

menského 

Vláda M.Terezie a Josefa II. 

Život na vesnici v 18. století. 

Manufaktury a první stroje. 

Národní obrození 

Rozvoj kultury a umění v 19. sto-

letí 

1. světová válka 

Vznik ČSR – T. G. Masaryk 

Život za 1. republiky 

2. světová válka 

Od totality k demokracii 

 

 

 

 

 

 

 

EV – lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí 

 

 

 

 

 

VDO – formy participace 

občanů v politickém životě, 

principy demokracie 
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5.4.3.1 Etická výchova 

 

Charakteristika  
Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 

1. Mezilidské vztahy a komunikace. 

2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. 

3. Pozitivní hodnocení druhých. 

4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného 

rozhodnutí. 

5. Komunikace citů. 

6. Interpersonální a sociální empatie. 

7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů. 

8. Reálné a zobrazené vzory. 

9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, 

přátelství. 

10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy. 

 

Na deset základních témat navazuje šest aplikačních témat, mezi která patří: 

Etické hodnoty 

Sexuální zdraví 

Rodinný život 

Duchovní rozměr člověka 

Ekonomické hodnoty 

Ochrana přírody a životního prostředí 

Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka 

 

Etická výchova na 1. stupni bude realizována v rámci mezipředmětových vztahů.  Ve vzdělá-

vací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura na-

vazuje etická výchova na učivo naslouchání, mluvený projev, písemný projev a tvořivé čin-

nosti s literárním textem a ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk na učivo pravidla komunikace 

v běžných každodenních situacích. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět navazuje na uči-

vo 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 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 živo-

tě člověka a jejich reflexe, zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence a osobnostní a sociální rozvoj.   

 

 Z průřezových témat navazuje především na vzdělávací obsah osobnostní a sociální výchovy, 

multikulturní výchovy, environmentální výchovy a mediální výchovy. 

 

Etická výchova žáka především vede: k navázání a udržování uspokojivých vztahů, 

k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, 
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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 etická výchova 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. 

 

Očekávané výstupy : 1. stupeň 
 1. období 

žák 

 si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslou-

chání, dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omlu-

vu, přiměřenou gestikulaci 

 se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splni-

telných pravidel 

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

      k druhým 

 si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých 

 zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření 

soucitu, zájem o spolužáky 

 vyjadřuje city v jednoduchých situacích 

 využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů 

 reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc 

 

 2. období 

žák 

 reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální 

      komunikace, zvládá položit vhodnou otázku 

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

 se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, 

      pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách 

 identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě 

      empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí 

 jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině 

      a v kolektivu třídy 

 vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě 

a na nevhodné reaguje asertivně 

 

Učivo 

 
ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 

 

 komunikace při vytváření výchovného kolektivu – představení se, vytvoření základní 

      komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace 
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 základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - pozdrav, otázka, 

prosba, poděkování, omluva 

 základy neverbální komunikace- seznámení se s možnostmi neverbální komunikace, 

postoje těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky 

 komunikace citů – identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity spo-

kojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu 

 

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH 

 

 sebepojetí - sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání, 

podpora, sebeoceňování 

 pozitivní hodnocení druhých – v běžných podmínkách projevování pozornosti a laska-

vosti, vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, 

správná reakce na pochvalu 

 akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění 

odpustit, pomocí empatie předpokládat reakci druhých 

 

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE 

 

 tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro druhé, společné pl-

nění úkolů, zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého experimen-

tování 

 schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, zá-

kladní pravidla spolupráce 

 elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření 

soucitu, přátelství 

 

ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ 

 

 iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině, 

ve třídě, mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování neúspěchu 

 asertivní chování – rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky 

      k podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání návykových látek a sexuálnímu    

      zneužívání 
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5.5 Člověk a společnost 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

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 utvá-

ření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizační-

mu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evro-

pa budována, včetně kolektivní obrany. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací ob-

lasti 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 kultur-

nímu 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 situ-

acích 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, zjišťo-

vat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, re-

flektovat je a aplikovat v reálných životních situacích. 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje vyučovací předměty Dějepis a Občanská 

výchova. 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 Ze-

měpis, 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 a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány pro-

střednictvím 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 po-

chopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Sezna-

muje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí je-

jich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgá-
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nů, 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 společen-

ství, 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 obdob-

nými 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, politic-

kých, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k pozná-

vání 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 kultur-

ním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství 

- uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, riziko-

vých 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 sebe-

poznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí  

- orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinné-

ho) rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci 

- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, 

k rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměst-

nání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti  

- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících zá-

kladním 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 obhajo-

vání svých práv 
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5.5.1 Dějepis 

 

Vyučovací předmět Dějepis přináší komplexní pohled na poznání lidské společnosti 

v minulosti. Klade důraz na poznávání dějů a jevů, které významně ovlivnily vývoj společ-

nosti do současnosti. Cílem je vytvářet historické vědomí žáků a uchovat historickou kontinu-

itu s ohledem k základním hodnotám evropské civilizace. Obecné historické problémy kon-

kretizuje prostřednictvím zařazování dějin regionu do tematických celků.  

Vyučování na 2. stupni navazuje na 1. stupeň (vlastivědu). Vyučovací předmět je realizován 

v časové dotaci 2 hodiny týdně v 6. – 9. ročníku, výuka probíhá obvykle ve třídách, v odbor-

ných učebnách, zčásti se realizuje v terénu – muzeum. 

Do vyučovacího předmětu Dějepis jsou zařazena průřezová témata: Výchova demokratic-

kého člověka, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  a Multikulturní 

výchova. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Dějepis 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 podporujeme samostatnost a tvořivost žáků 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace z různých zdrojů 

 vedeme žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

 při zadávání úkolů klademe důraz na využívání poznatků i z ostatních předmětů 

 upozorňujeme žáky na historické souvislosti, propojenost  

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti, učíme práci 

s chybou, učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení, týmovou práci 

 zařazujeme rozmanité aktivity (kreslení, práce s historickou mapou, časovou přím-

kou…) a metody práce 

 učíme žáky problémům předcházet, nenechat se odradit případným nezdarem 

 připravujeme žáky na dějepisnou olympiádu 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 zařazujeme do výuky diskusi 

 vedeme žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování a věcné argumentaci 

 používáme různé informační a komunikační prostředky 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 podporujeme práci ve dvojicích a skupinovou práci 

 učíme je respektovat názory druhých a odmítavě se stavět vůči všemu, co narušuje 

vzájemné vztahy ve společnosti  

 snažíme se utvářet příjemnou tvůrčí atmosféru ve třídě 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 
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 vedeme žáky k respektování, ochraně a oceňování našich národních tradic, kulturního 

i historického dědictví 

 upozorňujeme žáky na globální problémy související s vývojem lidstva (jejich počát-

ky, vývoj a možné následky) 

 učíme žáky chápat a respektovat základní principy společenských norem v průběhu 

dějin 

 netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mláde-

že), projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, agresivní, hrubé, vulgární a nezdvoři-

lé projevy chování žáků 

 důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole i mimo školu 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci a sebehodnocení (ve škole i doma) při výu-

ce 

 vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 oceňujeme domácí přípravu, vlastní aktivitu (referáty…) 

 výuku doplňujeme tematický mi exkurzemi 

 pracujeme s učebnicemi, různými učebními texty a materiály, slovníky, encyklopedi-

emi a dalšími informačními zdroji 

 

Ročník: 6. 

 

Očekávané výstupy 

 

 
ČLOVĚK V DĚJINÁCH 

 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků 

 uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 

shromažďovány 

 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy 

v chronologickém sledu 

 

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 

 charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

 objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost 

 uvede příklady archeologických kultur na našem území 

 

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE, KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY 

 rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých země-

dělských civilizací 

 uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dě-

dictví 

 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti anti-

ky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem 

 porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vy-

světlí podstatu antické demokracie 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- - osvojí si základní periodizaci dějin, prá-

ci s časovou přímkou a historickou ma-

pou 

- - popíše různé způsoby měření času 

- - uvede konkrétní příklady zdrojů infor-

mací o minulosti 

- - na příkladech určí druhy historických 

pramenů a jejich umístění v institucích 

-  

Úvod do učiva 

Význam zkoumání dějin 

Získávání informací 

Historické prameny 

Z - práce s mapou 

OSV - rozvoj schopností 

poznávání (cvičení doved-

ností zapamatování) 

 

- rozpozná vývojová stadia člověka 

- - seznámí se se způsoby obživy, soužití 

lidí a typy obydlí 

-  

-  

Pravěk 

Starší doba kamenná 

způsob života jednotlivých vývo-

jových typů člověka 

 
 

- - pochopí podmínky a důsledky přechodu 

k zemědělství a vzniku řemesel 

-  

-  

Mladší doba kamenná 

způsob života a obživy 

počátky řemesel 

 

  

- - pochopí důsledky oddělení řemesel 

od zemědělství, vznik obchodu 

- - uvědomí si nerovnoměrnost vývoje 

v jednotlivých oblastech světa 

- - chápe kulturní rozmanitost 

- - seznámí se s pravěkými kulturami 

na našem území 

-  

Pozdní doba kamenná 

Doba bronzová a železná 

rozvoj řemesel a obchodu 

zánik rodové společnosti 

Naše země v období pravěku 

Shrnutí 

 

Vv- vznik umění, pravěké 

malby 

Z, Př-zemědělské oblasti, 

podnebí 

 

 

 

- - zapamatuje si oblasti vzniku nejstarších 

států a souvislost s přírodními podmín-

kami (závlahové zemědělství) 

- - popíše společenské uspořádání 

- - seznámí se s různými typy náboženství 

Starověk 

Starověké státy 

charakteristika oblasti 

společnost 

náboženství 

Vv- umění starověku 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- - uvede příklady významných historic-

kých památek, čínské vynálezy 

-  

nejstarší typy písma 

přínos starověkých civilizací 

Shrnutí 

- - popíše vznik řeckých městských států 

a různé formy jejich zřízení 

- - objasní základní povinnosti a práva ob-

čanů a uvědomí si nutnost respektovat 

identitu druhých 

- -porozumí funkci konkrétních státních 

institucí 

- - chápe přínos řecké civilizace pro rozvoj 

evropské kultury 

-  

Antické Řecko 

kořeny řecké civilizace 

městské státy (Athény, Sparta) 

řecko-perské války 

Makedonie, Alexandr Veliký 

řecká kultura, helénismus 

Shrnutí 

VDO - principy demokra-

cie jako formy… - základní 

kategorie fungování demo-

kracie 

EGM – objevujeme Evro-

pu a svět (naše vlast a Ev-

ropa), Jsme Evropané (ko-

řeny a zdroje evr. civi-

lizace) 

Z – orientace na mapě 

Vv–  řecké umění 

Čj- eposy, báje 

 

- - rozlišuje formy státní moci 

- - seznámí se s příčinami a důsledky řím-

ských expanzí 

- - popíše s pomocí mapy územní rozsah 

římské říše 

- - uvědomí si význam křesťanství 

- - získá představu o životě 

- - seznámí se s významnými osobnostmi 

antické kultury 

- - porovná barbarské civilizace se světem 

Antiky 

- - uvědomí si rozdíly ve vývoji v Evropě 

Antický Řím 

počátky Říma 

římské království 

republika 

císařství 

náboženství, kultura a život 

v Římě 

střední Evropa v době římské 

rozpad římské říše 

Shrnutí 

Vv- římské umění 
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Ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy 

 
KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA 

 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových 

etnik, christianizace a vzniku států 

 porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní ob-

lasti 

 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto 

státních útvarů v evropských souvislostech 

 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi svět-

skou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám 

 ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady román-

ské a gotické kultury 

 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ, POČÁTKY NOVÉ DOBY 

 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu 

církve včetně reakce církve na tyto požadavky 

 vymezí význam husitské tradice pročeský politický a kulturní život 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

-  Opakování učiva 6. ročníku 

společnost 

hospodářství 

náboženství 

kultura 

  

- - osvojí si periodizaci středověku 

-  

-  

- - objasní důvody příchodu nových etnik 

a jejich vliv na vývoj v Evropě 

- - seznámí se s uspořádáním společnosti 

- - popíše základní rysy náboženství, uvě-

domí si rozdíly mezi jednotlivými nábo-

ženstvími 

- - uvědomí si vztah mezi církevní a svět-

skou mocí 

- - popíše středověké způsoby hospodaření 

- - bjasní příčiny vzniku, pozici ve středo-

věké Evropě a zániku prvních státních 

celků na našem území 

-  

- - vysvětlí okolnosti vzniku českého státu, 

uvědomí si duchovní odkaz patronů čes-

kých zemí 

-  

-  

-  

- - charakterizuje románskou kulturu a ži-

votní styl raně středověké společnosti 

-  

-  

Středověk 

Raný středověk 

Změna evropské situace  

stěhování národů 

 

vznik prvních státních útvarů 

náboženství 

 

 

 

 

 hospodářství 

první státní útvary na našem 

území 

Sámova říše, Velká Morava 

 

počátky českého státu 

 

 

boj mezi světskou a církevní mo-

cí 

křížové výpravy 

románská kultura 

Vv - románská kultura 

Z – práce s mapou 

Ov - národ, vlast, čeští pa-

troni 

Čj - první písemné památ-

ky, pověsti, kroniky 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

-  

- - učí se chápat společenské, politické 

a hospodářské změny  

- - pochopí důležitou roli českého státu 

ve vývoji Evropy 

- - charakterizuje znaky gotické kultury 

- - uvede příklady románské a gotické kul-

tury 

- - zapamatuje si příčiny rostoucího vlivu 

církve na vývoj středověké společnosti 

- - seznámí se s problémy, které vedly 

ke kritice církve a vyústily v českou re-

formaci 

- - porozumí hlavním myšlenkám Husova 

učení a jeho pozici v rámci katolické 

církve 

-  

Vrcholný středověk 

středověká kolonizace 

rozvoj řemesel a obchodu 

vznik měst a jejich význam 

český stát za Přemyslovců a Lu-

cemburků 

gotická kultura 

 

Stoletá válka 

reformace v Čechách, husitství 

 

EGM – Evropa a svět nás 

zajímá (místa, události 

a artefakty v blízkém okolí 

mající vztah k evropským 

zemím) 

Jsme Evropané (klíčové 

mezníky evropské  historie) 

Čj - kroniky, Hus, rozvoj 

vzdělanosti 

Hv - gotická hudba, husit-

ské písně 

Vv - gotické umění 

Ov - náš region 

 

- - uvědomí si počátky evropské integrace 

- - porozumí vývoji vztahu českých panov-

níků k české reformaci 

-  

-  

-  

Pozdní středověk 

Jiří z Poděbrad 

Jagellonci 

pozdní gotika 

Shrnutí a opakování učiva 

7. ročníku 

 

Vv - pozdní gotika 
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Ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy 

 
OBJEVY A DOBÝVÁNÍ, POČÁTKY NOVÉ DOBY 

 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu 

církve včetně reakce církve na tyto myšlenky 

 popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky 

 objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských 

a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie 

 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky 

 na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, par-

lamentarismus 

 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele 

a příklady významných kulturních památek 

 

MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 

 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných ze-

mích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

 objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek 

na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé 

 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti 

s národními hnutími vybraných evropských národů 

 charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky 

formulované ve vybraných evropských revolucích 

 na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- - pochopí a objasní vliv antické kultury 

na život v novověku 

- - seznámí se s pojmy humanismus, rene-

sance a jejich projevy v kultuře, myšlení  

- - rozliší základní znaky renesanční archi-

tektury 

- - zapamatuje si evropské mocnosti a 

osobnosti, které realizovaly zámořské ob-

jevy a dobývání nových území 

- - demonstruje objevená a dobývaná úze-

mí 

- - popíše vztah mezi expanzí a změnou 

životního stylu 

- - objasní nové myšlenky žádající reformu 

církve, včetně reakce církve na tyto po-

žadavky 

- - porovná cíle reformace a protireformace 

-  

- - porovná postavení českého státu 

v Evropě před nástupem Habsburků 

a po něm 

- - seznámí se s náboženským rozdělením 

Evropy v 16. století a s jeho důsledky 

pro české země 

- - vysvětlí vztah mezi českými stavy a 

panovníkem 

- - popíše příčiny, průběh a důsledky třice-

tileté války 

- - rozliší cíle jednotlivých účastníků války 

- na příkladech demonstruje důsledky vál-

ky 

Opakování učiva 7. ročníku 

Novověk 

humanismus a renesance 

 

 

 

 

 

 

objevné plavby 

 

 

 

 

 

 

reformace, protireformace 

 

 

 

  

český stát před třicetiletou válkou 

třicetiletá válka 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGM – Evropa a svět nás 

zajímá (místa, události ma-

jící vztah k evr. zemím) 

Jsme Evropané (klíčové 

mezníky evr. historie) 

Z - mapa, globus 

Vv, Hv - renesance 

Čj, Ov - humanismus 

Ov - typy států, složky stát-

ní moci 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- - chápe podstatu pojmů absolutní moc, 

absolutismus 

- - osvojí si pojmy parlamentarismus, kon-

stituční monarchie 

- - rozliší základní znaky baroka a rokoka 

- - zapamatuje si významné památky 

a umělce baroka 

- - seznámí se se situací v českých zemích 

po třicetileté válce 

- - ujasní si pojem osvícenský absolutismus 

-  

- - chápe pojem kolonie 

- - uvědomí si význam boje za svobodu 

-  

-            

 

 

 

evropské monarchie (Anglie, 

Nizozemí, Rusko) 

 

 

barokní kultura a osvícenství 

 

 

 

české země po třicetileté válce 

Marie Terezie, Josef II. 

situace ve Francii, Rusku, Prusku  

v 18. století 

Velká Británie 

vznik USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv, Hv, Čj -baroko, osví-

cenství, klasicismus 

- - posoudí vliv osvícenských myšlenek 

na společenské změny 

- - vysvětlí příčiny vzniku fr. revoluce a 

její důsledky 

- - popíše průběh revoluce 

- - zapamatuje si základní myšlenky Dekla-

race práv člověka a občana 

- - popíše hlavní události Napoleonovy 

vlády 

- - objasní význam vídeňského mírového 

kongresu pro politické uspořádání Evro-

py 

- - seznámí se s příčinami a průběhem čes-

Francouzská revoluce 

napoleonské války 

Evropa po Vídeňském kongresu 

 

 

 

 

 

 

 

 

České národní obrození 

 

EGM – Objevujeme Evro-

pu a svět (Evropa a svět- 

naše vlast a Evropa) 

EV – Lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí 

(průmyslová revoluce) 

VDO- Občan, občanská 

společnost a stát (Listina 

základních práv a svobod, 

minority) 

Ov – Listina práv a svobod 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

kého národního obrození 

- - uvědomí si význam obrozeneckých snah 

významných osobností 

- - popíše nově vzniklá průmyslová odvětví 

- - uvědomí si vliv prudkého rozvoje prů-

myslu na společnost 

- - definuje pojmy buržoazie, dělnictvo 

- - popíše a porovná cíle i důsledky eman-

cipačních hnutí v evropských státech 

- - snaží se pochopit emancipační hnutí 

českého národa 

- - chápe historický rozměr pojmu rasismus 

- - seznámí se s úsilím o vytvoření jednot-

livých národních celků 

 

 

průmyslová revoluce 

 

 

revoluční rok 1848 

české země ve 2. polovině 19. 

století 

vznik Rakousko – Uherska 

 

 

občanská válka v USA 

sjednocení Itálie, Německa 

opakování učiva 

 

Čj - národní obrození 

 

 

 

 

F - vynálezy 
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Ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy 

 
MODERNIZACE SPOLEČNOSTI 

 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotli-

vých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; cha-

rakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií 

 

MODERNÍ DOBA 

 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky 

 rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů 

 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomic-

kých a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná de-

struktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu 

 rozlišuje manipulační působení médií 

 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lid-

ských práv 

 zhodnotí postavení Československa od jeho vzniku v evropských souvislostech a jeho 

vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí 

 

ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT 

 studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných supervelmoce-

mi; politické, hospodářské, sociální a ideologické soupeření 

 vnitřní situace v zemích východního bloku (na vybraných příkladech srovnání 

s charakteristikou západních zemí) 

 vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989, vznik České republiky 

 rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět 

 problémy současnosti 

 věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a zábava 

 

 



287 

9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- - popíše průmyslová odvětví a moderni-

zaci společnosti 

- - uvědomí si prudký rozvoj průmyslu 

jako předpoklad společenských změn 

- - popíše rozdělení kolonií mezi světové 

mocnosti a uspořádá je do válečných blo-

ků 

- - vyjmenuje základní politické proudy 

v českých zemích 

- - zapamatuje si významné představitele 

českého národního emancipačního hnutí 

- - popíše příčiny, průběh a důsledky první 

světové války 

- - uvědomí si změnu mezinárodně politic-

kých vztahů souvisejících se vznikem 

komunistického režimu 

- - shrne souvislosti vzniku samostatného 

Československa, její vnitřní a zahraniční 

situaci v období první republiky, popíše 

politický systém 

- - analyzuje průběh a důsledky hospodář-

ských a politických krizí 

- - porovná postavení občana 

v demokratických a totalitních státech 

- - seznámí se s pojmy totalitarismus, naci-

onalismus, agrese 

- - rozlišuje manipulační působení médií 

- - uvede do souvislosti růst moci totalit-

ních režimů a vznik lokálních válečných 

konfliktů 

- - rozliší základní znaky dobových umě-

Opakování učiva 8. ročníku 

(hospodářství, náboženské pomě-

ry, formy států) 

Svět na konci 19. století 

Hospodářské změny, průmyslová 

revoluce 

Kolonialismus 

 

 

 

 

České země na konci 19. století 

 

 

 

První světová válka 

Příčiny a průběh první světové 

války 

Revoluce v Rusku 

Československý odboj a vznik 

Československa, hospodářsko-

politický rozvoj republiky, soci-

ální a národnostní problém 

Uspořádání světa po první světo-

vé válce 

Meziválečné období 

Počátky fašismu 

SSSR v meziválečném období 

Světová hospodářská krize a její 

důsledky 

První projevy fašistické agrese, 

VDO – Občan, občanská 

společnost a stát (politický 

systém, práva a povinnosti 

občana, Listina základních 

práv a svobod)  

Formy participace (volební 

systémy)  

VDO – Principy demokra-

cie (vývoj ústavy) 

EGM - Jsme Evropané 

(evropská integrace, klíčo-

vé mezníky evropské histo-

rie) 

OSV- Rozvoj schopností 

poznávání (řešení problé-

mů, dovednosti pro učení 

a studium), řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti 

(zvládání učebních problé-

mů vázaných na látku 

předmětů) 

Ov- problémy lidské nesná-

šenlivosti, náboženství 

Čj – literatura 1. pol. 20. st. 

Vv – umění 1. pol. 20. st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etická výchova – kritický přístup 

k působení médií 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

leckých stylů 

-  

-  

-  

-  

-  

- - popíše příčiny, průběh a důsledky druhé 

světové války 

- - posoudí nebezpečí vyplývající z rasismu 

a antisemitismu 

- - pochopí význam náboženské tolerance 

- - porovná politické rozdělení konkrétních 

částí světa před válkou a po ní 

- - zapamatuje si významné mezníky ve 

vývoji Československa 

- - seznámí se s vnitřní a zahraniční politi-

kou Československa v období druhé re-

publiky, protektorátu 

vznik válečných ohnisek 

Věda, kultura a technika 

v meziválečném období 

Mnichovská dohoda a její dů-

sledky 

Protektorát Čechy a Morava 

 

Druhá světová válka 

Průběh války, holocaust 

Domácí a zahraniční odboj 

Mezinárodní konference a pová-

lečné uspořádání světa 

Poválečné Československo 

Únor 1948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikovaná etická výchova – tolerance 

k lidem s jiným náboženstvím 

- - vysvětlí pojem studená válka a objasní 

její příčiny 

- - uvědomí si existenci bipolárního světa 

- - uvede příklady vojenských konfliktů 

v období studené války 

- - porovná situaci ve východním a západ-

ním bloku 

- - specifikuje příčiny, které vedly 

k rozpadu východního bloku 

- - seznámí se s vnitřní a zahraniční politi-

kou Československa (1968, mezinárodní 

postavení, 1989) 

- - popíše důležité mezníky evropské a 

Svět ve 2. pol. 20. století 

Studená válka, rozdělení světa 

do vojenských bloků, vojenské 

konflikty 

Rozpad koloniálního systému 

Situace v zemích východního 

bloku 

Situace na Západě 

Krize sovětského impéria, pe-

restrojka 

Rozpad východního bloku a ob-

nova demokracie 

Sametová revoluce, rozpad Čes-

EGM – Objevujeme Evro-

pu a svět (Evropa a svět – 

naše vlast a Evropa, evrop-

ské symboly, státní symbo-

ly, klíčové mezníky) 

Čj – literatura po r. 1945 

Vv – umění po r. 1945 

Ov, Z – mezinárodní orga-

nizace, země třetího světa 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

světové integrace 

- - definuje ekonomické, politické a sociál-

ní problémy zemí třetího světa 

- - vysvětlí pojmy rasismus, terorismus 

a uvědomí si jejich rozsah 

- - zhodnotí vliv globalizace na život ve 

vybraných oblastech světa 

- - uvědomí si začlenění České republiky 

do integračního procesu 

koslovenska, vznik České repub-

liky 

Věda, kultura a technika 

ve 2. pol. 20. století 

Evropská integrace, NATO, glo-

balizace 

 

Závěrečné opakování učiva 
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5.5.2 Občanská výchova 

 

Charakteristika vzdělávacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět je zaměřen na vytváření občanského a právního vědomí žáků, vede žá-

ky k osobní i občanské odpovědnosti a motivuje je k aktivní účasti na životě demokratické 

společnosti. Vzdělávací obsahy předmětu směřují k aktivnímu sebepoznání i pochopení jed-

nání jiných lidí ve společnosti, učí žáky respektovat a realizovat morální principy a pravidla 

společenského soužití, přebírat zodpovědnost za vlastní názory a jednání. 

     Předmět Občanská výchova se realizuje ve všech ročnících 2. stupně v časové dotaci 

1 hodina týdně. Výuka probíhá ve třídách, počítačových učebnách s využitím internetu, zčásti 

v terénu (poznávání regionu, muzeum, Dům kultury aj.) Vzdělávací obsahy mohou být napl-

ňovány prostřednictvím krátkodobých i dlouhodobých projektů.  

     Do vyučovacího předmětu jsou zařazena průřezová témata: Výchova demokratického 

občana, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Mediální a Multikulturní výchova 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu  

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 podporujeme samostatnost a tvořivost 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře 

a na internetu 

 umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat 

závěry 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti, učíme práci 

s chybou, učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy 

řešit 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

 vedeme k samostatnosti, tvořivosti a logickému myšlení, týmové práci a využití meto-

dy „brainstorming“ při řešení problému 

 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 

 učíme žáky problémům předcházet, nenechat se odradit případným nezdarem 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 učíme žáky argumentovat, vhodnou formou obhajovat svůj názor, zapojovat se do dis-

kuse a naslouchat názoru druhých, podporujeme kritiku a sebekritiku 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků a věkových ka-

tegorií 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci 

(význam) ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, 

(mezi žáky a učiteli) 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mláde-

že), projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, agresivní, hrubé, vulgární a nezdvoři-

lé projevy chování žáků 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole i mimo školu 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem 

 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí 

 seznamujeme žáky s právními normami 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmín-

ky 

 žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých po-

vinností a závazků 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profe-

semi – cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání 

a o volbě vhodného dalšího studia 

 pracujeme s učebnicemi, různými učebními texty a materiály, slovníky, encyklopedi-

emi a dalšími informačními zdroji 
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Ročník: 6. 

 

Očekávané výstupy 
 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání (naše vlast) 

 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu (naše vlast) 

 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje (volný 

čas) 

 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají (kul-

tura, volný čas) 

 

STÁT A PRÁVO 

 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich poru-

šování  
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6. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- umí se orientovat v kalendáři 

- vysvětlí původ a způsoby dodržování 

nejvýznamnějších svátků 

- uvádí příklady pořekadel a přísloví 

- uvede příklady typických zvyklostí a tra-

dic 

-  

-  

- vysvětlí pojem domova, svůj vztah 

k rodině, obci, regionu, vlasti 

- uvede příklady věcí, osob, které člověku 

pomáhají vytvořit si osobní vztah 

ke svému domovu a jeho okolí 

-  

- vysvětlí význam harmonických vztahů 

mezi členy rodiny (vzájemná pomoc, dů-

věra) pro zdravý vývoj dítěte 

-  

- na příkladech rozpozná možné příčiny 

rodinných problémů a uvede vhodné způ-

soby řešení 

-  

-  

- dokáže se rozhodnout, jak vhodně naložit 

se svým kapesným a s uspořenými penězi 

-  

- vysvětlí, proč je výhodné vzájemně spo-

lupracovat (rozdělit si úkoly) 

-  

-  

Rok v jeho proměnách a slav-

nostech 

kalendář, letopočty 

svátky; přísloví a pořekadla 

září: podzim, rovnodennost, 

sv. Václav, dny evropského kult. 

dědictví 

říjen: 28. 10. 

listopad: dušičky, význam 17. 11. 

prosinec: zima, advent, Mikuláš 

Vánoce 

leden: Nový rok, Tři králové 

únor: masopust 

březen: osobnosti: T. G. Masa-

ryk, J. A. Komenský 

jaro: Velikonoce 

květen: 1. 5., 8. 5.  

léto: prázdniny, svátky: 5., 6. 7. 
 
 
 

Rodina, domov 

postavení jedince v rodině 

role členů rodiny 

funkce a vývoj rodiny 

vztahy v rodině, rodinné pro-

blémy 

úplná a neúplná rodina 

náhradní rodinná péče 

hospodaření s penězi 

pojem domov 

 

 

 

 

EGM - Evropa a svět nás 

zajímá: zvyky a tradice 

národů Evropy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGM – Evropa a svět nás 

zajímá: rodinné příběhy 

 

 

 

 

M – příjmy a výdaje 

Fin. gramotnost 

 

téma Rok v jeho proměnách a slavnos-

tech rozvrženo v průběhu celého školní-

ho roku 
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6. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- uvede příklady svých práv a povinností 

ve škole a v rodině a srovná je 

- vysvětlí role členů společnosti (rodina, 

třída), uvede příklady jejích vlivů 

z hlediska prospěšnosti zdraví 

- rozlišuje vhodné a nevhodné způsoby vy-

užívání volného času 

- orientuje se v místní nabídce volnočaso-

vých aktivit, připraví program pro volný 

čas pro sebe i pro jiné 

- zdůvodní nepřijatelnost vandalského 

chování a aktivně proti němu vystupuje 

- komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých a 

přiměřeně situaci 

- zhodnotí nabídku kulturních institucí 

a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajíma-

jí 

- uvede příklady památných míst obce 

a regionu - vysvětlí, k jakým událostem či 

osobnostem se vážou  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- objasní účel důležitých symbolů našeho 

státu a způsoby jejich používání 

- rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 

nacionalismu 

prostředí domova 

bydliště a jeho okolí 

 

volný čas a jeho využití 

 

Člověk ve společnosti 

začlenění člověka do společnosti, 

pravidla sdružování 

skupiny, vztahy ve skupinách 

společenské hodnoty, normy, role 

mezilidské vztahy, dorozumívání,  

pravidla kulturního chování, spo-

lečenský styk 

význam lidské spolupráce 

 

Naše škola 

 

život v naší škole, její organizace, 

žákovská samospráva 

pravidla školy – školní řád, vý-

znam vzdělání pro život – budou-

cí povolání – sny, přání, cesty 

ke splnění, oblíbená povolání 

režim dne, životospráva, volný 

čas 

 

 

Naše obec, náš region 

život v našem městě – tradice, 

kultura, zájmová činnost 

naše obec včera a dnes, památky, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – Lidské vztahy: 

důležitost integrace jedince 

v rodinných, vrstevnických 

a profesních vztazích 

MV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti: kaž-

dodenní život, společnost 

OSV – Sebepoznání a se-

bepojetí: moje vztahy 

k druhým lidem 

Seberegulace a sebeorgani-

zace: organizace vlastního 

času, plánování učení 

a studia 

 

 

 

 

VDO – Občanská společ-

nost a škola: demokratické 

vztahy ve škole, správní 

orgány a instituce obce ve 
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6. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- chová se šetrně ke kulturním památkám 

a přírodním objektům 

- vysvětlí pojem národa z hlediska své při-

náležitosti k českému národu a českému 

státu 

- určí významné historické mezníky 

v dějinách národa 

- pojmenuje zajímavá a památná místa na-

šeho státu 

- uvede příklady významných osobností, 

které proslavily náš národ 

-  

 

rodáci, pověsti 

organizace – správní orgány, úřa-

dy, samospráva, komunální vol-

by… 

minulost a přítomnost regionu 

významná místa, památky, rodá-

ci, události 

zvláštnosti, tradice regionu (zvy-

ky, oděv, nářečí…) 

 

 

Naše vlast 

vztah k vlasti, vlastenectví, ná-

rodnostní menšiny 

co nás proslavilo: předkové, po-

věsti… 

národní bohatství; 

symboly, tradice české státnosti 

země české, erby 

Praha – matka měst 

 

vztahu ke škole 

OSV – Poznávání lidí, me-

zilidské vztahy: vzájemné 

poznávání se ve skupině, 

třídě, vztahy ve třídě,  

Komunikace: komunikace 

v různých situacích 

Seberegulace a sebeorgani-

zace: organizace vlastního 

času 

 

 

 

VDO – Formy participace 

občanů v polit. životě: 

obecní samospráva, komu-

nální volby 

 

EV – Vztah člověka 

k prostředí: naše obec  

Ekosystémy: naše obec 

(lidské sídlo) 
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Ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy 
 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají  

 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagan-

dy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

 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 

 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, pří-

padné konflikty či neshody s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem  

 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názo-

ry, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám  

 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí 

a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery; pozitivní komunikací 

a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství 

(v rodině, komunitě) 

  

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

 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 pravi-

delné 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 

v hospodaření s penězi 

 na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního 

placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich ome-

zení 

 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam 

úroku placeného a přijatého 

 

STÁT A PRÁVO 

 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich poru-

šování  

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 

 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 

jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva  

 objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů 

a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu  
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- porovnává různé podoby a projevy kultu-

ry (odívání, bydlení, cestování, chování 

lidí) 

- uvědomuje si kulturní zvláštnosti u nás 

a ve světě a respektuje je 

- vysvětlí přínos kulturních institucí 

pro život lidí 

- orientuje se v nabídce jednotlivých kul-

turních institucí 

- charakterizuje prostředky masové komu-

nikace 

- posoudí vliv masmédií na utváření maso-

vé kultury, na veřejné mínění 

- respektuje odlišné názory či zájmy lidí 

i odlišné způsoby jejich chování i myšle-

ní, je tolerantní k menšinám 

- rozpozná projevy rasové nesnášenlivosti 

a vysvětlí, k jakým důsledkům může vést 

-  

-  

-  

- uvede příklady příčin a situací, v nichž 

mohou mezi lidmi vznikat vzájemné ne-

shody a konflikty 

- respektuje pravidla soužití mezi lidmi, 

vysvětlí, jak může přispívat k utváření 

dobrých vztahů 

- dokáže přijímat přátelství jiných lidí 

a sám přátelství poskytovat 

- uvědomí si význam přátelství v životě 

člověka 

Kulturní život 

pojem kultura, dělení kultury, 

kulturní instituce v obci, státě, 

typy, jejich nabídka, význam 

pro život 

kulturní bohatství, památky, ja-

zyková kultura 

zábavní kultura, masová kultura, 

masmédia (prostředky masové 

komunikace, vliv masmédií 

na utváření masové kultury a 

veřejného mínění a na chování 

lidí 

kulturní sounáležitost, rozmani-

tost kultur 

problémy multikulturality (orien-

tačně); menšiny, nesnášenlivost 

ochrana kult. hodnot, kulturní 

dědictví 

 

 

Člověk ve společnosti 

mezilidské vztahy (dorozumívá-

ní, asertivita, asertivita, přátelství, 

nedorozumění, konflikt…) 

vyrovnávání se s problémem 

poznávání sebe a druhých doro-

zumívání, komunikace 

společenské chování 

lidská solidarita, pomoc lidem 

v nouzi, potřební lidé ve společ-

MKV – Lidské vztahy: 

vztahy mezi kulturami 

 

EV – Lidské aktivity a pro-

blémy živ. prostředí: 

kulturní památky – ochrana 

 

EGM –  Evropa a svět nás 

zajímá: zvyky a tradice 

národů Evropy 

Objevujeme Evropu a svět: 

státní symboly ČR 

Jsme Evropané: klíčové 

mezníky evropské historie 

 

MV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti: poli-

tický život, role médií 

v polit. změnách 

 

 

 

 

 

VDO – Občan, občanská 

společnost a stát: občan 

jako člen společnosti 

Principy demokracie jako 

formy…: základní katego-

rie fungování demokracie 

Občanská společnost a ško-
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- uplatňuje vhodné způsoby řešení neshod 

- nahrazuje agresivní a pasivní chování 

chováním asertivním, neagresivním způ-

sobem obhajuje svá práva 

-  

- je vnímavý k sociálním problémům 

-  

- uplatňuje vhodné způsoby komunikace 

v různých životních situacích 

- navrhuje způsoby pomoci lidem v nouzi 

a v případě potřeby jim dokáže přiměřeně 

pomáhat 

- vysvětlí, proč je důležitá vzájemná soli-

darita mezi lidmi v situacích ohrožení 

(záplavy, požáry..) 

- vysvětlí, proč je výhodné vzájemně spo-

lupracovat (rozdělit si úkoly) 

- spolupracuje ve skupině a přebírá odpo-

vědnost za společné úkoly, činnosti 

či práce 

- seznamuje se s pravidly společenského 

chování, na příkladech je objasní a apli-

kuje je v běžném životě  

-  

- rozlišuje a porovnává různé formy vlast-

nictví, včetně duševního, a způsoby jejich 

ochrany, uvede příklady 

-  

- uvede příklady příjmů a výdajů domác-

ností 

 

nosti 

lidská činnost, spolupráce lidí 

odpovědnost 

pravidla kulturního chování, spo-

lečenský styk, normy, morálka 

působení skupin, volný čas, způ-

soby jeho využívání 
obrana státu v případě ohrožení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majetek, vlastnictví, hospoda-

ření 

peníze jako hodnota, zdroje ma-

jetku 

majetek, formy vlastnictví  

ochrana duševního vlastnictví – 

autorská práva 

rozpočet domácnosti 

úspory, investice, úvěry, splátky  

majetková nerovnost, racionální 

hospodaření, životní úroveň 

 

la: demokratické vztahy 

ve škole 

 

OSV – Seberegulace a se-

beorganizace: cvičení se-

bekontroly, sebeovládání – 

regulace vlastního jednání i 

prožívání 

Mezilidské vztahy: chování 

podporující dobré vztahy, 

empatie a pohled na svět 

očima druhého, respekto-

vání, podpora, pomoc 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti: pro-

blémy v mezilidských vzta-

zích, problémy v seberegu-

laci 

 

 

Fin. gramotnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – Základní podmínky 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti 

 

- vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet, 

uvede příklady různých způsobů hoto-

vostního a bezhotovostního placení (pla-

tební karty) 

 

- na příkladech vysvětlí rozdíl mezi vyrov-

naným, schodkovým a přebytkovým roz-

počtem a navrhne, jak řešit situaci, kdy 

jsou příjmy větší než výdaje a naopak 

 

-  

- uvede příklady některých globálních pro-

blémů týkajících se ekologie a uvědomí si 

jejich možné následky pro budoucnost 

- navrhne alternativní řešení ekologických 

problémů 

Globální problémy lidstva 

přírodní bohatství, ekologie 

naše krajina, člověk a příroda, 

chráněná území 

ekologické problémy, zásahy 

člověka do přírody - důsledky 

osidlování, industrializace, odpo-

vědnost člověka 

 

života: ochrana vod 

Lidské aktivity a problémy 

živ. prostředí: globální pro-

blémy, Vztah člověka 

k prostředí: globální pro-

blémy 
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Ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy 
 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje 

 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, pří-

padné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem 

 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí 

a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 

 posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů 

a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci 

 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu po-

zitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 

 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, ob-

jasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek 

 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kri-

ticky 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 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdra-

vého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci ško-

ly a obce 

 v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpo-

vědnost za bezpečné sexuální chování 

 

STÁT A PRÁVO 

 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a insti-

tucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu 

 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné 

zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povin-

nostem občana při zajišťování obrany státu 

 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, man-

želství 

 provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých 

smluv upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; koupě, oprava či proná-

jem věci 

 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich poru-

šování 

 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich čin-

nosti a spolupráce při postihování trestných činů 

 rozpoznává protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 

- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele 
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- respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských 

práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- vysvětlí význam pojmu osobnost 

z psychologického a sociologického hle-

diska 

- na příkladu vysvětlí, co vytváří rozdílnost 

jednotlivých osobností 

- charakterizuje různé vlastnosti člověka 

(kladné i záporné), posoudí jejich hodno-

ty pro život a vysvětlí, proč je důležité 

rozvíjet dobré stránky osobnosti a potla-

čovat špatné 

- seznámí se s pojmy charakter, svědomí, 

egocentrismus, altruismus, egoismus, se-

bepoznání a na příkladech je vysvětlí 

- projevuje odpovědný vztah k sobě samé-

mu, k vlastnímu dospívání a pravidlům 

zdravého živ. stylu; v rámci svých mož-

ností se pokouší dobrovolně podílet 

na programech podpory zdraví 

- uvědomí si význam vůle 

- dokáže posilovat své volní jednání 

- zdůvodní nepřijatelnost vandalského 

chování a aktivně proti němu vystupuje 

- získá základní představu o znacích emocí 

a dostává tak návod k vlastnímu sebepo-

znání 

-  

- porozumí různým stránkám lidského ži-

vota 

- uvědomí si existenci sociálních pozic 

a rolí, učí se, co role vyžadují a jak se 

s nimi musí člověk vyrovnávat 

Člověk jako osobnost 

pojem osobnosti a jeho význam 

typy a vlastnosti osobnosti, osob-

ní vlastnosti, dovednosti 

charakter, vůle, sebehodnocení… 

sebepoznání a sebevýchova, se-

beovlivňování a seberegulace  

svědomí, sebevýchova, sebeká-

zeň a sebekontrola proměny člo-

věka v průběhu života 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a citový život 

projevy lidského života, chování, 

jednání, prožívání 

city, jejich dělení, úloha v životě 

člověka 

citové stavy a vztahy, přátelství 

citové založení člověka, vliv 

na jeho vývoj 

postoje, hodnoty, ideály; potřeby, 

motivy, zájmy 

MKV – Kulturní diference: 

člověk jako nedílná jednota 

tělesné i duševní stránky 

 

 

OSV– Rozvoj schopnosti 

poznávání: cvičení smyslo-

vého vnímání, pozornosti 

a soustředění 

Sebepoznání a sebepojetí: 

moje psychika (tempera-

ment, postoje, hodnoty) 

Poznávání lidí: rozvoj po-

zornosti vůči odlišnostem 

a hledání výhod 

v odlišnostech, chyby 

při poznávání lidí 

 

 

 

 

VDO – Principy dem. jako 

formy…: demokratické 

řešení konfliktu 

 

OSV– Spolupráce a soutě-

živost: dovednosti pro spo-

lupráci, rozvoj individuál-

ních a sociálních dovednos-

tí 

Hodnoty, postoje, praktická 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

-  

- učí se zodpovědně volit životní cíle 

a nacházet cesty k jejich realizaci 

-  

- zamyslí se nad smyslem lidského života 

- dokáže pochopit, proč má lidský život 

smysl v konání dobra a prospěchu nejen 

v osobním, ale i obecném  

-  

- uvědomí si význam životního názoru, 

vliv víry a náboženství v životě člověka 

-  

- respektuje práva a oprávněné zájmy dru-

hých lidí 

- uvede příklady základních práv a svobod 

každého člověka a dokumentů upravují-

cích lidská práva 

- posoudí význam ochrany lidských práv 

a svobod a v případě potřeby dokáže při-

měřeně uplatňovat svá práva 

- vysvětlí, proč je každý občan povinen 

dodržovat právní řád, respektuje základní 

právní normy našeho státu 

- diskutuje o příčinách a důsledcích ko-

rupčního jednání 

- uvede příklady činnosti důležitých orgánů 

právní ochrany občanů (policie, státní za-

stupitelství, soudy, advokáti, notáři) 

- orientuje se ve významných dokumen-

tech, v nichž se publikují právní předpisy, 

základní práva spotřebitele 

citové problémy, dospívání, kon-

flikt, stres 

 

komunikace 

smysl lidského života, životní 

cíle, životní názor 

 

 

 

 

Člověk a právo 

vztahy ve společnosti, autorita, 

svoboda, rovnost a nerovnost 

lidská práva  

dokumenty lidských práv pro-

blémy v oblasti lidských práv, 

jejich respektování 

význam práva, spravedlnost 

právní norma, zákon, rovnost, 

druhy práva, právní řád ČR 

člověk jako subjekt právních 

vztahů, práva spotřebitele 

právní ochrana občanů, korupce 

„právnická povolání“ 

protispolečenské jevy, trestní 

odpovědnost 

 

 

 

 

Člověk a rodinný život 

etika: odpovědnost, spoleh-

livost, spravedlnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – Princip sociálního 

smíru a solidarity: otázka 

lidských práv 

 

VDO – Občanská společ-

nost a škola: demokratické 

vztahy ve škole;  

Občan, občanská společ-

nost a stát: Listina základ-

ních práv a svobod 

Formy participace občanů 

v polit. životě: parlamen-

tární volby, polit. instituce 

v naší zemi 

 

 

D – státní moc, lidská práva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
lids. práva univerzální a specifická (prá-

va dětí, nezletilých, starých…) 
Ústava, Listina zákl. práv a svobod, 

Všeobecná deklarace lids. práv, Úmluva 

o právech dítěte 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

-  

- vysvětlí podstatu odpovědnosti za bez-

pečné sexuální chování mladých lidí, při-

pojí vlastní stanovisko 

-  

- rozliší protiprávní jednání a na příkladech 

posoudí podmínky trestní postižitelnosti 

občanů (korupce) 

- uvede příklady postihů, které může použít 

náš stát v případě protiprávního jednání 

(pokuta, odnětí svobody aj.) 

- uvede příklady práv a povinností, které 

vyplývají z důležitých právních vztahů 

(vlastnictví předmětu, manželství) 

- na příkladech posoudí podmínky vzniku 

reklamačního nároku, dokáže reklamovat 

vadné zboží 

 

 

předpoklady manželství a rodi-

čovství, volba partnera 

vztahy v rodině, odpovědnost 

rodičů, konflikt 

zákon o rodině, rozvod, poraden-

ské instituce 

náhradní péče 

  

Člověk a občanský život 

pojem občan, práva a povinnosti, 

odpovědnost 

občanství, občanská práva 

občanský zákoník, občanské prá-

vo 

typy smluv, sociální zabezpečení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D - občan, lidská práva 

 

 

 

Fin. gramotnost 
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Ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy 
 

STÁT A PRÁVO 

 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky 

 rozlišuje a porovná úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institu-

cí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů, států 

 objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů 

 rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu 

 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak 

mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 

 

 

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

 rozlišuje a porovná různé formy vlastnictví včetně duševního vlastnictví, a způsoby je-

jich ochrany, uvede příklady 

 na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního 

placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich ome-

zení 

 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 

 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 porovná úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti 

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 
 

 popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv ob-

čanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

 uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 

posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včet-

ně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích 

 uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory 

 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 

jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva 

 objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů 

a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu 

 uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho 

potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí 

nevojenského charakteru 
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návyko-

vých látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální doved-

nosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo 

ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

 vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevní-

ků, médií a sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci 

a agresi 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- vysvětlí, proč je výhodné vzájemně spo-

lupracovat (rozdělit si úkoly) 

- spolupracuje ve skupině a přebírá odpo-

vědnost za společné úkoly, činnosti či 

práce 

-  

- vyloží souvislost mezi různými pracov-

ními činnostmi a předpoklady nutnými 

pro jejich výkon 

- uvede hlavní problémy, které mohou na-

stat v případě nezaměstnanosti (peníze, 

vztahy v rodině) 

- popíše, jak si může poradit v případě ne-

zaměstnanosti 

- seznámí se se zákoníkem práce a doku-

menty pracovněprávního vztahu 

-  

- na příkladech známých států rozliší re-

publiku a monarchii (demokracii a dikta-

turu) 

- vysvětlí, jaké výhody má demokratický 

způsob řízení státu pro každodenní život 

občanů 

- objasní smysl voleb v demokratických 

státech a vysvětlí, jak mohou výsledky 

voleb ovlivňovat život občanů 

- stručně charakterizuje hlavní formy voleb 

do zastupitelstev ČR 

- vysvětlí, proč je každý občan povinen 

dodržovat právní řád, respektuje základní 

právní normy našeho státu 

Člověk a pracovní život 

zákoník práce 

práva a povinnosti zaměstnance 

a zaměstnavatele 

pracovní poměr, smlouva, mzda, 

bezpečnost 

problém nezaměstnanosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stát a právo 

sdružování občanů, stát, politické 

zřízení, právní režimy států 

demokracie, dělba státní moci 

orgány státu, st. správa, samo-

správa, volby, volební právo ak-

tivní, pasivní 

pluralita, politické spektrum ČR 

národnostní menšiny,  

obrana státu  

 

 

 

 

 

 

Fin. gramotnost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – Občanská společ-

nost a škola: vztahy ve ško-

le, správní orgány a institu-

ce obce 

Občan, občanská společ-

nost a stát: Listina základ-

ních práv a svobod,  práva 

a povinnosti občana, poli-

tický systém 

Formy participace občanů 

v pol. životě: rozvojová 

pomoc 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- charakterizuje a porovná složky státní 

moci a vysvětlí, jaké úkoly plní jejich or-

gány a instituce 

- uvede příklady institucí a orgánů, které se 

podílejí na správě obcí, krajů a státu 

- rozumí povinnostem občana při obraně 

státu 

-  

- popíše, ze kterých zdrojů pochází příjmy 

státu a do kterých důležitých oblastí stát 

směřuje své výdaje (sociální dávky) 

- rozlišuje a porovnává různé formy vlast-

nictví 

- objasní funkce bank a jejich služby 

- vysvětlí pojem deficit a inflace, porovná 

způsoby nakládání s volnými prostředky 

- chápe podstatu fungování trhu 

- uvede možnosti různých typů pojištění 

- zdůvodní nepřijatelnost vandalského 

chování k veřejnému majetku a vysvětlí, 

jak lze proti němu aktivně vystupovat 

- na příkladu vysvětlí, jak nabídka a po-

ptávka ovlivňuje cenu a jak se stanovuje 

cena 

- na příkladu ukáže tvorbu ceny jako sou-

čet nákladů, zisku a DPH 

-  

- uvede příklady některých globálních pro-

blémů současnosti a jejich možných dů-

sledků pro život lidstva (terorismus, ne-

snášenlivost…), zaujme vlastní postoj 

 

 

 

 

Stát a hospodářství 

potřeba a spotřeba, statky, směna, 

peníze – jejich funkce a hodnota 

hospodaření – investice, úvěry, 

splátkový prodej, leasing; rozpo-

čet státu, typy rozpočtu a jejich 

odlišnosti; význam daní 

banky a jejich služby – aktivní a 

pasivní operace, úročení, pojiště-

ní, produkty finančního trhu pro 

investování a pro získávání pro-

středků 

výroba, obchod, služby – jejich 

funkce a návaznost 

principy tržního hospodářství – 

nabídka, poptávka, trh; tvorba 

ceny, inflace; podstata fungování 

trhu; nejčastější právní formy 

podnikání 

 

 

Globální problémy lidstva 

významné globální problémy 

včetně válek a terorismu, mož-

nosti jejich řešení 

 

 

 

 

 

 

 

Fin. gramotnost 

 

D – historie peněz 

Z – cizí měna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – Kulturní diference: 

základní problémy socio-

kulturních rozdílů v ČR 

a Evropě 

EGM - Objevujeme Evro-

pu a svět: státní symboly 

EU 

Jsme Evropané: evropská 

integrace, instituce EU 

a jejich fungování 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

k potírání terorismu, objasní roli ozbroje-

ných sil ČR 

- uvede příklady některých projevů globa-

lizace v současném světě a objasní její 

klady a zápory 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uvede příklady výhod, které vyplývají 

z členství v EU 

- uvede příklady činnosti mezinárodních 

organizací (Rada Evropy, OSN, NATO, 

WHO, UNICEF…) 

- posoudí význam ekonomické, politické 

a bezpečnostní spolupráce mezi státy, 

včetně zajišťování obrany státu a účasti 

v mezinárodních misích 

- na příkladu uvede povinnosti občana při 

obraně státu  

- na příkladech objasní národní i meziná-

rodní úkoly Armády ČR 

- rozumí povinnostem občana při zajišťo-

vání obrany státu 

- uvědomí si význam životního názoru, 

vliv víry a náboženství v životě člověka 

- seznámí se s významnými světovými ná-

nové technologie a odpovědnost 

člověka za osud planety, plane-

tární bohatství a jeho ochrana 

osidlování a přelidnění, konzum-

ní společnost 

problémy národnostní, nábožen-

ské a jiné nesnášenlivosti 

 

 

Nadnárodní společenství 

integrace států, její důvody, for-

my spolupráce 

mezinárodní spolupráce a nadace, 

význam, bezpečnost - členství 

v EU, Radě Evropy, NATO, 

OSN 

mezinárodní společenství a jejich 

orgány 

 

 

Životní perspektivy 

význam informací, hodnocení 

vlastních schopností 

smysl lidského života, nábožen-

ství 

zdravý způsob života 

význam životní zkušenosti 

perspektivy, neúspěchy, krize 

nebezpečí náboženských sekt 

 

 

 

 

EV – Vztah člověka 

k prostředí: globalizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV –Seberegulace a se-

beorganizace: stanovování 

osobních cílů a kroků 

k jejich dosažení (volba 

povolání) 

Psychohygiena: stresové 

situace, uvolnění, relaxace, 

efektní komunikace  

Mezilidské vztahy: lidská 

práva jako regulativ vztahů, 

vztahy a naše skupina 

Řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti: doved-

nosti pro řešení problému 

a rozhodování z hlediska 

různých typů problémů 

a sociálních rolí 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

boženstvími, církvemi a náboženskými 

hnutími 

- pochopí význam náboženské tolerance, 

náboženské svobody 
- zamýšlí se nad smyslem lidského života 

a  pokusí se jej ze svého hlediska vysvět-

lit 

- dle situace a v rámci svých možností se 

pokusí vyhodnotit možné formy manipu-

lace a na praktických příkladech předvádí 

způsoby obrany 
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5.6 Člověk a příroda 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti: 
 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním pří-

rody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich 

zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných 

technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. 

V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož sou-

části jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno 

i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně 

člověka. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístup-

ného alternativním názorům), kritického myšlení a logického uvažování. 

Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodo-

pis a Zeměpis, svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji 

porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných 

poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu přírody 

specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se přede-

vším o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat 

a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat 

výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírod-

ních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestli-

že?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo 

praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či 

ovlivňování. 

Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvár-

nost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak 

závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí 

a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky 

ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodo-

vědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. 

Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvě-

domování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním, 

chemickým a přírodopisným vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje 

žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství 

v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní 

charakter, je, v zájmu zachování celistvosti oboru, umístěn celý v této vzdělávací oblasti. 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která 

na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělá-

vání, a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk 

a společnost, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce a přirozeně i s dalšími vzdělávacími ob-

lastmi. 
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k: 

- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod 

poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování 

- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto 

otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi 

- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních 

faktech více nezávislými způsoby 

- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro 

potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů 

- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke své-

mu zdraví i zdraví ostatních lidí 

- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostře-

dí 

- uvažování a jednání, která preferují  co nejefektivnější využívání zdrojů energie v pra-

xi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak  sluneční-

ho záření, větru, vody a biomasy 

- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně 

či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí 

 

 

5.6.1 Fyzika 

 

Charakteristika vzdělávacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 

Vzdělávací obsah předmětu Fyzika má komplexní charakter – propojuje hledání a poznání 

fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí, rozvíjí a upevňuje dovednosti objektivně 

pozorovat důležité fyzikální veličiny, podporuje vytváření prostoru pro osvojení základů 

a systému Fyziky a jejich metod – zdůrazňuje využití pokusů a práce s přístroji. 

Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6., 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně a v 7. ročníku 

jednu hodinu týdně.Výuka probíhá v učebně fyziky a učebně informatiky i v blízkém okolí 

školy. 

     Do vyučovacího předmětu jsou zařazena průřezová témata: Environmentální výchova – 

využití jaderné energie, Vztah techniky a přírody- udržitelný rozvoj, Dopady využití přírod-

ních zdrojů na životní prostředí, Hledání alternativních zdrojů energie, Významné technické 

památky jako součást evropského kulturního dědictví. Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech – Historický vývoj v různých etapách , Vynálezci a objevitelé. 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů. 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře 

a na internetu 
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 učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je 

k dalšímu učení 

 podporujeme používání výpočetní techniky 

 umožňujeme žákovi pozorovat, měřit a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvo-

zovat závěry 

 učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment 

 motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 

z učení 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy 

řešit 

 na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů 

 učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, 

prvcích teorií a modelech a chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů 

 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

 učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z příro-

dovědných zákonů 

 rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení. 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problé-

mů 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 

 učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a vý-

sledky svých pozorování a experimentů 

 klademe důraz na kulturní úroveň mluveného i písemného projevu 

 ve výuce podporujeme používání výpočetní techniky 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 podporujeme kritiku a sebekritiku 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních ře-

šení problémů 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cí-

le 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolek-

tivů 
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 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, 

(mezi žáky a učiteli) 

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli 

 
KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 
 vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití fyziky 

 vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k aktivní ochraně životního prostředí 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uve-

dených negativních jevů 

 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům 

 učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc 

 důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (pravidla bezpečné práce 

při fyzikálních měřeních, pozorováních a experimentech, pravidla chování ve škole, 

v učebně fyziky, dodržování stanovených pracovních postupů apod.) 

 neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření 

 respektujeme osobnost žáka jeho práva. budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru 

ve třídě i ve škole 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a experimenty a zís-

kaná data zpracovávat a vyhodnocovat 

 v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technolo-

gie, postupy, pomůcky a techniku 

 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu 

  seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vy-

žadujeme jejich dodržování 

 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků 

 různými formami (exkurze, film, beseda) seznamujeme žáky s různými profesemi  

s blízkým vztahem k fyzice 

 důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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Ročník: 6. 

 

Očekávané výstupy 

 
 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují 

a vzájemně na sebe působí    

 změří velikost působící síly 

 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující 

látky a tělesa 

 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem tělesa při řešení 

praktických problémů 

 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty 

 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného 

obvodu 
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6. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- rozhodne, které věci jsou z látky pevné, 

kapalné, plynné 

- nalezne společné a rozdílné vlastnosti ka-

palin, plynů a pevných látek 

- uvede příklady využití vlastností látek 

- popíše alespoň jeden jev, kterým se nepří-

mo přesvědčujeme, že částice, z nichž jsou 

látky složeny, jsou v neustálém neuspořá-

daném pohybu 

- vysvětlí některé rozdílné vlastnosti pev-

ných, kapalných a plynných látek pomocí 

rozdílů v jejich částicové stavbě  

- změří sílu ( např. tahovou sílu ruky, gravi-

tační sílu Země ) 

- experimentem prokáže vzájemné přitaho-

vání a odpuzování zelektrovaných těles 

a tento jev vysvětlí 

- experimentálně určí póly tyčového magne-

tu 

- znázorní průběh indukčních čar magnetic-

kého pole tyčového magnetu 

- popíše magnetické pole Země a uvede pří-

klad jeho využití 

Vlastnosti látek a těles 

tělesa a látky 

vlastnosti látek pevných, kapal-

ných a plynných  

 

 

částicová stavba látek 

 

 

 

 

 

 

 

síla, gravitační síla 

měření síly 

elektrické vlastnosti látek 

 

 

 

magnetické vlastnosti látek 

 

 

 

 

 -  

- změří délku předmětu vhodně zvoleným 

měřidlem, objem tělesa odměrným válcem 

a hmotnost tělesa na vahách 

- vzájemně převádí běžně používané jednot-

ky téže veličiny 

- určí hustotu látky měřením hmotnosti 

Měření fyzikálních veličin 

měření délky  

měření objemu 

měření hmotnosti 

 

 

OSV-osobnostní rozvoj 

- rozvoj schopností pozná-

vání 

-  
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6. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

a objemu tělesa a výpočtem pomocí vztahu 

ρ = m : V, ρ = m/V 

- zjistí hustotu látky v tabulkách 

- vypočte hmotnost tělesa z jeho objemu 

a hustoty látky, ze které je těleso 

- odhadne a změří dobu trvání děje, 

např.pohyb kyvadla 

- převádí údaje o čase v různých jednotkách 

- uvede příklad změny délky nebo objemu 

tělesa při změně teploty 

- vysvětlí princip měření teploty teploměrem 

- určí rozdíl teplot z naměřených hodnot 

- změří změny teploty (kapaliny, vzduchu) 

s časem a zaznamená je do tabulky, sestrojí 

graf 

hustota  

 

 

 

 

měření času 

 

 

měření teploty 
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Ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy 
 

 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu 

 využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a ča-

sem u rovnoměrného pohybu těles 

 změří velikost působící síly 

 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, 

směry a výslednici 

 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při pů-

sobení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích 

 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů 

 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních 

praktických problémů 

 předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní 

 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a záko-

na odrazu světla při řešení problémů a úloh 

 rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude 

lámat ke kolmici či od kolmice 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- rozhodne, zda se těleso vzhledem 

k jinému tělesu pohybuje nebo je v klidu 

- určí trajektorii konkrétního pohybu tělesa 

a rozhodne, zda je pohyb přímočarý nebo 

křivočarý 

- rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný po-

hyb 

- určí rychlost rovnoměrného pohybu 

- má představu o jednotkách rychlosti  

- velikost rychlosti v dané jednotce vyjádří 

jinou jednotkou rychlosti 

- vypočte dráhu rovnoměrného pohybu 

- nakreslí graf závislosti dráhy pohybu 

na čase 

- z grafu určí rychlost rovnoměrného po-

hybu a zjistí, kdy bylo těleso v daném 

místě, nebo kde bylo těleso v daném čase 

- vypočte průměrnou rychlost pohybu 

z daných údajů 

- změří dráhu a dobu určitého pohybu 

a vypočte jeho průměrnou rychlost 

Pohyb tělesa 

klid a pohyb tělesa 

 

popis pohybu ( trajektorie, dráha, 

čas) 

druhy pohybu 

pohyb rovnoměrný a nerovno-

měrný 

rychlost rovnoměrného pohybu 

 

 

 

dráha rovnoměrného pohybu 

 

 

 

 

 

průměrná rychlost 

OSV-osobnostní rozvoj 

- rozvoj schopností pozná-

vání 

 

- v konkrétní situaci rozhodne, která dvě 

tělesa na sebe vzájemně působí silou, 

a jaký je účinek vzájemného působení 

- změří velikost síly siloměrem 

- znázorní sílu graficky 

- určí gravitační sílu, jakou Země působí 

na těleso o určité hmotnosti 

- určí výslednici sil působících v jedné 

přímce 

- rozhodne, zda dvě síly jsou v rovnováze 

Síla, skládání sil 

vzájemné působení těles 

síla a její měření 

 

gravitační, elektrická a magnetic-

ká síla 

gravitační, elektrické a magnetic-

ké pole 

vztah   Fg = m.g 

 

OSV-morální rozvoj 

- řešení problémů a rozho-

dovací dovednosti 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- odhadne polohu těžiště 

- experimentem určí těžiště, např. desky, 

tyče 

- rozhodne, zda je těleso v poloze stabilní 

nebo nestabilní 

znázornění síly 

skládání sil stejného a opačného 

směru 

 

 

rovnováha sil 

 

těžiště tělesa 

- v jednoduchých případech kvalitativně 

předpoví, jaký bude pohyb tělesa nebo 

jeho změna, když má sílu nebo výslednici 

sil, které na těleso působí 

- zdůvodní, proč je v konkrétní situaci těle-

so v klidu nebo v pohybu rovnoměrném 

přímočarém, a určí síly působící na těle-

so, které jsou přitom v rovnováze 

- na příkladech ukáže, že silové působení 

těles je vždy vzájemné, že síly akce a re-

akce vznikají i zanikají současně, mají 

stejnou velikost a působí na různá tělesa 

(odliší je od sil v rovnováze) 

- posuvné účinky síly na těleso vědomě 

spojuje vždy se změnou rychlosti tohoto 

tělesa 

Posuvné účinky síly. 

Pohybové zákony 

posuvné účinky síly na těleso 

a jejich souvislost s velikostí pů-

sobící síly a hmotností tělesa 

(zákon síly) 

zákon setrvačnosti 

 

zákon vzájemného působení těles 

(zákon akce a reakce) 

  

- rozhodne, zda je páka otáčivá kolem pev-

né osy v rovnovážné poloze 

- experimentem nebo výpočtem určí sílu 

nebo rameno síly tak, aby se páka dostala 

do rovnovážné polohy 

- uvede příklady užití páky v praxi (osu 

otáčení, působící síly a jejich ramena) 

Otáčivé účinky síly 

rovnováha sil na páce 

moment síly ( M = F.a) 

užití páky 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

a objasní výhodnost použití páky 

v daném případě 

- určí podmínku rovnováhy na kladce pev-

né a volné 

- uvede příklady využití kladek v praxi 

a ukáže jejich výhody 



322 

Ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy 
 

 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních 

praktických problémů 

 předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní 

 určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa 

 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem 

 využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při 

řešení konkrétních problémů a úloh 

 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu 

na životní prostředí 

 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem 

 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného pro-

středí pro šíření zvuku 

 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- předpoví, jak se změní deformační účin-

ky síly při změně velikosti síly nebo ob-

sahu plochy, na kterou působí 

- porovná tlaky vyvolané různými silami 

- určí tlak vyvolaný silou působící kolmo 

na určitou plochu 

- navrhne, jak lze v praktické situaci zvětšit 

nebo zmenšit tlak 

Deformační účinky síly 

tlaková síla 

tlak 

 p = F/S 

  

- v jednoduchém případě změří třecí sílu 

- porovná třecí síly působící mezi tělesy 

při různé tlakové síle, drsnosti ploch nebo 

obsahu stykových ploch 

- uvede příklady působení klidové třecí síly 

- objasní působení klidové třecí síly 

při chůzi člověka nebo při jízdě auta 

- rozhodne, zda v dané situaci je tření uži-

tečné nebo škodlivé, a navrhne vhodný 

způsob jeho zmenšení nebo zvětšení 

-  

Tření 

tření, třecí síla 

měření třecí síly 

 

třecí síly v praxi 

  

-     
- předvede pokus nebo popíše děj, který 

ukazuje, že při stlačení kapaliny nebo 

plynu vzroste tlak ve všech místech stej-

ně 

- vysvětlí na příkladu z praxe princip hyd-

raulického zařízení 

- porovná tlaky v různých hloubkách kapa-

liny, tlaky ve stejné hloubce dvou růz-

ných kapalin 

- použije vztah p = hρg , při řešení kon-

krétních problémů 

Mechanické vlastnosti kapalin 

přenos tlaku v kapalině (Pascalův 

zákon) 

 

hydraulická zařízení 

 

 

 

 

hydrostatický tlak 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- určí pokusem i výpočtem velikost vztla-

kové síly působící na těleso v kapalině 

(FVZ = V.ρk.g) 

- znázorní síly a jejich výslednici působící 

na těleso  ponořené  do kapaliny 

- předpoví, zda se bude těleso v kapalině 

potápět, vznášet či plovat, uvede příklady 

využití v praxi 

- porovná atmosférický tlak v různých 

výškách, popíše způsob měření atmosfé-

rického tlaku (Torricelliho pokus, tlako-

měr, barograf) 

- uvede příklad prokazující existenci vztla-

kové síly, která působí na tělesa v plynu 

(např. v atmosféře), a uvede příklad její-

ho praktického využití 

- změří tlak plynu v uzavřené nádobě 

(např. v pneumatice kola) a rozhodne, 

zda je v nádobě přetlak nebo podtlak ply-

nu    

 

 

 

 

 

 

 

vztlaková síla 

Archimédův zákon 

 

potápění, plování, vznášení se 

těles v kapalině 

 

 

 

Mechanické vlastnosti plynů 

 

 

atmosférický tlak a jeho měření 

 

vztlaková síla na tělesa v plynech 

 

 

tlak plynu v uzavřené nádo-

bě(přetlak, podtlak) a jeho měření 

 

 

 

 

 

- práce při přemístění tělesa 

- práce při zvedání tělesa pevnou kladkou 

- práce, výkon a jeho výpočet 

 

- na příkladech nebo pokusem ukáže, že 

Práce. Výkon 

 

 

 

Pohybová a polohová energie 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

pohybová energie tělesa, jeho polohová 

energie v gravitačním poli Země nebo 

polohová energie pružnosti se projevuje 

schopností tělesa konat práci 

- v konkrétních situacích objasní, že změna 

pohybové nebo polohové energie tělesa je 

spojena s konáním práce, určí vykonanou 

práci ze změny polohové energie tělesa 

- v jednoduchých případech určí změnu 

pohybové, resp. polohové energie tělesa, 

z vykonané práce 

- porovná pohybové energie těles pomocí 

rychlosti a hmotnosti těles 

- popíše vzájemnou přeměnu polohové 

a pohybové energie tělesa při jeho pohy-

bu v gravitačním poli Země, např. při vy-

hození míče 

- uvede příklad přenosu energie v soustavě 

těles, např. polohové energie vody na po-

hybovou energie rotoru turbíny, a jejich 

využití v praxi 

polohová energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přeměna polohové a pohybové 

energie 

- uvede příklady jevů, které dokazují, že se 

částice látek neustále pohybují a vzájem-

ně na sebe působí 

- popíše, jak teplota tělesa souvisí 

s rychlostí neuspořádaného pohybu částic 

tělesa, uvede příklady jevů nebo provede 

pokusy, které to dokládají 

- objasní vnitřní energii tělesa jako energii, 

která souvisí s energií částic, její součástí 

je celková pohybová energie všech částic 

Vnitřní energie. Teplo 

částicové složení látek 

 

 

 

 

 

vnitřní energie 

změna vnitřní energie konáním 

práce 

EV-základní podmínky 

života 

energie 

 

 

 

 

 

 

 

 



326 

8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

v tělese 

- vysvětlí, jak se mění vnitřní energie těle-

sa s jeho teplotou 

- předvede pokusy na změnu vnitřní ener-

gie tělesa konáním práce (např. třením) 

nebo tepelnou výměnou 

- uvede praktický příklad změny vnitřní 

energie tělesa konáním práce 

- rozlišuje a správně používá pojmy teplo 

a  teplota 

- v konkrétním příkladu tepelné výměny 

předpoví, jak se budou měnit teploty da-

ných těles 

- vyhledává v Tabulkách měrnou tepelnou 

kapacitu některých látek a vysvětlí její 

význam v praxi 

- určí teplo přijaté nebo odevzdané tělesem 

při tepelné výměně (bez změny skupen-

ství), popř. změnu teploty nebo hmotnosti 

tělesa ze vztahu Q = m.c(t2 – t1) 

- v jednoduchých případech pokusem určí 

teplo odevzdané nebo přijaté při tepelné 

výměně 

- rozhodne, zda tepelná výměna (např. vy-

tápění místnosti ústředním topením) pro-

bíhá vedením, prouděním nebo zářením, 

uvede příklady, jak ji lze v případě potře-

by zlepšit, nebo naopak omezit 

- objasní tepelnou výměnu prouděním při 

vaření na plotýnce nebo při chlazení po-

travin v chladničkách 

změna vnitřní energie tepelnou 

výměnou 

 

 

 

 

 

 

teplo 

 

 

 

 

měrná tepelná kapacita látky 

 

 

určení tepla přijatého nebo ode-

vzdaného při tepelné výměně 

(bez změny skupenství) 

 

 

 

 

tepelná výměna prouděním 

tepelné záření 

 

 

 

využití energie slunečního záření 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- na příkladech z denního života ukáže, jak 

lze účelně zvětšovat nebo zmenšovat te-

pelnou výměnu vedením, např. volbou 

oblečení podle ročního období 

- uvede příklady změn skupenství (tání, 

tuhnutí, vypařování, varu, kondenzace, 

sublimace a desublimace) z praktického 

života a objasní, zda se při nich teplo po-

hlcuje nebo uvolňuje 

- z Tabulek nalezne teploty tání látek 

a rozhodne, v jakém skupenství je těleso 

z dané látky při určité teplotě, popř. před-

poví, k jaké skupenské změně při dané 

teplotě tělesa dojde 

- pokusem ukáže změnu skupenství určité 

látky a prokáže uvolnění nebo pohlcení 

skupenského tepla 

- vysvětlí tání a tuhnutí krystalické látky na 

základě změny uspořádání a rychlosti po-

hybu částic látky 

- nalezne v Tabulkách měrné skupenské 

teplo dané látky a vysvětlí jeho význam 

- popíše pokus, který prokazuje zvětšení 

objemu vody při zmrznutí 

- objasní jev anomálie vody a uvede pří-

klady jeho negativních důsledků (např. 

praskání zdiva nebo potrubí) 

- předpoví, jak se změní teplota varu při 

zvětšení nebo zmenšení tlaku nad vroucí 

kapalinou, uvede praktické užití tohoto 

jevu 

Změny skupenství látek 

 

 

 

 

tání a tuhnutí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vypařování 

 

 

 

var 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- na konkrétních příkladech objasní, kdy 

nastává kapalnění vodní páry ve vzduchu 

- vysvětlí vznik mlhy, jinovatky a oblaků 

 

- popíše základní součásti spalovacích mo-

torů a vysvětlí rozdíl mezi vznětovým 

a zážehovým motorem 

- porovná škodlivost provozu různých spa-

lovacích motorů pro životní prostředí 

 

 

kapalnění 

 

 

 

pístové spalovací motory 

 

- rozliší zdroj světla a osvětlené těleso 

- rozhodne, zda dané prostředí je čiré, prů-

hledné, průsvitné či neprůhledné 

- uvede velikost rychlosti světla ve vakuu 

a  porovná ji s rychlostí světla v jiných 

prostředích 

- objasní, proč na Zemi pozorujeme fáze 

Měsíce 

- vysvětlí vznik stínu a vznik zatmění 

Slunce a Měsíce 

- využívá zákon odrazu světla na rozhraní 

dvou prostředí k řešení problémů a úloh 

a  ke geometrické konstrukci obrazu ro-

vinným zrcadlem 

- pokusem rozhodne, které zrcadlo je duté 

a které vypuklé 

- pokusem najde ohnisko dutého zrcadla 

a určí jeho ohniskovou vzdálenost 

- zobrazí daný předmět dutým zrcadlem 

- uvede příklady využití kulových zrcadel 

Světelné jevy 

zdroje světla 

 

rychlost světla ve vakuu 

a v různých prostředích 

 

přímočaré šíření světla 

 

 

 

měsíční fáze 

stín 

zatmění Měsíce a Slunce 

 

zákon odrazu světla 

 

zobrazení rovinným, dutým 

a vypuklým zrcadlem 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- na příkladech ukáže, kdy dochází k lomu 

světla ke kolmici, a kdy k lomu od kol-

mice 

- dokáže pokusem, že sluneční světlo je 

složeno z barevných světel 

- vysvětlí, proč a za jakých podmínek 

vzniká duha 

lom světla 

 

rozklad světla optickým hrano-

lem 

 

 

barva světla 
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Ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy     

 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného 

obvodu   

 využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku 

s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného 

napětí v ní 

 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí 

 využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při 

řešení konkrétních problémů a úloh 

 rozliší vodič a izolant na základě analýzy jejich vlastností 

 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného 

obvodu 

 změří elektrický proud a napětí 

 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů 

 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností 

 zapojí správně polovodičovou diodu 

 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného pro-

středí pro šíření zvuku 

 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí 

 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude 

lámat ke kolmici nebo od kolmice, využívá této  

 skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami 

 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu 

na životní prostředí 

 objasní ( kvalitativně ) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem 

Slunce a měsíců planet kolem planet 

 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 

 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu 

na životní prostředí 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- 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, proč se 

k zelektrovanému tělesu přitahují nenabi-

tá tělesa z izolantu (polarizaci izolantu) 

i nenabitá vodivá tělesa (elektrostatická 

indukce) 

- pokusem prokáže existenci elektrického 

pole v okolí nabitého tělesa, znázorní si-

ločáry elektrického pole, např. kruhové 

nabité destičky nebo mezi dvěma nesou-

hlasně nabitými rovinnými deskami 

- uvede příklady z praxe, jak se z hlediska 

bezpečnosti zabraňuje vzájemnému elek-

trostatickému přitahování těles (např. 

v textilním nebo papírenském průmyslu, 

při volbě materiálů na oblečení) a kde se 

naopak využívá (např. v odlučovačích 

popílku)  

Elektrický náboj. Elektrické 

pole 

elektrování těles třením 

elektrický náboj 

 

vodič a izolant v elektrickém poli 

 

 

 

siločáry elektrického pole 

 

EV-základní podmínky 

života 

energie 

 

 

 

 

 

- objasní podstatu elektrického proudu 

v kovových vodičích a v elektrolytech 

(jednoduchý model) 

- vysvětlí, proč izolanty nevedou elektrický 

proud 

- rozhodne, zda v daném obvodu jsou spl-

něny podmínky vzniku elektrického 

proudu, a ověří jejich splnění pokusem 

- změří elektrický proud v daném místě 

elektrického obvodu 

Elektrický proud 

elektrický proud v kovech a vod-

ných roztocích solí a kyselin 

 

 

 

 

 

 

měření elektrického proudu 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- změří elektrické napětí voltmetrem mezi 

dvěma místy obvodu (např. mezi svor-

kami žárovky) 

- určí výsledné napětí zdroje při zapojení 

několika článků za sebou 

- zvolí k danému spotřebiči vhodný zdroj 

napětí, porovná vhodnost použití různých 

zdrojů napětí (např. suchých článků 

a akumulátorů) z hlediska hospodárnosti 

- -předpoví změnu proudu v kovovém vo-

diči při změně napětí mezi jeho konci 

- předpoví změnu proudu v obvodu, když 

se při stálém napětí zvětší nebo zmenší 

odpor rezistoru zapojeného v obvodu 

- vypočte jednu z veličin proud, napětí 

a odpor pro kovový vodič (spotřebič), 

jestliže zná zbývající dvě (aplikace 

Ohmova zákona), popř. výsledek ověří 

pokusem 

- z grafu závislosti proudu na napětí pro 

daný rezistor určí k danému proudu napě-

tí, nebo k danému napětí proud, nebo od-

por rezistoru 

- porovná odpor dvou kovových drátů, 

které se liší jen průřezem, nebo jen dél-

kou, nebo jen materiálem, 

v jednoduchých případech ověří svou 

úvahu pokusem 

- popíše, jak se mění odpor kovového vo-

diče s teplotou 

- rozpozná, podle reálného zapojení i podle 

 

měření elektrického napětí 

 

 

 

zdroje elektrického napětí 

 

 

 Ohmův zákon 

 

 elektrický odpor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 závislost odporu na vlastnostech 

vodiče 

 

 

 

 

 výsledný odpor rezistorů zapoje-
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

schématu, zapojení dvou spotřebičů 

za sebou a vedle sebe, určí výsledné na-

pětí, výsledný elektrický proud a výsled-

ný odpor spotřebičů 

- předpoví, jak se změní proud v obvodu, 

když dva spotřebiče zapojíme místo séri-

ově paralelně a naopak, svou předpověď 

ověří pokusem 

- rozhodne, jak je vhodné zapojit elektrické 

spotřebiče v domácnosti a uvede výhody 

své volby 

- použije reostat k regulaci proudu, nebo 

jako děliče napětí v obvodu 

- určí elektrickou práci vykonanou za urči-

tou dobu pro daný proud a napětí nebo 

určí elektrickou práci z elektrického pří-

konu spotřebiče a doby průchodu elek-

trického proudu 

- vyjádří elektrickou práci uvedenou 

ve W.s nebo v kW.h v joulech 

- určí výkon elektrického proudu I ve vo-

diči mezi jehož konci je napětí U 

- z údajů o příkonech na štítcích elektric-

kých spotřebičů určí, jaký je odpor spo-

třebičů po jejich připojení ke zdroji 

o uvedeném napětí 

- porovná elektrickou energii spotřebova-

nou různými domácími spotřebiči za urči-

tou dobu a odhadne cenu, kterou za tuto 

elektrickou energii zaplatí 

- - navrhne možné úspory elektrické ener-

ných ze sebou a vedle sebe 

 

 

 regulace hodnoty proudu reosta-

tem 

 

 

 

 

 

 reostat jako dělič napětí 

 

 elektrická práce 

 

 

 

 

 elektrická energie 

 

 výkon elektrického proudu 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

gie v bytě nebo v domě, popř. ve škole 

- magnetické pole cívky 

- působení stejnorodého magn. pole na 

cívku s proudem 

- stejnosměrný elektromotor 

- elektromagnetická indukce 

- vznik střídavého proudu 

- měření efektivní hodnoty produ a napětí 

- transformátor a rozvodná el. síť 

 

elektromagnetické jevy 

 

 

 

 

střídavý proud 

- určí ve svém okolí,popř. u některých hu-

debních nástrojů, co je zdrojem zvuku 

- vysvětlí, proč nezbytnou podmínkou ší-

ření zvuku je látkové prostředí 

- uvede příklady dokazující, že rychlost 

zvuku závisí na prostředí, v němž se zvuk 

šíří 

- na příkladu vnímání blesku a hromu po-

rovná rychlost šíření zvuku ve vzduchu 

s rychlostí šíření světla ve vzduchu 

- pokusem dokáže, že výška tónu je tím 

větší, čím větší je jeho kmitočet 

- popíše, jak přijímáme zvuk uchem 

- pokusem ukáže význam rezonančních 

skříněk u hudebních nástrojů 

- 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, citli-

Zvukové jevy 

zdroje zvuku 

šíření zvuku prostředím 

 

rychlost šíření zvuku 

 

 

 

 

 

výška tónu 

 

ucho jako přijímač zvuku 

 

rezonance,barva tónu 

 

odraz zvuku,ozvěna 
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vosti sluchového ústrojí prostředí, v němž 

se zvuk šíří a na  

- navrhne možnosti, jak zmenšit škodlivý 

vliv nadměrně hlasitého zvuku na člově-

ka (v hlučných provozech, v blízkosti 

dálnic, v bytě) 

ochrana před nadměrným hlukem 

- ukáže na pokusu a uvede příklad ze své 

zkušenosti s odrazem a lomem světla 

- v konkrétních příkladech předpoví, zda 

nastane lom od kolmice nebo ke kolmici 

- uvede příklad úplného odrazu světla 

a objasní, kdy může nastat 

- vysvětlí, jak fungují světlovody a uvede 

příklad jejich využití 

- rozliší pokusem spojnou a rozptylnou 

čočku 

- najde pokusem ohnisko spojky 

- zobrazí předmět ( např.okno nebo plamen 

svíčky) spojkou 

- určí, jaký obraz vznikne při použití roz-

ptylky 

- vysvětlí a ukáže použití spojky jako lupy 

- vysvětlí funkci čočky v lidském oku 

a s využitím poznatků z přírodopisu ob-

jasní vznik vjemu obrazu pozorovaného 

předmětu 

- popíše vadu krátkozrakého oka a daleko-

zrakého oka a vysvětlí jejich korekci brý-

lemi 

- sestaví z vhodných čoček model mikro-

skopu a dalekohledu 

Co už víme o světle 

odraz světla 

zobrazení rovinným, dutým a 

vypuklým zrcadlem 

lom světla 

úplný odraz světla 

 

 

čočky 

 

 

 

 

 

 

 

optické vlastnosti oka 

 

 

 

 

 

 

lupa a mikroskop 

dalekohledy 
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- znázorní vznik obrazu v mikroskopu 

a dalekohledu 

- uvede příklady využití mikroskopu a da-

lekohledu 

- s využitím poznatků z chemie popíše 

základní stavební částice atomu 

- popíše složení jádra atomu 

- na příkladu objasní, co rozumíme izoto-

pem daného prvku 

- popíše, jakou látku nazveme nuklidem 

- uvede tři základní druhy radioaktivního 

záření, objasní jejich podstatu a porovná 

jejich vlastnosti 

- uvede a objasní příklady využití radio-

nuklidů 

- popíše řetězovou jadernou reakci a objas-

ní nebezpečí jejího zneužití v jaderných 

zbraních i možnosti využití v jaderných 

reaktorech a v jaderných elektrárnách 

- vysvětlí k jakým přeměnám energie do-

chází v jaderné elektrárně a porovná je 

s přeměnami v tepelné a vodní elektrárně 

- porovná výhody a nevýhody uvedených 

tří typů elektráren 

- popíše historii jaderné energetiky a uvede 

argumenty pro i proti jejímu dalšímu roz-

víjení v naší republice 

- uvede současné možnosti likvidace vyho-

řelého jaderného paliva 

- popíše, jak je v současné době zajišťová-

na u nás bezpečnost provozu jaderných 

Jaderná energie 

atom 

atomová jádra 

izotopy a nuklidy 

 

 

radioaktivita 

 

 

využití jaderného záření 

řetězová jaderná reakce 

 

 

jaderný reaktor 

 

jaderná energetika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV-osobnostní rozvoj 

rozvoj schopností poznává-

ní 
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elektráren 

- sleduje a umí kriticky analyzovat diskuze 

o jaderných elektrárnách v tisku a dalších 

sdělovacích prostředcích, umí věcně ar-

gumentovat v diskusích se spolužáky, 

popř. s rodiči 

- popíše možnosti ochrany před jaderným 

zářením 

 

 

 

 

 

 

ochrana před zářením 

- popíše, z čeho se skládá sluneční sousta-

va 

- popíše, jaká síla způsobuje pohyb planet 

kolem Slunce a měsíců planet kolem pla-

net 

- vyjmenuje planety podle jejich vzrůstají-

cích vzdáleností od Slunce 

- vysvětlí hlavní rozdíly mezi planetou 

a hvězdou 

- porovná poznatky získané v zeměpise 

s podrobnějšími informacemi o jednotli-

vých planetách, Slunci a Měsíci 

v literatuře nebo na internetu, připraví 

o nich samostatně nebo ve skupině pře-

hlednou informaci 

- orientuje se v základních souhvězdích 

na obloze ( např. Velký vůz, Malý vůz 

s Polárkou, Kasiopea,Orion ) 

- umí použít k pozorování souhvězdí mapy 

hvězdné oblohy ( uvedené např. na vnitř-

ní straně desek učebnice ) 

- sleduje ve sdělovacích prostředcích vý-

zkum kosmu a má přehled o základních 

Země a vesmír 

Sluneční soustava 

naše Galaxie 

kosmonautika 
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historických krocích v kosmonautice       

( první let člověka do vesmíru, přistání 

na  Měsíci, kosmické sondy na výzkum 

planet) 
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5.6.2 Chemie 

 

 

Charakteristika vzdělávacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter, směřuje k podchycení a rozvíjení zá-

jmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech s využitím jedno-

duchých pokusů. Vytváří potřebu objevovat a vysvětlovat chemické jevy, zdůvodňovat vyvo-

zené závěry  a získává a upevňuje dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce 

s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemický-

mi látkami a přípravky. 

     Předmět Chemie je dotován v 8. a 9. ročníku 2 hodinami týdně. Výuka probíhá v učebně 

chemie, informatiky a v učebně s integrovanou tabulí. 

     Do vyučování chemie jsou zařazena průřezová témata: Environmentální a mediální vý-

chova. 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 učíme žáky různým metodám poznávání přírodních jevů a procesů 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, třídit a používat potřebné informace 

 umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky, vyvozovat zá-

věry a činnosti správně zdokumentovat 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi 

 motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 

z učení, využíváme především pozitivní motivaci 

 učíme trpělivosti a odpovědnosti 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

 vytváření podmínek pro rozvoj samostatnosti i týmové spolupráce při řešení problémů 

 učíme chápat vzájemné souvislosti a zákonitosti přírodních dějů 

 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

 rozvíjíme schopnost objevovat, formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

 podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problé-

mů 

 učíme, jak některým problémům předcházet 

 průběžně sledujeme, jak žáci prakticky zvládají řešení problémů 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 vedeme žáky k přesnému vyjadřování a logické argumentaci 

 učíme žáky stručně a přehledně sdělovat  postup i výsledky svých pozorování a expe-

rimentů 
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 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 podporujeme kritiku a sebekritiku 

 učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
 

 učíme žáky pracovat v týmech, vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní 

spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci  týmu, svoji práci v týmu i práci ost. členů 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cí-

le 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolek-

tivů 

 ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí 

 průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině 

 učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, 

(mezi žáky a učiteli) 

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli  

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití chemie 

 vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí 

 netolerujeme a odmítáme sociálně patologické projevy chování žáků (drogy, šikana, 

kriminální chování, rasismus, xenofobie a nacionalismus) 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných, život ohrožujících situacích 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 učíme žáky preventivně předcházet úrazům 

 učíme žáky poskytnout první pomoc 

 důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel a dodržování stanovených 

pracovních postupů 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
 

 učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a získaná data zpra-

covávat a vyhodnocovat 

 v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technolo-

gie, postupy, pomůcky a techniku 

 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu  
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 seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a důsledně vy-

žadujeme jejich dodržování 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel zacházení s chemikáliemi a pravidel stano-

vených v řádu učebny chemie 

 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profe-

semi 

 vedeme žáky k sebekritickému posouzení svých schopností a předpokladů při volbě 

povolání 

 

 

Ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy 

 
POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 

 určí společné a rozdílné vlastnosti látek 

 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí je-

jich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím 

pracovat nesmí 

 objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpeč-

ných látek 
 

SMĚSI 

 rozlišuje směsi a chemické látky 

 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení 

 vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek 

 navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; 

uvede příklady oddělování složek v praxi 

 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití 

 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, na-

vrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění 
 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 

 používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech 

 rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvis-

lostech 

 orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a neko-

vy a usuzuje na jejich možné vlastnosti 
 

CHEMICKÉ REAKCE 

 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důleži-

tých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání 

 přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost 

výchozí látky nebo produktu 

 

ANORGANICKÉ SLOUČENINY 
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 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných halogenidů, oxidů, ky-

selin, hydroxidů a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí 

 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, 

kterými jim lze předcházet 

 orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papír-

kem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- pozná skupenství a jejich přeměny 

- rozliší fyzikální a chemický děj 

- zná zásady bezpečné práce 

- dovede poskytnout 1. pomoc 

- zná tel. číslo záchr. služby, umí přivolat 

pomoc 

 

 

 

 

 

 

 
- umí rozlišit a pojmenovat druhy směsí 

- zná pojmy rozpustnost, koncentrovaný, 

zředěný, nasycený, nenasycený 

- zná vliv teploty na rychlost rozpouštění 

- zná příklady z praxe 

- umí vypočítat hmotnostní zlomek složek 

směsí a %koncentraci 

- zná princip, postup a užití v praxi metody 

oddělování složek směsí - usazování, fil-

trace, destilace, krystalizace  

- umí provést filtraci ve školních podmín-

kách 

- umí zvolit vhodný postup k oddělování 

složek směsí 

- umí vyjmenovat druhy a význam vod 

podle užití a znečištění 

- zná hygienické požadavky na pitnou vo-

vlastnosti látek – hustota, roz-

pustnost, tepelná a elektrická 

vodivost, vliv atmosféry na 

vlastnosti a stav látek. 

zásady bezpečné práce – ve 

školní pracovně (laboratoři) i v 

běžném životě 

nebezpečné látky a přípravky – 

 H-věty, P-věty, piktogramy 

a jejich význam 

mimořádné události – havárie 

chemických provozů, úniky ne-

bezpečných látek  

 

směsi – různorodé, stejnorodé 

roztoky; hmotnostní zlomek a 

koncentrace roztoku; 

koncentrovanější, zředěnější, 

nasycený a nenasycený roztok; 

vliv teploty, míchání a plošného 

obsahu pevné složky na rychlost 

jejího rozpouštění do roztoku; 

oddělování složek směsí (usazo-

vání, filtrace, destilace, krystali-

zace, sublimace) 

voda – destilovaná, pitná, odpad-

ní; výroba pitné vody; čistota 

vody 

vzduch – složení, čistota ovzdu-

ší, ozonová vrstva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – ekosystémy – znečiš-

ťování vod 

 

EV – základ. podmínky 

života – čistota ovzduší 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

du 

- zná hlavní znečišťovatele pitné vody 

- zná procentový obsah hlavních složek 

vzduchu 

- umí vysvětlit význam vzduchu jako prů-

myslové suroviny 

- zná hlavní znečišťovatele vzduchu 

- umí vysvětlit vznik a význam inverze 

a smogu 

 

- zná pojmy atomové jádro, elektronový 

obal, proton, neutron, elektron, valenční 

elektron, valenční vrstva, protonové číslo  

- zná vztahy mezi počty protonů, elektronů 

a neutronů v atomu 

- s PSP umí nakreslit schéma atomu 

- umí odvodit vznik kationtů a aniontů 

z atomu 

- umí vysvětlit rozdíl mezi atomem a mo-

lekulou 

- zná české názvy a značky prvků H, Li, 

Na, K, Mg, Ca, Cr, Mn, Fe, Os, Pt, Cu, 

Ag, Au, Zn, Cd, Hg, B, Al, C, Si, Sn, P, 

N, P, As, O, S, F, Cl, Br, I, He, Ne, Ar 

 

- s pomocí PSP umí přiřadit protonové 

číslo prvku a naopak 

- zná princip uspořádání prvků v PSP 

- umí zařadit prvek do skupiny a periody 

PSP 

- umí vyhledat prvek podle skupiny a peri-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

částicové složení látek – mole-

kuly, atomy, atomové jádro, pro-

tony, neutrony, elektronový 

obal a jeho změny v chemických 

reakcích, elektrony 

 

 

 

 

 

prvky – názvy, značky, vlastnos-

ti a použití vybraných prvků, 

skupiny a periody v periodické 

soustavě chemických prvků; pro-

tonové číslo 

chemické sloučeniny – chemická 

vazba, názvosloví jednoduchých 

anorganických sloučenin 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

ody PSP 

- zná znění a význam periodického zákona 

- zná pojmy kovy, nekovy, polokovy 

- umí vysvětlit rozdíl mezi prvkem a slou-

čeninou 

- určí počet atomů ve vzorci 

- zná význam symbolů v chemické rovnici 

- umí zapsat slovně popsaný chemický děj 

chemickou rovnicí 

- umí zapsat jednoduché rovnice (hoření C, 

S apod.) 

- umí zformulovat zákon zachování hmot-

nosti 

- dokáže opravit špatně vyčíslenou rovnici 

- dokáže vyčíslit jednoduchou rovnici 

- umí vysvětlit pojem halogenid 

- zná pravidla názvosloví halogenidů 

- umí vytvořit vzorec z názvu a naopak 

- zná význam a užití NaCl 

- umí vysvětlit pojem oxid 

- zná pravidla názvosloví oxidů 

- umí vytvořit vzorec z názvu a naopak 

- zná význam a užití CO, CO2, SO2, SO3, 

SiO2, CaO  

- orientuje se na stupnici pH 

- zná rozmezí pH kyselin a zásad 

- zná pojem pH indikátor 

- zná barevné přechody lakmusu, fenolfta-

leinu a univ.  indikátoru  

- zná podstatu vzniku kyselých dešťů a vliv 

v přírodě 

 

 

 

 

 

 

chemické reakce – zákon zacho-

vání hmotnosti, chemické rovni-

ce, látkové množství, molární 

hmotnost 

klasifikace chemických reakcí – 

slučování, rozklad 

 

 

 

halogenidy - oxidační číslo, ná-

zvosloví,vlastnosti a použití vy-

braných prakticky významných 

halogenidů 

 

oxidy – názvosloví, vlastnosti 

a použití vybraných prakticky 

významných oxidů 

 

kyseliny a hydroxidy – kyselost 

a zásaditost roztoků; neutralizace 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- umí vysvětlit pojem kyselina 

- zná pravidla názvosloví kyselin bezkyslí-

katých a kyslíkatých 

- umí vytvořit vzorec z názvu a naopak 

- zná vzorec, vlastnosti, význam a užití 

HCl, H2SO4, HNO3 

- zná zásady bezpečné práce s kyselinami  

- zná postup ředění H2SO4 konc.  

- umí poskytnout první pomoc při poleptá-

ní 

 

- umí vysvětlit pojem hydroxid (zásada) 

- zná pravidla názvosloví hydroxidů 

- umí vytvořit vzorec z názvu a naopak 

- zná vzorec, vlastnosti, význam a užití 

NaOH, KOH, Ca(OH)2   

-  zná zásady bezpečné práce s hydroxidy 

- umí poskytnout první pomoc při poleptá-

ní 

 

- zná reaktanty a produkty neutralizace 

(obecně) 

- ze zadání konkrétních reaktantů dokáže 

určit názvy a vzorce produktů 

- zná příklady užití neutralizace v praxi 

vlastnosti, vzorce, názvy a použi-

tí vybraných prakticky význam-

ných kyselin a hydroxidů 
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Ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy 

 
ANORGANICKÉ SLOUČENINY 

 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných solí a posoudí vliv vý-

znamných zástupců těchto látek na životní prostředí 

 

CHEMICKÉ REAKCE 

 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při 

předcházení jejich nebezpečnému průběhu 

 

ORGANICKÉ SLOUČENINY 

 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 

 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede pří-

klady produktů průmyslového zpracování ropy 

 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 

 orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů bi-

ochemického zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů. 

 určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu 

 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 
 

CHEMIE A SPOLEČNOST 

 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného roz-

voje na Zemi 

 aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe 

 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní 

prostředí a zdraví člověka 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- umí vysvětlit pojem sůl 

- zná pravidla názvosloví solí 

- umí vytvořit vzorec jednoduché soli 

z názvu a naopak 

- zná vybrané metody přípravy solí 

- zná příklady použití solí z praxe - hnoji-

va, stavební pojiva, modrá skalice, vápe-

nec 

- zná chemický princip výroby páleného 

vápna a hašeného vápna 

- zná princip tvrdnutí malty 
 

- zná pojmy oxidace, redukce, redoxní re-

akce 

- umí určit oxidační číslo prvku ve slouče-

nině 

- pozná jednoduchou redoxní reakci 

- zná princip výroby surového železa 

a oceli 

- zná princip koroze a způsob ochrany ko-

vů před korozí 

- zná princip galvanického článku 

- zná příklady užití galv. článku v praxi 
 

- umí vysvětlit rozdíl mezi exotermickou 

a endotermickou reakcí 

- umí třídit paliva podle skupenství, půvo-

du, výhřevnosti a zná příklady z praxe 

- zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobno-

vitelnými zdroji energie 

- zná pravidla bezpečnosti práce s topnými 

soli kyslíkaté a bezkyslíkaté – 

vlastnosti, použití vybraných solí,  

 

 

průmyslová hnojiva 

stavební pojiva 

 

 

 

 

 

chemie a elektřina – výroba 

elektrického proudu chemickou 

cestou  

koroze 

 

 

 

 

 

 

 

klasifikace chemických reakcí –

reakce exotermní a endotermní 

faktory ovlivňující rychlost 

chemických reakcí – teplota, 

plošný obsah povrchu výchozích 

látek, katalýza 

paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, 

průmyslově vyráběná paliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – Vztah člověka k ŽP 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

plyny  

- umí poskytnout první pomoc při popále-

ninách 

- zná způsoby hašení požáru, typy a užití 

hasících přístrojů 

- zná vliv produktů spalování na životní 

prostředí 

- zná význam ropy, zemního plynu a uhlí, 

hlavní produkty zpracování ropy a uhlí 

- zná pojem uhlovodíky, čtyřvaznost uhlí-

ku 

- rozliší řetězec otevřený, uzavřený, nevět-

vený, větvený 

- zná obecné vlastnosti uhlovodíků 

- umí vyjmenovat homologickou řadu uh-

lovodíků  

- C1 –C6 

- zná pojmy alkan, alken, alkin, aren 

- umí napsat molekulové, racionální 

a strukturní vzorce C1 –C6 

- umí sestavit model uhlovodíků C1 –C4 

- umí zařadit uhlovodíky do skupin podle 

vazeb 

- zná vzorec, význam, užití metanu, etanu, 

propanu, butanu, etenu, etinu, benzenu 

- zná pravidla bezpečnosti práce s org. roz-

pouštědly 
 

- zná pojmy charakteristická skupina, uh-

lovodíkový zbytek 

- umí odvodit obecný vzorec derivátů uh-

 

 

 

 

uhlovodíky – názvosloví jedno-

duchých organických sloučenin 

příklady v praxi významných 

alkanů, uhlovodíků s vícenásob-

nými vazbami 

a aromatických uhlovodíků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deriváty uhlovodíků – příklady 

v praxi významných alkoholů a 

karboxylových kyselin 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

lovodíků 

- umí zařadit derivát podle charakteristické 

skupiny 

- zná význam freonů 

- zná vlastnosti a užití teflonu  

- zná vzorec, význam, užití metanolu, eta-

nolu, glycerolu 

- umí vysvětlit rozdíl líh (etanol) - denatu-

rovaný líh 

- zná podstatu alkoholového kvašení 

- zná princip výroby destilátů 

- zná důsledky působení metanolu a etano-

lu na člověka 

- zná vzorec, význam, užití formaldehydu, 

acetonu 

- zná karcinogenní účinky formaldehydu 

a acetonu 

- zná pravidla bezpečné práce  
-  

- zná vzorec, význam, užití kys. mravenčí, 

kys. octové 

- zná pojmy vyšší mastné kyseliny, amino-

kyseliny 

- umí vysvětlit podstatu esterifikace 

- zná význam esterů v přírodě 
-  

- zná rovnici a podmínky fotosyntézy 

- zná rozdělení sacharidů  

- umí zařadit glukózu, sacharózu, škrob, 

glykogen, celulózu, zná jejich výskyt 

a význam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přírodní látky – zdroje, vlast-

nosti a příklady funkcí bílkovin, 

tuků, sacharidů a vitaminů 

v lidském těle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV– ochrana ŽP, recykla-

ce, třídění plastů,  
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- umí provést důkaz škrobu 

 

- rozliší tuky podle původu, zná příklady 

z praxe 

- zná zdroje tuků ve výživě a jejich vý-

znam v organismu  

- zná zdroje bílkovin ve výživě a jejich 

význam 

- zná princip trávení bílkovin a princip 

jejich vzniku v  organismu   

- zná význam DNA, RNA 

- zná faktory poškozující bílkoviny 

- umí vyjmenovat některé z funkcí bílkovin 

- zná význam enzymů, hormonů, vitamínů 

A, B, C, D, E 

- zná zdroje vitamínů A, B, C, D, E v po-

travě 

- zná zásady zdravé výživy 
 

 

- zná pojmy monomer, polymer, makromo-

lekula 

- umí vysvětlit rozdíl mezi plastem a pří-

rodním materiálem z hlediska užitných 

vlastností a vlivu na životní prostředí 

- zná rozdělení plastů podle vlastností 

- zná běžně užívané zkratky plastů (PE, 

PET, PAD, PES, PVC, PS), jejich vlast-

nosti a užití 

- zná význam recyklace plastů 

 

 

 

 

 

 

 

plasty a syntetická vlákna – 

vlastnosti, použití, likvidace 

 

 

 

 

 

 

 

detergenty a pesticidy, insekti-

cidy 

hořlaviny – význam tříd nebez-

pečnosti 

léčiva a návykové látky 

 

 

 

chemický průmysl v ČR – vý-

robky, rizika v souvislosti s ži-

votním prostředím, recyklace 

surovin 
 

 

 

 

 

 

 

 

Př – bakter. nemoci 

OSV – hodnoty , postoje – 

Den Země 

 

 

Z – průmysl ČR 

 

 

 

MV – vliv médíí, 

MKV - globální problémy 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- zná princip zmýdelnění 

- umí vysvětlit rozdíl v užitných vlastnos-

tech mýdel a saponátů a vliv na životní 

prostředí 

- zná pojmy léčiva, analgetika, drogy,  

- pesticidy, karcinogeny 

- zná příklady návykových látek a nebez-

pečí jejich požívání 
 

- zná významné chemické závody v ČR 

- zná pravidla bezpečné práce 

s chemickými látkami běžně užívanými 

v domácnosti - lepidla, barvy, laky, čistící 

prostředky, ředidla atd. 
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5.6.3 Přírodopis  

Charakteristika vzdělávacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vzdělávací obsah navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která přibližuje příro-

dovědné poznávání žákům 1. stupně. Na 2. stupni obsahuje učivo Člověk a příroda, Člověk 

a zdraví. V rámci volitelných předmětů : Seminář z přírodovědných předmětů, kde bude výu-

ka probíhat v rámci projektů Globe.  

 

     Mezi hlavní cíle patří hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů a tím si uvě-

domovat užitečnost přírodovědných poznatků a jejich využití v praktickém životě.  

 

     Výuka bude probíhat v rámci předmětu přírodopis:  

 6.ročník – 2 hodiny týdně 

        7. ročník -  2 hodiny týdně 

 8. ročník -  1 hodina týdně  

 9. ročník -  1 hodina týdně 

     Výuka probíhá ve třídách, učebně informatiky a v učebně s interaktivní tabulí. Dále výu-

ka probíhá v terénu – parčík před školou, Městský park a v budované učebně v přírodě 

i v rámci krátkodobých projektů, např.Den Země, exkurzí – Arboretum Bílá Lhota, ZOO Sva-

tý Kopeček v Olomouci. 

      

     Do předmětu přírodopis jsou zařazena průřezová témata: Environmentální a Mediální 

výchova. 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů. 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, třídit a používat potřebné informace 

 umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky, vyvozovat zá-

věry a činnosti správně zdokumentovat 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi 

 motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 

z učení, využíváme především pozitivní motivaci 

 učíme trpělivosti a odpovědnosti 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

 vytváření podmínky pro rozvoj samostatnosti i týmové spolupráce při řešení problémů 

 učíme chápat vzájemné souvislosti a zákonitosti přírodních dějů 

 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

 rozvíjíme schopnost objevovat, formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

 podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problé-

mů 

 učíme, jak některým problémům předcházet 

 průběžně sledujeme, jak žáci prakticky zvládají řešení problémů 
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 vedeme žáky k přesnému vyjadřování a logické argumentaci 

 učíme žáky stručně a přehledně sdělovat postup i výsledky svých pozorování a expe-

rimentů 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 podporujeme kritiku a sebekritiku 

 učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
 

 učíme žáky pracovat v týmech, vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní 

spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci  týmu, svoji práci v týmu i práci ost. členů 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cí-

le 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolek-

tivů 

 ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí 

 průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině 

 učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, 

(mezi žáky a učiteli) 

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli  

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití biologie 

 vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí 

 netolerujeme a odmítáme sociálně patologické projevy chování žáků (drogy, šikana, 

kriminální chování, rasismus, xenofobie a nacionalismus) 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných, život ohrožujících situacích 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům 

 učíme žáky poskytnout první pomoc 

 důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (manipulace s přírodninami) 

a dodržování stanovených pracovních postupů 
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KOMPETENCE PRACOVNÍ 
 

 učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a získaná data zpra-

covávat a vyhodnocovat 

 v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technolo-

gie, postupy, pomůcky a techniku 

 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu 

 seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a důsledně vy-

žadujeme jejich dodržování 

 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profe-

semi 

 vedeme žáky k sebekritickému posouzení svých schopností a předpokladů při volbě 

povolání 

 

Ročník: 6. 

 

Očekávané výstupy  
 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje or-

ganismů 

 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci zá-

kladních organel 

 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin 

i živočichů 

 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek 

 uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

 

BIOLOGIE HUB 

 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle 

charakteristických znaků 

 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo 

v potravních řetězcích 

 objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků 

 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednot-

livých orgánů 

 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje 

je do hlavních taxonomických skupin 

 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na pří-

kladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného cho-

vání ve styku se živočichy 

 

ZÁKLADY EKOLOGIE 
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 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodno-

tí jejich význam 

 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady na-

rušení rovnováhy ekosystému 

 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

  

 pracuje s mikroskopem a lupou, připraví jednoduchý mikroskopický preparát 

 pracuje s určovacími klíči a atlasy 

 dokáže rozčlenit vybrané živočichy 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- zhodnotí vliv jednotlivých sfér země 

na vznik a vývoj života. 
Země a život 

Vznik atmosféry 

Vznik hydrosféry 

Látky anorganické a organické 

Názory na vznik Země a živé 

hmoty 

OSV – řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti 

EV – základ. podmínky 

života 

 

- posoudí význam virů a bakterií v přírodě 

a pro člověka 

- porovná různé způsoby výživy hub, jejich 

význam v ekosystémech a místo 

v potravních řetězcích 

- rozpozná naše nejznámější jedlé a jedo-

vaté houby a porovná je podle charakte-

ristických znaků 

- vysvětlí první pomoc při otravě houbami 

- poznává a zařazuje běžné druhy řas 

- objasní funkci a význam soužití dvou 

organismů ve stélce lišejníků 

Viry 

Bakterie 

Houby 

Houby jednobuněčné 

Houby nižší 

Houby vyšší 

Zásady správného houbaření 

Nižší rostliny 

Sinice 

Jednobuněčné zelené řasy 

Bičíkovci 

Rozsivky 

Řasy mnohobuněčné 

Lišejníky 

EV – ekosystémy, ochrana 

přírody 

 

 

- porovná buňku rostlin, živočichů, bakterií 

- vysvětlí funkci základních organel 

 

Jednobuněční živočichové 

Prvoci 

Třídění organismů 

  

- rozpozná, porovná a objasní funkce zá-

kladních orgánů, orgánových soustav ži-

vočichů 

- rozlišuje a porovnává skupiny živočichů, 

zařazuje je do hlavních taxonomických 

skupin 

- vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlav-

ního rozmnožování 

Živočichové mnohobuněční  

Žahavce 

Ploštěnci 

Hlísti 

Kroužkovci 

Měkkýši 

Členovci : korýši, pavoukovci 

Hmyz :  

EV – lidské aktivity a pro-

blémy ŽP  
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- rozpozná přenašeče nakažlivých chorob 

- průběžně dodržuje základní pravidla bez-

pečné práce a chování při poznávání živé 

přírody 

- průběžně aplikuje praktické metody po-

znávání přírody osvojené v přírodopisu 

(mikroskopování, práce s lupou, určovací 

klíče, atlasy, využití multimedií) 

hmyz s proměnou nedokonalou 

hmyz s proměnou dokonalou 

Příčiny a výsledky vývojové 

úspěšnosti hmyzu 

Hmyz v ekosystémech 

Hospodářský význam hmyzu 

Ochrana proti škodlivému hmyzu 
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Ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy  
 

 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

 

 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin 

i živočichů 

 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek 

 

BIOLOGIE ROSTLIN 

 

 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až 

k jednotlivým orgánům 

 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich 

funkcí a vztahů v rostlině jako celku 

 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěs-

tování rostlin 

 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce po-

mocí klíčů a atlasů 

 odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin pod-

mínkám prostředí 

 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

 

 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednot-

livých orgánů 

 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje 

je do hlavních taxonomických skupin 

 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na pří-

kladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného cho-

vání ve styku se živočichy 

 

ZÁKLADY EKOLOGIE 

  

 uvede příklady výskytu organizmů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

 rozlišuje a uvede příklady systémů organizmů – populace, společenstva, ekosystémy 

a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek eko-

systému  

 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodno-

tí jejich význam a princip existence 

 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady na-

rušení rovnováhy ekosystému 

 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 
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 pracuje s mikroskopem a lupou, připraví jednoduchý mikroskopický preparát 

 pracuje s určovacími klíči a atlasy 

 dokáže rozčlenit vybrané živočichy a rostliny 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- porovnává vnější a vnitřní stavbu rostlin-

ného těla 

- odvodí na základě pozorování jeho uspo-

řádání od buňky přes pletiva k orgánům 

- poznává a zařazuje běžné druhy mecho-

rostů a kapraďorostů 

Vyšší rostliny – rostliny vý-

trusné 

Mechy, kapradiny, plavuně 

Rhyniophyta 

Mechorosty : játrovky, mechy 

Kapraďorosty : plavuně, přeslič-

ky, kapradiny 

Soustavy pletiv rostlinných těl 

OSV - rozvoj schopnosti 

poznávání, řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti 

 

Z – fosilní paliva 

- poznává a zařazuje naše jehličnany 

- dodržuje zásady chování v lesním eko-

systému 

- zná význam lesa a jeho ochrany 

Vyšší rostliny – rostliny naho-

semenné 

Nahosemenné rostliny 

Jehličnany 

 

EV – ekosystémy, ochrana 

přírody 

 

 

Pč – dřevo a jeho zpracování 

Z – lesy v ČR 

- rozlišuje a porovnává vnější a vnitřní 

stavbu 

- objasní na základě pozorování projevy 

živočichů v přírodě 

- uplatňuje zásady bezpečného chování 

ve styku s živočichy 

- vysvětlí první pomoc při uštknutí hadem. 

- určuje vybrané skupiny ptáků 

- zařazuje do ekosystémů 

- rozlišuje hospodářsky významné druhy 

- pozná vybrané zástupce obratlovců 

Vyšší živočichové 

Třídění organizmů 

Strunatci 

Obratlovci  

paryby 

ryby 

obojživelníci – ocasatí, bezocasí 

plazi – želvy, krokodýli, šupinatí 

Ptáci – běžci, plavci, letci 

Vybraní ptáci ekosystémů 

  

D – rybníkářství 

Z – rozšíření organizmů, migrace 

- uvede praktické příklady funkcí jednotli-

vých orgánů rostlinných těl a jejich vzta-

hu v rostlině jako celku 

- vysvětlí fyziologické procesy rostlin (fo-

tosyntéza, dýchání, růst, rozmnožování) 

- pozná vybrané zástupce rostlin 

- určuje a rozlišuje skupiny rostlin pomocí  

Vyšší rostliny 

Krytosemenné rostliny 

Opylení 

Oplození 

Vývoj plodu 

Třídění krytosemenných rostlin : 

dvouděložné 

OSV – hodnoty, postoje, 

praktická  

 

Pč – osivo a sadba, polní plodiny 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

atlasu 

- průběžně dodržuje základní pravidla bez-

pečné práce a chování při poznávání živé 

přírody 

- průběžně aplikuje praktické metody po-

znávání přírody osvojené v přírodopisu 

(mikroskopování, práce s lupou, určovací 

klíče, atlasy, využití multimedií) 

-jednoděložné 

Příroda a její ohrožení 

Ochrana přírody 
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Ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy  
 

OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA 

 

 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska 

dědičnosti 

 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě  a příklady vlivu prostředí na utváření 

organismů 

 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

 

 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednot-

livých orgánů 

 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje 

je do hlavních taxonomických skupin 

 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na pří-

kladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného cho-

vání ve styku s živočichy 

 

ZÁKLADY EKOLOGIE 

  

 uvede příklady výskytu organizmů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

 rozlišuje a uvede příklady systémů organizmů – populace, společenstva, ekosystémy 

a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek eko-

systému  

 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodno-

tí jejich význam a princip existence 

 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady na-

rušení rovnováhy ekosystému 

 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

  

 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé 

přírody 

 

BIOLOGIE ČLOVĚKA 

 

 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vy-

světlí jejich vztahy 

 orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka 
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8. ročník – dílčí výstupy  Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- objasní dvě varianty vzniku člověka – 

stvoření podle bible a Darwinova vývo-

jová teorie 

- vyjmenuje ve správném pořadí vývojové 

stupně člověka 

- rozliší biologické znaky 

- rozpozná lidské rasy dle biologických 

znaků 

- objasní stavbu orgánů a orgánových sou-

stav lidského těla 

- vysvětlí funkci orgánů a orgánových sou-

stav lidského těla 

- objasní vznik a vývin jedince od početí až 

do stáří 

- posoudí význam péče o jednotlivé orgá-

nové soustavy 

Člověk 

Původ a vývoj člověka 

Lidské rasy 

Soustava kosterní a pohybová 

Soustava trávicí 

Soustava dýchací 

Soustava vylučovací 

Soustava rozmnožovací 

Soustava kožní 

Soustava smyslová a nervová 

Soustava žláz s vnitřním vymě-

šováním 

EGM – Objevujeme Evro-

pu a svět (lidské rasy) 

 

Ch – voda, vzduch, oxidy 

Tv – význam posilování a udržování 

kondice, prevence civilizačních chorob 

D – vývoj člověka 

- vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlav-

ního rozmnožování a jeho význam 

z hlediska dědičnosti 

- uvede příklady dědičnosti v praktickém 

životě 

- uvede příklady vlivu prostředí na utváření 

organizmu 

Základy genetiky   

- rozlišuje a porovnává vnější a vnitřní 

stavbu těla savců 

- objasní na základě pozorování projevy 

savců v přírodě 

- uvede příklady chovu domestikovaných 

savců 

- uplatňuje zásady bezpečného chování 

ve styku se živočichy 

Savci 

Vývoj savců 

Stavba těla savců 

Členění těla savců 

Orgánové soustavy savců : 

soustava tělního pokryvu 

soustava opěrná a pohybová 

soustava trávicí 

EV – ekosystémy, ochrana 

přírody 

 

Z - biosféra 
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8. ročník – dílčí výstupy  Učivo  Průřezová témata Poznámky 

soustava dýchací 

soustava cévní 

soustava vylučovací 

soustava rozmnožovací 

soustava nervová 

soustava smyslová 

Zjednodušený přehled třídění 

savců – řády 

Savci našich ekosystémů 

Biomy a jejich savci 
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Ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy  
 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života 

 rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím ur-

čovacích pomůcek 

 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 

 rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků 

 uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 

mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich dopro-

vodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi 

ZÁKLADY EKOLOGIE 

  

 uvede příklady výskytu organizmů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

 rozlišuje a uvede příklady systémů organizmů – populace, společenstva, ekosystémy 

a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek eko-

systému  

 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodno-

tí jejich význam a princip existence 

 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady na-

rušení rovnováhy ekosystému 

 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

  

 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé 

přírody 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- vysvětlí stavbu země Země – planeta 

Vznik Země 

Vnitřní uspořádání Země 

Postavení Země ve vesmíru 

 Z – planeta Země 

- rozpozná podle charakteristických vlast-

ností vybrané nerosty a horniny 

- zhodnotí praktický význam nerostů 

a hornin 

Minerály a horniny 

Vznik, vlastnosti, třídění, význam 

a využití 

Prvky 

Sulfidy 

Halogenidy 

Oxidy, hydroxidy 

Uhličitany 

Sírany 

Křemičitany 

Minerály organického původu 

Horniny : 

vyvřelé  - hlubinné, výlevné 

usazené  - úlomkovité, organo-

genní, chemické 

přeměněné 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání 

Ch – oxidy, halogenidy, soli, stavební 

pojiva 

F – vlastnosti látek a jejich praktické 

využití, elektřina a magnetizmus 

Z – zvětrávání, sopečná činnost, pohoří 

a  jejich stavba 

 

- rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 

geologických dějů 

- vysvětlí děj vrásnění, zemětřesení, so-

pečná činnost 

- posoudí nebezpečí těchto dějů pro člově-

ka 

Utváření zemského povrchu 

Vnitřní geologické děje  

Poruchy zemské kůry 

Vrásy, zlomy 

Kerné pohyby 

Vrásnění 

Zemětřesení 

Sopečná činnost 

Pohyby litosférických desek 

Vnější geologické děje 

Zvětrávání 

EV – ekosystémy  

 

 

Ch – chem. zvětrávání 

Z – vznik pohoří, sopky a zemětřesení 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- porovná význam půdotvorných činitelů 

pro vznik půdy 

- rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy 

v naší krajině 

Půdy – vznik, složení, typy, 

význam 

Působení gravitace 

Činnost vody 

Podzemní voda 

Činnost moře 

Činnost ledovců 

Činnost větru 

Činnost organismů a člověk 

EV – základní podmínky 

života 

Z – půdy 

Pč – vlastnosti půd 

 

- rozlišuje jednotlivá geologická období 

podle charakteristických znaků 

- vysvětlí geologický vývoj a stavbu území 

České republiky 

Dějiny Země 

Geologická období 

Geologická stavba území České 

republiky – Český masiv, Karpa-

ty 

EV – Vztah člověka 

k prostředí ( náš region) 

Z – vznik Země a její vývoj 

 

- rozliší živé a neživé složky životního 

prostředí 

- objasní základní princip existence každé-

ho ekosystému 

- vysvětlí podstatu jednoduchých potrav-

ních řetězců z různých ekosystémů 

a zhodnotí jejich význam 

- zhodnotí kladný i záporný vliv člověka 

na životní prostředí 

- uvede příklady narušení rovnováhy 

v ekosystému ve svém okolí i ve světě 

- uvede význam vlivu podnebí a počasí na 

rozvoj různých ekosystémů a charakteri-

zuje mimořádné události způsobené vý-

kyvy počasí a dalšími přírodními jevy, je-

jich doprovodné jevy a možné dopady i 

ochranu před nimi 

Základy ekologie a životního 

prostředí 

Životní prostředí a člověk 

Krajina a její přetváření 

Přírodní zdroje a jejích  využívá-

ní 

Negativní vlivy lidské činnosti na 

pedosféru 

Voda a její ochrana 

Ovzduší a jeho ochrana 

Ekologické katastrofy a jejich 

předcházení 

Chráněná území 

Podnebí a počasí ve vztahu 

k životu - význam vody a teploty 

prostředí pro život, ochrana 

a využití přírodních zdrojů, vý-

EGM – Evropa a svět nás 

zajímá (globální problémy 

lidstva) 

EV – Lidské aktivity a pro-

blémy ŽP 

VDO –  Formy participace 

občanů (aktivní přístup 

k ochraně ŽP) 

OSV – hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

 

 

 

 

 

 

Pč – aktivní přístup k čistotě v okolí ško-

ly 

Ov – ochrana přírodního a kulturního 

bohatství, UNESCO 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

znam 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 

 

 

 

 

 

 

EV – Vztah člověka 

k prostředí  
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5.6.4 Zeměpis 

 

 

Charakteristika vzdělávacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis má komplexní charakter. Rozvíjí orientaci 

v geografickém prostředí, poznávání hlavních geografických objektů a jevů – souvislosti mezi 

nimi, používání základních geografických pojmů. Získávání a rozvíjení dovedností pracovat 

s plány, mapami, atlasy, se zdroji informací (internet). Rozvíjí aktivní přístup k ochraně ži-

votního prostředí. Podporuje zájem o poznávání vlastní země jako nedílnou součást životního 

způsobu člověka. 

 

Časová dotace:  6. ročník  -  2 hodiny týdně 

                         7. ročník  -  1 hodina týdně 

                         8. ročník  -  2 hodiny týdně  

9. ročník  -  1 hodina týdně + využití k posílení DČD Seminář ze zeměpi-

su -1 hodina týdně 

 

Výuka probíhá většinou ve třídách, někdy ve specializované učebně zeměpisu, počítačové 

učebně, kde využíváme dostupné výukové programy. Pracujeme v terénu (exkurze, zeměpisná 

cvičení, práce s mapou). Výuka je realizována také prostřednictvím krátkodobých projektů – 

Den Země, Den Evropy. 

 

Do vyučovacího předmětu zeměpisu jsou zařazena průřezová témata: Výchova demokratic-

kého občana, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální a Multikulturní výchova, Vý-

chova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 
 vytváříme a rozvíjíme zájem žáků o poznávání okolí svého domova, poznávání svého 

regionu, své vlasti, poznávání cizích zemí 

 podporujeme osobní aktivní přístup (zájem o turistiku) 

 učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, přírodních jevů a lid-

ských výtvorů 

 učíme žáky vyhledávat, shromažďovat, třídit, porovnávat informace, používat odbor-

nou terminologii, nalézat souvislostí mezi získanými poznatky a využitím v praxi 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře 

a na internetu 

 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
 

 klademe důraz na kulturní úroveň mluveného i písemného projevu 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 
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 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny a stanovených 

pravidel chování na mimoškolních akcích 

 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 
 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

 učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z příro-

dovědných zákonů 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 

 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 
 podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování 

 podporujeme začlenění do kolektivu, volíme různé formy práce 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismus 

 průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině 

 učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky 

a dospělými 

 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ  

 

 vedeme žáky k poznání možností praktického využití geografických dovedností a zna-

lostí 

 vedeme žáky k aktivní ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minu-

losti i současnosti 

 vytváříme a upevňujeme v žácích pocit zodpovědnosti za předávání duchovního, kul-

turního a materiálního bohatství dalším generacím 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a životního prostředí 

 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 
 učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování, měření a získaná da-

ta zpracovávat a vyhodnocovat 

 v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technolo-

gie, postupy, pomůcky a techniku 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profe-

semi s blízkým vztahem k zeměpisu 

 seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v rámci 

Evropské unie 
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Ročník: 6. 

 

Očekávané výstupy 

 
GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 

 

 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kar-

tografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších infor-

mačních zdrojů 

 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou termi-

nologii 

 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité 

pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, ro-

zeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině 

 vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) 

mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, 

objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu 
 

 

 PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 
 

 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními 

tělesy sluneční soustavy 

 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Ze-

mě na život lidí a organismů 

 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost 

a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu 

 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu 

a na lidskou společnost 
 

 

REGIONY SVĚTA 
 

 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraniče-

ní a lokalizaci regionů světa 

 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, 

srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, poli-

tické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých 

světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států 

 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 

a co je příčinou zásadních změn v nich 
 

 TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE 
 

 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 
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 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje 

v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných udá-

lostech 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- objasní postavení Slunce ve vesmíru 

a popíše planetární systém a tělesa slu-

neční soustavy 

- charakterizuje polohu, povrch, pohyby 

Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce 

- aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční 

soustavě v pohledu na zemské těleso 

- orientuje se na hvězdné obloze 

- rozumí pojmům: planeta, hvězda, planet-

ky, měsíce, meteorická tělesa, komety, 

Galaxie, cizí galaxie 

 

 

Postavení Země ve vesmíru 

Vesmír a hvězdy 

Slunce a sluneční soustava 

Měsíc – přirozená družice Země 

Země jako vesmírné těleso 

Vývoj o poznání vesmíru, vý-

zkum vesmíru 

 

 

OSV – řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti 

EV – základní podmínky 

života 

 

 

 

- 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  

- vysvětlí podstatu polárního dne a noci 

- dokáže v praxi využít znalosti o jarní 

a podzimní rovnodennosti, o zimním 

a letním slunovratu v praxi 

 

 

 

 

 

 

Tvar a pohyby planety Země 

Tvar a rozměry Země 

Pohyby Země 

Důsledky pohybů Země 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- používá glóbus jako zmenšený a zjedno-

dušený model planety Země 

k demonstraci rozmístění oceánů, konti-

nentů a základních tvarů zemského po-

vrchu 

- používá různé druhy plánů a map, umí je 

orientovat, přepočítávat vzdálenosti podle 

různých měřítek 

- seznámí se se znázorněním výškopisu 

a polohopisu na mapách 

- prokáže aktivní znalost smluvených zna-

ček, vrstevnic, výškových kót, nadmořské 

výšky  

- vyhledá potřebné informace v mapových 

atlasech, orientuje se v jejich obsahu 

a rejstřících 

- pracuje s turistickou mapou 

- používá zeměpisnou síť               

- vysvětlí příčiny rozdílného času jednotli-

vých míst na Zemi, pochopí účel časo-

vých pásem a úlohu hlavního a 180. po-

ledníku pro určování času na Zemi 

- rozumí pojmům: poledník, místní poled-

ník, hlavní poledník, rovnoběžka, zemský 

rovník, zeměpisná síť, obratníky, polární 

kruh, datová mez 

 

 

Glóbus a mapa 

Globus a mapa 

Poledníky a rovnoběžky 

Určování zeměpisné polohy 

Časová pásma 

Druhy plánů a map, jejich měřít-

ko 

Obsah a grafika map, výškopis, 

polohopis, vysvětlivky (mapový 

klíč) 

Orientace plánu a mapy  

Práce s atlasem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

OSV – řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti 

 

 

 

M – měřítko mapy 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- seznámí se s pojmem krajinná sféra, apli-

kuje poznatky o jejích složkách 

- vysvětlí pojmy: litosféra, atmosféra, hyd-

rosféra, pedosféra, biosféra 

- uvede základní poznatky vztahující se 

k jednotlivým sférám (aplikuje tyto po-

znatky při hodnocení přírodních jevů) 

- popíše vnitřní stavbu Země, vyjmenuje 

základní části oceánského dna, uvede ty-

py pohoří podle vzniku, uvede vnitřní 

a vnější činitele utvářející zemský povrch 

- porozumí a vyhledá na mapách pojmy: 

oceán, moře, pohyby mořské vody, vodní 

toky, ledovce, podpovrchová voda, bez-

odtokové oblasti, jezera, bažiny, umělé 

vodní nádrže 

- vysvětlí pojem vnitřní a okrajové moře, 

průliv a průplav, záliv, poloostrov, ostrov 

- vysvětlí rozdíl mezi počasím a podnebím, 

vyjmenuje podnebné pásy 

- popíše složení půdy, půdní typy a druhy 

a jejich hospodářské využití, rozumí 

pojmům mateční hornina, humus, eroze 

půdy 

- vysvětlí význam, využití a ochranu půdy, 

příčiny úbytku půdy na světě 

- objasní uspořádání bioty v závislosti 

na zeměpisné šířce a nadmořské výšce 

- vymezí geografická šířková pásma 

na Zemi, vyhledá typické zástupce  

 

Krajinná sféra 

Krajinná sféra Země a její složky 

Litosféra  

Stavba Země   

Dno oceánů   

Zemětřesení a sopečná činnost 

Vznik pohoří  

Vnější činitelé – proces zvětrává-

ní                       

Typy krajiny, výškové stupně 

v krajině 

Atmosféra  

Vzdušný obal Země 

Počasí, podnebí  

Podnebné pásy  

Oběh vzduchu v atmosféře 

Ochrana ovzduší 

Hydrosféra  

Vodní obal Země 

Oceány a moře 

Vlastnosti a pohyby mořské vody 

Vodstvo na pevnině  

Pedosféra  

Půdní obal Země 

Vznik a složení půdy 

Půdní typy, půdní druhy  

Biosféra  

Organismy a jejich prostředí 

Rostlinná pásma (tropické lesy, 

savany, pouště polopouště, sub-

 

EV – ekosystémy – znečiš-

ťování vod a čistota ovzdu-

ší 

EV – základní podmínky 

života 

EV – Vztah člověka k ŽP 

 

 

 

 

Př - ekologie 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- seznámí se s vlivy člověka na přírodní 

prostředí 

tropická biota, stepi a lesostepi, 

lesy mírného pásu, tundry, polár-

ní pustiny, život v mořích a oceá-

nech 

Výšková stupňovitost v krajině 

Vliv člověka na přírodní prostře-

dí, přírodní krajiny, životní pro-

středí 

 

 

- určí geografickou polohu jednotlivých 

oceánů, světadílů podle zeměpisných 

souřadnic i z hlediska polohy na zem-

ských polokoulích a v podnebných pá-

sech 

- porovná rozlohu jednotlivých oceánů 

a světadílů 

- popíše a srovnává při interpretaci obecně 

zeměpisných map členitost a typické 

znaky přírodních poměrů jednotlivých 

oceánů, světadílů  

- dokáže na mapě lokalizovat významné 

geografické pojmy, s kterými se seznámí 

- provede regionalizaci v jednotlivých svě-

tadílech, vytyčí společné znaky daného 

regionu a provede porovnání jednotlivých 

regionů  

- vyhledá a provede stručnou charakteristi-

ku nejvýznamnějších států jednotlivých 

oblastí 

 

 

Zeměpis světadílů a oceánů 

Zeměpis světadílů 

Afrika, Austrálie 

Poloha rozloha 

Povrch a vodstvo 

Podnebí 

Rostlinstvo a živočišstvo 

Nerostné suroviny 

Obyvatelstvo 

Oblasti Afriky a Austrálie 

 

 

 

MKV – Etnický původ – 

rovnocennost všech 
etnických skupin a kul-
tur, 
projevy rasové nesná-
šenlivost 
 

 

Př – lidská populace, rasy,  HIV 

D – nejstarší osídlené oblasti, význam 

objevných plaveb, obchod s cizími ze-

měmi 

Ov – lidská práva 

Cj – základní konverzační témata, světo-

vé jazyky 

M – rozbor grafů 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- zopakuje si probírané učivo, systematicky 

si utřídí poznatky a vytvoří si celkový 

náhled na geografické učivo   

                                                 

 

Závěrečné opakování, terénní 

výuka a exkurze 
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Ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy 

 
REGIONY SVĚTA 

 

 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraniče-

ní a lokalizaci regionů světa 

 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, 

srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, poli-

tické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých 

světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států 

 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 

a co je příčinou zásadních změn v nich 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- vyhledá rozlohu světadílu, krajní body 

pevniny 

- na mapě ukáže významné ostrovy, polo-

ostrovy, zálivy, průlivy, průplavy 

- popíše polohu a povrch Ameriky, vyhle-

dá na mapě nejdelší pohoří, činné sopky, 

nejvyšší vrcholy, nížiny 

- zhodnotí vodstvo Ameriky, úmoří, moře 

a oceány, které Ameriku obklopují, vy-

hledá významné veletoky, jezera (uvede, 

do kterých oceánů se vlévají) 

- vyjmenuje podnebné a vegetační pásy 

Ameriky, uvede rostliny a živočichy ty-

pické pro jednotlivé pásy 

- vyhledá základní údaje o obyvatelstvu 

(původní obyvatelstvo, přistěhovalci, 

hustota obyvatelstva, významná sídla, ra-

sy, kultura, jazyky, rozmístění obyvatel-

stva, sídla) 

- na mapě ukáže hlavní oblasti těžby ne-

rostných surovin 

- vyjmenuje nejvýznamnější hospodářsky 

pěstované plodiny, 

- uvede hlavní průmyslové oblasti a porov-

ná hospodářskou vyspělost vybraných 

států 

- vyjmenuje a na mapě ukáže státy Severní, 

Střední a Latinské Ameriky, jejich hlavní 

města, využívá získaných znalostí k cha-

rakteristice jednotlivých států z hlediska 

 

Zeměpis světadílů 

Amerika 

Zeměpisná poloha a rozloha svě-

tadílu 

Geografické rozdělení světadílu 

Členitost amerického kontinentu 

Povrch 

Vodstvo 

Podnebí 

Vegetace a rostlinstvo 

Obyvatelstvo 

Nerostné suroviny 

Průmysl 

Zemědělství 

Oblasti Ameriky 

Severní Amerika 

Kanada, USA 

Střední Amerika 

Mexiko, Středoamerické země, 

Karibské státy 

Jižní (Latinská) Amerika 

Andské státy, Brazílie, země Již-

ního rohu 

 

 

MKV – Etnický původ – 

rovnocennost všech 
etnických skupin a kul-
tur, 
projevy rasové nesná-
šenlivosti 
OSV - Rozvoj schopností 

poznávání -  cvičení do-

vedností zapamatování, 

řešení problémů; dovednos-

ti pro učení a studium 

EV – Lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí – 

ochrana přírody a kultur-

ních památek 

 

 
Př – lidská populace, rasy, HIV 

D – nejstarší osídlené oblasti, význam 

objevných plaveb, obchod s cizími ze-

měmi 

Ov – lidská práva 

Cj – základní konverzační témata, světo-

vé jazyky 

M – rozbor grafů 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

přírodních i hospodářských podmínek 

 

- vyhledá rozlohu největšího světadílu, určí 

polohu světadílu, krajní body asijské 

pevniny 

- na mapě ukáže významné ostrovy, polo-

ostrovy, zálivy, průlivy 

- popíše povrch Asie, vyhledá na mapě 

nejvýznamnější nížiny a pohoří, nejvyšší 

hory, sopky 

- zhodnotí vodstvo Asie, úmoří, oceány 

a moře, které Asii omývají, vyhledá vý-

znamné veletoky a jezera (uvede, do kte-

rých oceánů se vlévají) 

- vyjmenuje podnebné pásy, vysvětlí po-

jem: monzun, tajfun; uvede, které oblasti 

Asie monzun nejvíce ovlivňuje 

- vyjmenuje vegetační pásy, uvede typické 

rostliny a živočichy každého pásu 

- vyhledá základní údaje o obyvatelstvu 

(rozmístění obyvatelstva, kultura, největší 

sídla), porovná počet obyvatel Číny 

s ostatními státy Asie, uvede nejrozšíře-

nější náboženství a vyjmenuje hlavní ja-

zykové skupiny 

- na mapě ukáže významná naleziště ne-

rostných surovin 

- uvede významné hospodářsky pěstované 

rostliny, zhodnotí význam zemědělství 

- zhodnotí hlavní průmyslové oblasti 

- vyjmenuje oblasti, na které lze Asii roz-

 

Zeměpis světadílů 

Asie 

Zeměpisná poloha a rozloha svě-

tadílu 

Geografické rozdělení světadílu 

Členitost Asie 

Povrch 

Vodstvo 

Podnebí 

Vegetace a rostlinstvo 

Obyvatelstvo 

Nerostné bohatství, těžba surovin 

Průmysl, nejvyspělejší státy, asij-

ští tygři 

Zemědělství 

Oblasti (regiony) Asie 

Východní Asie 

Jihovýchodní Asie 

Jižní Asie 

Jihozápadní Asie 

Střední Asie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – Lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí – 

ochrana přírody a kultur-

ních památek 

OSV - Řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti  

 

 
D – nejstarší osídlené oblasti, vznik prv-

ních měst, oblasti starých civilizací 

M – rozbor grafů 

Ch – chemický průmysl, petrochemie 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

dělit, uvede, které státy do oblasti patří 

a co je pro danou oblast typické 

z hlediska přírodních i hospodářských 

podmínek 

 

 

 

 

 

- určí geografickou polohu jednotlivých 

oceánů, světadílů podle zeměpisných 

souřadnic i z hlediska polohy na zem-

ských polokoulích a v podnebných pá-

sech 

- porovná rozlohu jednotlivých oceánů 

a světadílů 

- popíše a srovnává při interpretaci obecně 

zeměpisných map členitost a typické 

znaky přírodních poměrů jednotlivých 

oceánů, světadílů  

- charakterizuje význam a hospodářské 

využití oceánů a jednotlivých světadílů 

- seznamuje se s ekologickou problemati-

kou moří a oceánů 

- určí geografickou polohu a vyhledá 

na mapách polární oblasti 

- uvede význam Arktidy a Antarktidy  

- seznámí se s globálními problémy, které 

těmto oblastem hrozí 

- posoudí význam mezinárodní politické 

a vědecké spolupráce při výzkumu a vyu-

žívání polárních oblastí 

 

 

Zeměpis světadílů a oceánů 

Světové oceány  

Atlantský oceán 

Tichý oceán 

Indický oceán 

Severní ledový oceán 

Jižní oceán 

Polární oblasti – Arktida, Antark-

tida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti 

EV- Lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí  

 

 
D – objevné cesty, dobývání pólů 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- zopakuje si probírané učivo, systematicky 

si utřídí poznatky, a vytvoří si celkový 

náhled na geografické učivo                                                   

 

Závěrečné opakování 
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Ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy 

 
REGIONY SVĚTA 

 

 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraniče-

ní a lokalizaci regionů světa 

 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, 

srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, poli-

tické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých 

světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států 

 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 

a co je příčinou zásadních změn v nich 

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy 

 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regio-

nu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším 

územním celkům 

 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, 

lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu 

 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní ob-

lasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit 

 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových, mezinárodních 

a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- na mapě ukáže hranici mezi Asií a Evro-

pou, vyhledá krajní body Evropy, odhad-

ne rozlohu a členitost Evropy (porovná 

s ostatními světadíly) 

- objasní důležité mezníky geologického 

vývoje Evropy, na mapě ukáže největší 

nížiny, pohoří, nejvyšší vrcholy  

- zhodnotí vodstvo Evropy, úmoří, oceány 

a moře, které Evropu omývají, vyhledá 

nejdelší evropské veletoky a další vý-

znamné řeky, jezera, ledovce, průlivy 

a průplavy 

- vyjmenuje podnebné pásy, do kterých 

Evropa zasahuje, porovná množství srá-

žek a teploty v těchto pásech 

- vyjmenuje hlavní vegetační pásy Evropy, 

uvede příklady typických zástupců z rost-

linné a živočišné říše 

- na mapě vyhledá ložiska nerostných su-

rovin 

- uvede hlavní hospodářsky pěstované rost-

liny, zhodnotí zemědělskou výrobu 

- vyjmenuje hlavní průmyslové oblasti 

Evropy 

- vyhledá základní údaje o obyvatelstvu 

(rozmístění obyvatelstva, kultura, největší 

sídla), vyjmenuje hlavní jazykové skupi-

ny, vysvětlí pojmy: migrace, urbanizace, 

aglomerace a konurbace 

- zjistí, kterými oblastmi Evropy se pře-

 

Zeměpis světadílů 

Evropa 

Zeměpisná poloha Evropy 

Členitost evropské pevniny 

Povrch   

Vodstvo 

Podnebí Evropy 

Rostlinstvo a živočišstvo 

Nerostné suroviny  

Průmysl, zemědělství 

Obyvatelstvo a osídlení Evropy 

Doprava 

Cestovní ruch 

Ekonomické a vojenské organi-

zace v Evropě 

Oblasti Evropy 
 Východní Evropa 

 Severní Evropa 

 Jižní Evropa 

 Jihovýchodní Evropa 

 Západní Evropa 

 Střední Evropa 

  

 

 

 

OSV - Řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti -

zvládání učebních problé-

mů vázaných na látku 

předmětu 

EGM – Objevujeme Evro-

pu a svět – život 

v mezinárodním prostoru, 

EU 

VDO – Formy participace 

občanů v politickém životě  

- volební systémy, politika 

a demokratické volby  

 

 
Př – ochrana přírody 

M – porovnávání údajů, práce s daty 

D – vývoj osídlení, vznik prvních měst, 

průmyslová revoluce, historické osob-

nosti, technické objevy, 

urbanizace, rozvoj vzdělanosti – univer-

zity a kláštery, obchod s cizími zeměmi 

Cj – mezinárodní jazyky, základní kon-

verzační témata 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

pravuje nejvíce zboží (a jakými doprav-

ními prostředky) 

- na mapě vyhledá hlavní turistická centra 

Evropy 

- uvede ekonomická a vojenská uskupení     

      v Evropě 

 

 

- vysvětlí pojmy: poloha, rozloha a tvar ČR 

- zhodnotí postavení ČR v Evropě, vývoj 

ČR 

- vysvětlí vznik a vývoj reliéfu 

- uvede typy reliéfu, které v ČR převládají, 

vysvětlí, jak se Český masív a Karpaty 

měnily v jednotlivých geologických ob-

dobích, zařadí jednotlivá pohoří pomocí 

mapy do horopisných celků, vysvětlí, čím 

je ovlivněno rozložení teplot a srážek 

v ČR, 

- zjistí, uvede minimální a maximální na-

měřené hodnoty a zhodnotí jejich využití 

- vysvětlí rozdíl mezi půdními typy a půd-

ními druhy (porovná jejich využití a roz-

místění) 

- vyjmenuje hlavní floristické oblasti 

a výškové stupně rostlinstva v ČR 
- vyhledá pomocí mapy chráněná území 

ČR 

- zjistí počet obyvatel ČR podle posledního 

sčítání, vysvětlí pojmy: porodnost, úmrt-

nost, přirozený přírůstek obyvatelstva 

 
ČR přírodní podmínky 

Poloha, rozloha a tvar ČR 

Povrch a jeho členění - vznik a 

vývoj reliéfu, 

Horopisné celky 

Podnebí - teploty a srážky, pod-

nebné oblasti 

Vodstvo 

Půdy 

Rostlinstvo a živočišstvo 

Ochrana přírody 
ČR obyvatelstvo 

Základní údaje o obyvatelstvu, 

počet obyvatelstva, hustota zalid-

nění, přirozený přírůstek 

Rozdělení obyvatelstva, věková 

skladba, národnostní složení, 

zaměstnanost 

Sídla, funkce měst 
 

 

 

 

 

EGM – Evropa a svět nás 

zajímá - naši sousedé 

v Evropě 

VDO – Občan, občanská 

společnost a stát - principy 

soužití s minoritami 

MKV – Etnický původ – 

postavení národnostních 

menšin 

OSV - Rozvoj schopností 

poznávání -  cvičení do-

vedností zapamatování, 

řešení problémů; dovednos-

ti pro učení a studium 

 

 
Př – geologická stavba ČR, fosilní pali-

va, produkty zemědělské výroby 

F – typy elektráren 

M – porovnávání údajů, práce s daty 

Čj – významné osobnosti, nářečí 

Ch – využití nerostných surovin 

D – vývoj osídlení, vznik prvních měst, 

průmyslová revoluce, historie regionů 

Rv – tradice a zvyky 

Ov – lidská práva, ústava, parlamentní 

volby 

Inf – práce s daty, informační zdroje 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

a urbanizace 

- rozdělí obyvatelstvo podle pohlaví, věku, 

ekonomické aktivity 

- zjistí a uvede, které národnosti a národ-

nostní menšiny se vyskytují na území ČR 

 

 

 

- zopakuje si probírané učivo, systematicky 

si utřídí poznatky a vytvoří si celkový 

náhled na geografické učivo 

 

 

Závěrečné opakování 
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Ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy 

 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regio-

nu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším 

územním celkům 

 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, 

lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu 

 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní ob-

lasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit 

 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových, mezinárodních 

a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států 

 

 

SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

 

 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, 

strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech 

mozaiku multikulturního světa 

 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné zá-

kladní geografické znaky sídel 

 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje 

na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit 

 porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odliš-

ných znaků 

 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a poli-

tické problémy v konkrétních světových regionech 

 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na kon-

krétních příkladech specifické znaky a funkce krajin 

 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 

rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských 

vlivů na životní prostředí 

 

 

 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE 
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 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 

 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje 

v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných udá-

lostech 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- vysvětlí přírodní podmínky ČR, zhodnotí 

obyvatelstvo ČR 

- vyjmenuje kraje ČR, uvede významná 

sídla a zhodnotí funkci těchto měst 

- zhodnotí hospodářství ČR a mezinárodní 

spolupráci 

- uvede hlavní průmyslová odvětví ČR, 

na mapě ukáže nejvýznamnější průmys-

lové zóny 

- porovná význam různých příkladů chovu 

hospodářských zvířat, vyjmenuje hlavní 

hospodářsky pěstované plodiny 

- vyjmenuje druhy dopravy, zhodnotí jejich 

význam, problémy 

- posoudí význam služeb, uvede, 

co do skupiny služeb řadíme, 

- na mapě ukáže nejvyhledávanější místa 

z hlediska cestovního ruchu 

- uvede příklady výrobků (surovin), které 

mají hlavní podíl na exportu a import 

- vyjmenuje regiony ČR 

- zhodnotí přírodní poměry, obyvatelstvo, 

hospodářství jednotlivých regionů 

- porovná region, ve kterém žije, s jinými 

regiony (pro porovnání podobností a od-

lišností využije získané znalosti z přírod-

ních a hospodářských podmínek ČR 

 

 

 

 

ČR přírodní podmínky, 

ČR obyvatelstvo a sídla 

ČR hospodářství 

Struktura hospodářství a meziná-

rodní spolupráce 

Průmysl - průmysl paliv a ener-

getiky, hutnický p., 

strojírenský p., chemický p., 

průmysl stavebních 

hmot a spotřební průmysl  

Zemědělství - chov hospodářské-

ho zvířectva, pěstování plodin 

a potravinářský průmysl 

Doprava - železniční, vodní, sil-

niční, letecká a potrubní doprava 

Služby, rekreace a cestovní ruch 

Zahraniční obchod 

Oblasti ČR 

Praha 

Středočeský kraj 

Jihočeský kraj 

Plzeňský kraj 

Karlovarský kraj 

Ústecký kraj 

Liberecký kraj 

Královéhradecký kraj, Pardubic-

ký kraj 

kraj Vysočina 

Jihomoravský kraj 

Olomoucký kraj 

 

EGM – Evropa a svět nás 

zajímá - naši sousedé 
v Evropě 
VDO - Formy participace 

občanů v politickém životě 

- obec jako základní jed-

notka samosprávy státu; 

 

 
D - historie regionu 

Čj – významné osobnosti 

M – práce s daty 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

- uvede polohu místního regionu v rámci 

republiky a zhodnotí výhody a nevýhody 

této polohy, uvede, se kterými regiony 

místní region sousedí 

- charakterizuje přírodní podmínky (po-

vrch, vodstvo, vegetaci, podnebí) místní-

ho regionu a porovná je s přírodními 

podmínkami jiných regionů 

- zhodnotí sociálně-ekonomickou situaci 

v regionu (porovná s celkovou sociálně-

ekonomickou situací v ČR) 

 

Zlínský kraj 

Moravskoslezský kraj 

 

Místní region 

Zeměpisná poloha 

Vztahy k okolním regionům 

Přírodní charakteristika 

Socioekonomická charakteristika 

 

  

 

 

 

 

Geografická exkurze na téma „Místní 

region“ 

 
 

- vypočítá přírůstek obyvatelstva na mode-

lových příkladech, zjistí a uvede příklady 

států s kladným a záporným přírůstkem, 

porovná tyto státy 

- vyhledá nejnovější údaje o počtu obyva-

telstva, uvede pravděpodobný budoucí 

vývoj 

- porovná rozmístění obyvatelstva na Zemi 

- vysvětlí pojmy: migrace, imigrace, emi-

grace 

 

Obyvatelstvo - sídla 

Obyvatelstvo světa a jeho početní 

růst 

Rozmístění obyvatelstva na Zemi 

Územní pohyb obyvatelstva 

Lidské rasy, národy, jazyky 

Náboženství ve světě 

Struktura obyvatelstva 

Městská sídla - proces urbanizace 

Územní struktura měst 

 

MKV – Etnický původ – 

různé způsoby života, od-

lišné myšlení a vnímání 

světa  

- Kulturní diference - zá-

kladní problémy sociokul-

turních rozdílů v České 

republice a v Evropě 

OSV - Řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti -

 
Cj – světové jazyky 

Př – lidská populace, lidské rasy, podvý-

živa a hlad, AIDS, HIV 

D – nejstarší osídlené oblasti, demogra-

fická revoluce  

Ov – lidská práva 

Inf – práce s daty, informační zdroje 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- rozdělí obyvatelstvo podle ras, jazyků 

- vyjmenuje nejvýznamnější náboženství 

ve světě 

- rozdělí obyvatelstvo podle věku, pohlaví 

a ekonomické aktivity 

- porovná venkovská a městská sídla, je-

jich význam v minulosti a dnes 

- vysvětlí pojmy: urbanizace, aglomerace, 

konurbace, megalopole, uvede konkrétní 

příklady států, ve kterých se s těmito 

městskými sídly setkáváme 

- vysvětlí pojem: územní struktura měst; 

objasní, jakou úlohu plní různé části měs-

ta 

 

Funkce a rozmístění sídel 
 

zvládání učebních problé-

mů vázaných na látku 

předmětu 

 

 

- rozliší hlavní skupiny hospodářské čin-

nosti, vyjmenuje hospodářské systémy 

v minulosti a v dnešní době 

- vysvětlí rozdíly mezi jádrovými a peri-

ferními oblastmi, uvede příklady těchto 

oblastí 

- vyjmenuje různé typy zemědělství, uve-

de, ve kterých oblastech světa se s nimi 

setkáme, vybrané zemědělské plodiny za-

řadí do podnebných pásů, na mapě ukáže 

hlavní oblasti pěstování těchto plodin, 

uvede příklady různých chovů hospodář-

ských zvířat a zhodnotí jejich význam 

v různých částech světa 

- vyhledá a uvede hlavní rybolovné oblasti 

 

Světové hospodářství 

Světové hospodářství 

Jádrové a periferní oblasti 

Zemědělství - pěstování užitko-

vých plodin, chov hospodářských 

zvířat 

Rybolov a lesní hospodářství 

Průmysl - těžba nerostných suro-

vin, energetika, těžký průmysl, 

spotřební průmysl 

Doprava - úloha dopravy v hos-

podářství - železniční, silniční, 

letecká, vodní a potrubní doprava 

a doprava informací 

Služby obyvatelstvu 

 

OSV - Rozvoj schopností 

poznávání -  cvičení do-

vedností zapamatování, 

řešení problémů; dovednos-

ti pro učení a studium 

 

 
Př – produkty rostlinné a živočišné vý-

roby 

D – průmyslová revoluce, dělba práce, 

výměna zboží 

M – rozbor grafů 

Inf – práce s daty, informační zdroje  
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- na mapě ukáže hlavní oblasti těžby ne-

rostných surovin, posoudí jejich význam 

pro jednotlivá průmyslová odvětví 

- vyjmenuje hlavní průmyslová odvětví 

těžkého a spotřebního průmyslu 

- vyjmenuje druhy dopravy, porovná jejich 

význam (rozvoj) dříve a dnes 

- zhodnotí význam služeb pro obyvatelstvo 

- na mapě ukáže hlavní oblasti cestovního 

ruchu 

- vysvětlí pojmy: import, export, aktivní 

a pasivní obchodní bilance uvede nejdů-

ležitější centra světového obchodu a 

hlavní hospodářské organizace ve světě 

 

Cestovní ruch - hlavní oblasti 

cestovního ruchu 

Mezinárodní obchod 

Hlavní hospodářské organizace 

ve světě 
 

 

 

 

- rozdělí státy podle geografické polohy, 

rozlohy a lidnatosti 

- vyjmenuje příklady státních hranic a hle-

diska, která se uplatňují při jejích rozliše-

ní 

- zhodnotí politické formy států (republika, 

monarchie), vyhledá příklady, uvede, kte-

ré převládají v současném světě 

- vyjmenuje příklady nezávislých států, 

závislých států, unitárních států a federa-

tivních států - vysvětlí rozdíly mezi těmi-

to typy států 

- uvede typy politické moci ve státě a způ-

soby, jakými je politická moc uplatňová-

na 

 

Politický zeměpis 

Poloha, rozloha, lidnatost 

Státní hranice 

Státní zřízení 

Správní členění 

Způsob vlády 

Stupeň rozvoje států světa 

Mezinárodní politické organizace 

a seskupení 

Ohniska neklidu v současném 

světě 
 

 

VDO – Principy demokra-

cie jako formy vlády a způ-

sobu rozhodování - demo-

kracie jako protiváha dikta-

tury a anarchie 

EGM – Jsme Evropané - 
co Evropu spojuje a co ji 

rozděluje 
 – Objevujeme Evropu 

a svět   
 

 

 
M- zpracování statistických údajů 

Ov – státní zřízení, formy vlády, princi-

py demokracie 

 D – vznik států, politická mapa dnešní-

ho světa, příčiny válek, řešení konfliktů 

Inf – informační zdroje 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- rozdělí státy světa podle stupně hospo-

dářského rozvoje 

- uvede mezinárodní politické organizace 

a seskupení, jejichž součástí je i ČR, 

zhodnotí jejich význam 

- zhodnotí ohniska neklidu v současném 

světě, objasní hlavní příčiny konfliktů 

 

 

- na konkrétních příkladech doloží, jak 

narušené životní prostředí negativně pů-

sobí na zdraví člověka 

- vyjmenuje příklady nejzávažnějších glo-

bálních problémů současnosti 

- uvede, jakými konkrétními způsoby se 

lidé, mezinárodní organizace, nevládní 

organizace a instituce podílejí na ochraně 

životního prostředí 

- uvede příklady chráněných území v ČR 

- navrhne příklady výrobních postupů, še-

trných k životnímu prostředí 

- vysvětlí pojem: živelní pohroma; uvede 

příklady živelních pohrom 

- uvede hlavní zásady chování při vzniku 

živelních pohrom a kontakty (důležitá te-

lefonní čísla), kam se obrátit při nebezpe-

čí 

- uvede hlavní zdroje možných nebezpečí 

v regionu 

- uvede předměty, které patří do evakuač-

ního zavazadla 

 

Působení životního prostředí na 

člověka a lidskou 

společnost, ochrana životního 

prostředí 

Životní prostředí a naše zdraví 

Světové ekologické problémy 

Ochrana životního prostředí 

Moderní ochrana přírody 

Ekologická výroba 

Ochrana člověka při ohrožení 

zdraví a života 

Živelní pohromy 

Opatření, chování a jednání při 

nebezpečí živelních pohrom 

v modelových situacích 
 

 

EV- Lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí – 

zemědělství, průmysl 

a životní prostředí 

 

 
Př – ekologie, první pomoc 

Ch – chemické složení bojových plynů 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- zopakuje si probírané učivo, systematicky 

si utřídí poznatky a vytvoří si celkový 

náhled na geografické učivo  

 

 

Závěrečné opakování 
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5.7 Umění a kultura 

5.7.1 Hudební výchova 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

     Vzdělávací obsah je rozdělen do 4 složek:  

Vokální činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně-pohybové činnosti a Poslechové činnos-

ti. Vzdělávací obsah všech těchto složek se vzájemně prolíná a v konečné podobě tvoří kom-

plexní celek. Porozumění hudebnímu umění, aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich vyu-

žívání jako prostředku komunikace. 

Ve Vokálních činnostech je hlavním cílem práce s hlasem, rozvíjení pěveckého a mluvené-

ho projevu, rozšiřování hlasového rozsahu a rozvíjení  hudebního sluchu a představivosti, 

rozvíjení správných pěveckých návyků. 

V Instrumentálních činnostech se žáci seznamují s hrou na hudební nástroje v rámci svých 

možností a vyjadřování hudebních i  nehudebních představ pomocí hudebního nástroje.  

V Hudebně-pohybových činnostech jde o pohybové vyjádření hudby, reakce na znějící 

hudbu a pohybový doprovod znějící hudby, tance a gesta. 

Poslechové činnosti vedou žáky k vyslechnutí a pochopení hudby, hudebního díla  a jejího 

autora, seznámení s hudebními styly a žánry. 

Organizační vymezení - návštěvy koncertů populární i vážné hudby, besedy s poznáním hu-

debních nástrojů, pěvecké soutěže, vystoupení na Akademii 

 

     Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje v 1. – 5. ročníku na 1. stupni po 1 vyu-

čovací hodině a v 6., 7., 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně ve všech ročnících.  

 

     Výuka probíhá většinou v odborných učebnách Hv, kde využíváme materiálního vyba-

vení hudebními nástroji, přehrávači. Dále probíhá výuka mimo učebny a školu – zejména po-

slechové činnosti v sálech městského kulturního střediska.  

K hudebně - pohybovým činnostem využíváme tělocvičny školy. 

     Do Hudební výchovy jsou zařazena průřezová témata:  

Osobnostní a sociální výchova, Environmentální a Mediální výchova, Multikulturní výcho-

va. 

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
 

Vzdělávání v oblasti směřuje k :  

 pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 

nezbytného prostředku komunikace  

 chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti 

lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby, opírající se o subjektivně 

jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy;  k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kul-

tivování projevů a potřeb a k utváření  hierarchie hodnot 
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 spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání umě-

leckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu 

k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům 

a potřebám různorodých skupin, národů a národností 

 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu k světu, 

k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionální-

ho života 

 zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu na-

lézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném 

světě 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Hudební výchova pro I. stupeň 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 podporujeme tvořivost, samostatnost a aktivní dovednosti žáků v oblasti hudebního 

sluchu, zpěvních dovedností  

 vedeme žáky ke kultivaci své hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, 

smyslu pro rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představi-

vosti a fantazie 

 ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek 

k jejich získání 

 uplatňujeme individuální přístup k žákům 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme žáky v jejich aktivitách 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 učíme žáky různým vyjadřovacím hudebním technikám a použití vhodných prostředků  

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení hudebního vyjadřování 

 ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci posuzují hudební 

dění, učíme žáky vyhledávat informace vhodné k vytváření názorů v  současném hu-

debním světě 

 podporujeme moderní techniky při řešení problémů  

 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 učíme žáky porozumění hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím 

hudby, jednotlivých uměleckých epoch. 

 vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazy-

ka umění jako svébytného prostředku komunikace 

 učíme žáky naslouchat hudbě a vnímat hudební projevy druhých, jako nezbytný prvek 

účinné mezilidské komunikace, projevovat toleranci v hudbě a k hudebnímu projevu 

druhých 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ 

    

 učíme žáky podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti 

a úcty; přispívat k utváření dobrých mezilidských vztahů  

 pomáháme žákům získat vhled do hudební kultury české i jiných národů 

 vedeme k pochopení emocionálního působení hudby a jejím vlivem k vytváření mostů 

mezi lidmi 

 prohlubujeme u žáků jejich vztah k hudebnímu umění v celé oblasti hudební kultury 

 učíme žáky respektovat a kriticky hodnotit práci vlastní i ostatních 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 vedeme žáky k zaujímání vhodných postojů k hudbě ve všech jejích oblastech 

 vedeme žáky k chápání procesu umělecké tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování 

osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v současném světě, který je obklopuje 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich hudebním proje-

vům 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k aktivním hudebním činnostem 

 při výuce hudební výchovy vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 učíme žáky vhodně využívat psychohygienický účinek hudby, relaxaci 

 vedeme žáky k správnému zacházení s dostupnými hudebními nástroji 

 různými formami (koncert, film, beseda, apod.) seznamujeme žáky s různými profe-

semi hudební oblasti 

 pomáháme hudebně nadaným žákům ve volbě vhodného povolání, ve kterém svůj ta-

lent mohou uplatnit 

 

 

Očekávané výstupy 
 

Na konci 1. období základního vzdělávání žák :  

 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty; improvizuje v rámci nejjednodušších hu-

debních forem 

 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, 

směr melodie 

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny 

v proudu znějící hudby 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální 
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1. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

Vokální činnosti 

 

- učí se správnému dýchání a zřetelné vý-

slovnosti 

- využívá správných pěveckých návyků 

při zpěvu 

- rytmizuje říkadla a jednoduchá slovní 

spojení 

- k rytmizaci využívá hry na tělo 

- zpívá na základě svých dispozic in-

tonačně čistě a rytmicky přesně 

 

Dýchání, výslovnost 

 

 

 

Říkadlo, píseň 

 

Rytmický doprovod říkadel 

a písní ( Orffovy nástroje) 

 

OSV – osobnostní rozvoj, 

psychohygiena – uvolnění, 

relaxace, kreativita 

 

Poslechové činnosti 

 

- rozlišuje zvuky a tóny 

- rozlišuje mluvené a zpívané slovo 

- rozlišuje kvalitu tónu (slabý, silný, vyso-

ký, hluboký, dlouhý, krátký) 

- využívá výrazové prostředky (rytmus, 

melodie) 

- rozpozná nejznámější hudební nástroje 

(klavír, housle, flétna, kytara, buben) 

- seznámí se s hymnou ČR 

- rozpozná některé hudební žánry 

 

- rozvíjí si hudební sluch a představivost 

 

 

Zvuk, tón 

 

 

 

Melodie stoupavá, klesavá 

Notová osnova, houslový klíč 

Hudební nástroje 

 

 

 

Ukolébavka, pochod, koledy, 

hymna 

Poslechové skladby ( I. Hurník, 

J. J. Ryba…) 
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1. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

Instrumentální činnosti 

 

- doprovází jednoduché skladbičky pomocí 

nástrojů z Orffova instrumentáře   

 

   

Hudebně pohybová činnost 

 

- učí se správnému držení těla 

- utváří si pohybovou paměť 

- pohybem reaguje na znějící hudbu 

- učí se jednoduché taneční hry 

- rozlišuje chůzi, pochod     

   

 

 

 

2. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

Vokální činnost, pěvecké dýchání, výslov-

nost při zpěvu, notový zápis 

   

- využívá jednoduché hudební nástroje 

- reaguje na hudbu pomocí pohybu, tance, 

gest, mimiky 

- uplatňuje individuální pohybové doved-

nosti 

- proniká do podstaty hudby a hudebního 

umění 

- seznámí se s vybranými díly 

- využívá správných pěveckých návyků 

melodie vzestupná a sestupná 

notový zápis 

takt, takt 2/4 , 3/4 

tempo 

barva 

Orffovy nástroje 

znaménka síly p, mf, f 

notové písmo – nota c, d, e 

rytmické doprovody písní 

pohybové doprovody písní 

OSV – vede k chápání 

umění jako prostředku ko-

munikace vnímání mi-

mouměleckého estetična 

(estetiky mezilidských 

vztahů) 

Kreativita - vede k obje-

vování sebe a okolního 

světa, k cítění prostoru, 

rytmu a pohybu 
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2. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

Vokální, instrumentální, poslechové a hu-

debně pohybové činnosti 

   

- aktivně vnímá znějící hudbu 

- postihuje hudebně-výrazové prostředky – 

melodie, rytmus,tempo, dynami-

ka,harmonie 

- rozvíjí hudební sluch, rytmické, tonální 

a harmonické cítění 

- rozvíjí hudební představivost 

dynamika p, mf, f 

melodie vzestupné a sestupné 

improvizované hudební nástroje 

hudební nástroje 

nota čtvrťová, osminová 

ukolébavka 

vojenský pochod 

rytmus 2/4, vytleskávání 

rytmus 3/4, vytleskávání 

nota celá, půlová 

MKV – pozná státní hym-

nu ČR, uctivý projev 

při jejím poslechu 

 

Vokální, instrumentální, poslechové a hu-

debně pohybové činnosti 

 

 

  

- posiluje správné pěvecké návyky, hlasová 

hygiena 

- pokouší se pracovat s hlasem 

- učí se orientovat v širokém spektru hu-

debních stylů a žánrů 

- hraje na Orffovy nástroje 

- využívá nástrojů k doprovodu písní 

- uplatňuje pěvecký projev při sólovém 

a skupinovém zpěvu 

- pohybově reaguje na změny tempa, dy-

namiky 

 

nota, pomlka 

koncert 

sólista 

dechové nástroje 

      trubka, pozoun, flétna 

pohybové vyjádření melodie 

stoupavé a klesavé melodie 

dynamika p, mf, f  

kánon 

procvičování poznatků z hudební 

teorie 

rozlišení písně lidové, umělé 

opakování písní 

MV – vhodný výběr posle-

chových skladeb, vliv hud-

by v každodenním životě 

jednotlivce, společnosti 

 

EGM – seznámení 

s písněmi sousedních zemí 

 

 pracovat nejméně s deseti písně-

mi, nejméně se čtyřmi poslecho-

vými skladbami a nejméně třemi 

hudebně pohybovými hrami 
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2. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

účast v pěveckých soutěžích 

 

 

 

3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- zpívá na základě svých dispozic, in-

tonačně čistě a rytmicky přesně v jedno-

hlase 

rozvoj hlavového tónu 

správné dýchání a správná vý-

slovnost 

rozšíření hlasového rozsahu 

 

 

 

 

 

OSV 
-    osobnostní rozvoj 

- kreativita 

- psychohygiena  

- seberegulace 

- komunikace 

EGM – písně jiných náro-

dů 

 

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 

- improvizuje v rámci nejjednodušších 

hudebních forem 

hudební hry (hry na ozvěnu,..) 

hra na tělo ( tleskání, luskání, 

pleskání) 

 

 

- využívá jednoduché hudební nástroje 

k doprovodné hře 

Orffovy nástroje  

- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohy-

bem vyjadřuje metrum, tempo, dynami-

ku, směr melodie 

pohybový doprovod znějící hud-

by 

taktování 

hra na tělo 

 

- orientuje se v jednoduchém zápisu sklad-

by 

notová osnova, houslový klíč,  

takt 2/4, 3/4 a 4/4; nota čtvrťová, 

půlová, osminová, pomlka 

 

- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpo-

zná výrazné tempové a dynamické změny 

v proudu znějící hudby 

výrazové prostředky v hudbě 

(zvuk – tón, melodie, hudební 

kontrasty) 

 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé 

hudební nástroje 

- odliší hudbu vokální, instrumentální 

a vokálně instrumentální 

- chápe roli posluchače 

hudební styly a žánry, hudba 

vážná , lidová a umělá 
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Očekávané výstupy 
 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák : 

 

 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či 

dvojhlase, v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké do-

vednosti 

 orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schop-

ností a dovedností ji realizuje 

 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché, popřípadě 

složitější hudební nástroje k doprovodné hře i reprodukci jednoduchých motivů skla-

deb a písní 

 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry 

a provádí elementární hudební improvizace 

 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, 

upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny 

 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 

schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 
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4. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 VOKÁLNÍ ČINNOST   
- zpívá přiměřeně svým schopnostem jed-

nohlasně a dvojhlasně, v durových i 

mollových tóninách, kánon 

- umí zadržet dech, pomalu a dlouze vyde-

chovat při zpěvu, volí správné místo pro 

nádech v písni 

- artikuluje slova v písni včetně koncových 

souhlásek 

- přetransponuje slyšené hluboké nebo 

vysoké tóny do zpěvní polohy 

- zazpívá staccato, legato, váže tóny 

- zpívá durovou stupnici na slabiky (voká-

ly) 

- provede melodizaci a rytmizaci textů, 

vytleskává rytmus, obmění hudební mo-

dely 

- orientuje se v notovém záznamu písně  

- rozlišuje délky not a zapisuje je 

- zpívá ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 

Pěvecký projev (jednohlas, 

dvojhlas, kánon) 

Pěvecké dýchání – prodlužování 

výdechu, nádech mezi frázemi 

Správná a výrazná artikulace 
slov v písních, tichá deklamace 

textu, znělost koncových souhlá-

sek 

Sjednocování hlasového rozsahu 

C1 – C2, transpozice do zpěvní 

polohy 

Intonace a rytmizace textů ob-

měňování modelů 

Orientace v notovém záznamu 

Zápis rytmického schématu písně 

Realizace písní v 2/4, 3/4  a 4/4 

taktu 

Hudební hry : ozvěna, otázka-

odpověď, hudební hádanky, ja-

zykolamy, šeptanda, playback, 

brumendo 

 

VDO – Občan, občanská 

společnost a stát – schop-

nost aktivně naslouchat 

písním, empatické cítění 

EV – Lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí-

stará řemesla, poznávání 

hodnot lidské práce 

v písních 

OSV – Osobnostní rozvoj-

cvičení poznávání, zapama-

tování si textu 

- Mezilidské vztahy -

 vzájemná spolupráce při 

hudebních činnostech, do-

vednost vcítit se v písních   

- Psychohygiena - dechová 

cvičení 

MKV – Kulturní diference 

- možnost obohacení se 

o písně jiných národů 

 

 

- návštěva koncertů a hudebně kultur-

ních akcí doplňující získané poznatky 

 INSTRUMENTÁLNÍ ČIN-

NOST 

  

- používá Orffovy hudební nástroje 

na přiměřené úrovni 

- tvoří předehru, mezihru a dohru 

s využitím tónového materiálu písně 

- čte a zapisuje rytmické schéma jednodu-

Hra na jednoduché Orffovy 

nástroje jako doprovod k písním 

nebo jako vyjádření vlastních 

hudebních představ 

Hudební improvizace – přede-
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4. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

chého motivku 

 

hra, mezihra, dohra 

Malá písňová forma jednodílná 

a dvoudílná 

Záznam instrumentální melodie 

Hudební hry ( ozvěna, otázka-

odpověď,...) 

 

  HUDEBNÉ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

  

- taktuje dvoudobý a třídobý takt 

- pohybem vyjádří výraz a náladu hudby 

- předvede jednoduché taneční kroky 

Taktování 

Pohybový doprovod znějící hud-

by 

Jednoduché lidové tance ( pilky, 

polka, valčík, menuet ) 

 

 

OSV – Psychohygiena-

znázornění pohybu, hudba 

jako uklidňující prostředek, 

podporuje vnímavost, city 

a vůli 

- Komunikace-spojení po-

hybu a rytmu 

 

 POSLECHOVÉ ČINNOSTI   
- rozlišuje kvalitu tónů 

- rozpozná souzvuk a akord 

- poznává hudební výrazové prostředky 

- předvede správný výraz zpěvu u písně 

lyrické, žertovné 

- poznává melodii vzestupnou a sestupnou 

krokem a skokem, melodii ukončenou 

a neukončenou, hlavní a vedlejší 

- rozeznává zpěvní hlasy a druhy pěvec-

kých sborů ( dětský, mužský, ženský, 

smíšený ) 

- pozná hudební nástroje dechové dřevěné 

- dokáže rozlišit melodii a doprovod 

- rozliší durovou a mollovou hudební 

Kvalita tónů – délka, síla, barva, 

výška 

Vztahy mezi tóny – souzvuk, 

akord 

Hudební výrazové prostředky – 

rytmus, melodie, harmonie, bar-

va, kontrast, gradace 

Melodie – vzestupná, sestupná, 

ukončená, neukončená, hlavní, 

vedlejší 

Hudba – vokální, instrumentál-

ní,, vokálně instrumentální, lido-

vý hlas a hudební nástroj 

Rozlišení melodie a doprovodu 

OSV – Psychohygiena-

uvolnění, relaxace při po-

slechu hudby 
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4. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

ukázku (vokální a instrumentální) 

- poslouchá vybrané skladby 

- uvede základní informace o skladatelích 

poslouchané hudby) B. Smetana, L. Janá-

ček, W. A. Mozart) 

Seznámení s hudební písňovou 

formu malou, rondo 

Odlišování durového a mollové-

ho tónorodu 

Poslechové skladby (možnost 

úpravy )  

B. Smetana – Proč bychom se 

netěšili, Luisina polka, Vltava 

L. Janáček – Pilky z Lašských 

tanců 

W. A. Mozart – Menuet, Malá 

noční hudba 

valčíky (J. Strauss aj.) 

Vánoční hudba (koledy, vánoční 

písně, populární vánoční hudba –  

 

Adam Václav Michna 

z Otradovic – Vánoční muzika 

Epizody ze života hudebních 

skladatelů poslouchané hudby  

 

 

 

 

MV – Kritické čtení a vní-

mání mediálních sdělení-

získávání informací o hud-

bě a hudebních skladatelích 

prostřednictvím internetu, 

encyklopedií 

EGM – Evropa a svět nás 

zajímá-poznávání historie, 

hudby, hudebních žánrů 

a skladatelů 

- Objevujeme Evropu 

a svět-prostřednictvím hu-

debních činností a tradic se 

děti setkávají s jinými kul-

turami 

 

 HUDEBNÍ NAUKA   
- chápe význam dynamiky a používá ji 

- napíše správně výškově noty C1 – D2, 

najde je v notovém záznamu 

- zná pojem stupnice, vyjmenuje tóny 

stupnice C dur a zazpívá ji 

- vysvětlí rozdíl mezi stupnicí a tóninou 

- určuje délku noty s tečkou  

- správně píše posuvky, pojmenuje je 

- chápe rozdíl mezi lidovou a umělou písní 

Dynamika – slabě, silně, 

crescendo, decrescendo 

Hudební abeceda – noty C1-D2 

Stupnice (obecně), tónika 

Stupnice C dur 

Noty s tečkou (půlová, čtvrťová) 

Předznamenání (křížek,  béčko) 

Seznámí se s pojmy – lidová 

a umělá píseň, repetice, legato, 

staccato, předvětí, závětí, tónika, 
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4. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

dominanta  

 

 

 

 

5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 VOKÁLNÍ ČINNOST   
- zpívá přiměřeně svým schopnostem jed-

nohlasně a dvojhlasně v durových i 

mollových tóninách, kánon 

- ve sboru zpaměti zazpívá hymnu ČR, 

uvede základní údaje o jejím vzniku, 

správně se chová při hymně 

- umí zadržet dech, pomalu a dlouze vyde-

chovat při zpěvu, volí správné místo pro 

nádech v písni 

- artikuluje slova v písni včetně koncových 

souhlásek 

- přetransponuje slyšené hluboké nebo 

vysoké tóny do zpěvní polohy 

- zazpívá staccato, legato, váže tóny 

- zpívá stupnici a kvintakord dur a moll 

- provede melodizaci a rytmizaci textů, 

vytleskává rytmus, obmění hudební mo-

dely 

- orientuje se v notovém záznamu písně  

- rozlišuje délky not a zapisuje je 

- zpívá ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 

Pěvecký projev (jednohlas, 

dvojhlas, kánon, písně lidové, 

umělé starší moderní, oblast po-

pulární hudby) 

Hymna ČR-zpěv a základní úda-

je z historie, chování při hymně) 

Sjednocování hlasového rozsahu 

h-d2 

Pěvecké dýchání – prodlužování 

výdechu, nádech mezi frázemi 

Správná a výrazná artikulace slov 

v písních, tichá deklamace textu, 

znělost koncových souhlásek 

Intonace a rytmizace textů, ob-

měňování modelů 

Stupnice dur a moll 

Orientace v notovém záznamu 

Zápis rytmického schématu písně 

Realizace písní v 2/4, 3/4  a 4/4 

taktu 

Hudební hry : ozvěna, otázka-

odpověď, hudební hádanky, ja-

zykolamy, šeptanda, playback, 

brumendo 

VDO – Občan, občanská 

společnost a stát – schop-

nost aktivně naslouchat 

písním, empatické cítění 

EV – Lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí-

stará řemesla, poznávání 

hodnot lidské práce 

v písních 

OSV – Osobnostní rozvoj-

cvičení poznávání, zapama-

tování si textu 

- Mezilidské vztahy-

vzájemná spolupráce při 

hudebních činnostech, do-

vednost vcítit se v písních   

- Psychohygiena - dechová 

cvičení 

MKV – Kulturní diference-

možnost obohacení se 

o písně jiných národů 

- Lidské vztahy - rozvoj 

spolupráce mezi žáky 

a aktivní podílení při hu-

- návštěva koncertů a hudebně kultur-

ních akcí doplňující získané poznatky 



408 

5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 debních činnostech 

 

 INSTRUMENTÁLNÍ ČIN-

NOST 

  

- používá Orffovy hudební nástroje 

na přiměřené úrovni 

- rozezná jednodílnou a dvoudílnou malou 

písňovou formu 

- čte a zapisuje rytmické schéma jednodu-

chého motivku 

 

Hra na jednoduché Orffovy 

nástroje jako doprovod k písním 

nebo jako vyjádření vlastních 

hudebních představ 

Malá písňová forma jednodílná 

a dvoudílná 

Záznam instrumentální melodie 

Hudební hry (ozvěna, otázka-

odpověď,...) 

 

  

  HUDEBNÉ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

  

- taktuje čtyřdobý takt 

- pohybem vyjádří výraz a náladu hudby 

- předvede jednoduché taneční kroky 

- pohybem vyjadřuje pantomimu 

Taktování na čtyři doby 

Kultivované pohyby odvozené 

z rytmické složky populární hud-

by, společenský tanec (charles-

ton, twist, jive) 

Jednoduché lidové tance (polka, 

valčík, mazurka) 

Pohybové vyjádření hudby (pan-

tomima) 

 

OSV – Psychohygiena -

 znázornění pohybu, hudba 

jako uklidňující prostředek, 

podporuje vnímavost, city 

a vůli 

- Komunikace - spojení 

pohybu a rytmu 

 

 POSLECHOVÉ ČINNOSTI   
- rozlišuje kvalitu tónů 

- rozpozná souzvuk a akord 

- poznává hudební výrazové prostředky 

- předvede správný výraz zpěvu u písně 

Kvalita tónů – délka, síla, barva, 

výška 

Hudební výrazové prostředky – 

rytmus, melodie, harmonie, bar-

OSV – Psychohygiena -

 uvolnění, relaxace při po-

slechu hudby 
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5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

lyrické, žertovné 

- v klidu vyslechne krátké symfonické, 

komorní nebo nástrojové koncertní 

skladby 

- poslechem rozpozná harfu, varhany i dal-

ší hudební nástroje 

- je tolerantní i k hudebním žánrům, které 

nepreferuje 

- vysvětlí skladatelský význam uvedených 

skladatelů, hudebních skupin 

- vysvětlí princip variace 

 

va, kontrast, gradace 

Rozlišování hudby polyfonní 

a homofonní (vokální a instru-

mentální) 

Další hudební nástroje – harfa, 

varhany 

lidové kapely, rocková kapela, 

symfonický orchestr 

Hudba v chrámu, na zámku, 

v koncertní síni a k tanci (dříve 

a dnes) 

Poslech: lidové kapely, menuet, 

swingová hudba 30.let, rocková 

hudba 60. let 

Významní skladatelé, hudební 

skupiny a jejich tvorba (poslech, 

epizody ze života) – J. S. Bach, 

W. A. Mozart, L. Janáček, L. van 

Beethoven, Beatles, E. Presley, 

J. Ježek, Voskovec a Werich, 

Šlitr a Suchý, Olympic, aj. 

Princip variace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV – Kritické čtení a vní-

mání mediálních sdělení-

získávání informací o hud-

bě a hudebních skladatelů 

prostřednictvím internetu, 

encyklopedií 

EGM – Evropa a svět nás 

zajímá-poznávání historie, 

hudby, hudebních žánrů 

a skladatelů 

- Objevujeme Evropu a svět 

- prostřednictvím hudeb-

ních činností a tradic se děti 

setkávají s jinými kulturami 
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5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- čte a píše noty v rozsahu h-e2 

v houslovém klíči 

- vysvětlí značky, zkratky a cizí slova běž-

ně používané v notových zápisech 

z 1. a 5. ročníku, reaguje na ně při                       

hudební reprodukci 

- použije notové písmo v žádoucích tva-

rech 

- realizuje jednoduché rytmické cvičení 

nebo část notového zápisu (nebo alespoň 

předvede rytmus říkadla nebo jednodu-

chého textu) 

HUDEBNÍ  NAUKA 

Seznámení s oktávami pod i nad 

dosud používaným rozsahem 

Seznámení se synkopou, triolou, 

stupnice dur i moll s jedním # 

a s jedním b  

Ukázka použití posuvek při vy-

vození stupnic G dur a F dur 

Ukázka posuvek v předzna-

menání 

Akord 

Notové písmo- basový klíč, nota 

šestnáctinová 

Rytmická cvičení 

Vlastní notový záznam 
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Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Hudební výchova pro II. stupeň 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 podporujeme tvořivost, samostatnost a aktivní dovednosti žáků v oblasti hudebního 

sluchu, zpěvních dovedností  

 vedeme žáky ke kultivaci své hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, 

smyslu pro rytmus,  

 melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a fantazie 

 ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek 

k jejich získání 

 uplatňujeme individuální přístup k žákům 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme žáky v jejich aktivitách 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 učíme žáky různým vyjadřovacím hudebním technikám a k nim použití vhodných pro-

středků  

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení hudebního vyjadřování 

 ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci posuzují hudební 

dění, učíme žáky vyhledávat informace vhodné k vytváření názorů v  současném hu-

debním světě 

 podporujeme moderní techniky při řešení problémů  

 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 učíme žáky porozumění hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím 

hudby, jednotlivých 

 uměleckých epoch. 

 vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazy-

ka umění jako svébytného 

 prostředku komunikace 

 učíme žáky naslouchat hudbě a vnímat hudební projevy druhých, jako nezbytný prvek 

účinné mezilidské 

 komunikace 

 projevovat toleranci v hudbě a k hudebnímu projevu druhých 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ 

    

 učíme žáky podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti 

a úcty; přispívat k utváření dobrých mezilidských vztahů  

 pomáháme žákům získat vhled do hudební kultury české i jiných národů 

 vedeme k pochopení emocionálního působení hudby a jejím vlivem k vytváření mostů 

mezi lidmi 

 prohlubujeme u žáků jejich vztah k hudebnímu umění v celé oblasti hudební kultury 

 učíme žáky respektovat a kriticky hodnotit práci vlastní i ostatních 
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KOMPETENCE OBČANSKÁ 

 

 vedeme žáky k zaujímání vhodných postojů k hudbě ve všech jejích oblastech 

 vedeme žáky k chápání procesu umělecké tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování 

osobních prožitků i postojů k 

 jevům a vztahům v současném světě, který je obklopuje 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich hudebním proje-

vům 

 jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k aktivním hudebním činnostem 

 při výuce hudební výchovy vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

 učíme žáky vhodně využívat psychohygienický účinek hudby, relaxaci 

 vedeme žáky k správnému zacházení s dostupnými hudebními nástroji 

 různými formami (koncert, film, beseda, apod.) seznamujeme žáky s různými profe-

semi hudební oblasti 

 pomáháme hudebně nadaným žákům ve volbě vhodného povolání, ve kterém svůj ta-

lent mohou uplatnit 

 

 

 

 

Ročník: 6. 
 

Očekávané výstupy            
 

 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu 

v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jedno-

hlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého 

 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé 

motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednodu-

ché hudební improvizace 

 orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na zá-

kladě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje 

 orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na zá-

kladě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje  

 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky 

a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 

přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- dokáže podle svých individuálních dispozic 

intonačně čistě a rytmicky zpívat 

v jednohlase, popř. v dvojhlase (kánon) 

- uplatňuje své získané pěvecké dovednosti 

i v mluveném projevu 

- dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhé-

ho 

- získané vědomosti a dovednosti využívá 

při vlastních hudebních aktivitách 

 

 

 

 

- doprovází jednoduchou píseň na rytmické 

a melodické hudební nástroje 

- dokáže dle vlastních dispozic vytvořit vlastní 

rytmické motivy, předehru, mezihru, dohru  

 

 

 

 

 

 

 

- pohybem vyjadřuje pochodový, polkový ryt-

mus 

- pokouší se o taktování dvoučtvrťového a 

tříčtvrťového taktu 

- dokáže pohybem vyjádřit obsah písně 

 

 

Vokální činnosti 

Zpěv lidových a umělých písní 

Pěvecký a mluvní projev, hlasy v 

hudbě (pěvecké dovednosti, hlasová 

hygiena) 

Zpěv sólový, rozlišování - duo, 

trio…zpěv ve skupině 

Opakování písní 

 

 

 

 

 

Instrumentální činnosti 

Takt 2/4 

Hra na tělo, Orffovy nástroje 

Rytmické hudební formy – pochod, 

polka 

Jednoduchá písňová forma- říkadlo, 

píseň – rytmické vyjádření textu 

písně 

 

 

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

Pochod, polka 

Hra na dirigenta a orchestr 

Pohybové vyjádření hudby, orienta-

ce v prostoru 

 

Vv – ilustrace písní, výtvarný 

záznam melodie 

OSV- dovednosti pro pozitiv-

ní naladění mysli a dobrý 

vztah k sobě samému 

OSV- vzájemné poznávání se 

ve skupině/třídě; rozvoj po-

zornosti vůči odlišnostem, 

a hledání výhod v odlišnos-

tech; 

 

 

 

 

OSV- cvičení pro rozvoj zá-

kladních rysů kreativity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tv – hudebně pohyb.činnosti 

- krok pochodový, polkový 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

- poznává a sluchem rozlišuje zvuk vybraných 

hudebních  nástrojů symfonického orchestru 

a lidových kapel a dovede je pojmenovat 

- rozlišuje skladbu vokální a instrumentální 

- orientuje se v rozlišení písně lidové a umělé  

- pojmenuje a porovnává hudební formy – pí-

seň,melodram, muzikál, operu a operetu 

- seznamuje se s předními českými hudebními 

skladateli 

- aktivně vnímá poslech hudby- vnímá využití 

hudebních výrazových prostředků v hudbě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslechové činnosti 

Poznávání hudebních nástrojů – 

rozdělení do skupin ( dechové, žes-

ťové, bicí, klávesové, strunné) 

Vybrané hudební nástroje lidových 

kapel 

Píseň lidová, umělá 

Vokální a instrumentální skladba 

Melodram ( Z. Fibich, J. Suk) 

Muzikál 

Opereta  

Opera - přední čeští hudební sklada-

telé opery ( B. Smetana, A. Dvořák, 

L. Janáček 

Melodie, rytmus, harmonie, dyna-

mika, hudební barva 

 

 

 

 

 

OSV- cvičení pozorování 

a empatického a aktivního 

naslouchání 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV- cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a sou-

středění 
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Ročník: 7. 
 

Očekávané výstupy            
 

 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu 

v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jedno-

hlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého 

 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé 

motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednodu-

ché hudební improvizace 

 orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na zá-

kladě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje 

 rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohy-

bových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností 

a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- při zpěvu využívá správné pěvecké návyky - 

seznamuje se se zásadami hlasové hygieny 

a využívá je, aplikuje při zpěvu 

- dokáže podle svých individuálních dispozic 

intonačně čistě a rytmicky zpívat 

v jednohlase, popř. v dvojhlase 

- interpretuje a kombinuje hudební výrazové 

prostředky 

- dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhé-

ho 

- získané vědomosti a dovednosti využívá při 

vlastních hudebních aktivitách 

 

 

 

 

 

 

- pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím 

jednoduchých gest a tanečních kroků 

- sluchem rozlišuje dvoudobé a třídobé takty 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pohybem vyjadřuje polkový a valčíkový ryt-

Vokální činnosti 

výběr písní různých krajů, států, 

období, stylů a žánrů 

zásady hlasové hygieny, lidský hlas, 

hledá nápravu hlasové nedostateč-

nosti 

orientace v lidové a umělé písni 

(s využitím dynamiky, melodie, 

rytmu – hudební výrazové prostřed-

ky) 

různé druhy lidové písně (ukolébav-

ky, milostné, vojenské, koledy, pra-

covní, obřadní) 

 

 

 

 

 

 

Instrumentální činnosti 

takt 2/4, 3/4 

využití rytmických nástrojů 

k doprovodu lidových písní (i jiné 

netradiční nástroje - využití při do-

provodech vánočních koled a lido-

vých písní) 

rytmické i melodické doprovody 

k písním 

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

 

MKV – lidové písně různých 

národů, poznávání kulturních 

tradic 

OSV- cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a sou-

středění;dovednosti pro pozi-

tivní naladění mysli a dobrý 

vztah k sobě samému; vzá-

jemné poznávání se ve skupi-

ně/třídě; rozvoj pozornosti 

vůči odlišnostem, a hledání 

výhod v odlišnostech; 

 

 

 

 

 

 

OSV- cvičení pro rozvoj zá-

kladních rysů kreativity 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

mus 

- rozpozná, umí pojmenovat a popsat některé 

 druhy tanců z různých období, rozmanitých 

stylů 

 

 

 

- při poslechu využívá získané zkušenosti 

- porovnává hudební nástroje , jejich výrazové 

možnosti 

- rozpoznává rozdíly jednohlasé  vícehlasé 

(polyfonní )hudby 

- orientuje se a učí se rozpoznávat rozdíly růz-

ných hudebních forem 

- poznává stavbu sonátové formy, symfonie 

- postupně se orientuje v rozdílech mezi hud-

bou církevní a světskou 

- seznamuje se s tvůrčí prací skladatele, s další 

hudební formou 

polka, valčík 

pohybové vyjádření hudby- tanec 

a jeho druhy  

pohybová improvizace -  pantomi-

ma, balet, výrazový tanec, společen-

ské a moderní tance 

 

Poslechové činnosti 

koncert – hudební skladby pro sólo-

vé nástroje a orchestr 

 

polyfonie, kánon, fuga 

 

sonáta – sonátová forma 

symfonie – symfonická báseň du-

chovní a světská hudba,  kantáta 

a oratorium 

světská a církevní hudba 

muzikál 
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Ročník: 8. 
 

Očekávané výstupy            
 

 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu 

v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého 

 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé 

motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednodu-

ché hudební improvizace 

 zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu 

do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti 

s dalšími skladbami 

 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

- při zpěvu využívá správné pěvecké návy-

ky 

- dokáže podle svých individuálních dispo-

zic intonačně čistě a rytmicky zpívat 

v jednohlase, popř. v dvojhlase 

- dokáže ocenit kvalitní vokální projev 

druhého 

- získané vědomosti a dovednosti využívá 

při vlastních hudebních aktivitách 

 

- poznává a posuzuje rozdíly mezi hudbou 

vážnou a populární ( artificiální a nonarti-

ficiální) 

 

- rozlišuje hudební slohy 

- poslouchané kriticky zhodnotí, rozliší 

a dle svých schopností zařadí skladby 

jednotlivých období 

- slovně zhodnotí hudbu (jaká je a proč) 

- vnímá rozdíl mezi polyfonií a homofonií 

- aktivně poslouchá hudbu 

- chápe historické okolnosti vzniku hudeb-

ního díla, vztah umělce a společnosti 

- vnímá a definuje rozdíly mezi hudebními 

žánry 

- seznamuje se s úlohou hudebního žánru 

(stylu) ve společnosti,s jeho typickými 

výrazovými prostředky 

 

 

Vokální činnosti 

výběr písní různých krajů, států, 

období, stylů a žánrů 

orientace v lidové a umělé písni  

hlasová a rytmická cvičení 

rytmický výcvik s oporou hudeb-

ního nástroje 

 

 

 

 

 

 

Poslechové činnosti 

poslech různých hudebních žán-

rů, srovnávání, postihování cha-

rakteristických rozdílů 

Vývoj vážné hudby a její cha-

rakteristické znaky 

Pravěk - hudební nástroje pravě-

ku 

Starověk – Řecko, Řím, Seikilo-

va píseň,  

Středověk – gotika, Gregoriánský 

chorál, trubadúři, truvéři, minne-

sangři 

Renesance – polyfonie,  

Baroko – opera 

Bach, Händel, Vivaldi 

 

OSV- dovednosti pro pozi-

tivní naladění mysli a dobrý 

vztah k sobě samému 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV- hudební aktuality, 

rozlišování zábavních – 

bulvárních  prvků; vliv mé-

dií na kulturu  

 

 

MKV – tradice a rozmani-

tost kultury 

OSV- cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a sou-

středění 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sluchem rozlišuje dvoudobé a třídobé 

takty, využívá doprovodu na rytmické 

nástroje 

 

 

 

 

 

 

 

- objevuje a pokouší se o jednoduché ta-

neční kroky 

- rozezná dle individuálních schopností 

dvoudobý a třídobý takt 

 

Klasicismus – vývoj opery, Mo-

zart, Beethoven 

Romantismus – symfonická bá-

seň, Čajkovskij, Verdi 

Populární hudba - vývoj 

jazz, afroamerická hudba, work-

song (pracovní písně), spirituály 

Klasický jazz – L. Armstrong, 

blues, diexieland,   

USA – 50.- 90. léta 20.století -

country and western, rock and 

roll, nové formy rocku, různé 

hudební styly, nové hudební vlny 

v hudbě 

Instrumentální činnosti 

takt 2/4, 3/4 

využití rytmických nástrojů 

k doprovodu lidových písní 

(i jiné netradiční nástroje - využi-

tí při doprovodech vánočních 

koled a lidových písní) 

rytmické i melodické doprovody 

k písním 

 

Hudebně pohybové činnosti 

pohybový doprovod znějící hud-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV- cvičení pro rozvoj 

základních rysů kreativity 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

by 

taktování 2/4, 3/4 taktu 
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Ročník: 9. 
 

Očekávané výstupy            
 

 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu 

v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jedno-

hlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého 

 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé 

motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednodu-

ché hudební improvizace 

 zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu 

do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dal-

šími skladbami 

 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

- při zpěvu využívá správné pěvecké návy-

ky  

- dokáže podle svých individuálních dispo-

zic intonačně čistě a rytmicky zpívat 

v jednohlase, popř. v dvojhlase 

- dokáže ocenit kvalitní vokální projev 

druhého 

- získané vědomosti a dovednosti využívá 

při vlastních hudebních aktivitách 

- upravuje hlasovou nedostatečnost (trans-

pozice melodie, využití jiné hudební čin-

nosti 

- hledá nápravu hlasové nedostatečnosti 

 

 

 

- orientuje se v hudebních slozích 

- chápe úlohu umění ve společnosti 

- orientuje se v dějinách hudby 

- rozpozná funkci stylů a žánrů k životu 

jedince ve společnosti, kulturním tradi-

cím a zvyků 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokální činnosti 

výběr písní různých krajů, států, 

období, stylů a žánrů 

zásady hlasové hygieny 

zpěv s oporou hudebního nástroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslechové činnosti 

Počátky hudebních dějin – 

Vývoj vážné hudby v Čechách 

Nejstarší české hudební památky 

Renesance v Čechách – kancio-

nál, polyfonie 

České hudební baroko –  kantáty, 

oratoria 

Český hudební klasicismus – 

symfonie, sonáty, smyčcový 

kvartet, J. J. Ryba, J. Mysliveček 

Český hudební romantismus – 

Národní divadlo, B. Smetana, 

A. Dvořák  

 

OSV- dovednosti pro pozi-

tivní naladění mysli a dobrý 

vztah k sobě samému 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj- literatura, D, Vv 

OSV- cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a sou-

středění 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV- hudební aktuality, 

rozlišování zábavních – 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozezná a znázorní tempové a dynamické 

změny 

- reprodukuje pohyby prováděné  při tanci 

nebo pohybových 

- hrách 

 

 

- samostatně vytvoří doprovody 

- upevní a ověří si své poznatky pomocí 

hry na hudební nástroje 

20. stol. – L. Janáček, B. Martinů 

Vývoj populární hudby 
v Čechách 20. stol.-hudební styly 

a žánry (jazz, blues, rock, pop, 

folklór, hudební divadlo a film) 

lidová píseň, Národní divadlo, 

polka, opereta, dechovka, kaba-

ret, trampská hudba, folk, country 

and western, big beat,pop music, 

hard rock, disko, techno, muziká-

ly        

21. století – další možnosti a sty-

ly v hudbě    

 

Hudebně pohybové činnosti 

pohybové reakce na hudbu 

orientace v prostoru  

 

 

 

 

Instrumentální činnosti    ryt-

mické i melodické doprovody 

k písním na vybrané hudební 

nástroje 

 

 

bulvárních  prvků; vliv mé-

dií na kulturu  
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5.7.2 Výtvarná výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

     V etapě základního vzdělávání je předmět VV postaven zejména na tvůrčích činnostech, 

tvorbě,vnímání a interpretaci. Vyučovací obsah předmětu je rozdělen do tří oblastí, které se 

navzájem prolínají 

a/  rozvíjení smyslové citlivosti 

b/  uplatňování subjektivity 

c/  ověřování komunikačních účinků 

 

Cílem je pochopení umění jako svébytného prostředku komunikace. Dále pak chápání umě-

ní a kultury. Učení se prostřednictvím vlastní tvorby. Kultivování projevů a potřeb k utváření 

hierarchie hodnot. Spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, tolerantní přístup 

k různorodým kulturám současnosti i minulosti. Zaujímání osobní účasti v procesu tvorby 

jako způsob vyjadřování osobních prožitků i postojů ve  vztahu k okolnímu světu. 

 

Organizační vymezení:  - návštěvy muzeí a výstav 

 - výstavy výtvarných děl  

 - výtvarné soutěže 

 - výzdoba školy  

 - kreslení v přírodě 

 

     Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. – 3. ročníku 1 hodina týdně, v 4. – 5. ročníku 

2 hodiny týdně na 1. stupni a  v 6. – 7. ročníku 2 hodiny týdně a v 8. – 9. ročníku 1 hodina 

týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách. Dle možností v odborných učebnách Vv, výji-

mečně  lze pracovat také v terénu. 

     Do vyučovacího předmětu Vv jsou zařazena tato průřezová témata:  

Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní a mediální výchova, Environmentální výchova,  

které předmětem prolínají, nevyučují se samostatně. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pro I. stupeň 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 učíme žáky chápat umění a kulturu jako neoddělitelné součásti lidské existence;k uče-

ní se prostřednictvím vlastní tvorby; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování pro-

jevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot 

 prohlubujeme v žácích schopnost získané poznatky a dovednosti  využívat ve svém 

životě 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich výtvarné činnosti 

 umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat,porovnávat výsledky a vyvozovat 

závěry 

 vytváříme vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu 

 reflektujeme ve výuce společenské i přírodní dění 
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 umožňujeme žákům prezentovat výsledky své práce 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 učíme žáky různým výtvarným technikám a použití vhodných prostředků k vyjádření 

svého záměru 

 na modelových příkladech učíme žáky využívat vhodný algoritmus řešení problémů 

 podporujeme netradiční způsoby řešení ve výtvarném vyjadřování 

 vedeme žáky k plánování postupů 

 vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazy-

ka umění jako svébytného prostředku komunikace 

 učíme žáky naslouchat druhým a vnímat výtvarné projevy druhých 

 vedeme žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti 

a minulosti a ke kulturním potřebám různorodých skupin,národů a národností 

 vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu 

 zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 vedeme žáka k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince 

 vedeme žáky k tvořivému přístupu ke světu, k aktivnímu překonávání životních stere-

otypů a k obohacování emocionálního života 

 prohlubujeme v žácích pozitivní vztah k výtvarnému umění 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních 

 umožňujeme žákům diferencované úkoly podle individuálních schopností žáků 

 sledujeme úspěšnost žáků a oceňujeme jejich pokrok 

 vůči každému žákovi projevujeme očekávání úspěchu 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 učíme žáky vnímat uměleckou tvorbu 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a k toleranci k jejich výtvarným pro-

jevům 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí 

 v hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace 

 jsme vždy připraveni podat komukoli z žáků pomocnou ruku 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, žádnou prací netrestáme, kvalitně odvede-

nou práci vždy pochválíme 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmín-

ky 

 učíme žáky chránit své zdraví při práci s různými materiály, nástroji 
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Očekávané výstupy předmětu 

 
 Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 

 

 rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, 

barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkuše-

ností, vjemů, zážitků a představ 

 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i prosto-

rovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace 

 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné 

vyjádření volí vhodné prostředky 

 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné inter-

pretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

 na základě vlastních zkušeností nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně ob-

razných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 
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1., 2., 3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- Žák rozpoznává a pojmenovává prvky 

vizuálně obrazného vyjádření (linie, tva-

ry, objemy, barvy, objekty), porovnává je 

a třídí na základě odlišností vycházejících 

z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a před-

stav 

- Žák zvládne malbu vodovými a tempero-

vými barvami 

- Žák zvládne kresbu měkkým materiálem 

(měkká tužka, křída, rudka, voskový pas-

tel) 

 

Teorie barvy – barvy základní 

a doplňkové, teplé a studené, 

kombinace barev 

Žák umí míchat barvy, dovede 

používat různé druhy štětců 

 

Malba –  zvládnutí techniky 

a rozvíjení smyslové citlivosti 

Kresba – výrazové vlastnosti 

linie, tvaru, vnímání velikosti, 

dovednost užití různého materiá-

lu 

 

 

 

 

     

  

 

- V tvorbě projevuje žák své vlastní zkuše-

nosti, uplatňuje při tom v plošném i pro-

storovém uspořádání linie, tvary, objemy, 

barvy, objekty a další prvky a jejich 

kombinace 

 

 

 

 

- Žák modeluje z plastelíny, hlíny, moduri-

tu, pracuje s přírodními materiály (ka-

ménky, listy, větvičky, podzimní plody 

louky a lesa atp.) 

Uspořádání objektů do celků – 

na základě jejich výraznosti, ve-

likosti a vzájemného postavení 

ve statickém a dynamickém vy-

jádření 

Rozvíjení citu pro prostor – 

poznávání základních prostoro-

vých útvarů, modelování podle 

skutečnosti 

Techniky plastického vyjádření 

– reflexe a vztahy zrakového 

vnímání k vnímání ostatními 

smysly – hmatové, pohybové 

podněty 

  

- Žák vyjadřuje rozdíly při vnímání událos-

ti různými smysly a pro jejich vizuálně 

obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 

- Žák interpretuje podle svých schopností 

různá vizuálně obrazná vyjádření a odliš-

Výtvarné vyjádření skutečnosti, 

výtvarné vyprávění, od popisu 

děje k charakteristice postav, 

jejich vztahů, k vyjádření prosto-

ru 
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1., 2., 3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

né interpretace porovnává se svojí dosa-

vadní zkušeností 

 

 

Aktivní práce s ilustrací, po-

znávání různých vyjadřovacích  

prostředků porovnáváním           

ilustrací                          

 

 

 

 

- Žák zvládá kombinované techniky, koláž, 

tiskátka, monotyp, frotáž, vrypy, dotvá-

ření aj. 

 

Rozvíjení smyslu pro výtvarný 

rytmus, řazení 

Žák zvládá prostorovou práci 

s papírem – skládání, mačkání 

  

- Žák na základě vlastní zkušenosti nalézá 

a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral či upravil 

Žák se seznamuje s různými 

druhy výtvarného umění – ma-

lířstvím, sochařstvím, grafikou, 

architekturou (využití vycházek, 

výletů) 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

 

 

- Žák umí používat svou fantazii, invenci, 

začíná chápat proces tvorby uměleckého 

díla jako hledání, nalézání a vyjádření 

vztahu člověka k okolnímu světu 

- Žák vyjadřuje zkušenost z vlastního vní-

mání a představ, jejíž využívání vede 

k vlastním originálním výsledkům 

 

 

 

Využití návštěvy výstav, galerií 

k besedám a motivacím vý-

tvarných činností 

Žák zvládne hru s linií – přítlak, 

odlehčení, zhušťování a zřeďo-

vání čar, násobení linie při vy-

hledávání správného tvaru 

Žák zvládá další i netradiční vý-

tvarné techniky 

Žák umí pracovat s pocity a nála-

dami, umí přiměřeně svému věku 

zpracovat určité téma 

OSV–vede k chápání umě-

ní jako prostředku komuni-

kace vnímání mimoumě-

leckého estetična, k cítění 

prostoru (2. a 3. roč.) 

 

 

 

 

 

 

- Žák si utváří osobní postoj ve výtvarné 

komunikaci v rámci skupin spolužáků, 

rodinných příslušníků atp. Umí vysvětlit 

záměr a výsledky své tvorby  

 

 

Žák se seznamuje se záměry 

tvorby a proměny obsahu vlast-

ních vizuálně obrazných vyjádře-

ní i děl výtvarného umění 

MV – kritické vnímání 

mediálních sdělení, kritický 

přístup k výtvarnému umě-

ní, vede žáka k orientaci ve 

výtvarném umění adekvát-

ně věku (2. a 3. roč.) 
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Očekávané výstupy předmětu 

 

 
 Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

 

 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádře-

ní,porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 

vztahy a jiné)      

 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku, v plošném 

vyjádření linie a barevné plochy, v objemovém vyjádření modelování a skulpturální 

postup, v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 

nezávislý model 

 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních 

životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho 

nejbližší sociální vztahy 

 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu 

zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v ploše, objemové i prosto-

rové tvorbě 

 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 

obrazného vyjádření, pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně 

volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného 

umění) 

 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako 

ke zdroji inspirace 

 nalézá a do komunikace v  sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vy-

jádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 
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4., 5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- umí zacházet s různými výtvarnými pro-

středky a materiály, je schopen přiměře-

ného zobrazovacího i výtvarného projevu 

- chápe při kresbě, malbě i ostatních tech-

nikách vzájemné souvislosti a postupuje 

od celku k detailu 

práce s barvou, míchání barev, 

kontrast, barvy teplé a studené, 

podobnost 

malba temperovými barvami 

(např.ovoce, plody, Paní Zima, 

oheň a voda, aj.) 

  

- začíná chápat základy barevné harmonie, 

- seznamuje se se symbolikou barev, 

- využívá hry s barvou k pokusům o vysti-

žení vlastní představy 

- umí užít linii a barevné plochy 

- dovede spolupracovat při skupinové práci 

- umí barevně vyjádřit své pocity a nálady  

pojmenovává 

 

malba suchými pastely 

koláž z textilních zbytků, koláž 

z časopisu, 

malba temperovými barvami 

(např. peklo, čerti, zimní sporty) 

rozfoukávání barev, zapouštění 

do mokrého podkladu, do klova-

tiny 

kolorovaná kresba 

OSV – vztahy ve skupině, 

spolupráce,tolerance, slovní 

komunikace,rozhodování 

při řešení problémů,res-

pektování jiného názoru 

 

- prohloubí si znalosti z prvního období,   

získává cit pro prostorové ztvárnění zku-

šeností získaných pohybem a hmatem 

- umí výtvarně zpracovat přírodní materiá-

ly 

- rozvíjí manuální zručnost a fantazii 

 

 

plastické vyjadřování – koláž, 

frotáž, základy ikebany   

modelování z papíru, modelíny, 

moduritu, hlíny, sádry, 

drátů, aj. 

(např.struktura lidské dlaně, ko-

láž z ovesných vloček, vylisova-

né listy, odlitky ze sádry, aj.) 

kašírování, kombinace s jiným 

technikami(např. textilní koláž-

výroba karnevalové masky, had 

z rolek toalet. papíru, aj.) 

EV – vztah člověka k pros-

tředí, lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí     

 

- seznamuje se s grafickými technikami, 

zobrazuje svoji fantazii a životní zkuše-

nosti 

- řadí rytmicky geometrické prvky 

grafické techniky – tisk z koláže, 

 ze šablon, otisk ( např.listy) 

kresba tuší, nebo fixy-písmenka 

dekorativní práce 
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4., 5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá  

vyjádření na základě smyslového vnímá-

ní, které uplatňuje pro vyjádření nových 

prožitků  

 

(např.bramborová tiskátka) 

vosková ( odkrývaná) technika 

výtvarné zobrazování svých 

vzpomínek, zážitků a před-

stav(různé techniky) 

- užívá a kombinuje prvky obrazného vy-

jádření v plošném vyjádření linie, v pro-

storovém vyjádření a uspořádání prvků, 

- zaměřuje se vědomě na projevení vlast-

ních životních zkušeností v návaznosti 

na komunikaci 

- komunikuje o obsahu svých děl 

 

 

Kresba – výrazové vlastnosti 

linie, kompozice v ploše, kresba 

různým materiálem – pero a tuš, 

dřívko a tuš, rudka, uhel, např.  

kresba dle skutečnosti, kresba 

v plenéru. 

Ověřování komunikačních účin-

ků  

osobní postoj v komunikaci 

proměny komunikačního obsahu 

záměry tvorby  a proměny obsa-

hu vlastních děl 

MKV – lidské vztahy 

a jejich kvalita , tolerance, 

- člověk jako součást etnika 

a jeho kulturní zakotvení   

 

OSV – komunikace, kreati- 

            vita,kooperace 

 

- zná historii vánočních a velikonočních 

svátků a zvyklosti s nimi související 

- seznámí se s různými druhy výtvarného 

umění-malířství, sochařství, grafika 

- pozná ilustrace známých českých ilustrá-

torů 

- a přistupuje k nim jako ke zdroji inspira-

ce 

Různé techniky – vánoční a veli-

konoční přání, výzdoba školy 

a oken – papírové vystřihovánky, 

koláže, výroba dárků, prostorově-

dekorativní práce 

využití regionálních výstav, di-

vadel, kulturních akcí 

ilustrace textů 

EGM – zvyky a tradice 

            Evropa a svět nás              

nás zajímá 

 

 

- experimentuje s materiálem, formátem 

a situací 

- příležitostně pěstuje smysl pro krásu pří-

rody a vztah k životnímu prostředí 

 

práce s netradičními materiály  

netradiční techniky 

(např.ubrousková technika, mal-

ba na kámen, na sklo, barevné 

písky, aj.) 

kresba v terénu(např. Co se děje 

OSV – kreativita, relaxace, 

            sebepoznávání, po- 

            zorování 

EV - ekosystémy 
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4., 5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

v trávě) 
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Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pro II. stupeň 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 umožňujeme žákovi pozorovat, experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 

 prohlubujeme  v žácích schopnost získané poznatky a dovednosti využít ve svém životě 

 vytváříme vstřícnou atmosféru pro tvorbu, učíme trpělivosti a povzbuzujeme 

 podporujeme samostatnost a tvořivost na základě subjektivně jedinečného vnímání,cítění, prožívání a představ 
 

KOMPETENCE  K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 učíme žáky různým výtvarným technikám a použití vhodných prostředků k vyjádření svého záměru 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení ve výtvarném vyjadřování,  učíme žáky nebát se problémů, řešit je 

 ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů zvládají 
. 

KOMPETENCE  KOMUNIKATIVNÍ  

 

 učíme žáky naslouchat druhým a vnímat výtvarné projevy druhých, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace, klademe důraz 

na kulturní úroveň komunikace 

 vedeme žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti, ke kulturním projevům a potřebám růz-

norodých skupin, národů a národností, podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových skupin 

 učíme žáky vhodně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor, vhodně argumentovat 
 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ 
 

 prohlubujeme v žácích pozitivní vztah k výtvarnému umění v celé oblasti výtvarné kultury 

 učíme důsledně dodržovat dohodnutá pravidla, na jejichž formulaci se žáci s pedagogy sami podílí 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních, dodržovat zásady ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi, přispívat 

k upevňování dobrých mezilidských vztahů 
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KOMPETENCE  OBČANSKÉ 

 

 učíme žáky vnímat uměleckou tvorbu jako jedinečný způsob nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům ve 

společnosti a v mnohotvárném světě 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich výtvarným projevům 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 

 

KOMPETENCE  PRACOVNÍ  

 

 učíme žáky používat bezpečně a účinně materiály, technologie, nástroje a vybavení, dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a zá-

vazky 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. žádnou prací netrestáme. kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme 

 učíme žáky chránit své zdraví při práci s různými materiály, nástroji a chemickými látkami 

 učíme žáky používat při jejich výtvarném projevu různé vhodné materiály, nástroje a techniky 

 

 

Ročník: 6. 

 

Očekávané výstupy 

Očekávané výstupy : 

Žák 

 VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření 

vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

 VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zazname-

nání podnětů z představ a fantazie 

 VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v součas-

ném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace  
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 VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících 

i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v 

rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu Část C Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání MŠMT Praha 2013 2016 91  

 VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických sou-

vislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

 VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědo-

mím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů  

 VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 

 
6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 Žák vybírá,vytváří  a pojmenovává co 

nejširší škálu prvků vizuálně obrazných 

vyjádření a jejich vztahů 

 rozeznává a správně používá pomůcky a 

materiály v různých výtvarných 

technikách 

  

Prvky vizuálně obrazného vyjád-

ření: 

 linie,tvary,objemy 

 vztahy a uspořádání 

prvků,kontrast,rytmus 

 základní kompoziční principy 

 

OSV- osobnostní rozvoj 

- kreativita 

 

 

 variuje různé vlastnosti prvků a jejich 

vztahů pro získání osobitých výsledků 

 užívá prostředky pro zachycení jevů a 

procesů v proměnách a vztazích 

 zdokonaluje se v zaznamenávání 

skutečnosti,v prostorovém vidění 

 Různými výrazovými prostředky umí 

vyjádřit abstraktní i konkrétní téma 

Rozvoj smyslové citlivosti: 

- vyjádření dějového celku se 

vztahem k prostředí 

 

 vyjádření vnitřní stavby a 

vnitřního členění přírodních 

objektů ( 

rostliny,živočichové, 

 neživá příroda, člověk, 

 svět,vesmír) 

 rozvíjení prostorového vidění 

OSV – cvičení smyslového 

vnímání ,pozornosti a 

 soustředění 

 

EV-ekosystémy 

 

 

Př,M 

 

- Seznamuje se s některými netradičními 

výtvarnými postupy 

 Netradiční výtvarná technika. 

Např.kašírování,ubrousková 

 

OSV- kreativita 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

  technika  

- Využívá dekorativních postupů,rozvíjí si 

estetické cítění 

 

  

Dekorativní kompozice: 

střídání tvarů,linií,barevných 

kombinací...s využitím různých 

technik 

 

  

  Výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradi-

cím,zvykům a svátkům. 

 

Tématické práce-

Vánoce,Velikonoce-dekorativní 

předměty,vkusná výzdoba inte-

rieru.Např.vitráž,vystři-

hování,vyřezávání,ubrousková 

technika 

OSV - sociální rozvoj, 

komunikace 
 

 časově zařazuje danou dobu 

 charakterizuje dané období 

 získává informace o nejvýznamnějších 

národních i světových památkách a 

osobnostech dané doby 

Dějiny umění: 

Pravěké umění 

Egypt 

Řecko 

Řím 

 

EGM- Evropa a svět nás 

zajímá 

 

OSV - sociální rozvoj, 

komunikace 

 

- používá běžných pojmů nauky o bar-

vě,rozlišuje působení barev na rovině smys-

lového účinku a v rovině symbolicky utváře-

ného obsahu 

Teorie umění: 

Teorie barev – základní bar-

vy,podvojné barvy, teplé a stude-

né barvy,symbolika ba-

rev,barevný kruh, barevný kon-

trast,barevná harmonie 

  

 Žák vybírá,vytváří  a pojmenovává co 

nejširší škálu prvků vizuálně obrazných 

vyjádření a jejich vztahů 

 rozeznává a správně používá pomůcky a 

materiály v různých výtvarných 

technikách 

  

Prvky vizuálně obrazného vyjád-

ření: 

 linie,tvary,objemy 

 vztahy a uspořádání 

prvků,kontrast,rytmus 

 základní kompoziční principy 

 

OSV- osobnostní rozvoj 

- kreativita 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 variuje různé vlastnosti prvků a jejich 

vztahů pro získání osobitých výsledků 

 užívá prostředky pro zachycení jevů a 

procesů v proměnách a vztazích 

 zdokonaluje se v zaznamenávání 

skutečnosti,v prostorovém vidění 

 Různými výrazovými prostředky umí 

vyjádřit abstraktní i konkrétní téma 

Rozvoj smyslové citlivosti: 

- vyjádření dějového celku se 

vztahem k prostředí 

 

 vyjádření vnitřní stavby a 

vnitřního členění přírodních 

objektů ( 

rostliny,živočichové, 

 neživá příroda, člověk, 

 svět,vesmír) 

 rozvíjení prostorového vidění 

OSV – cvičení smyslového 

vnímání ,pozornosti a 

 soustředění 

 

EV-ekosystémy 

 

 

Př,M 

 

- Seznamuje se s některými netradičními 

výtvarnými postupy 

  

 Netradiční výtvarná technika. 

Např.kašírování,ubrousková 

technika 

 

OSV- kreativita 

 

 

- Využívá dekorativních postupů,rozvíjí si 

estetické cítění 

 

  

Dekorativní kompozice: 

střídání tvarů,linií,barevných 

kombinací...s využitím různých 

technik 

 

  



439 

Ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy 

 

Očekávané výstupy : 

Žák 

 

 VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných 

vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, 

představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání oso-

bitých výsledků 

 VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fan-

tazie  

 VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k 

tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitál-

ních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace 

 VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; po-

rovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně 

obrazných vyjádření  

 VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účin-

ku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického 

obsahu Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 

2013 2016 91 

 VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; 

vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a 

prožitků  

 VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obraz-

ného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kul-

turní podmíněnosti svých hodnotových soudů  

 VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvo-

řených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu 

pro jejich prezentaci
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 Žák uplatňuje základní dovednosti při 

přípravě,realizaci  a prezentaci vlastního 

tvůrčího záměru 

 Uplatňuje osobitý přístup k realitě 

 

 

. 

Rozvíjení smyslové citlivosti -

uspořádání objektů do celků v 

ploše,objemu,prostoru a časovém 

průběhu  

- vyjádření vztahů,pohybu a pro-

měn uvnitř a mezi objekty 

SOV-rozvoj schopností 

poznávání 

 

EV-vztah člověka 

k prostředí, ve kterém žije 

 

 Kombinuje různé vlastnosti prvků a jejich 

vztahů,uvědomuje si možnost 

kompozičních přístupů a postupů 

 Výtvarně experimentuje 

 Využívá dekorativních postupů-rozvíjí si 

estetické cítění. 

 Vybírá a kombinuje výtvarné prostředky 

k vyjádření své osobitosti a originality. 

  

Experimentální řaze-

ní,seskupování,zmen-

šování,zvětšování,zmno-

žování,vrstvení tvarů a linií 

v ploše i prostoru-

horizontála,vertikála, 

kolmost,symetrie, 

asymetrie,dominanta 

 

  

 Užívá vizuálně obrazného vyjádření k 

zachycení zkušeností získaných 

prostřednictvím smyslů 

 Vybírá a kombinuje výtvarné prostředky 

k vyjádření své osobitosti a originality 

Rozvíjení smyslové citlivosti: 

Záznam autentických smyslo-

vých zážitků,emocí a myšlenek. 

Vlastní prožívání, 

interakce s realitou. 

 

 

OSV-sebepoznání, naladění 

mysli a dobrý vztah k sobě 

samému 

 

Ov 

 

 

 Rozvíjí techniku malby 

 

 Hodnotí a využívá výrazové možnosti 

barev a jejich kombinací – využití ve 

volné tvorbě i praktickém užití 

 

 

Barevné vyjádření: 

odstín,sytost,tón,harmo-

nie,kontrast,textura,míchání a 

vrstvení barev 

 Přírodní motivy 

EV-lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí 

 

 

 

 

 

 Chápe písmo jako soubor specifických 

 

Umění píma – styly a druhy pís-

 

MKV-život ve společnosti 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

znaků komunikace, 

 znak a symbol jako nositele  významu 

 

 

ma,písmo ve výtvarném vyjádře-

ní 

OSV-kreativita 

MV-tvorba medialního 

sdělení 

D,Ov,Čj 

 

 Užívá prostředky k zachycení 

jevů a procesů ,jejich proměny,vývoj a vzta-

hy. 

 

Tematické práce-

Vánoce,Velikonoce,pálení čaro-

dějnic. 

Událost-originální dokončení 

situace-vyprávění výtvarnými 

prostředky 

  

 K tvorbě užívá některé metody 

soudobého výtvarného umění-

reprodukce,fotografie... 

 

 

Smyslové účinky vizuálně obraz-

ných vyjádře-

ní:film,reklama,tiskoviny,variace 

ve vlastní tvorbě 

 

  

 Rozvíjí představivost,fantazii a výtvarné 

myšlení ve vlastním výtvarném procesu 

 

Uplatnění subjektivity ve vizuál-

ně obrazném vyjádře-

ní(např.fantazijní variace na zá-

kladní tvary písmen) 

 

OSV-kreativita  

 - Zvládá časově zařazení dané doby, 

charakterizuje dobu 

 

Dějiny umění: 

Románský sloh 

Gotika 

Renesance 

 

EGM – jsme Evropané 
 

 Učí se orientovat v oblasti výtvarné 

kultury 

 seznamuje se s nejvýznamnějšími 

národními i světovými památkami dané 

doby 

Práce s uměleckým dílem - hle-

dání detailu,základních geome-

trických tva-

rů,skládání,deformování,dotvářen

í kresbou a barvou. 

 

EGM-Evropa a svět nás 

zajímá 

 

D 

 

 Žák uplatňuje základní dovednosti při Rozvíjení smyslové citlivosti - SOV-rozvoj schopností  
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

přípravě,realizaci  a prezentaci vlastního 

tvůrčího záměru 

 Uplatňuje osobitý přístup k realitě 

 

 

. 

uspořádání objektů do celků v 

ploše,objemu,prostoru a časovém 

průběhu  

- vyjádření vztahů,pohybu a pro-

měn uvnitř a mezi objekty 

poznávání 

 

EV-vztah člověka 

k prostředí, ve kterém žije 
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Ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy : 

Žák 

 VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných 

vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, 

představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobi-

tých výsledků 

 VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fanta-

zie  

 VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k 

tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitál-

ních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace 

 VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; po-

rovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně 

obrazných vyjádření  

 VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účin-

ku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického ob-

sahu Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 

2013 2016 91 

 VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; 

vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a 

prožitků  

 VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obraz-

ného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kul-

turní podmíněnosti svých hodnotových soudů  

 VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvo-

řených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu 

pro jejich prezentaci
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 
 Žák uplatňuje základní dovednosti při 

přípravě,realizaci  a prezentaci vlastního 

tvůrčího záměru,využívá zkušeností 

z vlastního vnímání, představ a poznání. 

 Uplatňuje osobitý přístup k realitě 

 

 

Kresebné etudy.Linie jako vý-

tvarný prostředek. 

 

Praktické ověřování a postupné 

využívání kompozičních principů 

v experimentálních činnostech a 

vlastní tvorbě. 

 

 

OSP – rozvoj kreativity 
 

 Seznamuje se s různými grafickými 

technikami 

 

Užitá grafika.Přehled grafických 

technik-praktické využití dostup-

ných technik (linoryt,tisk 

z koláže,papírořezu) 

Písmo - tvorba reklamního plaká-

tu 

Čj - exlibris,ilustrace 

MV  - Tvorba mediálního 

sdělení,možnost práce v 

týmu  

 

OSV-řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Čj- exlibris, ilustrace 

 Vybírá,vytváří a pojmenovává co nejširší 

škálu prostředků pro vyjádření 

emocí,pocitů,nálad,fantazie,před- 

      stav a osobních zkušeností 

 

 Variuje různé vlastnosti objektů a jejich 

vztahů pro získání  osobitých 

      výsledků 

 

 Zdokonaluje se v zaznamenávání 

skutečnosti a v prostorovém vidění  

 

 Užívá prostředky pro zachycení jevů a 

procesů v proměnách a vztazích 

 

 

Prostředky pro vyjádření emo-

cí,pocitů,nálad,fanta- 

zie,představ a osobních zkuše-

ností 

 

 

manipulace s objekty 

 

studie hlavy a postavy 

 

pohyb těla a jeho umístění v pro-

storu 

 

uspořádání prostoru, celku vizu-

álně obrazných vyjádření a vy-

jádření proměn;výběr,uplatnění a 

 

OSV – Osobnostní rozvoj 

Sebepoznání a sebepojetí 

 

 

 

 

 

 

Tv,Př, 

 

 

 

 

OSV –solidarita,odpověd-

nost, 

 
 

D, Čj – renesance, baroko, klasicismus 
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 Výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradi- 

      cím,zvykům a svátkům 

 

interpretace 

Tematické práce-zvyky,pověry a 

obyčeje u 

 nás i v jiných ze-

mích(např.svatba,Helloween, 

příchod jara,Vánoce, Velikonoce) 

Analýza vlastních i cizích 

postojů a hodnot 

 Rozvíjí své estetické cítění -využívá 

v nich dekorativních postupů 

 

 Dekorativní kompozice; výroba 

dekorativních předmětů 

/vystřihovánky,koláž,vitráž 

decoupage/ 

 

  

 Zobrazuje vlastní fantazijní představy,  

kombinuje výtvarné prostředky a 

experimentuje s nimi 

Práce s netradičními materialy 

(plastové lahve,papírové oba-

ly,dráty,kameny….) 

EV-Lidské aktivity a pro-

blémy životního prostředí 

 

OSV -kreativita 

Př 

 

 Správně užívá techniku malby,využívá 

texturu,míchá a vrství barvy 

 

Příroda ,zátiší - 

Objemové vyjádření námětu bar-

vami – subjektivní barevná škála 

EV – vztah člověka 

k přírodě,k životnímu pro-

středí 

 

 

 

 Správně uplatňuje techniku kresby a 

zachycuje prostor 

 

 

–zdokonalování techniky kres-

by,stínování ,kontrast 

 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 
 

 Užívá perspektivních postupů 

 

 

 

Lineární perspektiva – sbíhavá, 

úběžníková 

 

  

 Zvládá  časově zařazení dané 

doby,charakterizuje dobu 

 Seznamuje se s nejvýznamnějšími 

 

baroko,rokoko 

klasicismus a empír 

 

 

EGM – Evropa a svět nás 
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národními i světovými 

památkami,osobnostmi v oblasti umění i 

základními uměleckými díly dané doby 

romantismus a realismus 

impresionismus a symbolismus 

secese 

zajímá 

 

 

D 
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Ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy  

Žák 

 VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných 

vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, 

představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobi-

tých výsledků 

 VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fanta-

zie  

 VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k 

tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitál-

ních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace 

 VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; po-

rovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně 

obrazných vyjádření  

 VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účin-

ku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického ob-

sahu Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 

2013 2016 91 

 VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; 

vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a 

prožitků  

 VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obraz-

ného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kul-

turní podmíněnosti svých hodnotových soudů  

 VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvo-

řených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu 

pro jejich prezentaci
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 Vybírá a samostatně vytváří bohatou 

škálu vizuálně obrazných elementů 

zkušeností z vlastního vnímání, 

z představ a poznání.Uplatňuje osobitý 

přístup k realitě. 

 Osobitě stylizuje vizuální 

zkušenost,zvládá kompozici,dokáže 

vhodně rozvrhnout hlavní motivy na 

ploše 

 

Kresba,malba – Zátiší,tématické  

 

 

OSV- Osobnostní roz-

voj,rozvoj schopností po-

znávání 

 

 K tvorbě užívá některé metody 

současného výtvarného umění – 

počítačová     grafika,fotografie,film atd. 

Reklama a propagační pro-

středky 

/obaly,plakáty,prostředky doplň-

kové reklamy atd/ 

 

MEV – vliv medií  

 Užívá vizuální obrazné vyjádření 

k zachycení zkušeností získaných 

ostatními smysly 

(zrakem,pohybem,hmatem a sluchem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjení smyslové citlivosti- 

reflexe a vztahy zrakového vní-

mání k vnímání ostatními smysly 

-vědomé vnímání a uplatnění 

mimovizuálních 

podnětů při vlastní tvorbě 

- reflexe ostatních uměleckých 

druhů- např hudebních 

Převádění pocitů těla na obrazové 

znaky 

 

 

OSV- cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a sou-

středění, řešení problémů 

 

Ov,Rv 

 

 Rozliší působení vizuálně obrazného v 

rovině smyslového účinku,v rovině 

subjektivního účinku a v rovině sociálně 

utvářeného i symbolického obsahu 

Uplatňování subjektivity: 

Přístupy k vizuálně obrazným 

vyjádřením 

-    hledisko jejich vnímání 

OSV -sociální rozvoj, 

komunikace 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 hledisko jejich motivace 

 reflexe a vědomé uplatnění 

při vlastních tvůrčích 

činnostech 

 Aplikuje hl.zásady užité grafické tvorby 

ve spojení písma a motivu 

Užití písma a jeho začlenění do 

kompozice výtvarného návrhu 

/logo,exlibris,rodokmen.../ 

 

  

 Zachycuje pomíjivost okamžiku – 

skicování 

 

Práce v plenéru,krajinomalba, 

Kresba,frotáž 

 

EV-vztah člověka k život-

nímu prostředí  

 

Př 

 

 Uplatňuje výtvarné zjednodušení – 

stylizace, 

Plošné dekorativní kompozice v  

užité grafice,vazba dekoru na tvar 

– kruh,čtverec,prost.útvar 

 

OSV – kreativi-

ta.originalita,schopnost 

vidět věci jinak 

 

 Výtvarně se vyjadřuje k lidovým 

tradicím,zvykům a svátkům 

 

 

 

Tématické práce – Váno-

ce.Velikonoce – dekorativní 

předměty,vkusná výzdoba inte-

rieru /např. vitráž,malba na 

sklo,vystřihování,vyřezávání/ 

OSV – kreativi-

ta.originalita,schopnost 

vidět věci jinak 

 

 Uplatňuje techniku kresby a zachycuje 

prostor 

 

Zdokonalování techniky kresby 

–tužka,pero, 

uhel,rudka. 

dynamická kresba.Např. kruh, 

koloběh  vody,zátiší 

s jablky,kresba hlavy. 

Vyjádření zajímavých a neobvyk-

lých přírodních tvarů a  

jejich charakteristických rysů – 

povrch kamene,kůra,list,atd. 

EV – vztah člověka k pří-

rodě 

 

 

Př 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

Zdokonalování techniky kresby 

Stínování,kontrast -/části tě-

la,obličeje,hranaté a kulaté pro-

storové  předměty atd./ 

/Prostorová tvorba – modelování/ 

 rysů – povrch kame-

ne,kůra,list,atd. 

 

 Rozlišuje obsah různých uměleckých 

projevů současnosti a minulosti, 

porovnává,vyjadřuje svůj názor 

 

 

20.stol.moderna,postmoderna,sou

časné umění 

 

 

OSV – hodnoty a postoje 

EGM – Jsme Evropané 

 

D 

 



451 

5.8 Člověk a zdraví 

 

5.8.1 Výchova ke zdraví 

 
Charakteristika vzdělávacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví 

v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a 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 při ohrožení v každodenních rizi-

kových situacích i mimořádných událostech. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozmě-

ru 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. 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 podporujeme samostatnost a tvořivost 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, třídit a používat potřebné informace 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi 

 motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 

z učení, využíváme především pozitivní motivaci 

 učíme trpělivosti a odpovědnosti 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 vytváření podmínky pro rozvoj samostatnosti i týmové spolupráce při řešení problémů 

 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

 vedeme k samostatnosti, tvořivosti a logickému myšlení 

 podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problé-

mů 

 učíme, jak některým problémům předcházet 

 průběžně sledujeme, jak žáci prakticky zvládají řešení problémů 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 vedeme žáky k přesnému vyjadřování a logické argumentaci 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 podporujeme kritiku a sebekritiku 

 učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky pracovat v týmech, vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní 

spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci  týmu, svoji práci v týmu i práci ost. členů 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cí-

le 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolek-

tivů 

 průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině 

 učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky (me-

zi žáky a učiteli) 

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli  

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu 

 

 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a zachování životního prostředí 

 netolerujeme a odmítáme sociálně patologické projevy chování žáků (drogy, šikana, 

kriminální chování, rasismus, xenofobie a nacionalismus) 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných, život ohrožujících situacích 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům 

 učíme žáky poskytnout první pomoc 
 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
 

 v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technolo-

gie, postupy, pomůcky a techniku 

 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu 

 seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a důsledně vy-

žadujeme jejich dodržování 

 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profe-

semi 

 vedeme žáky k sebekritickému posouzení svých schopností a předpokladů při volbě 

povolání 
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Ročník: 6. 
 

Očekávané výstupy  

 
 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a jinými vrstevníky a přispívá 

k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a ne-

gativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostře-

dí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 

druhých a vyvozuje z nich osobní zodpovědnost 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, ro-

diny i v nejbližším okolí 

 dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemo-

cí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdra-

vého životního stylu, dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci ško-

ly a obce 

 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová 

k opačnému pohlaví 

 uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návy-

kových látek a životní perspektivu mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální do-

vednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mi-

mo ni, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; ak-

tivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby po-

skytne adekvátní první pomoc 

 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, ne-

bezpečí i mimořádných událostí 
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6. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 

spolužáky a jinými vrstevníky a přispívá 

k utváření dobrých mezilidských vztahů 

v komunitě 

 

 

 

 vysvětlí role členů komunity (rodiny, 

třídy, spolku) a uvede příklady pozitivní-

ho a negativního vlivu na kvalitu sociál-

ního klimatu (vrstevnická komunita, ro-

dinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 

zdraví 

 připraví a zorganizuje pro své spolužáky 

alespoň jednu společenskou hru 

 

 

 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 souvislosti složení stravy a 

způsob stravování s rozvojem 

civilizačních nemocí a v rámci svých 

možností uplatňuje zdravé stravovací 

návyky 

 dobrovolně se podílí na programech 

podpory zdraví v rámci školy a obce 

Osobnost člověka 

Sebepoznání a sebepojetí 

Mé silné a slabé stránky (doved-

nosti, schopnosti) 

Záliby - povolání(čím chci být) 

Mé postavení v rodině, třídě, ko-

lektivu… 

Vztahy mezi lidmi 

Sociální komunikace (škola, ro-

dina, kamarádi) 

Seberegulace  

 

 

 

 

 

 

Zdravý způsob života 

Zásady zdravého stravování 

Tělesná a duševní hygiena 

Denní režim 

Využití volného času 

 

Změny v životě člověka 

Proměny člověka v dospívání 

Zdraví reprodukční soustavy 

Tělesné, duševní a společenské 

změny 

 

 

SOV- Osobnostní rozvoj: 

Sebepoznání a sebepojetí 

Sociální rozvoj: poznávání 

lidí, mezilidské vztahy 

MKV-Lidské vztahy 

VDO-Občanská společnost 

a škola 

 

 

 

 

 

 

 

MV- Fungování a vliv mé-

dií ve společnosti 

EV-Vztah člověka k pro-

středí 

SOV-Osobnostní rozvoj: 

psychohygiena, 

seberegulace a sebeorgani-

zace 
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6. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 objasní význam pojmů: denní rytmus; 

uvede příklady dobře a špatně zvolených 

denních rytmů a režimů 

 sestaví si vyvážený režim dne a porovná 

ho s režimem dne svých spolužáků 

 uvede příklady vhodně a nevhodně 

využitého volného času 

 spolu se svými spolužáky sestaví přehled 

sportovních činností a koníčků 

jednotlivých žáků (třída, skupina, škola) 

 sestaví tabulku, do které uvede, jaké 

sporty a koníčky provozuje, jaké by chtěl 

provozovat, a kde, a za jakých podmínek, 

je ve svém nejbližším okolí může 

provozovat 

 

 respektuje změny v období dospívání, 

vhodně na ně reaguje 

 projevuje odpovědný vztah k sobě samé-

mu, k vlastnímu dospívání a pravidlům 

zdravého životního stylu 

 osvětlí hygienické postupy a preventivní 

činnosti podporující reprodukční zdraví 

 kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

 

 dokáže řešit běžné situace jako řadový 

účastník silničního provozu 

 odpovědně se chová v každodenních situ-

acích jako řadový účastník silničního 

provozu a dle svých možností dokáže ře-

šit problémové situace, jako chodec, cyk-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní výchova 

Pravidla silničního provozu 

Bezpečné chování chodců a cyk-

listů jako účastníků silničního 

provozu 

Bezpečnost v dopravě 
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6. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

lista používá cíleně ochranné prvky 

 v konkrétních situacích silniční a želez-

niční dopravy (vycházky, výlety a jiné 

akce školy) uplatňuje bezpečné chování 

pro sebe i jiné účastníky 

 projevuje odpovědné chování 

v rizikových situacích silniční a železnič-

ní dopravy; aktivně předchází situacím 

ohrožení zdraví a osobního bezpečí; 

v případě potřeby poskytne adekvátní 

první pomoc, ošetří drobná i závažná po-

ranění 

 aktivně se zapojuje do akcí školy (obce) 

podporujících snižování rizik a nehodo-

vosti a podporujících bezpečné chování v 

dopravě 

 

 uvede příklady rizik ohrožujících zdraví 

v souvislosti s užíváním alkoholu a 

kouřením a vyjmenuje jejich následky 

 použije dostupné informace k vyhledání 

odborné pomoci 

 chápe vlivy vnějšího a vnitřního prostředí 

na zdraví a uvede příklady 

 

 

 popíše agresivní chování a jeho důsledky 

 vysvětlí pojem šikana a popíše její formy 

 vysvětlí průběh a následky šikany i 

kyberšikany 

 projevuje odpovědný vztah k otázce 

Rizikové situace silniční a želez-

niční dopravy 

Situace silniční a železniční do-

pravy ohrožující zdraví a osobní 

bezpečí 

Základy první pomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizika ohrožující zdraví 

Vlivy vnějšího a vnitřního pro-

středí na zdraví (kvalita ovzduší a 

vody, hluk, osvětlení, teplota) 

Bezpečné chování, prevence úra-

zů 

Prevence – alkohol, kouření, dro-

gy 

 

Osobní bezpečí 

Agresivita a násilí 

Šikana 

Trestný čin 

Sexuální násilí (pedofilie, dětská 
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6. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

osobního bezpečí 

 chápe, jak se zachovat v případě, že se 

stane sám obětí šikany 

 není lhostejný k projevům šikany a násilí 

ve svém okolí 

 je seznámen s obsahem pojmů trestný čin 

a sexuální násilí 

 uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 

modely chování při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy ve škole i mimo ni 

 v případě potřeby vyhledá odbornou po-

moc sobě nebo druhým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

pornografie) 

Kyberšikana, bezpečný internet  
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Ročník: 7. 
 

Očekávané výstupy  
 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a jinými vrstevníky a přispívá 

k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a ne-

gativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostře-

dí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdra-

vím; 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 zodpovědnost 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, ro-

diny i v nejbližším okolí 

 dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemo-

cí 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 pro-

blémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdra-

vého životního stylu, dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci ško-

ly a obce 

 samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti 

k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím 

 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 

 uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návy-

kových látek a životní perspektivu mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální do-

vednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mi-

mo ni, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

 vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevní-

ků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci 

a agresi 

 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; ak-

tivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby po-

skytne adekvátní první pomoc 

 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, ne-

bezpečí i mimořádných událostí 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- vysvětlí role členů komunity (rodiny, 

třídy, spolku)  

- uvede příklady pozitivního a negativního 

vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrs-

tevnická komunita, rodinné prostředí) 

z hlediska prospěšnosti zdraví 

- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti 

- dokáže vyjmenovat každodenní výdaje 

běžné domácnosti, určí cenu základních 

potravin 

- uvede příklady pravidelných příjmů do-

mácnosti 

- vysvětlí zásady hospodárnosti na rozpoč-

tu domácnosti 

- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 

nakládání s volnými prostředky 

- pochopí význam kapesného, učí se zod-

povědnosti při nakládání s vlastními pro-

středky 

- uvede příklady využití kapesného 

 

 

 

 

 

 

 

- přispívá k utváření dobrých mezilidských 

vztahů v širším společenství (v rodině, 

komunitě) 

Vztahy mezi lidmi a formy sou-

žití  
Rodina a její členové, funkce 

rodiny, partnerské vztahy 

Sociální a ekonomická funkce 

rodiny 

Rozpočet domácnosti 

Dokáže odhadnout příjmy a vý-

daje běžné domácnosti 

Volné finanční prostředky 

Kapesné 

Náhradní rodinná péče 

Vliv rodinného prostředí na vý-

voj jedince 

Vrstevnická skupina (třída, krou-

žek, parta . . .), obec, spolek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální rozvoj 

Temperament, charakter  

Člověk ve společnosti (sociální 

SOV – Sociální rozvoj: 

poznávání lidí, mezilidské 

vztahy 

MKV – Lidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti 

 

 

 

 

 

 

SOV – Osobnostní rozvoj: 

psychohygiena 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

respektuje přijatá pravidla soužití mezi 

spolužáky a jinými vrstevníky a přispívá 

k utváření dobrých mezilidských vztahů 

v komunitě 

 

- žák poznává svou osobnost (tempera-

ment, charakter) 

- žák poznává svůj vztah k druhým lidem a 

jejich vztah k sobě samému 

- žák odmítá manipulaci 

 

 

 

- osvojí si kompenzační a relaxační techni-

ky k překonávání únavy a stresu 

- usiluje v rámci svých možností a zkuše-

ností o aktivní podporu zdraví 

- vyjádří vlastní názor k problematice 

zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstev-

níků, rodiny i v nejbližším okolí 

- projevuje odpovědný vztah k sobě samé-

mu, k vlastnímu dospívání a pravidlům 

zdravého životního stylu, dobrovolně se 

podílí na programech podpory zdraví 

v rámci školy a obce 

 

- 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 pozitiv-

role) 

Mezilidské vztahy, komunikace, 

kooperace 

Rasismus, xenofobie 

 

Má image 

Kdo jsem já, já očima ostatních 

Já a reklama, posuzování dru-

hých, chyby, předsudky 

Módní styly (modeling, EMO 

styl – rizika) 

Sekty 

 

Zdravý způsob života 

Stres a jeho vztah ke zdraví 

Psychohygiena 

Člověk ve zdraví a nemoci, péče 

o nemocného 

Podpora zdraví v komunitě (epi-

demie, pandemie, . . .) 

Prevence (úrazy, očkování . . .) 

 

 

 

 

 

Sexuální výchova 

Sexuální dospívání a reprodukční 

zdraví (rozmnožování, láska, 

rodičovství) 

Sexualita jako součást formování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – Osobnostní rozvoj: 

seberegulace a sebeorgani-

zace 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

ními životními cíli; chápe význam zdr-

ženlivosti v dospívání a odpovědného se-

xuálního chování 

- vysvětlí, proč je zákonem stanovena vě-

ková hranice pro beztrestný pohlavní styk 

- charakterizuje odpovědné sexuální cho-

vání 

- spojuje význam sexuality především 

s perspektivním vztahem 

- charakterizuje zásady odpovědného cho-

vání v oblasti sexuality na elektronických 

médiích 

 

- dává do souvislosti složení stravy a způ-

sob stravování s rozvojem civilizačních 

nemocí  

- v rámci svých možností uplatňuje zdravé 

stravovací návyky 

 

 

 

 

 

- seznámí se s negativními vlivy návyko-

vých látek na své zdraví a zdraví komuni-

ty 

- uvede příklady rizik ohrožujících zdraví 

v souvislosti s užíváním alkoholu, drog a 

ostatních návykových látek a vyjmenuje 

jejich následky 

- uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 

osobnosti 

Venerické choroby (přenosné i 

nepřenosné, HIV/AIDS, hepatiti-

da…) 

Násilí a zneužívání, sexuální 

kriminalita (šikana, násilí, zneu-

žívání dětí, pornografie, odborná 

pomoc) 

Linka důvěry 

 

 

 

 

Výživa a zdraví 

Potravinová pyramida 

Poruchy příjmu potravy 

BMI 

Obezita, cukrovka, kardiovasku-

lární onemocnění 

Manipulativní reklama a infor-

mace 

Návykové látky 

Nejčastější návykové látky, kou-

ření, alkohol, rizika jejich užívání 

Hráčství, práce s PC 

Trestná činnost, odpovědnost za 

své chování 

Doping ve sportu 

Centra pomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – Vztah člověka k pro-

středí 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

modely chování při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy ve škole i mimo ni 

- v případě potřeby vyhledá odbornou po-

moc sobě nebo druhým 

 

- projevuje odpovědné chování 

v rizikových situacích silniční a železnič-

ní dopravy; aktivně předchází situacím 

ohrožení zdraví a osobního bezpečí; 

v případě potřeby poskytne adekvátní 

první pomoc 

- vyhodnocuje konkrétní rizikové situace 

v silniční a železniční dopravě a vyvozuje 

bezpečné chování 

- aktivně předchází situacím ohrožení 

zdraví a osobního bezpečí v silniční a že-

lezniční dopravě; vždy se snaží uplatňo-

vat bezpečné chování, které neohrožuje 

jeho osobu ani jiné účastníky 

- aktivně se zapojuje do akcí školy (obce) 

podporujících snižování rizik a nehodo-

vosti a podporujících bezpečné chování v 

dopravě 

 

 

 

 

 

Ochrana člověka za mimořád-

ných událostí 

Klasifikace mimořádných událos-

tí 

Varovný signál a jiné způsoby 

varování 

Základní úkoly ochrany obyva-

telstva 

Evakuace 

Činnost po mimořádné události 

Prevence vzniku mimořádných 

událostí 
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Ročník: 8. 
 

Očekávané výstupy  
 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdra-

vím; 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 zodpovědnost 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, ro-

diny i v nejbližším okolí 

 dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemo-

cí 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 pro-

blémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdra-

vého životního stylu, dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci ško-

ly a obce 

 samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti 

k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím 

 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová 

k opačnému pohlaví 

 v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpo-

vědnost za bezpečné sexuální chování 

 uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návy-

kových látek a životní perspektivu mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální do-

vednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mi-

mo ni, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; ak-

tivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby po-

skytne adekvátní první pomoc 

 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, ne-

bezpečí i mimořádných událostí 

 aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla  

 objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří 

 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich preven-

ce a léčby 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- konkretizuje obecné zásady první pomoci 

- aplikuje předlékařskou první pomoc 

při poranění a jiném poškození těla 

- ovládá zásady první pomoci umělého 

dýchání z plic do plic 

- ovládá zásady nepřímé masáže srdce 

Člověk a zdraví 

Základy první pomoci 

Obecné zásady 

Zlomeniny a polohování  

Zástava dýchání při funkčním 

krevním oběhu 

Krvácení 

Mdloba 

Zástava krevního oběhu 

Podchlazení 

Zasažení elektrickým proudem 

Otravy a poleptání 

OSV – hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

Tv – prevence úrazů 

Ch – kyseliny, hydroxidy 

- rozlišuje mezi běžnými, infekčními 

a civilizačními chorobami 

- uplatňuje návyky osobní a intimní hygie-

ny s ohledem na zdraví a jejich prevenci 

- uplatňuje osvojené preventivní způsoby 

rozhodování, chování a jednání 

v souvislosti s běžnými, přenosnými, ci-

vilizačními a jinými chorobami; svěří se 

se zdravotním problémem a v případě po-

třeby vyhledá odbornou pomoc 

Výchova ke zdraví 

Zdraví a nemoci, infekční a civi-

lizační nemoci, preventivní lékař-

ská péče 

Ochrana před přenosnými choro-

bami, 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 chronickým one-

mocněním chronickými nepře-

nosnými chorobami a před úrazy 

– prevence kardiovaskulárních a 

metabolických onemocnění; pre-

 Tv – rozvoj těles. zdatnosti 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

ventivní a lékařská léčebná péče; 

odpovědné chování v situacích 

úrazu a život ohrožujících stavů 

(úrazy v domácnosti, při sportu, 

na pracovišti, v dopravě 

- vysvětlí přímé souvislosti mezi složením 

stravy, způsoby stravování a civilizační-

mi chorobami 

- rozlišuje specifické potřeby výživy člo-

věka podle věku, zdravotního stavu, fy-

zické a duševní činnosti 

- uvede zdravotní rizika spojená 

s poruchami příjmu potravy a odpovědně 

se rozhoduje ve prospěch zdravých stra-

vovacích návyků 

Výživa a zdraví 

Základní složky potravy 

Škodlivé látky v potravním řetěz-

ci 

  

- rozhoduje se odpovědně ve vztahu 

k opačnému pohlaví 

- respektuje význam sexuality v souvislosti 

se zdravím, etikou, morálkou a pozitiv-

ními životními cíli; chápe význam zdr-

ženlivosti v dospívání a odpovědného se-

xuálního chování 

Sexuální výchova 

Změny v životě člověka a jejich 

reflexe –zdrženlivost, předčasná 

sexuální zkušenost, promiskuita; 

Těhotenství, plánované rodičov-

ství, antikoncepce 

OSV – sebepoznání a sebe-

pojetí – vztahy k druhému 

pohlaví 

 

Ov – vztahy mezi lidmi 
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5.9 Tělesná výchova 

 
Charakteristika vzdělávacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 

Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových možností a zá-

jmů, poznání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní  a soci-

ální pohodu. 

Vyučovací předmět je realizován v průběhu celé školní docházky (1. i  2. stupně) s časovou 

dotací 2 hodiny týdně.V 7. ročníku se integruje  vzdělávací obsah vzdělávaného oboru Vý-

chova ke zdraví a je proto posílen o 1 hodinu týdně. 

Výuka probíhá v tělocvičnách, na venkovním sportovním hřišti, ve třídách a na bazéně.Na 

2. stupni jsou žáci děleni na skupiny chlapci a děvčata nebo dle výkonnosti a podle počtu tříd 

v ročníku a žáků v nich. 

Cílem výuky je :  

a/ rozvoj pohybových činností jednotlivce a skupiny 

b/ rozvoj pohybových schopností a dovedností 

c/ rozvoj základních hygienických, bezpečnostních návyků a pravidel 

d/ výchova k fair play, pravidla her a soutěží 

Na 2. stupni název předmětu Tělesná a sportovní kultura navazuje na 1. stupeň, procvičuje 

a prohlubuje dosavadní probrané učivo. Zvýšená pozornost se věnuje individuálnímu přístupu 

k jednotlivci.  

Učivo : 

Pohybové hry 

Gymnastika 

Kondiční formy cvičení 

Úpoly 

Atletické disciplíny 

Sportovní hry 

Turistika  (Škola v přírodě, výlety, exkurze..) 

Plavání 

Zimní sporty (lyžování, snowboardig, bruslení ) 

Netradiční sporty (ringo, hokejbal, líný tenis, nohejbal…) 

               

Zařazena jsou tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výcho-

va, Environmentální  a Mediální výchova (sdělovací prostředky ). 

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků tím, že vede žáky k: 

 poznávání zdraví jako důležité životní hodnoty 

 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímá-

ní radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a at-

mosférou příznivých vztahů 
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 poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života 

na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvali-

tě prostředí 

 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, 

i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, 

k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví 

v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní 

ochranou zdraví 

 propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými 

vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd. 

 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 

předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd. 

 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně pro-

spěšných činností ve škole i v obci 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Tělesná výchova pro I. stupeň  

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 učitel vede žáky k zodpovědnosti za jejich zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

 ve výuce učitel upřednostňuje individuální přístup k žákům, pozitivní motivaci, aby 

žáci prožívali pocit úspěchu 

 učitel učí žáky respektovat pravidla jednoduchých kolektivních sportovních her 

 učitel zapojuje žáky do různých soutěží, ve kterých žáci využívají svých schopností 

(vybíjená, kopaná, lehká atletika) 

 učitel vede žáky k osvojení nových pohybových dovedností, kultivaci svého pohybo-

vého projevu i správného držení těla 

  

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 učitel podporuje týmovou spolupráci při řešení problému 

 učitel podporuje pozitivní prožívání osvojené pohybové činnosti 

 učitel monitoruje chování jednotlivců popřípadě družstev jako celku při řešení pro-

blémů a společně hledá cesty, jak problémům předcházet nebo je řešit 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 učitel vede žáky k vhodné a slušné komunikaci se spolužáky 

 učitel netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků. 

 učitel vede žáky k čestnému jednání v duchu „fair play“ 

 učitel učí žáky přijmout kritiku ostatních, vyvodit závěry při dalším jednání, podporu-

je i sebekritiku 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učitel respektuje individuální zvláštnosti a schopnosti žáka 



468 

 učitel učí žáky aktivně pracovat v různých týmech, schopnosti střídat role ve skupi-

nách a podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 učitel podporuje začlenění jednotlivce do různorodého kolektivu s cílem dosažení 

osobního maxima každého člena 

 

KOMPETENCE OBČANSKÁ 

 

 učitel vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, k rozvoji svého těla 

 učitel netoleruje nekamarádské chování 

 učitel netoleruje odmítnutí požadované pomoci 

 učitel důsledně dbá na dodržování řádu a pravidel tělocvičny 

 učitel nabízí žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně pato-

logickým jevům 

 učitel v hodnocení žáků uplatňuje ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 učitel vede žáky k dodržování organizačních, hygienických a bezpečnostních zásad 

pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní či jiné pohybové činnosti 

 

 

 

 

Očekávané výstupy 
 

Na konci 1. období základního vzdělávání žák :  

 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 

příležitosti 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednot-

livce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení 

 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 

prostorách školy 

 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a zvládá jednoduchá cviče-

ní s nimi související 

 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované  činnosti a její organizaci 
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1. – 3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- spojuje pravidelnou každodenní pohybo-

vou činnost se zdravím a využívá nabíze-

né příležitosti 

Znalost základních zdraví pro-

spěšných cvičení a vhodného 

prostředí pro pohybovou činnost 

a hry  

OSV – osobnostní rozvoj - 

psychohygiena 
 

- zvládá v souladu s individuálními před-

poklady jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti prováděné 

ve skupině, usiluje o jejich zlepšení 

Činnosti napomáhající ke splnění 

očekávaných výstupů, vzdělávací 

program se prolíná všemi výstu-

py. 

Gymnastika  - základy akrobacie 

(průpravná cvičení) přeskok, kla-

dinka, lavička, cvičení na žebři-

nách, průpravné úpoly – přetahy, 

přetlaky 

Atletika – vytrvalostní běh, rych-

lý běh, skok daleký, hod míčkem 

Šplh na tyči 

Rytmická gymnastika – kondiční 

cvičení s hudbou, estetika pohy-

bu, jednoduché tance 

Plavání 

 

OSV – osobnostní rozvoj – 

sebepoznání a sebepojetí 
 

- uplatňuje správné způsoby držení těla 

v různých polohách a pracovních činnos-

tech, zaujímá správné základní cvičební 

polohy 

Cvičení se sportovním náči-

ním(švihadla, krátké tyče, mí-

če, lano, apod.)správné držení 

těla 

Kondiční cvičení  

Kompenzační a relaxační cvičení 

 

  

- spolupracuje při jednoduchých týmových 

pohybových činnostech a soutěžích  
Pohybové hry různého zaměře-

ní s pomůckami i bez pomůcek 

OSV  – sociální rozvoj,  

kooperace a kompetence 
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1. – 3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

- osvojí si zásady bezpečného pohybu 

a organizace v terénu 

- vnímá dopravní situaci a dbá na osobní  

      bezpečnost 

Sportovní hry (kopaná, vybíje-

ná) 

Hry v přírodě a turistika,  

chůze v terénu , chování  

v silničním provozu a 

v dopravních prostředcích, 

ochrana přírody 

Zimní sporty – hry na sněhu 

a ledě 

- uplatňuje hlavní zásady hygieny a bez-

pečnosti  při pohybových činnostech 

ve známých prostorech školy 

Základní hygiena po Tv a při ji-

ných  pohybových aktivitách 

  

- reaguje na základní pokyny a povely 

k osvojené činnosti a její organizaci 

Znalost smluvených gest a signá-

lů při pohybových činnostech 
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Očekávané výstupy 
 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák :  

 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 

činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

 uvědomuje si prevence, vhodné oblečení a obutí, zásady správného držení těla, decho-

vá cvičení, vnímání pocitů při cvičení 

 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti 

s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením 

 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené pohybové dovednosti; vytváří 

varianty osvojených pohybových her 

 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; 

adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny 

k vlastnímu provedení pohybové činnosti 

 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží , pozná a označí zjevné pře-

stupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnos-

tech opačné pohlaví 

 užívá při pohybové činnosti základní osvojené tělocvičné názvosloví; cvičí podle jed-

noduchého nákresu, popisu cvičení 

 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy 

 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky 

 orientuje se  v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve 

škole i v místě bydliště; samostatně získá  potřebné informace 
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4. – 5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- podílí se na  realizaci pravidelného pohy-

bového režimu 

- uplatňuje kondičně zaměřené činnosti 

- projevuje přiměřenou samostatnost a vůli 

po zlepšení úrovně své zdatnosti 

- zařazuje do pohybového režimu korek-

tivní cvičení 

 

 

 

- zvládá osvojené pohybové dovednosti 

- vytváří varianty osvojených pohybových 

her 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 

chování 

- adekvátně reaguje v situaci úrazu  

 

 

 

 

 

 

 

Význam pohybu pro zdraví, 
pohybový režim, délka a intenzita 

pohybu 

Rozcvičky, tělovýchovné chvilky 

při vyučování 

Správné držení těla, správné zve-

dání zátěže, kompenzační a rela-

xační cvičení, jejich praktické 

využití 

 

Rozvoj rychlosti, vytrvalosti, 

síly, pohyblivosti a koordinace 

pohybu  (plné míče, žebřiny, la-

vičky, díly švédské bedny, šviha-

dla, lano, ...) 

(cvičení protahovací, napínací, 

silová, vytrvalostní, dechová,...) 

Rytmická a kondiční cvičení 

(s hudbou, rytmickým doprovo-

dem, základy estetického pohybu, 

jednoduché tance) 

Průpravné úpoly (přetahy, přetla-

ky, šplh) 

Příprava před pohybovou činností 

Uklidnění po zátěži 

Tělesná hygiena – hygiena po-

hybových činností a cvičebního 

prostředí, vhodné oblečení 

a obutí pro pohybové aktivity 

 

Bezpečnost chování v šatnách, 
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4. – 5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

- hodnotí kvalitu pohybové činnosti spolu-

žáka 

- reaguje na pokyny k vlastnímu provedení 

pohybové činnosti 

 

- jedná v duchu fair play 

- dodržuje pravidla her a soutěží 

- pozná a označí zjevné přestupky proti 

pravidlům, adekvátně na ně reaguje 

- respektuje opačné pohlaví 

 

- užívá základní tělocvičné názvosloví 

- cvičí podle popisu cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umývárnách, při přípravě a uklá-

dání nářadí, náčiní a pomůcek 

První pomoc v podmínkách TV 

Koordinace pohybu, kontrola, 

sebekontrola 

 

Pohybové hry různě zaměřené, 

použití netradičních pomůcek 

Motivační drobné hry ( obměny) 

 

 

Základy sportovních her – míčo-

vé hry – ( manipulace s míčem – 

přihrávky, chytání, spolupráce při 

hře, vedení míče, střelba, pohyb 

s míčem, hra podle pravidel) 

Základy gymnastiky –akrobacie 

(cvičení na nářadí – lavičky, kla-

dinka, žíněnky – kotoul vpřed, 

kotoul vzad a jejich modifikace, 

stoj na lopatkách, nácvik stoje 

na rukou, nácvik přeskoku přes 

kozu, odraz a výskok na bednu 

Základní tělocvičné názvosloví, 

smluvené povely, signály 

Zásady fair play, olympijské hry 

a symboly 

Zjednodušená pravidla osvoje-

ných pohybových her, závodů 

a soutěží 

 

 

 

 

 

OSV – seberegulace, sebe-

organizace, relaxace, psy-

chohygiena, kreativita 

Kooperace, kompetice  

VDO – komunikace, spo-

lupráce 

 

 

MKV- mezilidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGM – kořeny olympij-

ských idejí 
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4. – 5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

- organizuje nenáročné pohybové činnosti 

a soutěže 

 

 

- měří výkony a porovnává je 

s předchozími výsledky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- osvojí si zásady bezpečného pohybu 

a organizace v terénu 

- vnímá dopravní situaci a dbá na osobní 

bezpečnost 

 

 

- orientuje se v možných pohybových  ak-

tivitách ve škole i mimo ni  

- samostatně získává potřebné informace 

 

Bezpečnost při pohybových 

činnostech – organizace a bez-

pečnost cvičebního prostoru 

 

Základy atletiky – běžecká abe-

ceda, rychlý běh do 60 m, vytrva-

lostní běh, běh v terénu, nízký 

start (na povel) i z bloků, polovy-

soký start, povely pro start, 

skok do dálky z rozběhu, postup-

ně odraz z břevna, úprava dosko-

čiště 

hod míčkem z rozběhu, spojení 

rozběhu s odhozem 

Měření a porovnávání výkonů 

Turistika a pohyb v přírodě – 

přesun do terénu, chování 

v silničním provozu a 
v dopravních prostředcích, chůze 

v terénu, ochrana přírody 

 

Plavání – základní plavecký vý-

cvik ve 2. a 3. ročníku, rozšiřující 

výcvik ve 4. a 5. roč. dle možnos-

tí školy 

Bruslení, hry na sněhu a na ledě –

dle možností základní techniky 

pohybu na bruslích, lyžích a 

snowboardu ( rozjezd, zastave-

ní, otáčení, cviky rovno-

váhy,koordinace pohybů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – ochrana přírody 

 

 

MV – kritické čtení a vní-

mání mediálních sdělení 
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4. – 5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

Další pohybové činnosti dle 

podmínek a zájmu žáků – krouž-

ky, školní klub 
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Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Tělesná výchova pro II. stupeň  

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

 podporujeme přijatelné způsoby k dosažení cíle 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme při počátečních nezdarech 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti a tělesné dovednosti. 

 vedeme žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj po-

hybový projev i správné držení těla a postupně usilovali o optimální rozvoj zdravotně 

orientované zdatnosti 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu kon-

krétních výsledků 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 
 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 ve škole i při mimoškolních akcích (závody, soutěže) průběžně monitorujeme, jak žáci 

řešení problémů prakticky zvládají 

 podporujeme žáky v tom, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti a využí-

vali je jako prostředek k překonávání aktuálních negativních tělesných či duševních 

stavů 

 nezatracujeme a podporujeme případné vhodné originální způsoby řešení problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů (videokamera, chrono-

metr…) 
 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměst-

nanců školy i rodičů 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových ka-

tegorií 

 učíme žáky rozumět běžně užívaným gestům, zvukům a jiným informacím a komuni-

kativním prostředkům v rámci   kolektivních sportů 

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřej-

nosti 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech od-

borných pracoven, řádu akcí mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se na se-

stavování těchto pravidel 

 vedeme žáky k čestnému jednání v duchu "fair play" 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
 

 volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně 

se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování 

osobního maxima každého člena třídního kolektivu (družstva, týmu…) 

 učíme žáky pracovat v týmech, družstvech, oddílech, odděleních… 

 učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce s konečnými 

dobrými výsledky  

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role (kapitán…) 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 učíme žáky k tomu, aby si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu 

a v jiných pohybových  aktivitách a uměli je využít pro hodnotné pohybové vyžití 

i přátelské meziosobní vztahy 
 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 
 

 netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mláde-

že) 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole a na mimoškolních soutě-

žích, stanovených ve školním řádu 

 při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu) 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí 

 nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako 

protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům 

 v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace 

 jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku 
 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, žádnou prací netrestáme, kvalitně odvede-

nou práci vždy pochválíme 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmín-

ky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky 

 důsledně učíme žáky dodržovat, organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro 

provádění zdravotně vhodné a bezpečně sportovní či jiné pohybové činnosti ve zná-

mém i méně známem prostředí. 

 pomáháme žákům volit pro ně vhodné sportovní aktivity (kroužky, oddíly, Sokol, Orel 

…) 
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Ročník: 6. 
 

Očekávané výstupy            
 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 

 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti 

zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

 samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností -

zatěžovanými svaly 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 

pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší     

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

 přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 

 zvládá v souladu s individuálními  předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin 

a časopisů, uživatele internetu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu 

 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje 

ji 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 

školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich pre-

zentaci 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním, sociálním zdravím 

a vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví; dovede 

posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 

druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví 
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 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, ro-

diny i v nejbližším okolí 

 uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti 

s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním pro-

blémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

 samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti 

k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence 

 

 

 

 

- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 

- zvládá techniku nové atletické disciplíny 

i další náročnější techniky 

- získané dovednosti uplatní jako reprezen-

tant školy 

- umí porovnávat naměřená data a infor-

mace o pohybových aktivitách 

 

 

 

 

 

 

- zvládá jednoduché cvičební prvky akro-

bacie, na hrazdě i kruzích 

- dokáže zvládnout složitější prvek s do-

pomocí 

- při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

 

 

 

 

 

 

 

Rozcvička + nástup, pořadová 

cvičení 

 

 

 

 

Atletika – nízký start, sprint 60m 

Štafeta – předávka, území 

Běh vytrvalostní na 600m (D), 

800m (D+H), 1000m ( H), 6 mi-

nutový běh 

Běh v terénu  (přes přírodní pře-

kážky) 

Skok daleký - základ 

Skok vysoký-základ flopu 

Hod míčkem na dálku – rozběh 

a odhod 

  

 

Gymnastika 

Akrobacie –kotoulová řada 

Hrazda – vzpor a kotoul vpřed 

Kladinka (lavička) – jednoduché 

prvky ( D ) 

Kruhy – visy 

Koza – skok do kleku a dřepu, 

seskok 

Prostná - švihadlo 

Trampolína - průprava odrazu 

a doskoku 

Šplh – tyč s přírazem 

OSV - cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a sou-

středění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - dovednosti zvládání 

stresových situací (rozu-

mové zpracování problému, 

uvolnění-relaxace, 

efektivní komunikace atd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Školní hřiště, tělocvična, terén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělocvična, malá tělocvična 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- zvládá jednoduché rytmické pohybové 

prvky 

 

 

 

- používá správnou techniku (obratnost 

a síla dle svých možností) 

 

 

- uplatňuje zkušenosti z míčových her 

v dalších sportech, dohodne se na jedno-

duché taktice vedoucí k úspěchu družstva 

a dodržuje ji 

- dovede naplánovat jednoduché herní 

kombinace 

 

 

 

 

 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování 

i v neznámém terénu (příroda, silniční 

provoz)  

- zvládá i dlouhodobější pobyt v přírodě, 

předvídá možnosti nebezpečí úrazu a při-

způsobí jim svou činnost 

- přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nou-

zový přístřešek, zajištění vody, potravy, 

tepla 

 

 

Rytmická a kondiční gymnastika 

- aerobic 

 

 

 

Úpoly - přetlačovaná, úpolové 

hry 

 

 

Sportovní hry - ringo (freesbee), 

přehazovaná, vybíjená, florbal, 

basketbal, volejbal – průpravná 

cvičení. Seznámení s pravidly 

fair play 

 

 

 

 

 

 

Turistika a pobyt v přírodě-

uplatnění získaných poznatků 

ze ZŠ na turisticko-vzdělávacím 

pobytu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - vzájemné poznávání 

se ve skupině/třídě; rozvoj 

pozornosti vůči odlišnos-

tem a hledání výhod v od-

lišnostech; chyby při po-

znávání lidí, problémy 

v mezilidských vztazích 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tělocvična, malá tělocvična 

 

 

 

 

Tělocvična, malá tělocvična, terén 

 

 

 

Školní hřiště, tělocvična, terén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terén 

 

 

 

 

 

 

 

Terén 

 



482 

6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

- zvládá bezpečný pohyb na lyžích, osvo-

jené dovednosti umí uplatnit při sjezdo-

vém a běžeckém lyžováním (dle vlastních 

schopností a možností školy) 

 

 

- zvládá bezpečný pohyb na bruslích 

- osvojené dovednosti umí uplatnit 

i při hrách na bruslích (dle vlastních 

schopností a možností školy) 

 

 

- pokouší se o aktivní vstup do organizace 

svého pohybového režimu 

- dodržuje základní hygienická a bezpeč-

nostní pravidla 

 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

-  uvede několik příkladů, jak je život lidí 

pevně spojen s přírodními cykly 

- uvede, které vlastnosti jsou společné 

všem živým organismům 

- prokáže na konkrétních příkladech pří-

mou souvislost mezi tělesnou, duševní 

a sociální složkou zdraví a vztah mezi 

uspokojováním základních lidských po-

třeb a hodnotou 

- objasní význam pojmů: denní rytmus, 

 

 

Lyžování - základní pohyb 

na lyžích (sjezd a běh na lyžích) 

 

 

 

 

Bruslení-základní kroky, hry 

na ledě 

 

 

 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při pohy-

bových činnostech 

 

 

 

 

Cyklus dne, týdne, roku; 

denní rytmus  

volný čas 

Podobnost a odlišnost lidí - pro-

jevy chování, rozdíly v prožívání, 

myšlení a jednání;  

Osobní vlastnosti, dovednosti 

a schopnosti, charakter; vrozené 

předpoklady; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV - analýzy vlastních 

i cizích postojů a hodnot 

a jejich projevů v chování 

lidí; vytváření povědomí 

o kvalitách typu odpověd-

nost, spolehlivost, spraved-

livost 

 

 

 

 

Školní hřiště 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

režim dne; uvede příklady dobře a špatně 

zvolených denních rytmů a režimů 

- sestaví si vyvážený režim dne a porovná 

ho s režimem dne svých spolužáků 

- sestaví vyvážený režim dne pro jednotli-

vé členy své rodiny 

- uvede příklady vhodně a nevhodně využi-

tého volného času 

- spolu se svými spolužáky sestaví přehled 

sportovních činností a koníčků jednotli-

vých žáků ve třídě (skupině) 

- sestaví tabulku, do které uvede, jaké 

sporty a koníčky provozuje, jaké by chtěl 

provozovat, a kde, a za jakých podmínek, 

je ve svém nejbližším okolí může provo-

zovat 

- sestaví tabulku s výčtem nevhodných 

aktivit (které by nechtěl nebo neměl vy-

konávat) a uvede důvody, proč jsou ne-

vhodné 

- přečte alespoň jednu knihu Jaroslava 

Foglara a v krátkém referátu seznámí své 

spolužáky s jejím obsahem; v referátu po-

rovná možnosti a způsob trávení volného 

času hrdinů knihy se současným životem 

mladých lidí 

- z publikací Jaroslava Foglara (např. Zá-

pisník třinácti bobříků) zjistí podmínky 

pro lov všech bobříků a alespoň jednoho 

z nich uloví; o průběhu lovu napíše krát-

kou zprávu 

 

 

Podpora zdraví a její formy - 

prevence a intervence, působení 

na změnu kvality prostředí a cho-

vání jedince, odpovědnost jedin-

ce za zdraví 

Podpora zdraví v komunitě  

 

 

Osobní rozvoj - životní cíle 

a plány, význam motivace, akti-

vity, vůle a osobní kázně  
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- připraví a zorganizuje pro své spolužáky 

alespoň jednu společenskou hru 

- uvede tři příklady aktivního využití vol-

ného času a tři příklady pasivní zábavy  

- prokáže na konkrétních příkladech pří-

mou souvislost mezi tělesnou, duševní 

a sociální složkou zdraví a vztah mezi 

uspokojováním základních lidských po-

třeb a hodnotou zdraví 

Změny v životě člověka- vývoj 

od dětství k pubertě; změny du-

ševní, tělesné, společenské 



485 

Ročník: 7. 
 

Očekávané výstupy            
 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 

 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti 

zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

 samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností -

zatěžovanými svaly 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 

pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší     

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 

 zvládá v souladu s individuálními  předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin 

a časopisů, uživatele internetu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu 

 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje 

ji 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 

školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich pre-

zentaci 

 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 

 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním, sociálním zdravím 

a vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví; dovede 

posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 

druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví 

 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, ro-

diny i v nejbližším okolí 
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 uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti 

s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním pro-

blémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

 samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti 

k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího 

 

 

 

 

- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 

- zvládá techniku, nové atletické disciplíny 

i další náročnější techniky 

- získané dovednosti uplatní jako reprezen-

tant školy 

- umí porovnávat naměřená data a infor-

mace o pohybových aktivitách 

 

 

 

 

 

 

- zvládá cvičební prvky akrobaci na hrazdě 

i kruzích 

- dokáže zvládnout obtížný prvek s dopo-

mocí 

- při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

 

 

 

 

 

Rozcvička a nástup, pořadová 

cvičení, signály a  smluvené po-

vely  

 

 

 

Atletika – nízký start, sprint 60m 

Štafeta – předávka, území 

Běh vytrvalostní na 600m (D) 

800m (D+H), 1000m (H), 7 mi-

nutový běh 

Běh v terénu - přes přírodní pře-

kážky ) 

Skok daleký - základ, odraz 

Skok vysoký - základ flopu 

Hod míčkem na dálku – rozběh 

a odhod 

  

 

Gymnastika 

Akrobacie - kotoulová řada, stoj 

na rukou, nácvik přemetu stranou 

Hrazda – vzpor a kotoul vpřed, 

odkmih 

Kladinka (lavička) – jednoduché 

prvky ( D ) 

Kruhy – visy, komíhání 

Koza – skrčka 

Prostná - švihadlo 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání,  

sebepoznání a poznávání 

lidí, mezilidské vztahy 

 

 

MV – interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reali-

ty, práce v realizačním tý-

mu 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Školní hřiště, tělocvična, terén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělocvična, malá tělocvična 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

- zvládá jednoduché rytmické pohybové 

prvky 

 

 

- používá správnou techniku (obratnost 

a síla dle svých možností) 

 

 

 

 

 

 

- uplatňuje zkušenosti z míčových her 

v dalších sportech, dohodne se na jedno-

duché taktice vedoucí k úspěchu družstva 

a dodržuje ji 

- dovede naplánovat jednoduché herní 

kombinace 

 

 

 

 

 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování  

v neznámém terénu (příroda, silniční 

provoz)  

- zvládá i dlouhodobější pobyt v přírodě, 

předvídá možnosti nebezpečí úrazu a při-

Trampolína – odraz, doskok, fáze 

letu 

Šplh – tyč s přírazem, lano - 

smyčka 

 

 

 

Rytmická a kondiční gymnastika 

– aerobic, poskočný krok 

 

 

Úpoly- přetlačovaná a úpolové 

hry 

 

 

Sportovní hry – baseball, ringo 

(freesbee), přehazovaná, vybíje-

ná, florbal, basketbal, volejbal – 

průpravná cvičení.  

Seznámení s pravidly fair play 

 

 

 

 

 

 

Turistika a pobyt v přírodě-

uplatnění získaných poznatků 

ze ZŠ na turisticko-vzdělávacím 

pobytu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – zásady slušnosti, 

odpovědnosti, tolerance, 

aktivní přístup k druhým – 

projevovat se v jednání 

i v řešení problémů samo-

statně a odpovědně 

MKV – lidské vztahy 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

 

 

Viz. VDO, MKV, EV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělocvična, malá tělocvična 

 

 

 

Tělocvična, malá tělocvična, terén 

 

 

 

Školní hřiště, tělocvična, terén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terén 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

způsobí jim svou činnost 

 

 

- zvládá bezpečný pohyb na lyžích 

- osvojené dovednosti umí uplatnit 

při sjezdovém a běžeckém lyžováním 

(dle vlastních schopností a možností ško-

ly) 

 

 

 

- zvládá bezpečný pohyb na bruslích, osvo-

jené dovednosti umí uplatnit i při hrách 

na bruslích (dle vlastních schopností 

a možností školy) 

 

 

 

- pokouší se o aktivní vstup do organizace 

svého pohybového režimu 

-  dodržuje základní hygienická a bezpeč-

nostní pravidla 

- přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nou-

zový přístřešek, zajištění vody, potravy, 

tepla 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

- uvede, které vlastnosti zajišťují člověku 

výjimečné postavení v živočišné říši 

- objasní pojem: biologické hodiny 

- uvede na příkladech, jak lze efektivně 

 

 

 

Lyžování- pohyb na lyžích (sjezd 

- carving a běh na lyžích) 

 

 

 

 

 

Bruslení- kroky, hry na ledě 

 

 

 

 

 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při pohy-

bových činnostech 

 

 

 

Člověk a přírodní zákonitosti; 

Podobnost a odlišnost biorytmu 

lidí a zvířat 

 

Denní rytmus, režim dne 

 

Civilizační choroby - zdravotní 

rizika, preventivní a lékařská 

 

 

 

Viz. VDO, MKV, EV 

 

 

 

 

 

 

Viz. VDO, MKV, EV 

 

 

 

Terén 

 

 

 

 

 

 

Školní hřiště 

 



490 

7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

pracovat se svými biorytmy 

- vysvětlí pojem: zdravý životní styl 

- uvede šest základních zásad zdravé výži-

vy 

- ve skupině se svými spolužáky napíše 

soupis důvodů pro a proti kouření, sepíše 

kladné a záporné účinky alkoholu na člo-

věka 

- na několika příkladech objasní vztah ne-

správné výživy a kouření k civilizačním 

chorobám 

- sestaví podle zásad zdravé výživy jídelní-

ček pro svou rodinu 

- sestaví si měsíční plán zdravého životní-

ho stylu a alespoň jeden týden podle něj 

zkusí žít; 

- o svých úspěších a neúspěších napíše 

krátkou zprávu 

- vysvětlí pojmy: tvrdé drogy, měkké dro-

gy; objasní, v čem spočívá nebezpečí 

drog; 

- uvede, proč je droga větším nebezpečím 

pro dospívající než pro dospělé 

- uvede příklad úspěšného umělce, vědce, 

politika, jehož život (či kariéru) ukončily 

drogy nebo alkohol 

- napíše referát, ve kterém se pokusí vy-

stihnout smysl života některé velké po-

stavy našich nebo světových dějin (J. 

Hus, J. A. Komenský, sv. Anežka Česká, 

F. Palacký, T. G. Masaryk, G. Bruno, K. 

péče 

 

 

 

 

Stres a jeho vztah ke zdraví - 

kompenzační, relaxační a regene-

rační techniky k překonávání 

únavy, stresových reakcí a k po-

silování duševní odolnosti 

Člověk hledající sám sebe, 

smysl života, náhražky smyslu 

života 

Psychohygiena - sociální doved-

nosti pro předcházení a zvládání 

stresu, hledání pomoci při pro-

blémech 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

Kolumbus, apod.) 

- uvede, v čem vidí svůj vlastní smysl ži-

vota 

- v tisku (literatuře, filmu apod.) vyhledá 

příběhy lidí, kteří ztratili svůj smysl živo-

ta; 

- seznámí s nimi své spolužáky a společně 

se pokusí vysvětlit, kde se stala chyba 

- vyhledá v tisku obrázky a fotografie "ži-

votních ztroskotanců" 

- uspořádá výstavku (připojí smyšlené ne-

bo i skutečné příběhy) 

- napíše alespoň deset důvodů (událostí), 

které by mohly pozměnit smysl života 

člověka; 
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Ročník: 8. 
 

Očekávané výstupy            
 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 

 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti 

zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

 samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností -

zatěžovanými svaly 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 

pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší     

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

 přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 

 zvládá v souladu s individuálními  předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin 

a časopisů, uživatele internetu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu 

 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje 

ji 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 

školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže     

 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich pre-

zentaci 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího 

 

 

 

 

- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 

- zvládá techniku, nové atletické disciplíny 

i další náročnější techniky 

- získané dovednosti uplatní jako reprezen-

tant školy 

- umí porovnávat naměřená data a infor-

mace o pohybových aktivitách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládá cvičební prvky akrobacie na hraz-

dě i kruzích 

- dokáže zvládnout obtížný prvek s dopo-

mocí 

- při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

 

 

 

 

Rozcvička a nástup, pořadová 

cvičení, signály a  smluvené po-

vely,  

 

 

 

Atletika – nízký start, sprint 60m 

Štafeta – předávka, území 

Běh vytrvalostní na 800m (D + 

H) 1000m (H), 1500m (H), 10 

minutový běh 

Běh v terénu  (přes přírodní pře-

kážky ) 

Skok daleký – základ + odraz + 

fáze letu 

Skok vysoký - základ, rozběh 

flopu 

Hod míčkem (D), hod granátem 

(H) – rozběh a odhod 

Vrh koulí – základ ( H + D ) 

  

 

Gymnastika 

Akrobacie – kotoulová řada, stoj 

na rukou a hlavě, zdokonalení 

přemetu stranou 

Hrazda – vzpor a kotoul vpřed, 

odkmih, výmyk 

Kladinka (lavička) – jednoduché 

prvky ( D ) 

Kruhy – visy, komíhání, kotouly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Školní hřiště, tělocvična, terén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělocvična, malá tělocvična 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládá jednoduché rytmické pohybové 

prvky 

 

 

- používá správnou techniku (obratnost 

a síla dle svých možností) 

 

 

- uplatňuje zkušenosti z míčových her 

v dalších sportech, dohodne se na jedno-

duché taktice vedoucí k úspěchu družstva 

a dodržuje ji 

- dovede naplánovat jednoduché herní 

kombinace 

 

 

 

 

 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování  

v neznámém terénu (příroda, silniční 

provoz)  

Koza – roznožka 

Prostná – švihadlo, jednoduchá 

sestava 

Trampolína – odraz, doskok, fáze 

letu 

Šplh – tyč s přírazem, lano smyč-

ka, tyč bez přírazu (H) 

 

 

Rytmická a kondiční gymnastika 

– aerobic, poskočný krok 

 

 

Úpoly- přetlačovaná a úpolové 

hry 

 

 

Sportovní hry – baseball,ringo 

(freesbee), přehazovaná, vybíje-

ná, florbal, basketbal, volejbal – 

průpravná cvičení  

Seznámení s pravidly fair play 

 

 

 

 

 

 

Turistika a pobyt v přírodě-

uplatnění získaných poznatků 

ze ZŠ na turisticko-vzdělávacím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - dovednosti pro pozi-

tivní naladění mysli a dobrý 

vztah k sobě samému 

 

OSV - problémy v sebere-

gulaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - organizace vlastního 

času, plánování učení 

a studia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělocvična, malá tělocvična 

 

 

 

Tělocvična, malá tělocvična, terén 

 

 

 

Školní hřiště, tělocvična, terén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terén 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- zvládá i dlouhodobější pobyt v přírodě, 

předvídá možnosti nebezpečí úrazu a při-

způsobí jim svou činnost 

 

-   přežití v přírodě, orientace, ukrytí,  

    nouzový   přístřešek, zajištění vody,  

    potravy, tepla 

 

- zvládá bezpečný pohyb na lyžích a  

      snowboardu 

- osvojené dovednosti umí uplatnit 

při sjezdovém a běžeckém lyžování 

a snowbordingu - (dle vlastních schop-

ností a možností školy) 

 

 

- zvládá bezpečný pohyb na bruslích, osvo-

jené dovednosti umí uplatnit i při hrách 

na bruslích (dle vlastních schopností 

a možností školy) 

 

 

- pokouší se o aktivní vstup do organizace 

svého pohybového režimu 

-  dodržuje základní hygienická a bezpeč-

nostní pravidla 

pobytu 

 

 

 

 

 

 

 

Lyžování- pohyb na lyžích (sjezd 

- carving a běh na lyžích) 

Snowboard – dle možnosti 

a zájmu školy a žáků 

 

 

 

 

Bruslení- kroky, hry na ledě, pře-

kládání, jízda pozpátku, základy 

hokeje (H) 

 

 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při pohy-

bových činnostech 

 

Péče o dobré vztahy; cho-

vání podporující dobré 

vztahy, empatie a pohled, 

na svět očima druhého, 

respektování, podpora, po-

moc 

 

 

 

 

 

 

 

Terén 

 

 

 

 

 

 

 

Školní hřiště 
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Ročník: 9. 
 

Očekávané výstupy            
 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 

 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti 

zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

 samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností -

zatěžovanými svaly 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 

pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší     

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost, 

přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 

 zvládá v souladu s individuálními  předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin 

a časopisů, uživatele internetu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu 

 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje 

ji 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 

školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže     

 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich pre-

zentaci 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- užívá osvojované názvosloví na úrovni 

cvičence, rozhodčího 

 

 

 

 

- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 

- zvládá techniku, nové atletické disciplíny 

i další náročnější techniky 

- získané dovednosti uplatní jako reprezen-

tant školy 

- umí porovnávat naměřená data a infor-

mace o pohybových aktivitách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládá cvičební prvky akrobacie na hraz-

dě i kruzích 

- dokáže zvládnout obtížný prvek s dopo-

mocí 

- při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

 

 

 

 

Rozcvička a nástup, pořadová 

cvičení, signály a  smluvené po-

vely,  

 

 

 

Atletika – nízký start, sprint 60m 

Štafeta – předávka, území 

Běh vytrvalostní na 800m (D + 

H) 1000m (H), 1500m (H), 10 

minutový běh 

Běh v terénu  (přes přírodní pře-

kážky ) 

Skok daleký – základ + odraz + 

fáze letu 

Skok vysoký-základ, rozběh flo-

pu 

Hod míčkem (D), hod granátem 

(H) – rozběh a odhod 

Vrh koulí – základ ( H + D ) 

  

 

Gymnastika 

Akrobacie – kotoulová řada, stoj 

na rukou a hlavě, zdokonalení 

přemetu stranou 

Hrazda – vzpor a kotoul vpřed, 

odkmih, výmyk 

Kladinka (lavička) – jednoduché 

prvky ( D ) 

Kruhy – visy, komíhání, kotouly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Školní hřiště, tělocvična, terén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělocvična, malá tělocvična 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládá jednoduché rytmické pohybové 

prvky 

 

 

- používá správnou techniku (obratnost 

a síla dle svých možností) 

 

 

- uplatňuje zkušenosti z míčových her 

v dalších sportech, dohodne se na jedno-

duché taktice vedoucí k úspěchu družstva 

a dodržuje ji 

- dovede naplánovat jednoduché herní 

kombinace 

 

 

 

 

 

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování  

v neznámém terénu (příroda, silniční 

provoz)  

Koza – roznožka 

Prostná – švihadlo, jednoduchá 

sestava 

Trampolína – odraz, doskok, fáze 

letu 

Šplh – tyč s přírazem, lano smyč-

ka, tyč bez přírazu (H) 

 

 

Rytmická a kondiční gymnastika 

– aerobic, poskočný krok 

 

 

Úpoly- přetlačovaná a úpolové 

hry 

 

 

Sportovní hry – baseball, ringo 

(freesbee), přehazovaná, vybíje-

ná, florbal, basketbal, volejbal – 

průpravná cvičení 

Seznámení s pravidly fair play 

 

 

 

 

 

 

Turistika a pobyt v přírodě-

uplatnění získaných poznatků 

ze ZŠ na turisticko-vzdělávacím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - dovednosti pro pozi-

tivní naladění mysli a dobrý 

vztah k sobě samému 

 

OSV - problémy v sebere-

gulaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - organizace vlastního 

času, plánování učení 

a studia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělocvična, malá tělocvična 

 

 

 

Tělocvična, malá tělocvična, terén 

 

 

 

Školní hřiště, tělocvična, terén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terén 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- zvládá i dlouhodobější pobyt v přírodě, 

předvídá možnosti nebezpečí úrazu a při-

způsobí jim svou činnost 

- přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nou-

zový přístřešek, zajištění vody, potravy, 

tepla 

 

 

 

 

- zvládá bezpečný pohyb na lyžích a 

snowboardu 

- osvojené dovednosti umí uplatnit 

při sjezdovém a běžeckém lyžováním 

a snowbordingu  (dle vlastních schopnos-

tí a možností školy) 

 

 

- zvládá bezpečný pohyb na bruslích, osvo-

jené dovednosti umí uplatnit i při hrách 

na bruslích (dle vlastních schopností 

a možností školy) 

 

 

- pokouší se o aktivní vstup do organizace 

svého pohybového režimu 

- dodržuje základní hygienická a bezpeč-

nostní pravidla 

pobytu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyžování - pohyb na lyžích 

(sjezd - carving a běh na lyžích) 

Snowboard – dle možnosti 

a zájmu školy a žáků 

 

 

 

 

Bruslení- kroky, hry na ledě, pře-

kládání, jízda pozpátku, základy 

hokeje (H) 

 

 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při pohy-

bových činnostech 

 

Péče o dobré vztahy; cho-

vání podporující dobré 

vztahy, empatie a pohled, 

na svět očima druhého, 

respektování, podpora, po-

moc 

 

 

 

 

 

 

 

Terén 

 

 

 

 

 

 

 

Školní hřiště 
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5.10 Člověk a svět práce 

 

5.10.1 Pracovní činnosti 

 
Charakteristika vzdělávacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vzdělávací obsah oboru pracovní činnosti  je rozdělen na 1. stupni na 4 tématické okruhy:

 Práce s drobným materiálem 

 Konstrukční činnosti 

  Pěstitelské práce 

   Příprava pokrmů 

Na 2. stupni je rozdělen na 8 tematických okruhů, které tvoří nabídku,z níž si škola vybírá 

podle svých podmínek a pedagogických záměrů.  

Tematický  okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník. Je povinný pro všechny žáky. 

Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žá-

kům (chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si 

základní pracovní dovednosti a návyky.Učí se pracovat a hodnotit pracovní činnosti samo-

statně i v týmu. Jsou vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Získané in-

formace jim pomáhají při rozhodování o dalším profesním zaměření. 

Vzdělávání v této oblasti vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci,k osvojení základních do-

vedností a návyků, k používání vhodných  nástrojů, nářadí a pomůcek, k odpovědnosti 

za kvalitu výsledků práce.Žák by si měl uvědomit, že technika je úzce spojena s pracovní čin-

ností člověka. Práci by měl chápat jako příležitost k seberealizaci, sebeaktualizaci 

a k rozvíjení podnikatelského myšlení. 

Vyučovací předmět je realizován v průběhu celé školní docházky (1. a 2. stupně) s časovou 

dotací 1 hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídách, na školním pozemku, ve cvičné kuchyni, 

ve školních dílnách, při exkurzích do podniků.  

Do vyučovacího předmětu jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, 

Environmentální a multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních sou-

vislostech. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků tím, že vede žáky k: 

 pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků 

práce 

 osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, 

k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek 

při práci i v běžném životě 

 vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlast-

ních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsled-

ku 

 poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena 

s pracovní činností člověka 
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 autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k no-

vému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí 

 chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci 

a k rozvíjení podnikatelského myšlení 

 orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvo-

jení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu 

vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Pracovní výchova pro I. stupeň 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 podporujeme samostatnost a tvořivost 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 ve výuce se zaměřujeme na „aktivní“ dovednosti 

 motivujeme k učení - snažíme se vytvářet takové situace,v nichž má žák radost 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 učíme žáky nebát se problémů 

 podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměst-

nanců školy i rodičů 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, obce, sebe a ostatních lidí 

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřej-

nosti 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu,v řádech od-

borných pracoven,řádu akcí mimo školu apod.,umožňujeme žákům podílet se na se-

stavování těchto pravidel 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky pracovat v týmech 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 netolerujeme sociálně patologické projevy chování (šikana..) 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 
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 neustále sledujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření 

 dodržujeme zásadu, „že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování“ 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.žádnou prací netrestáme, kvalitně odvede-

nou práci vždy pochválíme. 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. 

 důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění 

svých povinností a závazků. 

 

 

Očekávané výstupy předmětu 
 

Na konci 1. období základního vzdělávání žák:  

 

Práce s drobným materiálem 

 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 

 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

 

Konstrukční činnosti 

 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 

Pěstitelské práce 

 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování 

 pečuje o nenáročné rostliny 

 

Příprava pokrmů 

 připraví tabuli pro jednoduché stolování 

 chová se vhodně při stolování 
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1. – 3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- vystřihuje, lepí, skládá,vytrhává papír 

- sbírá a třídí listy a semena 

- vyhledává a dotváří přírodniny na zákla-

dě představ a fantazie 

- opracovává a aranžuje přírodniny 

- udržuje pořádek a čistotu na svém praco-

višti 

- učí se respektovat požadavky bezpečnosti 

a hygieny práce 

- pracuje podle slovního návodu 

- zvládá jednoduché pracovní postupy 

- získává pracovní dovednosti a návyky 

při pracích s různým materiálem 

- citlivě přistupuje ke své práci a okolí 

- umí pracovat se šablonou 

- sám volí např. barvy papíru a jejich kom-

binace 

- hledá takový způsob, který dává lepší 

výsledky a je rychlejší při dělení papíru, 

trhání v ohybu… 

- učí se zacházet s různými nástroji (nůžky, 

nůž, jehla) 

- spolupracuje ve dvojicích i větších skupi-

nách 

- samostatně pracuje podle jednoduchého 

pracovního postupu 

- umí zhodnotit výsledek své pracovní čin-

nosti 

- získává důvěru ve vlastní vyjadřovací 

schopnosti 

 

PODZIM 

Práce s drobným materiálem 

Práce s papírem 

- sluníčko 

- rozložený obrázek 

- mísa s ovocem 

- ježek 

- ovoce, zelenina, houby 

- strom v sadu 

- loďka na moři 

- listy-mozaika 

- motýl 

- papírový drak 

- skládaná lodička, čepice, pej-

sek, kočička 

- košík na houby 

- záložka do knihy 

- krabička 

Práce s přírodním materiálem 

- navlékání přírodnin - korále 

- obrázek z listů 

- mozaika z přírodnin 

- postavy zvířátek z kaštanů 

a žaludů 

Činnosti s modelovací hmotou 

- písmena, číslice, tvary 

- ovoce, zelenina, houby 

- košík 

- zvířátka 

 

Pěstitelské práce 
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1. – 3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

- seznamuje se s lidovými zvyky 

a tradicemi 

- tvaruje, vyhlazuje, stříhá, ohýbá kovovou  

- folii 

- vyrývá jednoduchý motiv do kovové folie 

- modeluje tvary dle předlohy 

- zvládá různé druhy strhů, našívání knof-

líků 

- poznává různé druhy textilií 

- zručně manipuluje se součástmi stavebni-

ce 

- vytváří výrobky ze stavebnice podle 

předlohy i představ 

- pracuje podle kreslených nebo psaných 

návodů 

- bezpečně zachází s používanými nástroji 

- umí samostatně řešit problémy v práci 

- pracuje uvědoměle, tvořivě a samostatně 

- zná historii vánočních a velikonočních 

svátků a zvyklosti s nimi související 

- umí udržovat pořádek a dokáže po skon-

čení práce uvést své pracovní místo 

do původního stavu 

- zná názvy a význam jednotlivých druhů 

kuchyňského nádobí 

- používá vhodné nádobí pro přípravu sto-

- péče o pokojové rostliny 

ve třídě 

Konstrukční činnosti 

- práce se stavebnicemi - 

montážní a demontážní 

- mozaika 

ZIMA 

Práce s drobným materiálem 

Práce s papírem 

- čert, Mikuláš 

- adventní kalendář 

- vánoční ozdoby 

- vánoční přání 

- vánoční kapřík 

- lyžař, zimní sporty 

- Večerníček 

- sněhová vločka 

- sněhulák 

- pásové vystřihovánky 

- masopustní masky 

- práce se šablonou - zvířátka 

- pokladnička (hruška) 

Práce s přírodním materiálem 

- vánoční svícen 

- vánoční věnec 

Práce s modelovací hmotou 

- cukroví 

- postavičky, zvířátka 

- sněhulák 

Příprava pokrmu 

- perníky, pečení, zdobení 
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1. – 3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

lování 

- zná a dodržuje pravidla slušného chování 

při stolování 

- učí se základním pěstitelským činnostem 

- zalévá, čistí, kypří, přesazuje pokojové 

rostliny 

- zná postup při sázení rostlin 

- porovnává výsledky pěstování 

- respektuje požadavky bezpečnosti a hy-

gieny při každé práci 

- učí se organizovat svou práci 

- podílí se na ochraně a tvorbě životního 

prostředí 

- vytváří si základy pracovních návyků 

 

 

 

- sestavení jídelníčku 

- příprava stolu na oslavu 

 

 

 

JARO, LÉTO 

Práce s drobným materiálem 

Práce s papírem 

- pásové vystřihovánky 

- práce se šablonou-slepička, 

kohoutek, kuře 

- velikonoční beránek 

- skládaný obrázek 

- papírový klobouček 

- origami 

- sešitek 

- proplétaná ryba, ptáček 

- větrníky 

- stojánky na tužky 

Práce s textilem 

-     přední steh-záložka 

- obšívací steh 

- přišívání knoflíků 

- jehelníček - motýl… 

- čapí hnízdo 

- textilní koláž 

- vyšívaný obrázek 

- kytice ve váze - kočičky 

- slepička v osení 

Práce s přírodním materiálem 

- zdobení kraslic 
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1. – 3. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- paleta z rostlinného materiálu 

- kamenné těžítko 

- domečky, zahrádky pro skřít-

ky 

Pěstitelské činnosti 

- ošetřování pokojových rostlin 

- množení rostlin 

- přesazování, sázení 

- výsev osení 

- klíčení luštěnin 

Konstrukční činnosti 

- dopravní značky 

- dopravní prostředky 

- činnosti se stavebnicemi 

- mozaika 

- práce s odpadovým materiá-

lem 
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Očekávané výstupy předmětu 
 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák:  

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

 

 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti 

různé výrobky z daného materiálu 

 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem 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 

 

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

 

 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu  
 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

 

 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 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu  
 

PŘÍPRAVA POKRMU 

 

 orientuje se v základním vybavení kuchyně 

 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

 dodržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 
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4. – 5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- předvede správné praktické činnosti 

s daným materiálem 

 

- rozliší různé materiály a uvede jejich 

vlastnosti 

- předvede základní dovednosti práce tech-

nickými materiály 

- bezpečně využívá a používá vlastnosti 

různých materiálů při složitějších pra-

covních činnostech 

 

- vybere vhodný pracovní  nástroj, pomůc-

ku, nářadí  

 

- zachází s pracovními nástroji bezpečně 

a podle návodu  

 

 

- dodržuje pracovní postup podle slovního 

návodu, náčrtku, nákresu 

- při řešení praktických problémů prokáže 

technické myšlení a technickou předsta-

vivost 

- používá složitější metodickou řadu pra-

covního postupu 

- vystihne podstatu pracovního postupu  

 

- určí z jednoduchého náčrtu, výkresu veli-

kost, délku, šířku výrobku 

- dle svých schopností vyhledává informa-

ce o různých technologiích v dostupné li-

Práce s materiály, přírodniny, 

modelovací hmota, papír a kar-

ton, textil, drát, folie, dřevo, plas-

ty  

Vlastnosti materiálu, užití v praxi 

 

 

 

 

 

 

Pracovní pomůcky, nářadí a ná-

stroje pro ruční opracování 

 

 

 

 

 

 

Jednoduché pracovní operace 

a postupy, organizace práce, 

technologická kázeň 

 

 

 

 

 

Jednoduché technické náčrty 

 

 

 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 

OSV – kreativita 

OSV – řešení problémů 
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4. – 5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

teratuře 

- sleduje průběh předváděné práce a ná-

sledně samostatně napodobí pracovní po-

stupy 

 

- vyrobí jednoduché lidové výrobky pomo-

cí jednoduchých pomůcek, nářadí 

- napodobí v jednoduché formě vybrané 

lidové řemeslo  

 

- při pracovním postupu použije kreslený 

návod 

- provede pokusy a pozorování při nichž 

vlastní prací pozná vlastnosti materiálů, 

vlastnosti a účel nástrojů a pomůcek 

- vyřeší úspěšně pracovní problémy při 

práci s návodem, náčrtem, předlohou, 

jednoduchým programem 

- předvede práci podle slovního návodu, 

vzoru, fantazie 

 

- důsledně dodržuje pracovní řád a zásady 

bezpečné práce s nástroji, pomůckami 

- ohlásí každé poranění, dle svých schop-

ností dovede ošetřit jednoduché zranění 

- dodržuje bezpečnost a hygienu práce  

- dodržuje pořádek na pracovním místě 

 

- vyhledá informace o pokojových rostli-

nách v dostupné literatuře  

- uvede a rozliší  jedovaté a nebezpečné 

 

 

 

 

 

Lidové zvyky, tradice, řemesla  

 

 

 

 

Práce montážní a demontážní, 

práce s návodem, předlohou, ná-

črtem, plánem, jednoduchým 

programem 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní předpisy, první 

pomoc při úrazu 

 

 

 

 

 

 

 

Pěstitelské práce 
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4. – 5. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

pokojové květiny  

- provede pozorování pokojových rostlin, 

předvede správnou péči o pokojové kvě-

tiny  

- rozliší jednoduché pěstitelské nářadí 

- při pěstitelských pracích používá vhodné 

pracovní nástroje, náčiní a pracovní po-

stupy 

 

- orientuje se v základním vybavení ku-

chyně 

- připraví samostatně jednoduchý pokrm 

- udržuje pořádek a čistotu pracovních 

ploch  

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce v kuchyni  

- poskytne první pomoc při úrazu 

v kuchyni 
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Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Pracovní výchova pro II. stupeň 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posiluje-

me pozitivní vztah k učení 

 podporujeme samostatnost a tvořivost 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 ve výuce se zaměřujeme prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo používáme jako pro-

středek k jejich získání 

 motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 

z učení 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 na modelových příkladech učíme žáky užívat různé algoritmy řešení problémů 

 podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměst-

nanců školy i rodičů 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí 

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřej-

nosti 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech od-

borných pracoven, řádu akcí mimo školu apod. 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ 

 

 minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku 

a kooperativní vyučování 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 
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KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mláde-

že) 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměst-

nanců školy i rodičů 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uve-

dených negativních jevů 

 důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních 

normách školy 

 neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření 

 v rámci předmětu seznamujeme žáky s vhodnými právními normami 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, žádnou prací netrestáme, kvalitně odvede-

nou práci vždy pochválíme 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmín-

ky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky 

 důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění 

svých povinností a závazků 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profe-

semi – cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání 

a o volbě vhodného dalšího studia 

 cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia 

(budoucího povolání) 

  

Očekávané výstupy pro 6. – 9. ročník pracovní činnosti 

 
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

 

 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 
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DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ 

 

 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model 

 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, 

nosnost, stabilitu aj.  

 provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení  

 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první 

pomoc při úrazu 

 

 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 

 

 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 pravidla a předpisy a poskytne první po-

moc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem 

 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ 

 

 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 

 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu 

 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 

 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

 

 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

 připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy 

 dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve 

společnosti  

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech 

v kuchyni 

 

 

PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU 
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 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři 

 

 

VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 

 

 ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní pro-

blémy při provozu digitální techniky 

 propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení 

 pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, 

vzdělávání, zábava 

 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením 

 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 

technikou a poskytne první pomoc při úrazu 

 

 

SVĚT PRÁCE 

 

 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 prá-

ce 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro ko-

nání konkrétních pozorování, měření a experimentů 

 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce a zformuluje v něm 

závěry, k nimž dospěl 

 vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou 

provést danou experimentální práci 

 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí při experimentální práci 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- rozliší různé materiály a uvede jejich 

vlastnosti 

- bezpečně využívá a používá vlastnosti 

různých materiálů při složitějších pra-

covních činnostech  

- provede zadané praktické činnosti s da-

nými materiály: dřevo, plasty, přírodní 

materiály (vlastnosti materiálu) 

- při práci používá vodné pracovní pomůc-

ky, nástroje a náčiní a vhodné osobní 

ochranné prostředky 

- správně vykoná zadané praktické činnosti 

- správně zachází s pomůckami, nástroji, 

nářadím a zařízením včetně údržby 

- udržuje pořádek na pracovním místě 

- dodržuje základní zásady péče o pracovní 

a životní prostředí 

- dodržuje základy bezpečnosti a ochrany 

při práci, hygienická pravidla a předpisy, 

dodržuje technologickou kázeň 

 

 

- sestaví model, zhotoví výrobek podle 

návodu, náčrtu, plánu, předlohy, jedno-

duchého programu; uživatelsky pracuje 

s technickou dokumentací 

- provede, vyřeší zadaný pracovní úkol 

správně a ve stanoveném rozsahu i termí-

nu 

 

Práce s drobným materiálem 

vlastnosti matriálů: dřevo, plasty; 

užití v praxi, význam plastů Prá-

ce s materiály: dřevo, plasty; prá-

ce s přírodními materiály. 

Pracovní pomůcky, nářadí a ná-

stroje pro ruční 

opracování materiálů 

Práce se dřevem: řezání, vrtání, 

pilování, rozebíratelné spoje dře-

va, nerozebíratelné spoje dřeva, 

práce s lupénkovou pilkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design a konstruování Jednodu-

ché pracovní postupy 

Grafická komunikace- technické 

náčrty a výkresy, technické in-

formace, technologie 

Kótování při práci s kovem, dře-

vem 

 

 

OSV – kreativita 

- cvičení pro rozvoj základ-

ních rysů kreativity 

Výroba Brousítka – dřevo 

Výroba kostky - dřevo 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

  

Hygiena, bezpečnostní předpisy, 

první pomoc při úrazu, bezpeč-

nost a ochrana zdraví při práci 

Ochrana pracovního a životního 

prostředí 

 

 

- uvede, předvede, ovládá jednoduché pra-

covní postupy na zahradě a při pěstování 

rostlin obecně 

- provede jednoduché pěstitelské činnosti, 

pokusy a pozorování, předvede způsoby 

ošetřování rostlin 

- uvede hlavní zásady pěstování vybraných 

rostlin (osivo, sadba, výpěstky) 

- používá vhodné pracovní pomůcky, ná-

stroje a náčiní a osobní ochranné pro-

středky 

- správně zachází s pomůckami, nástroji, 

nářadím a zařízením, včetně jejich údržby 

- uvede, předvede základní způsoby ošet-

řování okrasných dřevin, pokojových 

rostlin aj. 

- uvede, předvede využití okrasných (po-

kojových) rostlin v interiéru 

- uvede příklady známých vztahů rostlin 

a zdraví člověka 

- prokáže základní znalosti a dovednosti 

o chovu zvířat, v domácnosti, na praktic-

kých (modelových) příkladech zhodnotí 

Pěstitelské práce, chovatelství 

Podzimní práce na zahradě 

Půda, význam půdy, výživa rost-

lin a půdy - kompost 

Zásady pěstování rostlin 

Zelenina: druhy, zásady a pod-

mínky pěstování, 

osivo, sadba, pařeniště, skleníky, 

rychlení rostlin, 

sklizeň zeleniny, uskladnění 

Okrasné rostliny: pěstování vy-

braných okrasných dřevin, květi-

na v interiéru a exteriéru, 

základy ošetřování pokojových 

květin 

Léčivé rostliny: sběr, pěstování, 

účinky 

Rostliny jako drogy a jejich zne-

užívání 

Chovatelství – druhy a způsoby 

chovu hospodářských zvířat, 

podmínky pro chov, využití živo-

čišných produktů v různých obo-

rech 

EV - základní podmínky 

života 

- půda 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

význam chovu zvířat prokáže základní 

znalost chovu drobných zvířat a zásad, 

bezpečného kontaktu se zvířaty 

- správně vykoná zadané praktické činnosti 

 

- udržuje pořádek na pracovním místě 

- dodržuje základní zásady péče o pracovní 

a životní prostředí 

- dodržuje základy bezpečnosti a ochrany 

při práci, hygienická pravidla a předpisy  

 

 

 

 

 

 

Hygiena, bezpečnostní předpisy, 

první pomoc při úrazu, bezpeč-

nost a ochrana zdraví při práci 

Ochrana pracovního a životního 

prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



518 

 

7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- na konkrétních příkladech uvede využití 

znalosti vlastností různých materiálů při 

volbě vhodného materiálu pro daný výro-

bek, při volbě vhodného způsobu zpraco-

vání materiálu a při volbě vhodných pra-

covních pomůcek, nářadí a nástrojů. 

- provede, vyřeší zadaný pracovní úkol 

správně a ve stanoveném rozsahu i termí-

nu 

- provede zadané praktické činnosti s da-

nými materiály: dřevo, plasty, kovy, pří-

rodní materiály  

 

 

 

 

 

 

 

 

- sestaví model, zhotoví výrobek podle 

návodu, náčrtu, plánu, předlohy, jedno-

duchého programu; uživatelsky pracuje 

s technickou dokumentací 

- přečte jednoduchý technický výkres 

- vypracuje jednoduchý technický výkres 

- změří a orýsuje výrobek 

 

 

Práce s drobným materiálem 

práce podle technických výkresů 

s materiály: 

dřevo, plasty, kovy 

Vlastnosti materiálů a jejich vyu-

žití v praxi 

(dřevo, plasty, kovy) 

Pracovní pomůcky, nářadí a ná-

stroje pro ruční 

opracování materiálů: dřevo, 

plasty, kovy 

Práce se dřevem: řezání, vrtání, 

spojování, lepení, povrchová 

úprava 

Práce s plasty: řezání, pilování, 

vrtání, ohýbání, spojování. 

Práce s kovy: řezání, pilování, 

vrtání, ohýbání, 

povrchová úprava, výrobek z více 

částí, spojování kovů  

 

Design a konstruování  
Grafická komunikace: technické 

kreslení, 

technické náčrty a výkresy, čtení 

technických výkresů, 

Měření a orýsování výrobku 

Základní práce s technickými 

tabulkami 

 

OSV – kreativita 

- cvičení pro rozvoj základ-

ních rysů kreativity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba přívěsku na klíče – plast 

Výroba dopravní značky - kov 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

- provádí jednoduché operace platebního 

styku a domácího účetnictví 

 

 

 

 

 

- správně zachází s pomůckami, nástroji, 

nářadím a zařízením včetně údržby 

- ovládá jednoduché pracovní postupy při 

základních činnostech v domácnosti 

a orientuje se v návodech k obsluze běž-

ných domácích spotřebičů  

- dodržuje základy bezpečnosti a ochrany 

při práci, hygienická pravidla a předpisy, 

dodržuje technologickou kázeň 

 

 

Provoz a údržba domácnosti 

Finance, provoz a údržba domác-

nosti – rozpočet, příjmy, výdaje, 

platby, úspory; hotovostní 

a bezhotovostní platební styk, 

ekonomika domácnosti 

Montáž a demontáž, oprava škol-

ního nářadí a náčiní 

Elektrotechnika v domácnosti, 

spotřebiče, funkce, užití, likvida-

ce 

Hygiena, bezpečnostní předpisy, 

první pomoc při úrazu, bezpeč-

nost a ochrana zdraví při práci 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- uvede, předvede, ovládá jednoduché pra-

covní postupy na zahradě a při pěstování 

rostlin obecně 

- provede jednoduché pěstitelské činnosti, 

pokusy a pozorování, předvede způsoby 

ošetřování rostlin 

- uvede hlavní zásady pěstování vybraných 

rostlin 

- používá vodné pracovní pomůcky, ná-

stroje a náčiní a osobní ochranné pro-

středky 

- správně zachází s pomůckami, nástroji, 

nářadím a zařízením, včetně jejich údržby 

- uvede, předvede základní způsoby ošet-

řování ovocných dřevin 

- uvede, předvede využití ovocných rostlin   

- uvede příklady známých vztahů rostlin 

a zdraví člověka (výzdoba) 

 

 

- udržuje pořádek na pracovním místě 

- dodržuje základní zásady péče o pracovní 

a životní prostředí 

- dodržuje základy bezpečnosti a ochrany 

při práci, hygienická pravidla a předpisy, 

dodržuje technologickou kázeň 

- Bezpečnost a první pomoci při úrazu. 

 

 

 

Pěstitelské práce 

Příprava záhonu, typy půdy 

Hlavní druhy zeleniny, předpěs-

tování zeleninové sadby, skleníky 

a pařeniště 

Druhy ovocných rostlin, rozmno-

žování a řez ovocných rostlin, 

výživa a hnojení ovocných dře-

vin, škůdci a ochrana ovocných 

dřevin, sklizeň a skladování ovo-

ce. 

Pěstování vybraných ovocných 

dřevin a jejich význam. 

Květiny v exteriéru a interiéru, 

řez, vazba, úprava květin, sušení 

rostlin, výběr rostlin pro sušení, 

jednoduchá vazba, velikonoční 

vazba 

 

 

 

Hygiena, bezpečnostní předpisy, 

první pomoc 

při úrazu, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci 

Ochrana pracovního a životního 

prostředí 

 

 

 

 

EV – ekosystémy 

- polní plodiny 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – mezilidské vztahy; 

řešení problémů a rozhodo-

vací dovednosti 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

- používá základní kuchyňský inventář a 

bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při úrazech 

v kuchyni  

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava pokrmů 

kuchyně – základní vybavení, 

udržování pořádku a čistoty, 

bezpečnost a hygiena provozu 

 

 

OSV – kreativita 

- cvičení pro rozvoj základ-

ních rysů kreativity 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- orientuje se v pracovních činnostech vy-

braných 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 schop-

nost prezentace své osoby při vstupu 

na trh práce 

Svět práce 

Lidská práce a pracovní prostředí 

Technika jako pracovní prostře-

dek, jako objekt nebo produkt 

práce 

Trh práce, požadavky kvalifikač-

ní a zdravotní 

Zaměstnání, způsoby hledání 

zaměstnání, 

životopis, práce a povinnosti, 

Zákoník práce 

Podnikání, struktura a druhy or-

ganizací, 

nejčastější formy podnikání 

Volba profesní orientace, základ-

ní principy, 

osobní zájmy a cíle, osobní vlast-

nosti a schopnosti 

Možnosti vzdělávání, náplň 

učebních a studijních oborů, in-

formace a poradenské služby 

 
Návštěvy SŠ formou exkurze, dny ote-

vřených dveří 

 

- používá základní kuchyňský inventář a 

bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

- připraví jednoduché pokrmy v souladu 

se zásadami zdravé výživy 

- dodržuje základní principy stolování, 

společenského chování a obsluhy u stolu 

ve společnosti 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při úrazech 

Příprava pokrmů 

Příprava pokrmů, úprava pokrmů 

za studena 

Stolování- jednoduché prostírání 

a chování u stolu 

Potraviny – výběr potravin, ná-

kup, skladování, sestavování jí-

delníčku 

Zásady hygieny a bezpečnosti 

práce 

OSV – mezilidské vztahy 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

v kuchyni 

 

 

- vybere a prakticky využívá vhodné pra-

covní postupy, přístroje, zařízení a po-

můcky pro konání konkrétních pozorová-

ní, měření a experimentů 

- zpracuje protokol o cíli, průběhu a vý-

sledcích své experimentální práce a 

zformuluje v něm závěry, k nimž dospěl 

- vyhledá v dostupných informačních zdro-

jích všechny podklady, jež mu co nejlépe 

pomohou provést danou experimentální 

práci 

- dodržuje pravidla bezpečné práce a 

ochrany životního prostředí při experi-

mentální práci 

- poskytne první pomoc při úrazu 

v laboratoři 

 

 

- ovládá základní funkce digitální techni-

ky; diagnostikuje a odstraňuje základní 

problémy při provozu digitální techniky 

- propojuje vzájemně jednotlivá digitální 

zařízení 

- pracuje uživatelským způsobem 

s mobilními technologiemi – cestování, 

obchod, vzdělávání, zábava 

- ošetřuje digitální techniku a chrání ji před 

poškozením 

 

 

Práce s laboratorní technikou 

základní laboratorní postupy a 

metody  

základní laboratorní přístroje, 

zařízení a pomůcky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využití digitálních technologií 

digitální technika – počítač a pe-

riferní zařízení, digitální fotoapa-

rát, videokamera, PDA, CD 

a DVD přehrávače, e-Kniha, mo-

bilní telefony 

Bezdrátové technologie (USB, 

Bluetooth, WIFI, GPRS, GMS,), 

navigační technologie, konver-

gence technologií, multiplexová-

ní 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- dodržuje základní hygienická a bezpeč-

nostní pravidla a předpisy při práci 

s digitální technikou a poskytne první 

pomoc při úrazu 

 

 

 

 

 

 

- uvede, předvede, ovládá jednoduché, 

pracovní postupy na zahradě a při pěsto-

vání rostlin obecně 

- provede jednoduché pěstitelské činnosti, 

pokusy a pozorování, předvede způsoby 

ošetřování rostlin 

- uvede hlavní zásady pěstování vybraných 

rostlin 

- používá vodné pracovní pomůcky, ná-

stroje a náčiní a osobní ochranné pro-

středky 

- udržuje pořádek na pracovním místě 

- dodržuje základní zásady péče o pracovní 

a životní prostředí 

- dodržuje základy bezpečnosti a ochrany 

při práci, hygienická pravidla a předpisy, 

dodržuje technologickou kázeň 

 

Počítačové programy pro zpraco-

vávání hlasových a grafických 

informací – úpravy, archivace, 

střih; operační systémy, vzájem-

ná komunikace zařízení (syn-

chronizace PDA s PC) 

mobilní služby – operátoři, tarify 

 

 

Pěstitelské práce 

Příprava záhonu, typy půdy 

Hlavní druhy zeleniny, předpěs-

tování zeleninové sadby, skleníky 

a pařeniště 

 

 

 

 

 

 

 

Hygiena, bezpečnostní předpisy, 

první pomoc 

při úrazu, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci 

Ochrana pracovního a životního 

prostředí 
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5.10.2 Volba povolání – Kariérové poradenství 

 
Charakteristika vzdělávacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Předmět Volba povolání – Kariérové poradenství je vyučován v 8. ročníku jako povinně-

volitelný předmět v hodinové dotaci 1 hodina za týden. Předmět se zaměřuje na teoretickou 

přípravu žáků pro svět práce, snaží se jim pomoci při rozhodování o jejich budoucím povolá-

ní, zdůraznit potřebu celoživotního vzdělávání a podpořit finanční gramotnost žáků. 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, or-

ganizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživot-

nímu učení 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odliš-

né znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řeše-

ní, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 

 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů lo-

gické, 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 

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpo-

vědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

 

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 plnohod-

notnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 účinně spolupracuje ve skupině 
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 na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kva-

litu 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 přípa-

dě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 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 samo-

statný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspoko-

jení a sebeúcty 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospo-

dárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví dru-

hých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

 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 

a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské 

myšlení 

 

 

CÍLE PŘEDMĚTU VOLBA POVOLÁNÍ  

 

 Pomoci žákům uvědomit si podstatný podíl vlastní odpovědnosti při rozhodování o 

volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodného povolání. 

 Ukázat žákům možnosti využívání poznatků z oblasti sebepoznávání, rozhodování a 

plánování vlastní budoucnosti při vytyčování a dosahování stanovených životních cílů. 

 Pomoci žákům realističtěji nahlížet na vlastní osobnost a korigovat svůj náhled na 

vlastní potenciál i na možnosti svého budoucího profesního uplatnění. 

 Usnadnit pochopení souvislostí mezi požadavky na výkon vybraného povolání, svými 

reálnými osobními předpoklady a konkrétními možnostmi výběru vhodného povolání. 

 Orientovat žáky k hodnocení své osobní šance na trhu práce v souladu s reálnými po-

žadavky vybraného povolání a v konfrontaci s vlastními osobnostními předpoklady. 

 Učit žáky plánovat si významné životní kroky, stanovovat si realistické životní cíle a 

nacházet vhodné způsoby a strategie jejich dosahování. 

 Pomoci žákům přiměřeně se adaptovat na nové životní situace, vhodně reagovat na 

potřeby, požadavky a očekávání druhých lidí a konstruktivně se vyrovnávat s případ-

ným neúspěchem. 

 Pomoci žákům orientovat se v profesní nabídce a v informačních zdrojích pro volbu 

povolání. 
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 Zvýšit finanční gramotnost žáků. 

 

 

8. ročník 

Očekávané výstupy 
 

 Žáci se naučí realističtěji hodnotit své osobní zvláštnosti, předpoklady, možnosti i 

omezení a pochopí, které faktory proces sebepoznání ovlivňují.  

 Uvědomí si nutnost sebepoznání pro správnou volbu povolání. 

 Žáci si uvědomí svou roli v procesu rozhodování, zamyslí se nad faktory, které mohou 

jejich rozhodování ovlivňovat, a nad tím, jaké překážky jim v rozhodování mohou 

bránit; naučí se rozumně volit z daných možností. 

 Žáci si postupně navyknou po etapách plánovat důležité životní kroky a přehodnoco-

vat dosažené cíle, naučí se stanovovat si realistické cíle a hledat účinné strategie k do-

sahování cílů a odstraňování překážek. 

 Žáci si uvědomí nevyhnutelnost změn v životě, zamyslí se nad změnami, se kterými se 

budou muset po odchodu ze základní školy vyrovnat, a poznají způsoby, jak se mohou 

na změny připravit a jak je mohou zvládnout. 

 Žáci získají přehled o nabídkách vzdělávání, profesní přípravy a zaměstnání, poznají 

místní možnosti a příležitosti, které se v dané chvíli nabízejí a naučí se zamýšlet nad 

různými cestami k dosažení zvoleného cíle. 

 Žáci pochopí nutnost spojovat rozhodování se znalostí svých osobních předpokladů a 

s vyhledáváním potřebných profesních informací. 

 Naučí se vyhledávat, třídit a správně využívat informace o vhodných vzdělávacích a 

pracovních příležitostech. 

 Žáci se naučí využívat důležité informace o různých povoláních a profesích pro svoji 

profesní volbu, zvažovat klady i zápory jednotlivých povolání a realisticky hodnotit 

své šance ve vybraném povolání na trhu práce. 

 Žáci získají přesnější a komplexnější představu o některých pracovních činnostech a 

profesích, naučí se rozpoznávat překážky, které jim mohou bránit v dosažení osobních 

a profesních cílů a nalézat vhodné způsoby, jak čelit profesní diskriminaci. 

 Žáci se seznámí s postupy při přijímání uchazečů o studium na středních školách a při 

přijímání do zaměstnání, uvědomí si, co od nich potenciální zaměstnavatelé budou 

očekávat a jak lze tato očekávání naplnit. 

 Žáci získají představu o hospodaření s penězi a osvojí si základy ekonomiky. 

 Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způso-

by krytí deficitu.  

 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 ob-

čané. 

 

Poznámka: Tematické okruhy jsou vzájemně kompatibilní; pro dosažení požadovaného vý-

chovného účinku je vhodné jednotlivá témata vzájemně kombinovat a obměnou forem a me-

tod práce průběžně opakovat. 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- žák poznává a pozitivně rozvíjí svou osob-

nost 

- používá vhodné prostředky sebehodnocení 

- reflektuje změny své osobnosti 

- formuluje své osobní představy, porovná je 

s představami ostatních, plánuje v roli 

- žák se zodpovědně rozhoduje, stanoví si 

kritéria výběru, zvažuje a porovnává mož-

nosti řešení 

- propojuje smysluplně poznatky různých 

oborů a osobní životní zkušenosti 

 

 

- zobecní zásady zodpovědného rozhodování, 

objasní jejich podstatu 

- zodpovědně se rozhoduje při výběru služeb, 

stanoví si kritéria výběru, zvažuje a porovná-

vá možnosti řešení 

- chápe význam celoživotního vzdělávání pro 

svůj osobní růst 

- vysvětlí rozdíly mezi školou a světem práce 

 

 

 

- žák komunikuje, spolupracuje, naslouchá 

druhým, diskutuje, argumentuje 

- analyzuje text, tvoří klíčové otázky, nachází 

souvislosti jevů 

- odpovědně vybírá střední školu 

 

 

Sebepoznávání 

- sebepoznávání a sebehodnocení 

- charakterové rysy, osobní 

zvláštnosti 

- mé silné a slabé stránky 

- jak nás vnímají ostatní 

- představy a realita 

- samostatné rozhodování, mož-

nost volby, odpovědnost za vlast-

ní činy 

 

 

 

Vzdělání a vzdělávání 

- vzdělávací soustava ČR 

- možnosti a důležitost celoživot-

ního vzdělávání, zvyšování kvali-

fikace  

- styly učení, jak správně volit 

způsob učení 

- škola a svět práce 

 

 

 

Akční plánování 

- práce v týmu, spolupráce 

- asertivní komunikace 

- konstruktivní kritika 

- rozhodování, efektivita 

- řešení problémů 

- plánování, rozvoj organizačních 

 

Osobnostní a sociální vý-

chova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova demokratického 

občana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova demokratického 

občana 

 

Osobnostní a sociální vý-

chova 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

- vysvětlí možnosti hledání zaměstnání 

- orientuje se v nabídkách zaměstnání 

- respektuje rovné příležitosti na trhu práce 

 

- vysvětlí rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou 

- přiřadí správně typ státní dávky k situaci 

zakládající právo na její získání 

- vyjmenuje základní typy daní a vysvětlí 

jejich význam 

- rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí 

příjmy státu 
 

- žák pojmenuje základní typy smluv, vysvět-

lí význam smlouvy, uvede rizika spojená s 

nesprávným obsahem smlouvy nebo nezod-

povědným způsobem jejího uzavírání 

 

 

 

 

 

 

- sestaví svůj životopis a motivační dopis 

- chápe vlastní odpovědnost za přípravu na 

přijímací řízení či pohovor 

schopností 

- výběr střední školy 

- profesní role člověka 

 

 

Trh práce 

- nabídka a poptávka na trhu prá-

ce v regionu, v rámci ČR, mož-

nosti a rizika práce v zahraničí 

- řemesla 

- rovné příležitosti a diskriminace 

na trhu práce 

- úřad práce, pracovní agentura 

- sociální dávky, mateřská a rodi-

čovská dovolená 

- zákoník práce 

- smlouvy, typy smluv, pracovní 

úvazek  

- povinnosti vyplývající ze 

smlouvy 

- sankce, odpovědnost, profesní 

etika 

- mzda hrubá a čistá 

- daně, odvody ze mzdy 

 

 

 

Zaměstnání 

- sebeprezentace, žádost o práci 

- životopis a motivační dopis 

- přijímací řízení, pohovor, kon-

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v ev-

ropských a globálních 

souvislostech 

 

Multikulturní výchova 

 

Výchova demokratického 

občana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální vý-

chova 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- sebekriticky hodností své schopnosti a 

dokáže je prezentovat 

- dokáže hodnotit výsledek své práce 

- chápe způsoby a styly vedení  

- vyjmenuje typy pracovních činností, chápe 

podstatu soukromého podnikání 

 

 

 

 

 

- žák vyjádří svůj postoj k penězům a k růz-

ným tvrzením o penězích 

- roztřídí druhy potřeb a způsob jejich napl-

ňování 

- navrhne strategii hospodaření, plánuje nut-

ná opatření 

- sestaví návrh položek rozpočtu, rozlišuje 

položky příjmu a výdajů 

- navrhne způsoby navýšení příjmů nebo 

snížení výdajů v rozpočtech modelových 

domácností 

- rozliší typy rozpočtu (deficitní, přebytkový, 

vyrovnaný) 

- hledá možnosti, jak řešit deficit na straně 

příjmů a výdajů 
- porovná výhody a nevýhody leasingu a úvě-

ru, vysvětlí jejich podstatu 

- vypracuje finanční plán řešení situace spo-

jené s finančním rozhodováním (co, za ko-

lik), zvažuje míru rizika svých rozhodnutí 

kurz 

- zvládání úspěchu a neúspěchu 

- typy práce, DPP, DPČ, brigáda, 

soukromé podnikání 

- rekvalifikace 

- pozice v zaměstnání, hodnocení 

a sebehodnocení zaměstnance 

- vedení, styly vedení 

 

 

Finance 

- finanční plán, rozpočet (deficit-

ní, přebytkový, vyrovnaný) 

- odpovědnost, vedení domácnos-

ti 

- nezbytné výdaje, vedlejší výda-

je 

- krátkodobý a dlouhodobý hori-

zont rozhodování v nákupu 

- bankovní účty, platební karty, 

leasing, úvěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova demokratického 

občana 

 

Výchova k myšlení v ev-

ropských a globálních 

souvislostech 

 

 

 

 

 

Výchova demokratického 

občana 

 

Osobnostní a sociální vý-

chova 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- vyhodnocuje krátkodobé a dlouhodobé do-

pady navržených řešení do rozpočtu 

 

 

 

 

 

 

- žák vyjádří své zkušenosti a postoje k dlu-

hům, argumentuje své postoje, vyjádří své 

pocity, vnímá a respektuje pocity druhých 

- diskutuje na zadané téma, rozpozná prvky 

rizikového chování v souvislosti s penězi 

- žák vymezí klíčové otázky související se 

zodpovědným rozhodováním, bere v úvahu 

hledisko finanční, etické, environmentální 

- zpracuje strategický plán k řešení situace 

spojené s finančním rozhodováním (co, jak, 

kdy) 

- vysvětlí výhody a nevýhody úvěrových 

finančních produktů 

- vysvětlí podstatu a úskalí splátkového pro-

deje, finančních půjček, pyramidového pro-

deje  

- prezentuje návrh na řešení problému se za-

dlužením, porovná možnosti různých řešení v 

situaci zadlužení, navrhne kritéria zodpověd-

ného výběru věřitelů 

- tvoří pravidla na obranu proti závislosti na 

dluzích 

 

 

 

 

 

 

Zadlužování 

- životní úroveň, životní styl 

- hierarchie potřeb a jejich uspo-

kojování 

- finanční gramotnost 

- volné prostředky 

- rizika finančního rozhodování 

- splátkový prodej, pyramidový 

prodej, finanční půjčky 

 

- dluh, věřitel, dlužník, ručitel 

- rizikové chování v souvislosti s 

penězi 

- řešení problémů 

- lichva, exekuce, trestní právo 

- perspektivní budoucnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova demokratického 

občana 

 

Osobnostní a sociální vý-

chova 

 

Výchova k myšlení v ev-

ropských a globálních 

souvislostech 
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5.11  Volitelné předměty 

 

5.11.1 Cvičení z českého jazyka 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka je zařazen v učebním plánu jako volitelný            

v 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina jedenkrát za 14 dní.  

 

Vyučovací předmět úzce souvisí s předměty vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komuni-

kace, převážně s předmětem Český jazyk a literatura.  

 

Ve výuce je kladen důraz především na jazykovou výuku (gramatiku) a na komplexní rozši-

řování a prohlubování učiva vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. 

 

Vzdělávání ve volitelném předmětu Cvičení z českého jazyka  směřuje: 

 k prohloubení zájmu o český jazyk 

 k rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu 

 k osvojování souvislého, plynulého a srozumitelného vyjadřování 

 k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě 

 k procvičování základního učiva 

 k rozšíření obsahu základního učiva, 

 k prohlubování osvojené látky 

 k přípravě na přijímací zkoušky 

  

Formy realizace vyučovacího předmětu 

Výuka probíhá ve třídě, vyučuje se většinou frontálně. Žáci pracují samostatně nebo ve sku-

pinách.  

 

 

Výchovně vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Cvičení z českého jazyka 
 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k samostatnosti a systematičnosti v učení, k posouzení vlastního pokroku 

a k zodpovědnosti za výsledky své práce ve škole i v životě 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, třídit a používat potřebné informace v literatuře 

a na internetu  

 pohled na společenské a sociokulturní jevy vytvořené z širších celků pomáháme žákům 

vytvářet pomocí termínů, znaků a symbolů ve věcných souvislostech 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 vedeme žáky ke schopnosti najít problém a formulovat jeho podstatu 
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 motivujeme žáky k samostatnému myšlení a řešení problému a k tomu, aby byl schopen 

své rozhodnutí obhájit 

 podle možností se snažíme podporovat netradiční způsoby řešení problémů, např. uži-

tím metody brainstorming 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 podporujeme různé formy komunikace k vytváření kvalitní spolupráce s ostatními lidmi 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a své školy na veřejnosti 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky účinně spolupracovat ve skupině, podílet se společně s pedagogy na vytvá-

ření pravidel práce v týmu a následnému ovlivnění kvality společné práce 

 společně s žáky se podílíme na utváření příjemné atmosféry v týmu, na ohleduplnosti 

při jednání s druhými lidmi, tím přispíváme k upevňování dobrých mezilidských vzta-

hů 

 vedeme žáky k respektování zásad diskuse v malé skupině i v debatě celé třídy 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 učíme respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot; učíme vcí-

tit se do situace jiných lidí 

 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí a vedeme žáky k pochopení základních principů a společenských norem 

ve škole i mimo ni 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci; kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme 

 pracujeme s učebnicemi, různými učebními texty, se slovníky a encyklopediemi a dal-

šími informačními zdroji  

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi 

– cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o 

volbě vhodného dalšího studia 

 umožňujeme činit rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
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Ročník: 9. 
 

Očekávané výstupy  
 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního 

zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství  

 vnímání a postupné osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku 

k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování 

názorů  

 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozví-

jení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace  

 orientace v jazykových příručkách  
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- souhrnně opakuje veškeré uči-

vo 

- odliší spisovný a nespisovný 

jazykový projev (nářečí, obec-

ná čeština,…) 

- chápe zásady tvoření českých 

slov 

- rozpozná nejdůležitější způso-

by obohacování slovní zásoby 

a zásady tvoření českých slov 

- ovládá pravopisné jevy 

- určuje mluvnické kategorie  

- dokáže se orientovat v textu 

a vyhledat v něm neohebná 

slova a obtížné tvary jednotli-

vých slovních druhů 

- orientuje se ve stavbě věty  

- chápe rozdíl mezi větou jedno-

duchou a souvětím →   

- → určuje druhy VV 

- chápe obsahovou souvislost 

mezi HV 

- orientuje se ve složitějších 

souvětích 

- chápe vztah souřadnosti mezi  

jednotlivými několik. větnými 

členy a větami 

- zvládá problematiku inter-

punkce (věta jednoduchá, sou-

větí) 

Opakování a procvičování  pravo-

pisných jevů (i/í; y/ý; ě/je; 

mě/mně;předložky s/se + z/ze 

a předpony s-/se-; z-/ze-; vz-/vze-) 

Shrnutí a prohloubení učiva: 

Tvarosloví 

Slovní druhy a mluvnické katego-

rie  

Hláskosloví 

Nauka o významu a tvoření slov 

Skladba  

Věta jednočlenná, dvojčlenná, vět-

ný ekvivalent 

Základní a rozvíjející větné členy 

Nepravidelnosti větné stavby (cito-

slovce, oslovení, samostatný větný 

člen, vsuvka) 

Druhy vět vedlejších  

Významový poměr mezi několika-

násobnými větnými členy a sou-

řadně spojenými větami 

Souvětí souřadné, podřadné; složi-

tá souvětí + grafické zobrazení 

Interpunkce 

Mluvní cvičení 
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- utvrdí si znalosti v rozborové 

stránce slova a věty 

- používá samostatně odborné 

jazykové příručky 
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5.11.2 Konverzace v anglickém jazyce 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce rozvíjí komunikaci v cizím jazyce. Od-

straňuje konverzační bariéru, strach vyjádřit se. Obohacuje slovní zásobu a zaměřuje se 

na common English, čili běžnou hovorovou angličtinu.  

Součástí předmětu bude navozování problémových situací, interakci. Cílem je připravit žá-

ky na běžné situace spojené s pobytem v zahraničí či kontaktem s cizinci. Žáci by měli být 

schopni náležitě reagovat na podněty z cizojazyčného prostředí, odpovídat na dotazy a sami 

být aktéry konverzace. Tento předmět je v ŠVP Mlýnek zařazen jako volitelný předmět                     

s časovou dotací jedna hodina týdně, a to v osmém a devátém ročníku. Výuka by měla probí-

hat v malých konverzačních skupinách. 

 

Výchovně vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Konverzace v anglickém jazyce 
 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovní v rámci Evropy i světa 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 podporujeme integrované používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi prakticky a efektivně 

 rozšiřujeme slovní zásobu na dané tematické okruhy 

 učíme vyjadřovat se adekvátně situaci a vhodně v určitých momentech (neformální, 

formální rozhovor) 

 učíme žáky nonverbální komunikaci 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem 

 učíme žáky empatii 

 učíme dodržování pravidel (slušné chování, respektování pravidel země, v níž jsem 

host; respektování tradic jiných národů – kulturní chování, oblékání, řeč) 
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8. ročník 
 

Očekávané výstupy  
 

 domluví se v běžných každodenních situacích,  

 sestaví ústní sdělení v různých časech 

 aktivně se zapojí do dialogu 

 rychle a správně reaguje, používá krátké i dlouhé odpovědi 

 rozumí obsahu přiměřeně obtížných textů z různých zdrojů informací a stručně repro-

dukuje obsah textu, konverzace i poslechu 

 přiměřeně rozumí projevům přímým i reprodukovaným 

 používá širší slovní zásobu 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- postihne obsah dialogu, chápe celkový 

obsah sdělení včetně důležitých detailů 

- orientuje se v monologu či dialogu 

s malým počtem neznámých výrazů, je-

jich význam dokáže odhadnout 

- orientuje se v úryvcích autentických tex-

tů, převážně informativního charakteru 

- je schopen domluvit si setkání, objednat 

si jídlo, naplánovat společný program, 

zeptat se na cestu, … 

- užívá jednoduché obraty, vyjadřující svo-

lení, odmítnutí, radost, politování, omlu-

vu, prosbu… 

- dokáže odpovídat na otázky k vyplnění 

formuláře, dotazníku 

- zná reálie anglicky mluvících zemí 

- seznamuje se se zvyky a tradicemi an-

glicky mluvících zemí 

 

Topics: 

MY FAMILY and my friends 

(describing people, relationship) 

 

MY DAILY ROUTINE  

 

MY FREE TIME (sports and 

games, hobbies,…) 

 

HOUSING (our house, my ro-

om,…) 

 

AT SCHOOL (timetable,  

describing a class, school buil-

ding,…) 

 

In a TOWN (giving directions, 

buildings and places) 

 

FOOD and DRINK ( in the re-

staurant, meals) 

 

CLOTHES  

 

SHOPS and SHOPPING  
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9. ročník 
 

Očekávané výstupy  
 

 rozumí obsahu přiměřeně obtížných textů z různých zdrojů informací 

 sestaví ústní sdělení v různých časech 

 dokáže se aktivně zapojit do dialogu, je iniciátorem dialogu 

 rychle a správně reaguje, používá krátké i dlouhé odpovědi 

 stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, konverzace i poslechu 

 domluví se v běžných každodenních situacích 

 přiměřeně rozumí přímým i reprodukovaným projevům  

 používá širší slovní zásobu 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- pohotově reaguje na souvislé projevy 

učitele 

- porozumí monologickým i dialogickým 

projevům rodilých mluvčích pronášeným 

v přirozeném tempu 

- je schopen formulovat otázky v různých 

časech a správně na ně odpovídat 

- pohotově, přirozeně a jazykově správně 

reaguje v dialogických situacích každo-

denního života 

- samostatně vede jednoduchý dialog 

- vyjadřuje vlastní názor, reprodukuje pře-

čtený text přiměřeně svým schopnostem 

- souvisle pohovoří na známá témata  

- pracuje s autentickými texty, časopisy, 

prospekty 

- využívá internet k získání důležitých in-

formací 

- má adekvátní slovní zásobu  

- zná reálie anglicky mluvících zemí 

Topics: 

ENGLISH SPEAKING COUN-

TRIES (the UK, the USA, Cana-

da,…) 

 

TRANSPORT (kinds of trans-

port, vehicles,…) 

 

TRAVELLING (air travel, in a 

hotel, holidays,…)  

 

COOKING and EATING OUT 

(restaurant, café, menu,…) 

 

LEISURE and ENTERTAIN-

MENT (cinema and theatre, 

music, television, newspapers,…) 

 

COMMUNICATIONS (letters, 

on the phone,…) 

 

JOBS and workplaces 

 

MY FUTURE and curriculum 

vitae 
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5.11.3 Cvičení z matematiky 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
 

Vyučovací předmět Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její 

aplikace. Poskytuje žákům hlubší matematické vědomosti a dovednosti potřebné pro další 

studium na střední škole, pro orientaci v praktickém životě i pro úspěšné uplatnění ve většině 

oborů profesionální přípravy.   

Cvičení z matematiky rozvíjí schopnosti a prohlubuje dovednosti žáků (kombinatorické 

a logické myšlení, kritické usuzování, srozumitelnou a věcnou argumentaci apod.), zejména 

řešením problémových a aplikovaných matematických úloh (problémů) z praxe. Používá mo-

delování situací z běžného života, zdůrazňuje možnosti praktického využití získaných řešení, 

vede žáky k hlubšímu poznávání možností matematiky. 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Předmět cvičení z matematiky se vyučuje jako volitelný předmět v 9. ročníku 1 hodinu 

za 14 dní. 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky má komplexně navazující 

charakter, který se prolíná s tematicky vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Matematika 

a její aplikace.  

Výuka je organizována zpravidla v budově školy. 

Vyučování je zaměřeno na : 

 užití matematiky v reálných situacích 

 osvojení pojmů, matematických postupů 

 rozvoj abstraktního a exaktního myšlení 

 logické a kritické usuzování 

 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abs-

trakcí a zobecňováním reálných jevů 

 vytváříme u žáků zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod 

řešení úloh) 

 učíme žáky využívat prostředky výpočetní techniky 

 zařazujeme metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 

 zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 vedeme žáky k plánování postupů a úkolů 

 srozumitelně vysvětlujeme žákům, co se mají naučit 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

 

 vedeme žáky ke zjištění, že realita je složitější než její matematický model 

 učíme žáky provádět rozbor problému a plánu řešení, odhadování  a ověřování vý-

sledků 

 učíme žáky zvolit si správný postup při řešení slovních úloh a reálných postupů 
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 využíváme chybu žáka jako příležitost, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 podporujeme žáky při řešení problému netradičními způsoby 

 na modelových příkladech učíme žáky používat správný algoritmus řešení problému 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 učíme žáky zdůvodňovat matematické postupy a vytvářet hypotézy 

 rozvíjíme komunikaci žáků na odpovídající úrovni 

 vedeme žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

 pomáháme žákům podle potřeby 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 při komunikaci se snažíme, aby žáci vyvozovali logické závěry vyplývající z daných 

předpokladů a dokázaných tvrzení 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ 

 

 minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku 

a kooperativní vyučování 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci  v týmu i práci ostatních členů 

týmu 

 vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování při práci v týmu 

 vedeme žáky k tomu, aby se podíleli na utváření příjemné atmosféry v týmu 
 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 vedeme žáky k věcnému řešení problémů a zodpovědnému rozhodování podle dané si-

tuace 

 umožňujeme, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její vý-

sledky 

 respektujeme osobnost žáka a jeho práva, budujeme přátelskou otevřenou atmosféru 

ve třídě i ve škole, chováme se k žákům, jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům 

tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, k efektivitě při organizování vlastní práce 

 zdokonalujeme grafický projev žáků 

 požadujeme dodržování dohodnuté kvality, termínů 

 

 

Ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy  

 
 používá matematické pojmy a vztahy 
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 zobecňuje a matematizuje reálné jevy, poznává jejich vlastnosti 

 vytváří rozšířenou zásobu matematických nástrojů a jejich efektivní využívání 

 provádí rozbor problému, odhad výsledku, volbu správného postupu při řešení slov-

ních úloh a reálných problémů 

 zpřesňuje vyjadřování a zdokonalování grafického projevu 

 poznává možnosti využití matematiky v praxi, uvědomuje si skutečnost, že k výsledku 

lze dospět více různými způsoby 

 rozvíjí své logické myšlení a úsudek, představivost 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- řeší s jistotou složitější příklady 

s racionálními čísly 

- analyzuje a řeší složitější problémy, mo-

deluje konkrétní situace a v nich využívá 

matematický aparát v oboru racionálních 

čísel 

 

- řeší slovní úlohy z praxe s využitím děli-

telnosti 

- modeluje a řeší situace s využitím děli-

telnosti 

 

- použije algoritmus výpočtu procentové 

části, základu a počtu procent při řešení 

slovních úloh s dvojím základem 

 

- aplikuje algoritmus řešení příkladů na 

procenta při řešení úloh z finanční mate-

matiky (jednoduché úrokování, promile, 

daň z příjmu, daň  z přidané hodnoty, so-

ciální a zdravotní pojištění atd.) 

- provede kontrolu reálnosti získaných 

výsledků 

- řeší náročnější slovní úlohy s využitím 

znalostí o procentech 

 

 

 

- určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti 

- vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem 

Racionální čísla 

- početní operace 

s racionálními čísly 

- slovní úlohy 

 

 

 

 

Dělitelnost 

- slovní úlohy s využitím 

dělitelnosti 

 

 

Procenta 

- slovní úlohy s dvojím zá-

kladem 

- náročnější úlohy z praxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F, Ch – numerické výpočty, 

výpočty fyzikálních veličin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ch – koncentrace 

Z – atmosféra, pevnina, 

oceány 

Př – složení ovzduší 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



546 

9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

a rovnicí 

- řeší úlohy pomocí přímé a nepřímé 

úměrnosti 

- umí pracovat s tabulkou a grafem přímé 

a nepřímé úměrnosti 

 

- rozumí a využívá pojem poměr a postup-

ný poměr  

- řeší náročnější slovní úlohy s využitím 

znalostí o poměru 

- pracuje s měřítky map a plánů 

- využívá trojčlenku při řešení složitějších 

slovních úloh  

 

 

- určí druhou mocninu a odmocninu výpo-

čtem, pomocí tabulek, pomocí kalkuláto-

ru 

- užívá druhou mocninu a odmocninu 

ve výpočtech s racionálními čísly 

- chápe pojem reálného čísla 

 

- řeší složitější slovní úlohy pomocí 

Pythagorovy věty 

 

 

- zapíše číslo ve tvaru 

a . 10
n
 pro 1 < a < 10, n je celé číslo 

a dovede tento zápis využívat při převá-

dění jednotek délky, hmotnosti, obsahu a 

objemu 

Přímá a nepřímá úměrnost 

- přímá a nepřímá úměrnost 

- graf přímé a nepřímé 

úměrnosti 

 

 

 

 

Poměr 

- poměr, postupný poměr 

- zvětšení a zmenšení 

v daném poměru 

- rozdělení daného celku 

v daném poměru 

- měřítko 

- trojčlenka 

- slovní úlohy 

Mocniny a odmocniny 

- druhá mocnina a odmoc-

nina 

- pojem reálné číslo 

 

 

 

Pythagorova věta 

- Pythagorova věta 

- užití Pythagorovy věty 

 

Mocniny s přirozeným mocnite-

lem. 

F – vztahy mezi veličinami, 

graf přímé úměrnosti 

 

 

 

 

 

 

Z – měřítko plánu a mapy 

Ch – výpočty pomocí troj-

členky 

F – převody jednotek 

Pč – měřítko výkresu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – starověké Řecko 

 

 

 

F – zápis jednotek fyzikál-

ních veličin 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- provádí početní operace s mocninami 

s přirozeným mocnitelem 

-  

- užívá výpočty  obvodu a obsahu rovin-

ných geometrických útvarů, délky kruž-

nice v úlohách z praxe 

- dokáže aplikovat vlastnosti rovinných 

geometrických útvarů při řešení slovních 

úloh 

- umí sestrojit rovinné geometrické útvary 

 

 

 

 

- pozná útvary osově a středově souměrné 

- umí určit počet os souměrnosti osově 

souměrného útvaru 

 

- řeší složitější lineární rovnice 

- matematizuje a řeší složitější reálné situ-

ace s využitím lineárních rovnic, zdůvod-

ní a ověří postup řešení 

- užívá logickou úvahu a kombinační úsu-

dek, nalézá různé způsoby řešení 

- vypočítá s porozuměním neznámou 

ze vzorce 

 

- řeší slovní úlohy z praxe – provede roz-

bor slovní úlohy, její řešení a ověří si re-

álnost získaného výsledku 

 

- zápis čísla pomocí moc-

nin deseti 

- početní operace 

s mocninami 

s přirozeným mocnitelem 

 

Geometrické útvary v rovině 

- trojúhelníky, čtyřúhelní-

ky- rovnoběžníky a licho-

běžník, kruh, kružnice 

- obvod a obsah  

- obvod a obsah složitějších 

geometrických útvarů 

- konstrukce 

 

Shodná zobrazení 

- osová souměrnost 

- středová souměrnost 

 

 

Lineární rovnice 

- lineární rovnice s jednou 

neznámou 

- slovní úlohy řešené po-

mocí rovnic 

- výpočet neznámé ze vzor-

ce 

 

 

Soustavy rovnic 

 

 

 

 

 

 

F – měření délky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F – vztahy mezi veličinami, 

řešení fyzikálních úloh 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

- zapíše pomocí výrazu slovní text 

- sčítá a odčítá výrazy 

- násobí mnohočlen mnohočlenem 

- rozkládá výraz na součin, užívá vzorce 

- matematizuje a řeší reálné situace 

- upraví složený výraz a dále ho zjednoduší 

 

- užívá poznatků (výška, těžnice, Thaleto-

va kružnice, …)  k řešení konstrukčních 

úloh 

 

 

- umí pracovat s grafy a tabulkami 

- užívá funkční vztahy při řešení úloh 

 

 

- užívá věty o podobnosti při řešení slov-

ních úloh z reálného života 

 

 

 

- pomocí goniometrických funkcí počítá 

úlohy z praxe 

 

 

 

- vypočítá objem a povrch těles 

- řeší složitější slovní úlohy z praxe 

- řešení soustav rovnic 

- slovní úlohy řešené sou-

stavou rovnic 

- slovní úlohy o pohybu, 

společné práci, směsi 

 

Výrazy 

- výrazy s proměnnou 

- mnohočleny 

- sčítání, odčítání a násobe-

ní mnohočlenů 

- rozklad výrazu na součin 

- užití vzorců (A+B)
2
,     

(A-B)
2
,  A

2
-B

2
 

- lomené výrazy 

Konstrukční úlohy 

- množiny bodů dané vlast-

nosti 

- Thaletova kružnice 

 

Funkce 

- funkce – grafy, tabulky 

- lineární funkce 

 

Podobnost 

- věty o podobnosti trojú-

helníků 

- užití podobnosti v praxi 

 

Goniometrické funkce 

F – úlohy o pohybu 

Ch – směsi, roztoky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F - grafy závislosti veličin, 

čtení z grafů 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 - funkce sinus, cosinus, 

tangens 

- slovní úlohy 

 

Tělesa 

- objem a povrch kolmých 

hranolů 

- objem a povrch válce 

- objem a povrch jehlanu 

- objem a povrch kužele 

- objem a povrch koule 

- slovní úlohy 

 

 

 

 

 

 

F – převody jednotek, vý-

počet objemu těles 
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5.11.4 Informatika I 

 
Charakteristika vzdělávacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

     Vzdělávací předmět Informatika I a Informatika II umožňuje všem žákům dosáhnout zá-

kladní úrovně informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní 

techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pra-

covat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. 

     Vzdělávací obsah 

 Vyhledávání informací a komunikace   

  Zpracování a využití informací  

                                                           

V 7. – 9. ročníku je zařazen volitelný předmět Informatika I s časovou dotací 2 hodiny týd-

ně a Informatika II s časovou dotací 1 hodina týdně. 

 

     Výuka probíhá většinou v učebně výpočetní techniky a v učebně s interaktivní tabulí. 

 

Vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Informatika 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moder-

ních informačních a komunikačních technologií, k porozumění toku informací, počí-

naje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním 

a praktickým využitím 

 učíme žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních infor-

mačních zdrojů (za účelem dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací) 

 vedeme žáky k pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace 

a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů 

 učíme žáky v praxi využívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů vhodného soft-

waru 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 učíme žáky nebát se problémů; prakticky je vedeme k používání techniky v duchu 

myšlenky: „technika má sloužit nám a ne my jí“ 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy 

řešit 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 vedeme žáky k  logickému a algoritmickému myšlení  při interakci s počítačem  

 vedeme k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezenta-

ci výsledků své práce 
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 v komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřu-

jeme na správné užívání českého (cizího jazyka) s ohledem na gramatiku a syntax 

 podporujeme formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i světa vy-

užíváním internetové sítě 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní 

tisk, web, PowerPoint prezentace apod.) 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 vedeme žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vysky-

tujícím se na internetu a v jiných médiích 

 minimalizujeme používání frontální metody výuky a podporujeme vzájemnou spolu-

práci žáků 

 učíme žáky kriticky hodnotit svoji práci 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami učíme výhodám využívání informačních 

technologií 

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, tak aby se 

vzájemně žáci nevyrušovali při tvořivé práci 

 
KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patolo-

gickým jevům 

 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí 

 neustále monitorujeme chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímá-

me účinná opatření 

 rozumně a zodpovědně využíváme informačních zdrojů – s ohledem na jejich účinnost 

a vliv na osobnost jedince 

 v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace 

 

 

 

Ročník:7. 
 

Očekávané výstupy  
 

VYHLEDÁVÁNÍ  INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 

vzájemnou návaznost 

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhod-

ných aplikací 

 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 

 pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví 
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 používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy 

mezi údaji 

 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multime-

diální formě 
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7. ročník – dílčí  výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

- rozlišuje pojmy hardware a software. 

- dokáže vysvětlit funkce procesoru, ope-

rační paměti a pevného disku a jakým 

způsobem ovlivňují výkon počítače. 

- zná jednotky, kterými se označuje výkon 

procesorů a kapacita pamětí. 

- dokáže vysvětlit pojem periferie a zařadit 

sem nejběžnější zařízení. 

- dokáže vysvětlit pojem software, zná 

základní skupiny software a dokáže vy-

světlit jaké programy sem zařazujeme, 

k čemu takové programy slouží. 

 

- suverénně pracuje s myší, orientuje se na 

klávesnici a uspořádává si okna pro svou 

práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení a odhlášení ze sítě 

Bezpečnost práce v síti (hesla). 

 

HARDWARE – SOFTWARE 

Vysvětlení pojmů 

HW – základní jednotka (proce-

sor, pevný disk, operační paměť, 

mechaniky + vnější paměťová 

média, karty, porty, zdroj, zá-

kladní deska) 

Jednotky: výkon procesoru (Hz), 

kapacita pamětí (B) a jejich ná-

sobky (K, M, G, T) 

HW – periferie (klávesnice, myš, 

monitor, tiskárny, reproduktory, 

skener, dataprojektor, ozvučení 

učebny …) 

SW – operační systémy, aplikace, 

utility, antivirové programy, 

komprimační programy, metody 

zálohování dat 

Webové aplikace (konference, 

webkamera, chat, hry on-line,…) 

 

 

 

 

Ovládání OS Windows 

Orientace na klávesnici, psaní 

písmen s diakritikou, vkládání 

symbolů, důležité klávesy – En-
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7. ročník – dílčí  výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

- samostatně si uspořádává data na svém 

uživatelském kontě 

 

 

 

 

 

- dokáže vysvětlit pojem Internet a uvést 

jeho význam, zná základní služby Inter-

netu a ví, k čemu slouží 

 

 

- el. poštu dokáže používat pro komunikaci 

i pro odesílání a přijímání souborů (prací, 

úkolů) 

 

 

 

- naučí se základy nastavení systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

ter, Esc, Delete, Backspace, kur-

zorové šipky, Shift … 

Práce s myší – klik, uchopení 

a tažení, dvojklik, klik pravým 

tlačítkem … 

Práce s okny – zavřít, minimali-

zovat na lištu, maximalizovat 

na celou obrazovku, zmenšit 

do původní velikosti, změna veli-

kosti nemaximalizovaného okna, 

posun okna za titulkový pruh, 

rolování obsahem okna (posuvní-

ky), přepínání mezi okny 

 

 

 

Práce se složkami a soubory: 

Postupy vytvoření, přejmenování, 

kopírování, přesunu a odstranění 

složky či souboru včetně variant 

(menu, myš, klávesové zkratky) 

Ovládací panely 

Datum a čas 

Hlavní panel a nabídka Start 

Klávesnice 

Možnosti internetu 

Možnosti složky 

Myš 

Přidat nebo odebrat programy 

Zvuky 

Zobrazení 
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7. ročník – dílčí  výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

- web používá jako zdroj informací. 

 

 

 

- seznámí se s vhodnou volbou k připojení 

na Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- seznámí se s možnostmi vlastní prezenta-

ce na webu, s principem fungování we-

bových stránek 

 

 

 

- naučí se komunikovat přes e-mail, se-

známí se se zásadami užití e-mailu 

 

 

Internet: 

Co to je internet, kdy vznikl, 

služby Internetu (e-mail, www, 

el. konference, kanály RSS, …) 

Způsoby připojení k internetu pro 

různé uživatele (ADSL, kabelová 

televize, bezdrátové, GPRS, ED-

GE, 3G, ...) 

Protokol TCP/IP, pojem IP adre-

sa 

 

WWW = world wide web = web: 

Pojmy: hypertext, multimediální 

Pohyb po webu: 

- přes hypertextové 

odkazy 

- známá adresa 

- vyhledávání 

Ukládání z webu: 

- obrázek 

Vykopírování části textu 

Základy tvorby webové stránky 

 

 

 

El. pošta = e-mail 

Přístup k poště (samostatná služ-

ba, přes web. rozhranní) 

Nastavení poštovních účtů 
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7. ročník – dílčí  výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dokáže vytvořit vlastní dokument nebo 

upravit existující a změny uložit 

- umí změnit vlastnosti písma a odstavců. 

- do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv 

obrázek, upravit jeho vlastnosti a vhodně 

jej umístit do textu 

- dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, 

naplnit ji údaji, upravit její vzhled podle 

potřeb a umístit ji do textu  

 

 

 

 

 

Napsání zprávy, čtení došlé zprá-

vy, smazání došlé zprávy 

Odpověď (Reply) a poslat kopii 

došlé zprávy dál (Forward) 

Připojení přílohy (Attachment) 

k odesílané zprávě, uložení přílo-

hy z došlé zprávy 

 

 

 

 

 

 

 

Textové editory – Word 

Otevření, uložení změn, uložení 

jako (na jiné místo, pod jiným 

jménem) 

Pohyb v dokumentu, označení 

části textu (klávesnice, myš) 

Pojmy: slovo, věta, odstavec – 

jak je chápe Word, zobrazení 

netisknutelných znaků 

Změna vlastností písma (panel 

nástrojů, menu: Formát – Písmo) 

Psaní textu, diakritika, základní 

typografická pravidla, vložení 

symbolu (znaky, které nejsou 

na klávesnici) 

Změna vlastností odstavce (panel 

nástrojů, menu: Formát – Odsta-
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7. ročník – dílčí  výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- orientuje se v Excelovském okně, sešitě 

apod. 

- dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty 

a upravit její vzhled. 

- s daty pomocí vzorců dokáže provádět 

jednoduché početní operace 

- seznámí se s tvorbou jednoduché prezen-

tace 

 

 

 

 

 

 

 

 

- seznámí se s oběma typy grafických edi-

torů 

 

 

vec) 

Použití rámečků 

Práce s obrázky (vložení, obtéká-

ní textem,…) 

Vytvoření kompletního doku-

mentu (leták, malá publikace, 

pozvánka,…) 

 

 

Tabulkové procesory – Excel 

K čemu jsou tabulkové procesory 

Pojmy: sešit, list, řada, sloupec, 

buňka 

Označení řady, sloupce, buněk 

Zadávání údajů 

Vzhled tabulky – Formát – Buň-

ky (formát čísla, písmo, zarovná-

ní, ohraničení, stínování) 

Vložení řady, sloupce, buněk, 

sloučení buněk, rozdělení buněk 

Použití jednoduchých vzorců 

 

PowerPoint 

Příprava prezentace (text, obráz-

ky, hudba, … ) 

Vytvoření jednotlivých snímků 

Sestavení prezentace (vzhled, 

přechody mezi snímky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



558 

7. ročník – dílčí  výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

Grafické editory: 

Zoner Media Explorer, Pho-

toScape 

Seznámení s prostředím 

 

 
Zoner Callisto 

Seznámení s prostředím 
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Ročník:8. 
 

Očekávané výstupy  
 

VYHLEDÁVÁNÍ  INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost 

a vzájemnou návaznost 

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhod-

ných aplikací 

 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 

 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 multime-

diální formě  
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

- rozlišuje pojmy hardware a software 

- dokáže vysvětlit funkce procesoru, ope-

rační paměti a pevného disku a jakým 

způsobem ovlivňují výkon počítače 

- zná jednotky, kterými se označuje výkon 

procesorů a kapacita pamětí 

- dokáže vysvětlit pojem periferie a zařadit 

sem nejběžnější zařízení 

- dokáže vysvětlit pojem software, zná 

základní skupiny software a dokáže vy-

světlit, jaké programy sem zařazujeme, 

k čemu takové programy slouží 

 

- suverénně pracuje s myší, orientuje se na 

klávesnici a uspořádává si okna pro svou 

práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení a odhlášení ze sítě. 

Bezpečnost práce v síti (hesla). 

 

HARDWARE – SOFTWARE 

Vysvětlení pojmů 

HW – základní jednotka (proce-

sor, pevný disk, operační paměť, 

mechaniky + vnější paměťová 

média, karty, porty, zdroj, zá-

kladní deska) 

Jednotky: výkon procesoru (Hz), 

kapacita pamětí (B) a jejich ná-

sobky (K, M, G, T) 

HW – periferie (klávesnice, myš, 

monitor, tiskárny, reproduktory, 

skener, dataprojektor, ozvučení 

učebny …) 

SW – operační systémy, aplikace, 

utility, antivirové programy, 

komprimační programy, metody 

zálohování dat 

Webové aplikace (konference, 

webkamera, chat, hry on-line,…) 

 

 

 

 

Ovládání OS Windows 

Orientace na klávesnici, psaní 

písmen s diakritikou, vkládání 

symbolů, důležité klávesy – En-
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

- samostatně si uspořádává data na svém 

uživatelském kontě. 

 

 

 

 

- dokáže vysvětlit pojem Internet a uvést 

jeho význam. Zná základní služby Inter-

netu a ví, k čemu slouží. 

 

 

 

- el. poštu dokáže používat pro komunikaci 

i pro odesílání a přijímání souborů (prací, 

úkolů). 

 

 

 

- naučí se základy nastavení systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

ter, Esc, Delete, Backspace, kur-

zorové šipky, Shift … 

Práce s myší – klik, uchopení 

a tažení, dvojklik, klik pravým 

tlačítkem … 

Práce s okny – zavřít, minimali-

zovat na lištu, maximalizovat 

na celou obrazovku, zmenšit 

do původní velikosti, změna veli-

kosti nemaximalizovaného okna, 

posun okna za titulkový pruh, 

rolování obsahem okna (posuvní-

ky), přepínání mezi okny 

 

 

 

Práce se složkami a soubory: 

Postupy vytvoření, přejmenování, 

kopírování, přesunu a odstranění 

složky či souboru včetně variant 

(menu, myš, klávesové zkratky) 

Ovládací panely 

Datum a čas 

Hlavní panel a nabídka Start 

Klávesnice 

Možnosti internetu 

Možnosti složky 

Myš 

Přidat nebo odebrat programy 

Zvuky 

Zobrazení 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

- web používá jako zdroj informací 

 

 

 

- seznámí se s vhodnou volbou k připojení 

na Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- seznámí se s možnostmi vlastní prezenta-

ce na webu, s principem fungování we-

bových stránek 

 

 

 

- naučí se komunikovat přes e-mail, se-

známí se se zásadami užití e-mailu 

 

 

Internet: 

Co to je internet, kdy vznikl, 

služby Internetu (e-mail, www, 

el. konference, kanály RSS, …) 

Způsoby připojení k internetu pro 

různé uživatele (ADSL, kabelová 

televize, bezdrátové, GPRS, ED-

GE, 3G, ...) 

Protokol TCP/IP, pojem IP adre-

sa 

 

WWW = world wide web = web: 

Pojmy: hypertext, multimediální 

Pohyb po webu: 

- přes hypertextové 

odkazy 

- známá adresa 

- vyhledávání 

Ukládání z webu: 

- obrázek 

Vykopírování části textu 

Základy tvorby webové stránky 

 

 

 

El. pošta = e-mail 

Přístup k poště (samostatná služ-

ba, přes web. rozhranní) 

Nastavení poštovních účtů 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dokáže vytvořit vlastní dokument nebo 

upravit existující a změny uložit 

- umí změnit vlastnosti písma a odstavců. 

- do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv 

obrázek, upravit jeho vlastnosti a vhodně 

jej umístit do textu 

- dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, 

naplnit ji údaji, upravit její vzhled podle 

potřeb a umístit ji do textu 

 

 

 

 

 

Napsání zprávy, čtení došlé zprá-

vy, smazání došlé zprávy 

Odpověď (Reply) a poslat kopii 

došlé zprávy dál (Forward) 

Připojení přílohy (Attachment) 

k odesílané zprávě, uložení přílo-

hy z došlé zprávy 

 

 

 

 

 

 

 

Textové editory – Word 

Otevření, uložení změn, uložení 

jako (na jiné místo, pod jiným 

jménem) 

Pohyb v dokumentu, označení 

části textu (klávesnice, myš) 

Pojmy: slovo, věta, odstavec – 

jak je chápe Word, zobrazení 

netisknutelných znaků 

Změna vlastností písma (panel 

nástrojů, menu: Formát – Písmo) 

Psaní textu, diakritika, základní 

typografická pravidla, vložení 

symbolu (znaky, které nejsou 

na klávesnici) 

Změna vlastností odstavce (panel 

nástrojů, menu: Formát – Odsta-
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- orientuje se v Excelovském okně, sešitě 

apod. 

- dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty 

a upravit její vzhled 

- s daty pomocí vzorců dokáže provádět 

jednoduché početní operace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- seznámí se s tvorbou jednoduché prezen-

tace 

 

 

vec) 

Použití rámečků 

Práce s obrázky (vložení, obtéká-

ní textem,…) 

Vytvoření kompletního doku-

mentu (leták, malá publikace, 

pozvánka,…) 

 

 

Tabulkové procesory – Excel 

K čemu jsou tabulkové procesory 

Pojmy: sešit, list, řada, sloupec, 

buňka 

Označení řady, sloupce, buněk 

Zadávání údajů 

Vzhled tabulky – Formát – Buň-

ky (formát čísla, písmo, zarovná-

ní, ohraničení, stínování) 

Vložení řady, sloupce, buněk, 

sloučení buněk, rozdělení buněk 

Použití jednoduchých vzorců 

 

PowerPoint 

Příprava prezentace (text, obráz-

ky, hudba, … ) 

Vytvoření jednotlivých snímků 

Sestavení prezentace (vzhled, 

přechody mezi snímky) 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

- seznámí se s oběma typy grafických edi-

torů 

 

 

Grafické editory: 

Zoner Media Explorer, Pho-

toScape 

Seznámení s prostředím 

 

 
Zoner Callisto 

Seznámení s prostředím 
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Ročník:9. 
 

Očekávané výstupy 
 

VYHLEDÁVÁNÍ  INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost 

a vzájemnou návaznost 

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhod-

ných aplikací 

 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 

 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 multime-

diální formě 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

- rozlišuje pojmy hardware a software. 

- dokáže vysvětlit funkce procesoru, ope-

rační paměti a pevného disku a jakým 

způsobem ovlivňují výkon počítače 

- zná jednotky, kterými se označuje výkon 

procesorů a kapacita pamětí 

- dokáže vysvětlit pojem periferie a zařadit 

sem nejběžnější zařízení 

- dokáže vysvětlit pojem software, zná 

základní skupiny software a dokáže vy-

světlit jaké programy sem zařazujeme, 

k čemu takové programy slouží 

 

- suverénně pracuje s myší, orientuje se na 

klávesnici a uspořádává si okna pro svou 

práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení a odhlášení ze sítě. 

Bezpečnost práce v síti (hesla). 

 

HARDWARE – SOFTWARE 

Vysvětlení pojmů 

HW – základní jednotka (proce-

sor, pevný disk, operační paměť, 

mechaniky + vnější paměťová 

média, karty, porty, zdroj, zá-

kladní deska) 

Jednotky: výkon procesoru (Hz), 

kapacita pamětí (B) a jejich ná-

sobky (K, M, G, T) 

HW – periferie (klávesnice, myš, 

monitor, tiskárny, reproduktory, 

skener, dataprojektor, ozvučení 

učebny …) 

SW – operační systémy, aplikace, 

utility, antivirové programy, 

komprimační programy, metody 

zálohování dat 

Webové aplikace (konference, 

webkamera, chat, hry on-line,…) 

 

 

 

 

Ovládání OS Windows 

Orientace na klávesnici, psaní 

písmen s diakritikou, vkládání 

symbolů, důležité klávesy – En-
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

- samostatně si uspořádává data na svém 

uživatelském kontě 

 

 

 

 

 

- dokáže vysvětlit pojem Internet a uvést 

jeho význam, zná základní služby Inter-

netu a ví, k čemu slouží 

 

 

- el. poštu dokáže používat pro komunikaci 

i pro odesílání a přijímání souborů (prací, 

úkolů) 

 

 

 

- naučí se základy nastavení systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

ter, Esc, Delete, Backspace, kur-

zorové šipky, Shift … 

Práce s myší – klik, uchopení 

a tažení, dvojklik, klik pravým 

tlačítkem … 

Práce s okny – zavřít, minimali-

zovat na lištu, maximalizovat 

na celou obrazovku, zmenšit 

do původní velikosti, změna veli-

kosti nemaximalizovaného okna, 

posun okna za titulkový pruh, 

rolování obsahem okna (posuvní-

ky), přepínání mezi okny 

 

 

 

Práce se složkami a soubory: 

Postupy vytvoření, přejmenování, 

kopírování, přesunu a odstranění 

složky či souboru včetně variant 

(menu, myš, klávesové zkratky) 

Ovládací panely 

Automatická aktualizace 

Centrum zabezpečení 

Datum a čas 

Hlavní panel a nabídka Start 

Klávesnice 

Možnosti internetu 

Možnosti složky 

Myš 

Přidat nebo odebrat programy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



569 

9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

- web používá jako zdroj informací 

 

 

 

- seznámí se s vhodnou volbou k připojení 

na Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- seznámí se s možnostmi vlastní prezenta-

ce na webu, s principem fungování we-

bových stránek 

- bude seznámen se vzdáleným přístupem 

Zvuky 

Zobrazení 

 

 

Internet: 

Co to je internet, kdy vznikl, 

služby Internetu (e-mail, www, 

el. konference, kanály RSS, …) 

Způsoby připojení k internetu 

pro různé uživatele (ADSL, kabe-

lová televize, bezdrátové, GPRS, 

EDGE, G3, ...) 

Protokol TCP/IP, pojem IP adre-

sa 

 

WWW = world wide web = web: 

Pojmy: hypertext, multimediální 

Pohyb po webu: 

- přes hypertextové 

odkazy 

- známá adresa 

- vyhledávání 

Ukládání z webu: 

- obrázek 

- celá stránka 

Vykopírování části textu 

HTML stránky, umístění na we-

bovém serveru 

Základy tvorby webové stránky 

FTP protokol 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

na server 

 

- naučí se komunikovat přes e-mail, se-

známí se se zásadami užití e-mailu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dokáže vytvořit vlastní dokument nebo 

upravit existující a změny uložit 

- umí změnit vlastnosti písma a odstavců. 

- do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv 

obrázek, upravit jeho vlastnosti a vhodně 

jej umístit do textu 

- dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, 

naplnit ji údaji, upravit její vzhled podle 

potřeb a umístit ji do textu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. pošta = e-mail 

Přístup k poště (samostatná služ-

ba, přes web. rozhranní) 

Poštovní programy 

Nastavení poštovních účtů 

Napsání zprávy, čtení došlé zprá-

vy, smazání došlé zprávy 

Odpověď (Reply) a poslat kopii 

došlé zprávy dál (Forward) 

Připojení přílohy (Attachment) 

k odesílané zprávě, uložení přílo-

hy z došlé zprávy 

 

Textové editory – Word 

Otevření, uložení změn, uložení 

jako (na jiné místo, pod jiným 

jménem) 

Pohyb v dokumentu, označení 

části textu (klávesnice, myš) 

Pojmy: slovo, věta, odstavec – 

jak je chápe Word, zobrazení 

netisknutelných znaků 

Změna vlastností písma (panel 

nástrojů, menu: Formát – Písmo) 

Psaní textu, diakritika, základní 

typografická pravidla, vložení 

symbolu (znaky, které nejsou na 

klávesnici) 

Změna vlastností odstavce (panel 

nástrojů, menu: Formát – Odsta-
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 orientuje se v Excelovském okně, seši-

tě apod. 

 dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty 

a upravit její vzhled 

 s daty pomocí vzorců dokáže provádět 

jednoduché početní operace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 seznámí se s tvorbou jednoduché pre-

zentace 

 

 

 

 

 

vec) 

Použití rámečků 

Práce s obrázky (vložení, obtéká-

ní textem,…) 

Vytvoření kompletního doku-

mentu (leták, malá publikace, 

pozvánka,…) 

 

 

Tabulkové procesory – Excel 

K čemu jsou tabulkové procesory 

Pojmy: sešit, list, řada, sloupec, 

buňka 

Označení řady, sloupce, buněk 

Zadávání údajů 

Vzhled tabulky – Formát – Buň-

ky (formát čísla, písmo, zarovná-

ní, ohraničení, stínování) 

Vložení řady, sloupce, buněk, 

sloučení buněk, rozdělení buněk 

Použití jednoduchých vzorců 

 

PowerPoint 

Příprava prezentace (text, obráz-

ky, hudba, … ) 

Vytvoření jednotlivých snímků 

Sestavení prezentace (vzhled, 

přechody mezi snímky) 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 seznámí se s oběma typy grafických 

editorů 

 příprava pro použití např. při tvorbě 

vlastních webových stránek 

 

 

Grafické editory: 

Zoner Media Explorer, Pho-

toScape 

Seznámení s prostředím 

Sada nástrojů 

Jednoduchá úprava fotografie 

 

Zoner Callisto 

Seznámení s prostředím 

Sada nástrojů 

Vytvoření jednoduchého klipartu 
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5.11.5 Informatika II 

 

Ročník:7. 
 

Očekávané výstupy 
 

VYHLEDÁVÁNÍ  INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost 

a vzájemnou návaznost 

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhod-

ných aplikací 

 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 

 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 multime-

diální formě 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

- rozlišuje pojmy hardware a software 

- dokáže vysvětlit funkce procesoru, ope-

rační paměti a pevného disku a jakým 

způsobem ovlivňují výkon počítače 

- zná jednotky, kterými se označuje výkon 

procesorů a kapacita pamětí 

- dokáže vysvětlit pojem periferie a zařadit 

sem nejběžnější zařízení 

- dokáže vysvětlit pojem software, zná 

základní skupiny software a dokáže vy-

světlit jaké programy sem zařazujeme, 

k čemu takové programy slouží 

 

- suverénně pracuje s myší, orientuje se na 

klávesnici a uspořádává si okna pro svou 

práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení a odhlášení ze sítě. 

Bezpečnost práce v síti (hesla). 

 

HARDWARE – SOFTWARE 

Vysvětlení pojmů 

HW – základní jednotka (proce-

sor, pevný disk, operační paměť, 

mechaniky + vnější paměťová 

média, karty, porty, zdroj, zá-

kladní deska) 

Jednotky: výkon procesoru (Hz), 

kapacita pamětí (B) a jejich ná-

sobky (K, M, G, T) 

HW – periferie (klávesnice, myš, 

monitor, tiskárny, reproduktory, 

skener, dataprojektor, ozvučení 

učebny …) 

SW – operační systémy, aplikace, 

antivirové programy 

 

 

 

 

 

 

Ovládání OS Windows 

Orientace na klávesnici, psaní 

písmen s diakritikou, vkládání 

symbolů, důležité klávesy – En-

ter, Esc, Delete, Backspace, kur-
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

- samostatně si uspořádává data na svém 

uživatelském kontě 

 

 

 

 

 

- dokáže vysvětlit pojem Internet a uvést 

jeho význam, zná základní služby Inter-

netu a ví, k čemu slouží 

 

 

- el. poštu dokáže používat pro komunikaci 

i pro odesílání a přijímání souborů (prací, 

úkolů) 

 

 

 

- naučí se základy nastavení systému 

 

 

 

 

 

 

 

zorové šipky, Shift … 

Práce s myší – klik, uchopení 

a tažení, dvojklik, klik pravým 

tlačítkem … 

Práce s okny – zavřít, minimali-

zovat na lištu, maximalizovat 

na celou obrazovku, zmenšit 

do původní velikosti, změna veli-

kosti nemaximalizovaného okna, 

posun okna za titulkový pruh, 

rolování obsahem okna (posuvní-

ky), přepínání mezi okny 

 

 

 

Práce se složkami a soubory 
Postupy vytvoření, přejmenování, 

kopírování, přesunu a odstranění 

složky či souboru včetně variant 

(menu, myš, klávesové zkratky) 

 

 

Ovládací panely 

Datum a čas 

Klávesnice 

Myš 

Zvuky 

Zobrazení 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

- web používá jako zdroj informací 

 

 

- seznámí se s vhodnou volbou k připojení 

na Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- seznámí se s principem fungování webo-

vých stránek 

 

 

 

 

 

- naučí se komunikovat přes e-mail, se-

známí se se zásadami užití e-mailu 

 

 

 

 

Internet: 

Co to je internet, kdy vznikl, 

služby Internetu (e-mail, www, 

…) 

Způsoby připojení k internetu 

pro různé uživatele (ADSL, kabe-

lová televize, bezdrátové, ...) 

 

 

WWW = world wide web = web: 

Pojmy: hypertext, multimediální 

Pohyb po webu: 

- přes hypertextové 

odkazy 

- známá adresa 

- vyhledávání 

Ukládání z webu: 

- obrázek 

Vykopírování části textu 

 

 

 

 

 

El. pošta = e-mail 

Přístup k poště (samostatná služ-

ba, přes web. rozhranní) 

Napsání zprávy, čtení došlé zprá-

vy, smazání došlé zprávy 

Odpověď (Reply) a poslat kopii 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

- dokáže vytvořit vlastní dokument nebo 

upravit existující a změny uložit 

- umí změnit vlastnosti písma a odstavců 

- do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv 

obrázek, upravit jeho vlastnosti a vhodně 

jej umístit do textu 

- dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, 

naplnit ji údaji, upravit její vzhled podle 

potřeb a umístit ji do textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

došlé zprávy dál (Forward) 

Připojení přílohy (Attachment) 

k odesílané zprávě, uložení přílo-

hy z došlé zprávy 

 

Textové editory – Word 

Otevření, uložení změn, uložení 

jako (na jiné místo, pod jiným 

jménem) 

Pohyb v dokumentu, označení 

části textu (klávesnice, myš) 

Pojmy: slovo, věta, odstavec – 

jak je chápe Word, zobrazení 

netisknutelných znaků 

Změna vlastností písma (panel 

nástrojů, menu: Formát – Písmo) 

Psaní textu, diakritika, základní 

typografická pravidla, vložení 

symbolu (znaky, které nejsou 

na klávesnici) 

Změna vlastností odstavce (panel 

nástrojů, menu: Formát – Odsta-

vec) 

Použití rámečků 

Práce s obrázky (vložení, obtéká-

ní textem,…) 

Vytvoření kompletního doku-

mentu (leták, malá publikace, 

pozvánka,…) 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- orientuje se v Excelovském okně, sešitě 

apod. 

- dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty 

a upravit její vzhled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- seznámí se s tvorbou jednoduché prezen-

tace 

Tabulkové procesory – Excel 

K čemu jsou tabulkové procesory 

Pojmy: sešit, list, řada, sloupec, 

buňka 

Označení řady, sloupce, buněk 

Zadávání údajů 

Vzhled tabulky – Formát – Buň-

ky (formát čísla, písmo, zarovná-

ní, ohraničení, stínování) 

Vložení řady, sloupce, buněk, 

sloučení buněk, rozdělení buněk 

 

 

 

PowerPoint 

Příprava prezentace (text, obráz-

ky, hudba, … ) 

Vytvoření jednotlivých snímků 

Sestavení prezentace (vzhled, 

přechody mezi snímky) 
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Ročník:8. 
 

Očekávané výstupy 
 

VYHLEDÁVÁNÍ  INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost 

a vzájemnou návaznost 

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhod-

ných aplikací 

 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 

 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 multime-

diální formě  
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

- rozlišuje pojmy hardware a software 

- dokáže vysvětlit funkce procesoru, ope-

rační paměti a pevného disku a jakým 

způsobem ovlivňují výkon počítače 

- zná jednotky, kterými se označuje výkon 

procesorů a kapacita pamětí 

- dokáže vysvětlit pojem periferie a zařadit 

sem nejběžnější zařízení 

- dokáže vysvětlit pojem software, zná 

základní skupiny software a dokáže vy-

světlit jaké programy sem zařazujeme, 

k čemu takové programy slouží 

 

- suverénně pracuje s myší, orientuje se 

na klávesnici a uspořádává si okna pro 

svou práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení a odhlášení ze sítě. 

Bezpečnost práce v síti (hesla). 

 

HARDWARE – SOFTWARE 

Vysvětlení pojmů 

HW – základní jednotka (proce-

sor, pevný disk, operační paměť, 

mechaniky + vnější paměťová 

média, karty, porty, zdroj, zá-

kladní deska) 

Jednotky: výkon procesoru (Hz), 

kapacita pamětí (B) a jejich ná-

sobky (K, M, G, T) 

HW – periferie (klávesnice, myš, 

monitor, tiskárny, reproduktory, 

skener, dataprojektor, ozvučení 

učebny …) 

SW – operační systémy, aplikace, 

utility, antivirové programy, 

komprimační programy, metody 

zálohování dat 

Webové aplikace (chat, hry on-

line,…) 

 

 

 

 

Ovládání OS Windows 

Orientace na klávesnici, psaní 

písmen s diakritikou, vkládání 

symbolů, důležité klávesy – En-
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

- samostatně si uspořádává data na svém 

uživatelském kontě 

 

 

 

 

 

- dokáže vysvětlit pojem Internet a uvést 

jeho význam, zná základní služby Inter-

netu a ví, k čemu slouží. 

 

 

- el. poštu dokáže používat pro komunikaci 

i pro odesílání a přijímání souborů (prací, 

úkolů). 

 

 

 

- naučí se základy nastavení systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

ter, Esc, Delete, Backspace, kur-

zorové šipky, Shift … 

Práce s myší – klik, uchopení 

a tažení, dvojklik, klik pravým 

tlačítkem … 

Práce s okny – zavřít, minimali-

zovat na lištu, maximalizovat 

na celou obrazovku, zmenšit 

do původní velikosti, změna veli-

kosti nemaximalizovaného okna, 

posun okna za titulkový pruh, 

rolování obsahem okna (posuvní-

ky), přepínání mezi okny 

 

 

 

Práce se složkami a soubory: 

Postupy vytvoření, přejmenování, 

kopírování, přesunu a odstranění 

složky či souboru včetně variant 

(menu, myš, klávesové zkratky) 

 

Ovládací panely 

Datum a čas 

Hlavní panel a nabídka Start 

Klávesnice 

Možnosti internetu 

Myš 

Zvuky 

Zobrazení 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

- web používá jako zdroj informací 

 

 

 

 

 

 

 

- seznámí se s vhodnou volbou k připojení 

na Internet 

 

 

- seznámí se s možnostmi vlastní prezenta-

ce na webu, s principem fungování we-

bových stránek 

 

 

 

 

 

 

 

 

- naučí se komunikovat přes e-mail, se-

známí se se zásadami užití e-mailu 

 

 

 

 

 

Internet: 

Co to je internet, kdy vznikl, 

služby Internetu (e-mail, www, 

el. konference, …) 

Způsoby připojení k internetu 

pro různé uživatele (ADSL, kabe-

lová televize, bezdrátové, ...) 

 

 

WWW = world wide web = web: 

Pojmy: hypertext, multimediální 

Pohyb po webu: 

- přes hypertextové 

odkazy 

- známá adresa 

- vyhledávání 

Ukládání z webu: 

- obrázek 

Vykopírování části textu 

 

 

 

 

 

El. pošta = e-mail 

Přístup k poště (samostatná služ-

ba, přes web. rozhranní) 

Nastavení poštovních účtů 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dokáže vytvořit vlastní dokument nebo 

upravit existující a změny uložit 

- umí změnit vlastnosti písma a odstavců 

- do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv 

obrázek, upravit jeho vlastnosti a vhodně 

jej umístit do textu 

- dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, 

naplnit ji údaji, upravit její vzhled podle 

potřeb a umístit ji do textu 

 

 

 

 

 

 

 

Napsání zprávy, čtení došlé zprá-

vy, smazání došlé zprávy 

Odpověď (Reply) a poslat kopii 

došlé zprávy dál (Forward) 

Připojení přílohy (Attachment) 

k odesílané zprávě, uložení přílo-

hy z došlé zprávy 

 

 

 

 

 

 

 

Textové editory – Word 

Otevření, uložení změn, uložení 

jako (na jiné místo, pod jiným 

jménem) 

Pohyb v dokumentu, označení 

části textu (klávesnice, myš) 

Pojmy: slovo, věta, odstavec – 

jak je chápe Word, zobrazení 

netisknutelných znaků 

Změna vlastností písma (panel 

nástrojů, menu: Formát – Písmo) 

Psaní textu, diakritika, základní 

typografická pravidla, vložení 

symbolu (znaky, které nejsou 

na klávesnici) 

Změna vlastností odstavce (panel 

nástrojů, menu: Formát – Odsta-
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- orientuje se v Excelovském okně, sešitě 

apod. 

- dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty 

a upravit její vzhled 

- s daty pomocí vzorců dokáže provádět 

jednoduché početní operace 

 

 

 

 

 

 

 

 

- seznámí se s tvorbou jednoduché prezen-

tace 

vec) 

Použití rámečků 

Práce s obrázky (vložení, obtéká-

ní textem,…) 

Vytvoření kompletního doku-

mentu (leták, malá publikace, 

pozvánka,…) 

 

 

Tabulkové procesory – Excel 

K čemu jsou tabulkové procesory 

Pojmy: sešit, list, řada, sloupec, 

buňka 

Označení řady, sloupce, buněk 

Zadávání údajů 

Vzhled tabulky – Formát – Buň-

ky (formát čísla, písmo, zarovná-

ní, ohraničení, stínování) 

Vložení řady, sloupce, buněk, 

sloučení buněk, rozdělení buněk 

 

 

 

PowerPoint 

Příprava prezentace (text, obráz-

ky, hudba, … ) 

Vytvoření jednotlivých snímků 

Sestavení prezentace (vzhled, 

přechody mezi snímky) 
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Ročník:9. 
 

Očekávané výstupy 
 

VYHLEDÁVÁNÍ  INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost 

a vzájemnou návaznost 

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhod-

ných aplikací 

 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 

 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 multime-

diální formě 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

- rozlišuje pojmy hardware a software 

- dokáže vysvětlit funkce procesoru, ope-

rační paměti a pevného disku a jakým 

způsobem ovlivňují výkon počítače 

- zná jednotky, kterými se označuje výkon 

procesorů a kapacita pamětí 

- dokáže vysvětlit pojem periferie a zařadit 

sem nejběžnější zařízení 

- dokáže vysvětlit pojem software, zná 

základní skupiny software a dokáže vy-

světlit jaké programy sem zařazujeme, 

k čemu takové programy slouží 

 

- suverénně pracuje s myší, orientuje se 

na klávesnici a uspořádává si okna pro 

svou práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení a odhlášení ze sítě. 

Bezpečnost práce v síti (hesla). 

 

HARDWARE – SOFTWARE 

Vysvětlení pojmů 

HW – základní jednotka (proce-

sor, pevný disk, operační paměť, 

mechaniky + vnější paměťová 

média, karty, porty, zdroj, zá-

kladní deska) 

Jednotky: výkon procesoru (Hz), 

kapacita pamětí (B) a jejich ná-

sobky (K, M, G, T) 

HW – periferie (klávesnice, myš, 

monitor, tiskárny, reproduktory, 

skener, dataprojektor, ozvučení 

učebny …) 

SW – operační systémy, aplikace, 

utility, antivirové programy, 

komprimační programy, metody 

zálohování dat 

Webové aplikace (konference, 

webkamera, chat, hry on-line,…) 

 

 

 

 

Ovládání OS Windows 

Orientace na klávesnici, psaní 

písmen s diakritikou, vkládání 

symbolů, důležité klávesy – En-
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

- samostatně si uspořádává data na svém 

uživatelském kontě 

 

 

 

 

 

- dokáže vysvětlit pojem Internet a uvést 

jeho význam, zná základní služby Inter-

netu a ví, k čemu slouží 

 

 

- el. poštu dokáže používat pro komunikaci 

i pro odesílání a přijímání souborů (prací, 

úkolů) 

 

 

 

- naučí se základy nastavení systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

ter, Esc, Delete, Backspace, kur-

zorové šipky, Shift … 

Práce s myší – klik, uchopení 

a tažení, dvojklik, klik pravým 

tlačítkem … 

Práce s okny – zavřít, minimali-

zovat na lištu, maximalizovat 

na celou obrazovku, zmenšit 

do původní velikosti, změna veli-

kosti nemaximalizovaného okna, 

posun okna za titulkový pruh, 

rolování obsahem okna (posuvní-

ky), přepínání mezi okny 

 

 

 

Práce se složkami a soubory: 

Postupy vytvoření, přejmenování, 

kopírování, přesunu a odstranění 

složky či souboru včetně variant 

(menu, myš, klávesové zkratky) 

Ovládací panely 

Datum a čas 

Hlavní panel a nabídka Start 

Klávesnice 

Možnosti internetu 

Možnosti složky 

Myš 

Přidat nebo odebrat programy 

Zvuky 

Zobrazení 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

- web používá jako zdroj informací 

 

 

 

- seznámí se s vhodnou volbou k připojení 

na Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- seznámí se s možnostmi vlastní prezenta-

ce na webu, s principem fungování we-

bových stránek 

 

 

 

- naučí se komunikovat přes e-mail, se-

známí se se zásadami užití e-mailu 

 

 

 

 

Internet: 

Co to je internet, kdy vznikl, 

služby Internetu (e-mail, www, 

el. konference, kanály RSS, …) 

Způsoby připojení k internetu 

pro různé uživatele (ADSL, kabe-

lová televize, bezdrátové, GPRS, 

EDGE, 3G, ...) 

Protokol TCP/IP, pojem IP adre-

sa 

 

WWW = world wide web = web: 

Pojmy: hypertext, multimediální 

Pohyb po webu: 

- přes hypertextové 

odkazy 

- známá adresa 

- vyhledávání 

Ukládání z webu: 

- obrázek 

Vykopírování části textu 

Základy tvorby webové stránky 

 

 

 

El. pošta = e-mail 

Přístup k poště (samostatná služ-

ba, přes web. rozhranní) 

Nastavení poštovních účtů 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dokáže vytvořit vlastní dokument nebo 

upravit existující a změny uložit 

- umí změnit vlastnosti písma a odstavců 

- do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv 

obrázek, upravit jeho vlastnosti a vhodně 

jej umístit do textu 

- dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, 

naplnit ji údaji, upravit její vzhled podle 

potřeb a umístit ji do textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsání zprávy, čtení došlé zprá-

vy, smazání došlé zprávy 

Odpověď (Reply) a poslat kopii 

došlé zprávy dál (Forward) 

Připojení přílohy (Attachment) 

k odesílané zprávě, uložení přílo-

hy z došlé zprávy 

 

Textové editory – Word 

Otevření, uložení změn, uložení 

jako (na jiné místo, pod jiným 

jménem) 

Pohyb v dokumentu, označení 

části textu (klávesnice, myš) 

Pojmy: slovo, věta, odstavec – 

jak je chápe Word, zobrazení 

netisknutelných znaků 

Změna vlastností písma (panel 

nástrojů, menu: Formát – Písmo) 

Psaní textu, diakritika, základní 

typografická pravidla, vložení 

symbolu (znaky, které nejsou 

na klávesnici) 

Změna vlastností odstavce (panel 

nástrojů, menu: Formát – Odsta-

vec) 

Použití rámečků 

Práce s obrázky (vložení, obtéká-

ní textem,…) 

Vytvoření kompletního doku-

mentu (leták, malá publikace, 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

- orientuje se v Excelovském okně, sešitě 

apod. 

- dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty 

a upravit její vzhled 

- s daty pomocí vzorců dokáže provádět 

jednoduché početní operace 

 

 

 

 

 

 

- seznámí se s tvorbou jednoduché prezen-

tace 

 

 

 

 

 

 

 

 

- seznámí se s oběma typy grafických edi-

torů 

pozvánka,…) 

Tabulkové procesory – Excel 

K čemu jsou tabulkové procesory 

Pojmy: sešit, list, řada, sloupec, 

buňka 

Označení řady, sloupce, buněk 

Zadávání údajů 

Vzhled tabulky – Formát – Buň-

ky (formát čísla, písmo, zarovná-

ní, ohraničení, stínování) 

Vložení řady, sloupce, buněk, 

sloučení buněk, rozdělení buněk 

Použití jednoduchých vzorců 

 

PowerPoint 

Příprava prezentace (text, obráz-

ky, hudba, … ) 

Vytvoření jednotlivých snímků 

Sestavení prezentace (vzhled, 

přechody mezi snímky) 

 

Grafické editory: 

Zoner Media Explorer, Pho-

toScape 

Seznámení s prostředím 

 

Zoner Callisto 

Seznámení s prostředím 
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5.11.6 Společenskovědní seminář 

 
Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

     Vyučovací předmět společenskovědní seminář je určen pro 7. – 9. ročník. Časová dotace 

předmětu je vymezena na jednu hodinu týdně.  

 

Vyučovací předmět společenskovědní seminář 

 je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Člověk 

a společnost 

 klade důraz na poznávání historie regionu, vlasti, Evropy (návštěvy institucí, práce 

s historickými prameny, mapou, obrazovými materiály, různými zdroji informací) 

 napomáhá začlenění člověka do společnosti a k utváření pozitivních občanských po-

stojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu 

 formuje dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání poznatků o společnosti 

a mezilidských vztazích 

 směřuje k utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistic-

kého sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti dru-

hých lidí 

 

 Formy realizace předmětu 

 vycházky, návštěvy institucí 

 krátkodobé projekty 

 samostatná a skupinová práce  

 kvízy a soutěže 

 

 

Vyučovací předmět společenskovědní seminář úzce souvisí se všemi předměty vzdělávací-

ho oboru Člověk a společnost, a zejména s průřezovými tématy výchova demokratického ob-

čana (vznik a vývoj demokratické společnosti, volební systém,…), výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech (rozdělení světa, mezinárodní organizace,…) a mul-

tikulturní výchova (kulturní diference, mezilidské vztahy, …). 

 

 

Výchovně vzdělávací strategie  

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací  

 používáme správnou terminologii z oblasti společenských věd 

 zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 
 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
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 vedeme žáky k plánování postupů, k uvážlivému rozhodování a k samostatnosti 

 podporujeme netradiční způsoby řešení 

 učíme žáky předcházet problémům 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 učíme žáky argumentovat, vhodnou formou obhajovat svůj názor, zapojovat se do dis-

kuse a naslouchat názoru druhých 

 podporujeme kritiku a sebekritiku 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky pracovat samostatně i v týmu 

 napomáháme žákům kriticky hodnotit svou práci, práci týmu 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

  

 netolerujeme patologické projevy chování, agresivní, hrubé, nezdvořilé projevy cho-

vání žáků 

 dbáme na dodržování pravidel ve škole i mimo školu 

 na konkrétních příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování 

 seznamujeme žáky s právními normami 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 žáky učíme dodržování vymezených pravidel, povinností a závazků 

 pracujeme s učebnicemi, různými učebními texty a materiály, slovníky, encyklopedi-

emi,… 

 

 

Ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy 
 

 seznámí se s dějinami, osobnostmi a památkami regionu 

 uvědomuje si potřebu dodržování určitých společenských norem a možné následky je-

jich porušení 

 svým příkladem pozitivně ovlivňuje své okolí 

 na konkrétních příkladech předvede různé možnosti řešení krizových a problémových 

situací 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- seznámí se s různými stupni ochrany kul-

turních památek v regionu  

- dokáže se orientovat na mapě regionu 

- prohlubuje svůj vztah k rodnému městu, 

kraji, regionu 

- seznámí se s významnými osobnostmi, 

památkami, tradicemi a jejich významem  

REGION  

Dějiny 

Charakteristika 

Osobnosti 

Památky 

Události 

Instituce 

Zvláštnosti a tradice 

  

- na konkrétních příkladech předvede 

a vysvětlí pravidla chování v dané situaci 

- uvědomuje si potřebu dodržování urči-

tých společenských norem a možné ná-

sledky jejich porušení 

- svým vlastním příkladem pozitivně 

ovlivňuje své vrstevníky, okolí 

- orientuje se v literatuře k danému tématu 

 

 

ETIKETA 

Společenské normy a sankce 

Zásady chování v různých situa-

cích:  

Doma 

Ve škole 

Na veřejnosti 

V restauraci 

V dopravních prostředcích 

V kulturních institucích 

Společenská hierarchie 

  

- na konkrétních příkladech předvede růz-

né možnosti řešení krizových a problé-

mových situací 

- pokusí se posoudit, které z řešení by 

mohlo být nejlepší pro danou situaci 

UMÍM V NOUZI POMOCI? 

Krizové situace a jejich řešení 

Mimořádné události 

Problémové situace v rodině, 

ve škole… 

Solidarita, pomoc v nouzi 

  



594 

Ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy 
 

 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názo-

ry, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám  

 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí 

a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 

 vymezí úlohu náboženství a víry v životě člověka, konflikty mezi světskou a církevní 

mocí, vztah křesťanství ke kacířství  

 vysvětlí vznik myšlenek žádajících reformu církve včetně reakce církve na tyto myš-

lenky 

 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele 

a příklady významných kulturních památek 

 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, pří-

padné konflikty či neshody s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- porovnává různé historické slohy, jejich 

podobnosti a odlišné znaky a časově je 

zařadí 

- uvědomuje si kulturní zvláštnosti u nás 

a ve světě  

- seznamuje se s různými stupni ochrany 

kulturních památek a dokáže je rozlišit 

- prohlubuje svůj vztah k rodnému městu, 

kraji, památkám 

- uvědomuje si vliv víry a náboženství 

v životě člověka 

 -   uvědomuje si rozdíly a zvláštnosti života  

      obyvatel v jednotlivých historických  

      obdobích 
 

KULTURA A MY 

historické kulturní slohy, staveb-

ní prvky 

kulturní památky - světské a cír-

kevní stavby (hrady, zámky, tvr-

ze…); názvosloví, pověsti 

Ochrana kulturních památek 

Kulturní památky regionu 

UNESCO (ČR + Evropa) 

Proměny společnosti 

v jednotlivých historických ob-

dobích (oděv, strava, bydlení, 

řemesla….) 

Multikulturalita – kultura a nábo-

ženství (judaismus, křesťanství, 

islám, buddhismus, hinduis-

mus…) 

Ochrana duševního vlastnictví – 

hudba, filmy…, kopírování, au-

torská práva 

 

  

- seznámí se s významnými osobnostmi 

našich dějin 
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 

NAŠÍ VLASTI 

 

  

- seznámí se s významnými světovými 

náboženstvími, církvemi a náboženskými 

hnutími  

- pochopí význam náboženské tolerance, 

náboženské svobody 

- seznámí se s významnými osobnostmi 

světových náboženství 

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ 

Základní charakteristika, hlavní 

znaky, historie, osobnosti (Alláh, 

Buddha, Ježíš Kristus…), církev-

ní obřady, svátky (Vánoce, Veli-

konoce) 

Církve a náboženská hnutí (kal-
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- uvědomí si význam náboženských svátků 

v současném životě 

vinismus, luteránství, anglikán-

ská církev) 

ČR – husitství, jednota bratrská 

 

- uplatňuje vhodné způsoby komunikace 

v různých životních situacích 

- na příkladech předvede různé možnosti 

řešení konfliktů 

KOMUNIKACE 

komunikace verbální, neverbální 

pravidla komunikace, rozhovoru, 

lidského jednání 

ukázky, rozbory komunikačních 

situací (jazykové hledisko – vyu-

žití jazykových prostředků, gra-

matické zvláštnosti) 

gesta a mimika 

diskuse, její zásady, argumentace 
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Ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy 
 

 seznámí se s pomocnými vědami historickými, jejich historií a významem pro součas-

ného člověka 

 seznámí se s rozdělením společenských věd 

 uvede různé příklady využití metod spol. věd pro praktický život člověka ve společ-

nosti 

 seznámí se s významnými osobnostmi našich dějin 

 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagan-

dy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

 rozpozná charakterové vlastnosti u sebe a druhých lidí 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

- seznámí se s dělením pomocných věd 

historických 

- znalostí z ostatních předmětů využívá 

k práci s historickými fakty a materiálem 

- posoudí význam věd pro praktický život 

člověka v minulosti a dnes 

- porovná dodržování různých tradic a cír-

kevních svátků dříve a dnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOCNÉ VĚDY HISTO-

RICKÉ 

Paleografie 

Písmo – vznik, typy, význam 

Psací látky, číslice 

Středověká listina – základní 

charakteristika, čtení 

Vytváření  iniciály, kaligramu 

 

Sfragistika 

Typy pečetí 

Vlastní návrh a výroba pečeti  

 

Genealogie 

Rodokmeny – typy, používané 

zkratky 

Tvorba  rodokmenu 

 

Historická metrologie  

Míry a váhy v minulosti 

Výpočet (přepočet) na jednotky 

používané v současnosti 

 

Numizmatika  

Vývoj platidel 

Funkce peněz, základní ochranné 

prvky platidel 

 

Chronologie 

Svátky a obyčeje (Vánoce, Veli-

konoce…) 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

Pranostiky  

 

Heraldika  

Vývoj znaků 

Šlechtické rody v českých ze-

mích a jejich erby 

Návrh znaku + pověst ke vzniku 

znaku 

 

- seznámí se s rozdělením společenských 

věd 

- uvede různé příklady využití metod spol. 

věd pro praktický život člověka ve spo-

lečnosti  

 

SPOLEČENSKÉ VĚDY 

(psychologie, pedagogika, 

sociologie,filozofie) 

 

 

 

- seznámí se s významnými osobnostmi 

našich dějin 
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 

NAŠÍ VLASTI 
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5.11.7 Fyzikální praktikum 

 

 

Charakteristika vzdělávacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět je zaměřen na prohloubení znalostí z fyziky, hlavně praktické části for-

mou pokusů. 

Předmět  má ve školním roce 2012/2013 dvouhodinovou dotaci v 7. a 9.ročníku. 

Hlavní náplní je skupinová práce při fyzikálních experimentech, skupina má 3 -5 členů.  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Fyzikální praktikum 

 

Hlavní výchovnou a vzdělávací strategií je  prohloubení poznatků z fyziky formou skupinové 

práce. Dále je to výchova ke správnému zápisu fyzikálních veličin, sestavování grafů a tabu-

lek a jejich vyhodnocování. 

 

Ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy 

 
 mezinárodní soustava jednotek SI, převody jednotek 

 opakování fyzikálních veličin 

 měření délky vytyčené úsečky v terénu 

 odhad vzdálenosti dvou bodů 

 odhad šířky, výšky a délky třídy 

 měření obsahu obrazce v terénu 

 měření objemu pravidelných těles 

 měření objemu nepravidelných těles 

 určování hmotnosti tělesa – rovnoramenné váhy 

 opakování hustoty těles 

 znalost použití hustoměru 

 měření laboratorním teploměrem 

 měření času pomocí stopek 

 posouzení klidu a pohybu tělesa 

 výpočet průměrné okamžité rychlosti 

 určení gravitační síly pomocí siloměru 

 odhad polohy těžiště 

 rovnováha na páce 

 měření třecí síly 

 určení vztlakové síly 

 důkaz atmosférického tlaku 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo Poznámky 

 

 

 

- žák umí změřit určitou vzdálenost pásmem, 

skládacím metrem a vypočítat průměrnou 

délku kroku 

- žák umí změřit rozměry tělesa s přesností 

0,1 mm 

 

 

- žák umí měřit obsah obrazce, vypočítat 

obsah v m
2
 

 

- žák určí objem pravidelných těles, rozsah 

odměrného válce, odchylku měření, objem 

nepravidelných těles a určí objem kapky 

pomocí pipety 

 

- žák umí určit hmotnost tělesa s přesností 

0,5 g, umí samostatně vážit na rovnora-

menných vahách  

 

- žák umí vypočítat hustotu tělesa, umí pře-

vádět jednotky, umí určit hustotu kapaliny 

pomocí hustoměru a pomocí tabulek určí 

látku 

 

- žák umí změřit teplotu kapaliny, zná zá-

kladní body teplotní stupnice 

 

 

Mezinárodní soustava jednotek SI, pře-

vody jednotek 

 

Měření délky – délková měřidla: pásmo, 

skládací metr, posuvné měřítko 

 

 

 

 

 

Měření obsahu 

 

 

Měření objemu 

 

 

 

 

Měření hmotnosti 

 

 

 

Hustota těles 

 

 

 

 

Měření teploty 
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Ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy 

 
 opakování fyzikálních veličin 

 měření délky vytyčené úsečky v terénu 

 odhad vzdálenosti dvou bodů 

 odhad šířky, výšky a délky třídy 

 měření obsahu obrazce v terénu 

 měření objemu pravidelných těles 

 měření objemu nepravidelných těles 

 určování hmotnosti tělesa – rovnoramenné váhy 

 opakování hustoty těles 

 znalost použití hustoměru 

 měření laboratorním teploměrem 

 měření času pomocí stopek 

 posouzení klidu a pohybu tělesa 

 výpočet průměrné okamžité rychlosti 

 určení gravitační síly pomocí siloměru 

 odhad polohy těžiště 

 rovnováha na páce 

 měření třecí síly 

 určení vztlakové síly 

 důkaz atmosférického tlaku 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo Poznámky 

 

- žák umí změřit určitou vzdálenost pásmem, 

skládacím metrem a vypočítat průměrnou 

délku kroku 

- žák umí změřit rozměry tělesa s přesností 

0,1 mm 

 

 

- žák umí měřit obsah obrazce, vypočítat 

obsah v m
2
 

 

- žák určí objem pravidelných těles, rozsah 

odměrného válce, odchylku měření, objem 

nepravidelných těles a určí objem kapky 

pomocí pipety 

 

- žák umí určit hmotnost tělesa s přesností 

0,5 g, umí samostatně vážit na rovnora-

menných vahách  

 

- žák umí vypočítat hustotu tělesa, umí pře-

vádět jednotky, umí určit hustotu kapaliny 

pomocí hustoměru a pomocí tabulek určí 

látku 

 

- žák umí změřit teplotu kapaliny, zná zá-

kladní body teplotní stupnice 

 

- žák umí změřit čas pomocí stopek, umí 

převádět jednotky času  

 

 

Měření délky – délková měřidla: pásmo, 

skládací metr, posuvné měřítko 

 

 

 

 

 

Měření obsahu 

 

 

Měření objemu 

 

 

 

 

Měření hmotnosti 

 

 

 

Hustota těles 

 

 

 

 

Měření teploty 

 

 

Měření času 
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- žák umí vypočítat průměrnou rychlost těles 

- umí vypočítat dráhu tělesa 

 

- žák umí určit a vypočítat gravitační sílu 

působící na těleso v gravitačním poli Země 

 

- žák umí určit polohu těžiště- konstrukcí u 

pravidelných těles a zavěšováním u nepra-

videlných těle 

 

- žák umí vypočítat rovnováhu na páce a 

aplikovat v jednoduchých příkladech 

 

- žák umí změřit velikost třecí síly 

v závislosti na povrchu 

 

- žák umí   určit velikost vztlakové síly 

 

- žák umí určit velikost atmosférického tlaku 

  

 

 

 

Měření rychlosti, výpočet dráhy tělesa 

 

 

Měření a výpočet gravitační síly Země 

 

 

Určení polohy těžiště 

 

 

 

Rovnováha na páce 

 

 

Měření třecí síly 

 

 

Vztlaková síla 

 

Atmosférický tlak 
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Ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy 

 
 mezinárodní soustava jednotek SI, převody jednotek 

 sestavení elektrického obvodu s cívkou 

 sestavení elektrického obvodu s elektromagnetem 

 sestavení elektrického obvodu s elektromotorem 

 rozlišení stejnosměrného a střídavého proudu 

 sestavení elektrického obvodu s transformátorem 

 vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech 

 využití polovodičů v elektrickém obvodu 

 sestavení elektrického obvodu s tranzistorem 

 sestavení optické lavice se stínítkem 

 pokusy s rovinným a dutým zrcadlem 

 pokusy na lom a odraz světla 

 pokusy se spojkou a rozptylkou 

 sestavení modelu mikroskopu a dalekohledu 

 ukázka rozkladu světla 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo Poznámky 

 

 

 

- sestaví elektrický obvod s cívkou a prokáže 

její  magnetické pole 

 

- sestaví elektrický obvod elektromagnetem 

a objasní jeho činnost 

 

- zapojí model elektromotoru a objasní jeho 

funkci 

 

- objasní vznik střídavého proudu a rozliší 

stejnosměrný a střídavý proud 

 

- sestaví elektrický obvod s transformátorem 

a vypočítá transformační poměr 

 

- pokusem prokáže vedení elektrického 

proudu v kapalinách a plynech a ukáže po-

kovování předmětů 

 

- ukáže změny v elektrickém obvodu 

při zapojení polovodičové diody 

 

- zapojí polovodičovou diodu v propustném 

a závěrném směru 

 

- sestaví obvod s tranzistorem 

 

- sestaví optickou lavici se stínítkem a ukáže 

Mezinárodní soustava jednotek SI, převody 

jednotek 

 

Magnetické pole 

 

 

Elektromagnet 

 

 

Elektromotor 

 

 

Střídavý proud 

 

 

 

Transformátor 

 

 

Vedení elektrického proudu v plynech a ka-

palinách 

 

 

Vedení elektrického proudu v polovodičích 

 

Polovodičová dioda 

 

 

Tranzistor 

 

Optika 
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šíření světla 

 

- sestaví pokus s rovinným a dutým zrcadlem 

a ukáže obrazy předmětů  

 

- provede pokus na lom světla 

 

- ukáže úplný odraz světla na optické lavici  

 

- najde ohnisko spojné a rozptylné čočky 

 

 

 

- ukáže šíření světla okem  

 

- sestaví model mikroskopu a dalekohledu 

a vysvětlí jejich funkci 

 

- sestaví model lupy a změří její zvětšení 

 

- sestaví optickou lavici a ukáže na hranolu 

rozklad světla 

 

Rovinné a duté zrcadlo 

 

 

Lom světla 

 

Odraz světla  

 

 

Čočky 

 

 

Oko 

 

Optické přístroje 

 

 

Lupa 

 

Rozklad světla 
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5.11.8 Seminář z přírodovědných předmětů 

 

Charakteristika předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Předmět seminář z přírodovědných předmětů je vyučován dvě hodiny týdně jako samostat-

ný předmět: 

  v 7. ročníku se zaměřením na přírodopis 

 v 8. ročníku se zaměřením na zeměpis 

 v 9. ročníku se zaměřením na fyziku 

 

 

Vzdělávání v předmětu Seminář z přírodovědných předmětů se zaměřením na přírodopis: 

 

 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny 

 poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům 

 umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí 

na sebe a ovlivňují se 

 podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

 učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě 

 vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody  a lidskou činností, závis-

losti člověka na přírodních zdrojích 

 seznamuje žáka se stavbou živých organismů 

 prohlubuje učivo přírodopisu 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

 frontální výuka  s demonstračními pomůckami 

 skupinová práce  (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury) 

 přírodovědné vycházky s pozorováním 

 projekty  

 

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žá-

ka závazné. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Seminář z přírodovědných předmětů 

se zaměřením na přírodopis 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, třídit a používat potřebné informace 
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 umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky, vyvozovat zá-

věry a činnosti správně zdokumentovat 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi 

 motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 

z učení, využíváme především pozitivní motivaci 

 učíme trpělivosti a odpovědnosti 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 vytváříme podmínky pro rozvoj samostatnosti i týmové spolupráce při řešení problé-

mů 

 učíme chápat vzájemné souvislosti a zákonitosti přírodních dějů 

 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

 rozvíjíme schopnost objevovat, formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

 podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problé-

mů 

 učíme, jak některým problémům předcházet 

 průběžně sledujeme, jak žáci prakticky zvládají řešení problémů 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 vedeme žáky k přesnému vyjadřování a logické argumentaci 

 učíme žáky stručně a přehledně sdělovat  postup i výsledky svých pozorování a expe-

rimentů 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky pracovat v týmech, vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní 

spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci  týmu, svoji práci v týmu i práci ost. členů 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cí-

le 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolek-

tivů 

 učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a mezi 

žáky a učiteli 

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 
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 vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití biologie 

 vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí 

 netolerujeme a odmítáme sociálně patologické projevy chování žáků (drogy, šikana, 

kriminální chování, rasismus, xenofobie a nacionalismus) 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných, život ohrožujících situacích 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (manipulace s přírodninami) 

a dodržování stanovených pracovních postupů 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a získaná data zpra-

covávat a vyhodnocovat 

 v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technolo-

gie, postupy, pomůcky a techniku 

 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu 

 seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a důsledně vy-

žadujeme jejich dodržování 

 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profe-

semi 

 

 

Ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy 
 

BIOLOGIE HUB 

 

 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle 

charakteristických znaků 

 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potrav-

ních řetězcích 

 

BIOLOGIE ROSTLIN 

 

 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich 

funkcí a vztahů v rostlině jako celku 

  vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití 

při pěstování rostlin 

 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce po-

mocí klíčů a atlasů 

 odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin pod-

mínkám prostředí 
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BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

 

 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje 

je do hlavních taxonomických skupin 

 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na pří-

kladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného cho-

vání ve styku se živočichy 

 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

 

 uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení živo-

ta na Zemi 

 

ZÁKLADY EKOLOGIE 
 

 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy 

a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek eko-

systému 

 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodno-

tí jejich význam 

 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady na-

rušení rovnováhy ekosystému 

 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 

 

 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé 

přírody 

 
 

 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 
  

 pracuje s mikroskopem a lupou, připraví jednoduchý mikroskopický preparát 

 pracuje s určovacími klíči a atlasy 

 dokáže rozčlenit vybrané živočichy 

 dokáže navrhnout, připravit a provádět jednoduchá pozorování a pokusy 

 dokáže vyhodnotit výsledky svých pozorování, formulovat  jednoduchý závěr 
 

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA 

 

 formuluje zásadní problémy lidstva 

 rozlišuje hlavní zdroje energie a jejich využívání člověkem 

 chápe základní souvislosti ve společenstvech, ekosystémech a biomech 

 dokáže formulovat příklady negativního  působení člověka na životní prostředí  

 dokáže navrhnout postupy vedoucí ke změnám chování člověka k životnímu prostředí 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- pracuje s atlasy a určovacími klíči 

- rozliší běžné zástupce jedlých a jedova-

tých hub 

- zná zásady sběru hub 

- rozlišuje hlavní druhy dřevin a bylin 

(podle plodů, větviček, listů, celkového 

vzhledu a významu pro člověka) 

- zná pravidla pohybu a chování v lese 

- zvládá jednoduché mikroskopické tech-

niky 

Praktické poznávání přírody 

Poznávání a určování hub 

Poznávání dřevin 

Poznávání a určování rostlin 

Stopy a pobytová znamení živo-

čichů 

Poznávání a určování živočichů 

Jednoduché mikroskopické tech-

niky 

  

- chápe potravní vztahy a řetězce 

- porovnává druhové bohatství jednotli-

vých pater 

- rozezná vybrané rostlinné a živočišné 

druhy v lese 

- vymezí základní rozložení lesů na zemi 

- určí roční přírůstky dřeva 

- chápe význam lesů jako obnovitelný su-

rovinový zdroj 

Ekosystém les 

Druhy lesa 

Lesní patra 

Potravní vztahy v lese 

Rostliny a živočichové lesa 

 

Lesní čarování 

EGM – globální ekolog. 

Problémy, tropické deštné 

pralesy, skleníkový efekt 

 

- rozlišuje druhy vod, chápe význam vody 

jako základní podmínky pro život 

- rozezná vybrané druhy rostlin a živočichů 

rybníka 

- uvádí příklady přizpůsobení životu ve 

vodním prostředí 

- uvádí příklady zásahů člověka do krajiny, 

- hodnotí jejich význam a důsledky 

Ekosystém voda 

Druhy vod 

Podzemní voda 

Krajina a povodí 

Povodně 

Rostliny a živočichové rybníka a 

okolí 

Bobr evropský 

 

Dunaj v kufru 

Bobří špalíček 

EGM – problémy 3. světa, 

boj o vodu 

 

- zvládá měření teploty maximo-

minimálním teploměrem 

- rozlišuje druhy oblačnosti 

- rozlišuje hlavní druhy mraků 

Meteorologie 

Měření teploty vzduchu 

Měření oblačnosti, poznávání 

hlavních druhů mraků 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- umí změřit kapalné a pevné srážky 

- vyhodnocuje a porovnává závěry měření  

Kapalné a pevné srážky 

PH srážek 
 

- pozná základní druhy rostlin tvořící luční 

společenstva 

- vysvětlí význam lučních porostů 

- pozná základní druhy polních plodin 

- rozezná vybrané druhy živočichů 

Ekosystém pole a louka 

Rostliny lučních porostů 

Rostliny kulturní 

Plevele 

Živočichové daných ekosystémů 

EGM – extenzivní a inten-

zivní hospodaření 
 

- rozezná vybrané druhy rostlin a živočichů  

lidských sídel 

- popíše způsob života živočichů lidských 

sídel a jejich význam v přírodě 

- vymezí sídla v jednotlivých regionech 

světa a vysvětlí podmínky vzniku 

Ekosystém lidských sídel a oko-

lí 

Lidská sídla a jejich okolí jako 

celek 

Živočichové lidských sídel 

Rostliny lidských sídel 
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Vzdělávání v předmětu Seminář z přírodovědných předmětů se zaměřením na zeměpis: 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

 frontální výuka  s demonstračními pomůckami a obrazovým materiálem 

 skupinová práce  (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, in-

ternetu) 

 zeměpisné vycházky a exkurze s pozorováním 

 projekty  

 

Řád učebny zeměpisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka 

závazné. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Seminář z přírodovědných předmětů 

se zaměřením na zeměpis 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožňujeme žákům osvojit si strate-

gii učení a motivujeme je pro celoživotní učení 

 učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, přírodních jevů a lid-

ských výtvorů 

 učíme žáky vyhledávat, shromažďovat, třídit, porovnávat informace,používat odbor-

nou terminologii, nalézat souvislostí mezi získanými poznatky a využitím v praxi 

 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 

 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problém 

 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit 

práci vlastní i druhých 

 podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování 

 podporujeme začlenění do kolektivu, volíme různé formy práce 
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KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá 

práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své 

zdraví a za své životní  prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně 

pomoci v různých situacích 

 vedeme žáky k poznání možností praktického využití geografických dovedností 

a  znalostí 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a životního prostředí 

 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, učíme je používat při práci vhodné materi-

ály, nástroje a technologie 

 učíme žáky chránit své zdraví při práci, pomáháme jim při volbě jejich budoucího po-

volání 

 seznamujeme žáky různými formami (exkurze, film, beseda apod.) s profesemi s blíz-

kým vztahem k zeměpisu 

 seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v rámci 

Evropské unie 

 

 

 

Ročník: 8. 

 

Očekávané výstupy 
 

Vzdělávání v předmětu seminář z přírodovědných předmětů: 

 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o Zemi, jejích přírodních i  společenských 

složek 

 podporuje rozvíjení orientace v geografickém prostředí  

 umožňuje osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů 

 umožňuje poznat Zemi jako systém, jehož složky jsou vzájemně propojeny, působí 

na sebe a ovlivňují se 

 podporuje respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a vede k podpoře ochrany 

životního prostředí 

 rozvíjí trvalý zájem  o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti 

životního způsobu moderního člověka 

 podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

 vede k získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 

 učí žáky používat různé poznávací metody 

 učí aplikovat geografické poznatky v praktickém životě 

 prohlubuje učivo zeměpisu 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- objasní postavení Země ve vesmíru 

- aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční 

soustavě 

- zhodnotí poznávání a objevování světadí-

lů, dobývání polárních oblastí 

- vyhodnotí důsledky zámořských objevů 

 

Země – historie lidského po-

znání 

Postavení Země ve vesmíru, vý-

zkum vesmíru 

Zámořské objevy, objevování 

světadílů, dobývání 

  

 

- pracuje s různými druhy plánů a map 

- vyhledává potřebné informace 

v mapových atlasech, orientuje se v jejich 

obsahu a rejstřících 

 

 

Planeta Země a její zobrazová-

ní 

Země jako vesmírné těleso 

Mapová tvorba 

Kartografická zobrazení 

  

 

- orientuje se v objektech, jevech a proce-

sech v jednotlivých složkách přírodních 

sféry 

 

Vývoj živé a neživé přírody 

Krajinotvorné faktory  

Přírodní složky krajinné sféry 

  

 

- posuzuje a zhodnotí, jak společenské 

a hospodářské vlivy lidské společnosti 

působí dlouhodobě v prostoru  a v čase 

na krajinu a životní prostředí, uvede 

kladné a záporné příklady 

 

Člověk mění a vytváří krajinu  

Kulturní krajina 

 

  

 

- vymezí kritéria hodnocení vyspělosti 

států 

- dokáže rozlišit státy podle stupně ekono-

mického rozvoje 

- posuzuje mezinárodní obchod a činnost 

mezinárodních organizací 

- vymezí globální problémy, hledá jejich 

 

Rozdílnost současného světa 

Světové hospodářství 

Hospodářská úroveň států světa 

 

  



617 

8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

příčiny, diskutuje o možných důsledcích  

a hledá řešení 

 

- zhodnotí dodržování zásad ochrany pří-

rody a životního prostředí na lokální 

i globální úrovni 

 

 

Globální problémy lidstva 

Klimatické změny 

Světový oceán 

Světová populace, migrace,     

hladomor 

Civilizační problémy 

Čerpání světových zásob surovin 

Životní prostředí 

  

 

- navrhne možná řešení problematiky ži-

votního prostředí 

- posuzuje negativní dopady působení člo-

věka na životní prostředí 

 

 

Životní prostředí a ekologie 

Ochrana životního prostředí, 

složky životního prostředí 

Energie 

Voda a ovzduší 

Odpady 

  

 

- ovládá práci s odbornými publikacemi, 

výukovými programy, internetem 

- pracuje s různými zdroji geografických 

informací 

 

Aplikovaný zeměpis 

Výukové programy 

Práce s odbornými publikacemi, 

časopisy, internetem, multimedii 
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Vzdělávání v předmětu Seminář z přírodovědných předmětů se zaměřením na fyziku: 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Seminář z přírodovědných předmětů 

se zaměřením na fyziku 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 

 učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je 

k dalšímu učení 

 učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy 

řešit 

 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 

 klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu 

 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ 

 

 vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních ře-

šení problémů 

 

 
KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití fyziky 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům 

 
 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu 

 různými formami (exkurze, film, beseda) seznamujeme žáky s různými profesemi  

s blízkým vztahem k fyzice 
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Ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy 
 

 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující 

látky a tělesa 

 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem tělesa při řešení 

praktických problémů 

 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty 

 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného 

obvodu 

 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému těle 

 při řešení problémů a úloh o rovnoměrném pohybu těles využívá s porozuměním vztah 

mezi rychlostí, dráhou a časem  

 změří velikost působící síly 

 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, 

směry a výslednici 

 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při pů-

sobení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích 

 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů 

 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a záko-

na odrazu světla při řešení problémů a úloh 

 rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude 

lámat ke kolmici či od kolmice 

 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného pro-

středí pro šíření zvuku 

 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí 

 objasní ( kvalitativně ) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem 

Slunce a měsíců planet kolem planet 

 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 

 využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku 

s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného 

napětí v ní 

 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí 

 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností 

 zapojí správně polovodičovou diodu 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- uvede hlavní jednotku délky, její díly 

a násobky 

- změří danou délku délkovým měřidlem 

a zapíše výsledek ( s určením odchylky 

měření ) 

- vyjádří výsledek měření veličiny číselnou 

hodnotou a jednotkou 

- určí aritmetický průměr z naměřených 

hodnot dané veličiny 

- vyjádří délku při dané jednotce jinou jed-

notkou délky 

- uvede hlavní jednotku objemu, její díly 

a násobky 

- změří objem ( kapalného, pevného tělesa)  

při použití odměrného válce a zapíše vý-

sledek ( s určením odchylky měření ) 

- vyjádří výsledek měření veličiny číselnou 

hodnotou a jednotkou 

- určí aritmetický průměr z naměřených 

hodnot dané veličiny 

- vyjádří objem při dané jednotce jinou 

jednotkou objemu 

- uvede hlavní jednotku hmotnosti, její díly 

a násobky 

- zváží dané těleso na rovnoramenných 

vahách a hmotnost zapíše ( s určením od-

chylky měření ) 

- vyjádří výsledek vážení číselnou hodno-

tou a jednotkou 

- určí aritmetický průměr z naměřených 

hodnot dané veličiny 

Měření délky a pevného tělesa 

porovnání a měření 

jednotky délky 

délková měřidla 

měření délky 

opakované měření délky 

 

 

 

 

 

 

 

Měření objemu těles 

jednotky objemu 

měření objemu kapalného tělesa 

měření objemu pevného tělesa 

 

 

 

 

 

 

Měření hmotnosti tělesa 

hmotnost tělesa 

rovnoramenné váhy 

porovnávání hmotnosti 

měření hmotnosti pevného a ka-

palného tělesa 

 

 

OSV– rozvoj schopností 

poznávání 

MV – sleduje předpovědi 

změn teploty 

EGM – zavedení a užívání 

metrické soustavy ( nutnost 

kooperace v EU ) 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- vyjádří hmotnost při dané jednotce jinou 

jednotkou hmotnosti 

- uvede jednotku hustoty a vyjádří hustotu 

při dané jednotce jinou jednotkou hustoty 

- experimentálně určí hustotu látky ze změ-

řené hmotnosti a objemu ( k výpočtu po-

užije vztah: ρ = m / V ) 

- vyhledává hustotu v tabulkách 

- k výpočtům používá vztah: ρ = m / V 

    (a jeho úpravy)   

- uvede hlavní jednotku času, její díly 

a násobky 

- změří čas a zapíše výsledek 

- vyjádří výsledek měření veličiny číselnou 

hodnotou a jednotkou 

- určí aritmetický průměr z naměřených 

hodnot dané veličiny 

- vyjádří čas při dané jednotce jinou jed-

notkou času 

- posoudí, zda se objem tělesa při dané 

změně teploty zvětší nebo zmenší 

- posoudí, zda se délka kovové tyče 

při dané změně teploty zvětší nebo zmen-

ší 

- popíše princip teploměru, uvede některé 

typy teploměrů 

- uvede jednotky teploty 

- změří teplotu i rozdíl teplot teploměrem 

a zapíše výsledek 

 

 

 

 

 

Hustota 

hustota látky 

výpočet hustoty látky 

výpočet hmotnosti látek 

 

 

 

 

Měření času 

jednotky času 

měření času 

 

 

 

 

 

 

Měření teploty tělesa 

změna objemu kapalného a plyn-

ného tělesa při zahřívání a ochla-

zování 

změna délky kovové tyče při za-

hřívání a ochlazování 

teploměr 

jednotky teploty 

měření teploty tělesa 

měření teploty vzduchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – globální oteplování 

Země a jeho důsledky 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- sestaví jednoduchý elektrický obvod pod-

le schématu 

- správně  používá schematické značky 

a zakreslí schéma reálného elektrického 

obvodu 

- určí a pokusem ověří podmínky vedení 

proudu obvodem 

- experimentem rozhodne, zda je látka vo-

dič nebo izolant 

- uvede příklady spotřebičů, které využíva-

jí tepelné účinky elektrického proudu 

- objasní nebezpečí vzniku zkratu a mož-

nosti ochrany před ním pomocí tavné po-

jistky 

Elektrický proud v kovech 

sestavení elektrického obvodu 

elektrický proud a napětí 

vodiče elektrického proudu a 

elektrické izolanty 

EV – využívání energie, 

šetření energií u tepelných 

spotřebičů 

OSV– rozvíjení dovedností 

dobré komunikace, utváření 

a rozvíjení základních do-

vedností pro spolupráci, 

uvědomování si hodnoty 

spolupráce a pomoci 

 

- pokusem prokáže existenci magnetického 

pole kolem cívky s elektrickým proudem 

a na příkladech z praxe objasní jeho vyu-

žití v elektromagnetech 

 

Magnetické pole elektrického 
proudu 

magnetické pole cívky 

galvanometr 

elektromagnet 

elektrický zvonek 

  

- rozhodne, zda se těleso vzhledem 

k jinému tělesu pohybuje nebo je v klidu 

- určí trajektorii konkrétního pohybu tělesa 

a rozhodne, zda je pohyb přímočarý nebo 

křivočarý 

- rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný po-

hyb 

- určí rychlost rovnoměrného pohybu 

- má představu o jednotkách rychlosti  

- velikost rychlosti v dané jednotce vyjádří 

jinou jednotkou rychlosti 

Pohyb tělesa 

klid a pohyb tělesa 

 

popis pohybu ( trajektorie, dráha, 

čas) 

 

druhy pohybu 

 pohyb rovnoměrný a nerovno-

měrný 

rychlost rovnoměrného pohybu 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- vypočte dráhu rovnoměrného pohybu 

- nakreslí graf závislosti dráhy pohybu 

na čase 

- z grafu určí rychlost rovnoměrného po-

hybu a zjistí, kdy bylo těleso v daném 

místě, nebo kde bylo těleso v daném čase 

- vypočte průměrnou rychlost pohybu 

z daných údajů, změří dráhu a dobu urči-

tého pohybu a vypočte jeho průměrnou 

rychlost 

 

 

dráha rovnoměrného pohybu 

 

 

 

 

 

 průměrná rychlost 

 

 

 

OSV – řešení problémů, 

rozvoj kreativity, koopera-

ce 

MV – vyhledává zajímavé 

údaje o rekordních rychlos-

tech v různých sportovních 

odvětvích 

- v jednoduchých případech kvalitativně 

předpoví, jaký bude pohyb tělesa nebo 

jeho změna, když má sílu nebo výslednici 

sil, které na těleso působí 

- zdůvodní, proč je v konkrétní situaci těle-

so v klidu nebo v pohybu rovnoměrném 

přímočarém, a určí síly působící na těle-

so, které jsou přitom v rovnováze 

- na příkladech ukáže, že silové působení 

těles je vždy vzájemné, že síly akce a re-

akce vznikají i zanikají současně, mají 

stejnou velikost a působí na různá tělesa 

( odliší je od sil v rovnováze) 

- posuvné účinky síly na těleso vědomě 

spojuje vždy se změnou rychlosti tohoto 

tělesa 

   

- v konkrétní situaci rozhodne, která dvě 

tělesa na sebe vzájemně působí silou 

a jaký je účinek vzájemného působení 

- změří velikost síly siloměrem 

- znázorní sílu graficky 

Síla, skládání sil 

vzájemné působení těles 

síla a její měření 

 

gravitační síla 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- určí gravitační sílu, jakou Země působí 

na těleso o určité hmotnosti 

- určí výslednici sil působících v jedné 

přímce 

- rozhodne, zda dvě síly jsou v rovnováze 

- odhadne polohu těžiště 

- experimentem určí těžiště, např. desky, 

tyče 

- rozhodne, zda je těleso v poloze stabilní 

nebo nestabilní 

gravitační pole 

vztah   Fg = m.g 

znázornění síly 

skládání sil stejného a opačného 

směru 

rovnováha sil 

těžiště tělesa 

 

 

 

OSV – učí se spolupracovat 

při experimentech, organi-

zovat práci, vyslovit a ob-

hájit svůj názor, 

s porozuměním vyslech-

nout názor spolužáka 

- rozhodne, zda je páka otáčivá kolem pev-

né osy v rovnovážné poloze 

- experimentem nebo výpočtem určí sílu 

nebo rameno síly tak, aby se páka dostala 

do rovnovážné polohy 

- uvede příklady užití páky v praxi (osu 

otáčení, působící síly a jejich ramena) 

a objasní výhodnost použití páky 

v daném případě 

- určí podmínku rovnováhy na kladce pev-

né a volné 

- uvede příklady využití kladek v praxi 

a ukáže jejich výhody 

Otáčivé účinky síly 

rovnováha sil na páce 

moment síly ( M = F.a) 

užití páky 

  

- v jednoduchém případě změří třecí sílu 

- porovná třecí síly působící mezi tělesy 

při různé tlakové síle, drsnosti ploch nebo 

obsahu stykových ploch 

- uvede příklady působení klidové třecí síly 

- objasní působení klidové třecí síly 

při chůzi člověka nebo při jízdě auta 

- rozhodne, zda v dané situaci je tření uži-

Tření 

tření, třecí síla 

měření třecí síly 

 

třecí síly v praxi 

EV – snižování ztrát ener-

gie zmenšováním odporo-

vých sil při pohybu vozidel 

 



625 

9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

tečné nebo škodlivé, a navrhne vhodný 

způsob jeho zmenšení nebo zvětšení 

- rozliší zdroj světla a osvětlené těleso 

- rozhodne, zda dané prostředí je čiré, prů-

hledné, průsvitné či neprůhledné 

- uvede velikost rychlosti světla ve vakuu 

a porovná ji s rychlostí světla v jiných 

prostředích 

- objasní, proč na Zemi pozorujeme fáze 

Měsíce 

- vysvětlí vznik stínu a vznik zatmění 

Slunce a Měsíce 

- využívá zákon odrazu světla na rozhraní 

dvou prostředí k řešení problémů a úloh 

a ke geometrické konstrukci obrazu ro-

vinným zrcadlem a kulovými zrcadly 

- pokusem rozhodne, které zrcadlo je duté 

a které vypuklé 

- pokusem najde ohnisko dutého zrcadla 

a určí jeho ohniskovou vzdálenost 

- zobrazí daný předmět dutým zrcadlem 

- uvede příklady využití kulových zrcadel 

- na příkladech ukáže, kdy dochází k lomu 

světla ke kolmici, a kdy k lomu od kol-

mice 

- dokáže pokusem, že sluneční světlo je 

složeno z barevných světel 

- vysvětlí, proč a za jakých podmínek 

vzniká duha 

Světelné jevy 

zdroje světla 

 

rychlost světla ve vakuu a 

v různých prostředích 

přímočaré šíření světla 

měsíční fáze 

stín 

zatmění Měsíce a Slunce 

 

zákon odrazu světla 

 

zobrazení rovinným, dutým 

a vypuklým zrcadlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozklad světla optickým hrano-

lem 

barva světla 

EV- ekonomické využívání 

zdrojů světel 

- omezení světelného zne-

čištění  vhodnými zdroji 

světla (rušení astronomic-

kých pozorování) 

- využití zrcadel ve sluneč-

ních elektrárnách (např. 

Kalifornie) 

 

- určí (ze znalostí úhlu dopadu a úhlu lomu 

paprsku na rozhraní dvou prostředí nebo 
Lom světla na rozhraní dvou 

optických prostředí 

  



626 
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ze znalostí rychlosti světla v těchto pro-

středích), zda nastává lom od kolmice či 

ke kolmici 

- charakterizuje pojem mezní úhel, uvede, 

co nastane při jeho překročení 

- rozpozná spojku a rozptylku, objasní po-

jmy: ohnisko, ohnisková vzdálenost 

(spojky a rozptylky ) 

- popíše, jak se chovají paprsky význačné-

ho směru na tenké spojce a rozptylce 

a aplikuje tuto znalost při zobrazení ten-

kou čočkou 

lom světla na rovinném rozhraní 

dvou optických prostředí 

 

úplný odraz světla 

 

zobrazení tenkou čočkou 

- určí ve svém okolí, popř. u některých 

hudebních nástrojů, co je zdrojem zvuku 

- vysvětlí, proč nezbytnou podmínkou ší-

ření zvuku je látkové prostředí 

- uvede příklady dokazující, že rychlost 

zvuku závisí na prostředí, v němž se zvuk 

šíří 

- na příkladu vnímání blesku a hromu po-

rovná rychlost šíření zvuku ve vzduchu 

s rychlostí šíření světla ve vzduchu 

- pokusem dokáže, že výška tónu je tím 

větší, čím větší je jeho kmitočet 

- popíše, jak přijímáme zvuk uchem 

- pokusem ukáže význam rezonančních 

skříněk u hudebních nástrojů 

- umí kvalitativně porovnat zdroje zvuku 

podle hladiny hlasitosti a rozhodnout, 

který je zdraví škodlivý, např. hlasitá 

hudba 

Zvukové jevy 

zdroje zvuku 

šíření zvuku prostředím 

 

rychlost šíření zvuku 

 

 

 

 

 

výška tónu 

 

ucho jako přijímač zvuku 

 

rezonance, barva tónu 

 

odraz zvuku, ozvěna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – způsoby ochrany před 

hlukovým znečištěním pro-

středí (protihlukové stěny 

u dálnic 

OSV – respektování práv 

druhých lidí, neobtěžovat je 

nadměrným hlukem (elek-

trických sekaček trávy, 

reproduktorů hudebních 

nástrojů, televizních a roz-

hlasových přijímačů, hu-

debních nástrojů) 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- pro ochranu sluchu využívá poznatků, 

že hlasitost zvuku závisí na zdroji zvuku, 

vzdálenosti zdroje od našeho ucha, citli-

vosti sluchového ústrojí prostředí, v němž 

se zvuk šíří 

- navrhne možnosti, jak zmenšit škodlivý 

vliv nadměrně hlasitého zvuku na člově-

ka (v hlučných provozech, v blízkosti 

dálnic, v bytě) 

 

 

 

ochrana před nadměrným hlukem 

- popíše, z čeho se skládá sluneční sousta-

va 

- popíše, jaká síla způsobuje pohyb planet 

kolem Slunce a měsíců planet kolem pla-

net 

- vyjmenuje planety podle jejich vzrůstají-

cích vzdáleností od Slunce 

- vysvětlí hlavní rozdíly mezi planetou 

a hvězdou 

- porovná poznatky získané v zeměpise 

s podrobnějšími informacemi o jednotli-

vých planetách, Slunci a Měsíci 

v literatuře nebo na internetu, připraví 

o nich samostatně nebo ve skupině pře-

hlednou informaci 

- orientuje se v základních souhvězdích 

na obloze (např. Velký vůz, Malý vůz 

s Polárkou, Kasiopea, Orion) 

- umí použít k pozorování souhvězdí mapy 

hvězdné oblohy (uvedené např. na vnitřní 

straně desek učebnice) 

- sleduje ve sdělovacích prostředcích vý-

Země a vesmír 

Sluneční soustava 

naše Galaxie 

kosmonautika 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

zkum kosmu a má přehled o základních 

historických krocích v kosmonautice 

(první let člověka do vesmíru, přistání 

na Měsíci, kosmické sondy na výzkum 

planet) 

- objasní podstatu elektrického proudu 

v kovových vodičích a v elektrolytech 

(jednoduchý model) 

- vysvětlí, proč izolanty nevedou elektrický 

proud 

- změří elektrický proud v daném místě 

elektrického obvodu 

- změří elektrické napětí voltmetrem mezi 

dvěma místy obvodu (např. mezi svor-

kami žárovky) 

- určí výsledné napětí zdroje při zapojení 

několika článků za sebou 

- předpoví změnu proudu v kovovém vodi-

či při změně napětí mezi jeho konci 

- předpoví změnu proudu v obvodu, když 

se při stálém napětí zvětší nebo zmenší 

odpor rezistoru zapojeného v obvodu 

- vypočte jednu z veličin (proud, napětí 

a odpor) pro kovový vodič (spotřebič), 

jestliže zná zbývající dvě (aplikace 

Ohmova zákona), popř. výsledek ověří 

pokusem 

- z grafu závislosti proudu na napětí 

pro daný rezistor určí k danému proudu 

napětí, nebo k danému napětí proud, nebo 

odpor rezistoru 

Elektrický proud 

elektrický proud v kovech a vod-

ných roztocích solí a kyselin 

 

 

 

 

 

 

měření elektrického proudu 

 

měření elektrického napětí 

 

 

 

 

zdroje elektrického napětí 

 

 

 

Ohmův zákon 

 

elektrický odpor 
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- porovná odpor dvou kovových drátů, 

které se liší jen průřezem, nebo jen dél-

kou, nebo jen materiálem, 

v jednoduchých případech ověří svou 

úvahu pokusem 

- popíše, jak se mění odpor kovového vo-

diče s teplotou 

- rozpozná podle reálného zapojení i podle 

schématu zapojení dvou spotřebičů za se-

bou a vedle sebe, určí výsledné napětí, 

výsledný elektrický proud a výsledný od-

por spotřebičů 

- předpoví, jak se změní proud v obvodu, 

když dva spotřebiče zapojíme místo séri-

ově paralelně a naopak, svou předpověď 

ověří pokusem 

- rozhodne, jak je vhodné zapojit elektrické 

spotřebiče v domácnosti a uvede výhody 

své volby 

- použije reostat k regulaci proudu, nebo 

jako děliče napětí v obvodu 

- určí elektrickou práci vykonanou za urči-

tou dobu pro daný proud a napětí nebo 

určí elektrickou práci z elektrického pří-

konu spotřebiče a doby průchodu elek-

trického proudu 

- vyjádří elektrickou práci uvedenou 

ve W.s nebo v kW.h v joulech 

- určí výkon elektrického proudu I ve vo-

diči mezi jehož konci je napětí U 

- z údajů o příkonech na štítcích elektric-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

závislost odporu na vlastnostech 

vodiče 

 

 

 

výsledný odpor rezistorů zapoje-

ných ze sebou a vedle sebe 

 

 

regulace hodnoty proudu reosta-

tem 

 

 

 

 

 

reostat jako dělič napětí 

 

elektrická práce 
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kých spotřebičů určí, jaký je odpor spo-

třebičů po jejich připojení ke zdroji 

o uvedeném napětí 

- porovná elektrickou energii spotřebova-

nou různými domácími spotřebiči za urči-

tou dobu a odhadne cenu, kterou za tuto 

elektrickou energii zaplatí 

- navrhne možné úspory elektrické energie 

v bytě nebo v domě, popř. ve škole 

 

 

elektrická energie 

 

výkon elektrického proudu 

- předvede pokusem vznik indukovaného 

elektrického proudu v cívce a ukáže, 

na čem závisí jeho hodnota a směr 

- objasní vznik střídavého proudu při otá-

čení magnetu v blízkosti cívky nebo otá-

čením cívky v magnetickém poli 

- z konkrétního grafu časového průběhu 

střídavého proudu (nebo napětí) určí pe-

riodu střídavého proudu (napětí) a kmito-

čet střídavého proudu (napětí) 

- objasní princip činnosti alternátoru a po-

píše, jaké v něm probíhají přeměny ener-

gie 

- zvolí vhodné měřidlo a změří střídavý 

proud nebo napětí 

- určí transformační poměr transformátoru, 

uvede příklady praktického využití trans-

formace dolů a transformace nahoru 

- popíše a zdůvodní využití transformátoru 

v rozvodné elektrické síti 

Střídavý proud 

vznik střídavého proudu 

 

 

 

 

 

 

 

 

alternátor 

 

 

měření střídavého proudu a stří-

davého napětí 

 

transformátory  

 

rozvodná elektrická síť 

 

  

- pokusem ukáže, jak se mění odpor ter-

mistoru při jeho zahřívání a odpor fotore-
Vedení elektrického proudu 

v polovodičích 

EV – využívání alternativ-

ních zdrojů energie, způso-
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zistoru při osvětlení, uvede příklady těch-

to jevů 

- zapojí polovodičovou diodu nebo svítiv-

ku (ledku) v propustném a závěrném 

směru 

- uvede příklad využití usměrňujícího 

účinku polovodičové diody 

- objasní přeměny energie ve slunečním 

článku a uvede příklady jeho využití jako 

alternativního zdroje energie 

 

 

elektrický proud v polovodičích 

by šetření energie (sluneční 

baterie, sluneční elektrárny) 

- energetické zdroje a jejich 

vyčerpatelnost (obnovitelné 

zdroje energie) 

VDO – vede k uvažování 

o problémech v širších sou-

vislostech a ke kritickému 

myšlení 

- vysvětlí význam uzemnění u domácích 

spotřebičů, např. u pračky 

- popíše konkrétní důvody nebezpečí 

v situacích znázorněných obrázkem nebo 

popsaných slovně 

- ukáže v zásuvce kolík a vysvětlí, proč je 

spojen s ochranným uzemněným nulova-

cím vodičem 

- uvede příklad, jak může vzniknout zkrat 

v domácnosti, objasní v čem je nebezpečí 

zkratu a čím mu lze předcházet 

- vysvětlí, proč je životu nebezpečné do-

tknout se vodivých částí zdířek zásuvky 

- řídí se základními pravidly pro bezpečné 

zacházení s elektrickými zařízeními 

Bezpečné zacházení 

s elektrickými zařízeními 

- elektrické spotřebiče 

v domácnosti 

- ochrana před úrazem elektric-

kým proudem 
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5.11.9 Seminář z přírodovědných předmětů 

 

Charakteristika předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Předmět seminář z přírodovědných předmětů je vyučován v časové dotaci dvě nebo jedna 

hodina týdně. 

  v 7. ročníku se zaměřením na přírodopis 

 v 8. ročníku se zaměřením na zeměpis, přírodopis 

 v 9. ročníku se zaměřením na fyziku,  přírodopis 

 

 

Vzdělávání v předmětu Seminář z přírodovědných předmětů se zaměřením na přírodopis: 

 

 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny 

 poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům 

 umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí 

na sebe a ovlivňují se 

 podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

 učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě 

 vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody  a lidskou činností, závis-

losti člověka na přírodních zdrojích 

 seznamuje žáka se stavbou živých organismů 

 prohlubuje učivo přírodopisu 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

 frontální výuka  s demonstračními pomůckami 

 skupinová práce  (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury) 

 přírodovědné vycházky s pozorováním 

 projekty  

 

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žá-

ka závazné. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Seminář z přírodovědných předmětů 

se zaměřením na přírodopis 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, třídit a používat potřebné informace 

 umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky, vyvozovat zá-

věry a činnosti správně zdokumentovat 
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 uplatňujeme individuální přístup k žákovi 

 motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 

z učení, využíváme především pozitivní motivaci 

 učíme trpělivosti a odpovědnosti 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 vytváříme podmínky pro rozvoj samostatnosti i týmové spolupráce při řešení problé-

mů 

 učíme chápat vzájemné souvislosti a zákonitosti přírodních dějů 

 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

 rozvíjíme schopnost objevovat, formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

 podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problé-

mů 

 učíme, jak některým problémům předcházet 

 průběžně sledujeme, jak žáci prakticky zvládají řešení problémů 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 vedeme žáky k přesnému vyjadřování a logické argumentaci 

 učíme žáky stručně a přehledně sdělovat  postup i výsledky svých pozorování a expe-

rimentů 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky pracovat v týmech, vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní 

spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci  týmu, svoji práci v týmu i práci ost. členů 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cí-

le 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolek-

tivů 

 učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a mezi 

žáky a učiteli 

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití biologie 

 vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí 
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 netolerujeme a odmítáme sociálně patologické projevy chování žáků (drogy, šikana, 

kriminální chování, rasismus, xenofobie a nacionalismus) 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných, život ohrožujících situacích 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (manipulace s přírodninami) 

a dodržování stanovených pracovních postupů 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a získaná data zpra-

covávat a vyhodnocovat 

 v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technolo-

gie, postupy, pomůcky a techniku 

 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu 

 seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a důsledně vy-

žadujeme jejich dodržování 

 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profe-

semi 

 

 

Ročník: 7., 8., 9. 

 

Očekávané výstupy 
 

BIOLOGIE HUB 

 

 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle 

charakteristických znaků 

 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potrav-

ních řetězcích 

 

BIOLOGIE ROSTLIN 

 

 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich 

funkcí a vztahů v rostlině jako celku 

  vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití 

při pěstování rostlin 

 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce po-

mocí klíčů a atlasů 

 odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin pod-

mínkám prostředí 
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BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 

 

 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje 

je do hlavních taxonomických skupin 

 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na pří-

kladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného cho-

vání ve styku se živočichy 

 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

 

 uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení živo-

ta na Zemi 

 rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků 

 Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny. 

 Zhodnotí praktický význam nerostů a hornin. 

 

 

 

ZÁKLADY EKOLOGIE 
 

 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - populace, společenstva, ekosystémy 

a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek eko-

systému 

 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodno-

tí jejich význam 

 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady na-

rušení rovnováhy ekosystému 

 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY 
  

 pracuje s mikroskopem a lupou, připraví jednoduchý mikroskopický preparát 

 pracuje s určovacími klíči a atlasy 

 dokáže rozčlenit vybrané živočichy 

 dokáže navrhnout, připravit a provádět jednoduchá pozorování a pokusy 

 dokáže vyhodnotit výsledky svých pozorování, formulovat  jednoduchý závěr 

 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé 

přírody 

 

 
 

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA 

 

 formuluje zásadní problémy lidstva 

 rozlišuje hlavní zdroje energie a jejich využívání člověkem 

 chápe základní souvislosti ve společenstvech, ekosystémech a biomech 

 dokáže formulovat příklady negativního  působení člověka na životní prostředí  
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 dokáže navrhnout postupy vedoucí ke změnám chování člověka k životnímu prostředí 

 zhodnotí dodržování zásad ochrany přírody a životního prostředí na lokální i globální 

úrovni. 

 

BIOLOGIE ČLOVĚKA 
 

 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vy-

světlí jejich vztahy 

 orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- pracuje s atlasy a určovacími klíči 

- rozliší běžné zástupce jedlých a jedova-

tých hub 

- zná zásady sběru hub 

- rozlišuje hlavní druhy dřevin a bylin 

(podle plodů, větviček, listů, celkového 

vzhledu a významu pro člověka) 

- zná pravidla pohybu a chování v lese 

- zvládá jednoduché mikroskopické tech-

niky 

Praktické poznávání přírody 

Poznávání a určování hub 

Poznávání dřevin 

Poznávání a určování rostlin 

Stopy a pobytová znamení živo-

čichů 

Poznávání a určování živočichů 

Jednoduché mikroskopické tech-

niky 

  

- chápe potravní vztahy a řetězce 

- porovnává druhové bohatství jednotli-

vých pater 

- rozezná vybrané rostlinné a živočišné 

druhy v lese 

- vymezí základní rozložení lesů na zemi 

- určí roční přírůstky dřeva 

- chápe význam lesů jako obnovitelný su-

rovinový zdroj 

Ekosystém les 

Druhy lesa 

Lesní patra 

Potravní vztahy v lese 

Rostliny a živočichové lesa 

 

Lesní čarování 

EGM – globální ekolog. 

Problémy, tropické deštné 

pralesy, skleníkový efekt 

 

- rozlišuje druhy vod, chápe význam vody 

jako základní podmínky pro život 

- rozezná vybrané druhy rostlin a živočichů 

rybníka 

- uvádí příklady přizpůsobení životu ve 

vodním prostředí 

- uvádí příklady zásahů člověka do krajiny, 

- hodnotí jejich význam a důsledky 

Ekosystém voda 

Druhy vod 

Podzemní voda 

Krajina a povodí 

Povodně 

Rostliny a živočichové rybníka a 

okolí 

Bobr evropský 

 

Dunaj v kufru 

Bobří špalíček 

EGM – problémy 3. světa, 

boj o vodu 

 

- zvládá měření teploty maximo-

minimálním teploměrem 

- rozlišuje druhy oblačnosti 

Meteorologie 

Měření teploty vzduchu 

Měření oblačnosti, poznávání 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- rozlišuje hlavní druhy mraků 

- umí změřit kapalné a pevné srážky 

- vyhodnocuje a porovnává závěry měření  

hlavních druhů mraků 

Kapalné a pevné srážky 

PH srážek 
 

- pozná základní druhy rostlin tvořící luční 

společenstva 

- vysvětlí význam lučních porostů 

- pozná základní druhy polních plodin 

- rozezná vybrané druhy živočichů 

Ekosystém pole a louka 

Rostliny lučních porostů 

Rostliny kulturní 

Plevele 

Živočichové daných ekosystémů 

EGM – extenzivní a inten-

zivní hospodaření 
 

- rozezná vybrané druhy rostlin a živočichů  

lidských sídel 

- popíše způsob života živočichů lidských 

sídel a jejich význam v přírodě 

- vymezí sídla v jednotlivých regionech 

světa a vysvětlí podmínky vzniku 

Ekosystém lidských sídel a oko-

lí 

Lidská sídla a jejich okolí jako 

celek 

Živočichové lidských sídel 

Rostliny lidských sídel 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- pracuje s atlasy a určovacími klíči 

- rozliší běžné zástupce jedlých a jedova-

tých hub 

- zná zásady sběru hub 

- rozlišuje hlavní druhy dřevin a bylin 

(podle plodů, větviček, listů, celkového 

vzhledu a významu pro člověka) 

- zná pravidla pohybu a chování v lese 

- zvládá jednoduché mikroskopické tech-

niky 

Praktické poznávání přírody 

Poznávání a určování hub 

Poznávání dřevin 

Poznávání a určování rostlin 

Vytvoření herbáře 

Stopy a pobytová znamení živo-

čichů 

Poznávání a určování živočichů 

Jednoduché mikroskopické tech-

niky 

Př – druhy organismů  

- orientuje se v základních ekologických 

pojmech ( populace, diverzita, biom, eko-

systém) 

- porovnává rúzné typy přizpůsobení růz-

ným životním podmínkám 

- dokáže na příkladech vyjmenovat hlavní 

složky ekosystému 

- uvádí příklady globálních ekologických 

problémů, rozlišuje příčiny a důsledky 

-     posuzuje negativní dopady působení člo-

věka na životní prostředí 

 

Základy ekologie 

Biotické a biotické podmínky 

Společenstvo, ekosystém a biom 

Složky ekosystému 

Zdroje energie, využití alterna-

tivních zdrojů 
Globální problémy lidstva 

Negativní vztah člověka 

k životnímu prostředí 
 

EGM – globální ekolog. 

problémy 
 

- rozlišuje jednotlivé typy biomů 

- uvádí příklady typických organismů 

- uvede příklady ohrožených druhů 

- na konkrétních příkladech vysvětlí zá-

kladní vztahy a zhodnotí důsledky naru-

šení ekosystému 

Biomy 

Život v jednotlivých klimatic-

kých pásmech 

Savci světových biomů 

Ekosystémy mírného pásu 

Z – klimatické pásy 

EV – deštné pralesy a dů-

sledky jejich ubývání 

EGM – problémy třetího 

světa, boj o vodu 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- porovnává typy přizpůsobení různým 

životním podmínkám ( prostředí, potrava, 

denní aktivita,ap) a uvádí příklady 

- uvádí příklady domestikace 

- zhodnotí význam chovu zvířat pro člově-

ka 

- rozezná vybrané druhy naší fauny 

- uvede příklady ohrožených druhů 

Savci 

Stavba těla 

Význam savců pro člověka 

Savci našich ekosystémů 

Ochrana přírody, ohrožené druhy 

  

- uvádí příklady hominizace na kostře a 

lebce 

- rozliší charakteristické znaky vývojových 

stádií člověka 

- orientuje se v časové posloupnosti  

Vývoj člověka 

Hominizace a sapientace 

Vývojová řada rodu Homo 
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9.ročník – dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

 Objasní stavbu orgánů a orgánových 

soustav lidského těla. 

 Vysvětlí funkci orgánů a orgánových 

soustav lidského těla. 

 Posoudí význam péče o jednotlivé 

orgánové soustavy. 

 Uvede příklady dědičnosti v praktickém 

životě. 

Lidské tělo 

soustavy, funkce 

nervová soustava, mozek 

soustava žláz s vnitřní sekrecí 

smysly, vnímání 

genetika 

zajímavosti 

SOV – cvičení smyslového 

vnímání a zapamatování 

 

- Rozpozná podle charakteristických 

vlastností vybrané nerosty a horniny. 

- Zhodnotí praktický význam nerostů a 

hornin. 

- Rozliší živé a neživé složky životního 

prostředí. 

Neživá příroda a její vědy 

podmínky života 

mineralogie 

petrologie 

poznávání přírodnin 

EV – základní podmínky 

života 

Praktické poznávání přírodnin. 

- Dokáže popsat geologická období vývoje 

Země. 

- Uvede význam a přínos paleontologie pro 

studium vývoje života na Zemi. 

Historie života, paleontologie 

fosilie, naleziště  

důkazy o vývoji života  

historie vývoje Země 

  

- Vysvětlí pojmy evoluce a involuce a 

uvede příklady. 

- Vyjmenuje teorie vývoje života na Zemi. 

- Objasní dvě varianty vzniku člověka – 

stvoření podle bible a Darwinova 

vývojová teorie. 

- Uvede základní projevy života. 

Vývoj živé přírody 

evoluce, involuce 

teorie vývoje života na Zemi 

projevy života 

 Projekt „Předáváme vědomosti“: Tvorba 

prac. listů pro žáky 6. ročníku. Zpracová-

ní tématu Bezobratlí, zadání a vyhodno-

cení žáky.  

- Rozlišuje a porovnává skupiny živočichů, 

zařazuje je do hlavních taxonomických 

skupin. 

- Průběžně aplikuje praktické metody 

Obratlovci 

vývoj a zajímavosti, dělení 

paryby 

ryby 

SOV – cvičení smyslového 

vnímání a zapamatování 

Praktické poznávání přírodnin. 
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9.ročník – dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

poznávání přírody osvojené v přírodopisu 

(mikroskopování, práce s lupou, určovací 

klíče, atlasy, využití multimedií). 

- Průběžně dodržuje základní pravidla 

bezpečné práce a chování při poznávání 

živé přírody. 

- Rozpozná podle charakteristických 

vlastností vybrané živočichy. 

obojživelníci 

plazi 

ptáci 

savci 

- Spolupracuje se spolužáky při práci na 

projektu. 

- Rozvíjí své tvůrčí schopnosti a 

dovednosti. 

- Aktivně se zapojuje do tvůrčího procesu. 

Příroda a mytologie 

bájná stvoření 

přírodní národy a jejich mytolo-

gie – spojení s přírodou 

SOV – cvičení smyslového 

vnímání, rozvoj fantazie a 

tvořivosti 

Projekt „Fantazie bez hranic“: Výtvarná a 

literární práce. Tvorba vlastního bájného 

stvoření s příběhem. 

- Objasní na základě pozorování projevy 

živočichů v přírodě. 

- Objasní základní princip existence 

každého ekosystému. 

- Dokáže na příkladech vyjmenovat hlavní 

složky ekosystému. 

- Rozliší znaky jednotlivých biomů. 

Biomy 

ekosystémy, životní prostředí 

organismy biomů 

  

- Uvede příklady narušení rovnováhy v 

ekosystému ve svém okolí i ve světě. 

- Zhodnotí kladný i záporný vliv člověka 

na životní prostředí. 

- Zhodnotí dodržování zásad ochrany 

přírody a životního prostředí na lokální i 

globální úrovni. 

Ochrana přírody 

chráněné oblasti a krajinná území 

CITES, Červené knihy 

význam ochrany přírody a život-

ního prostředí 

trvale udržitelný rozvoj 

EV – lidské aktivity 

a problémy životního pro-

středí, vztah člověka 

k životnímu prostředí, zá-

kladní podmínky života 

 

- Dokáže popsat souvislosti vlivu života 

různých kultur na jejich životní prostředí. 

- Vysvětlí pojmy ekologie a ekonomie a 

uvede jejich vzájemné rozdíly a 

Život na ostrovech a odlehlých 

místech 

organismy 

lidé 

EV – lidské aktivity 

a problémy životního pro-

středí, vztah člověka 

k životnímu prostředí, zne-
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9.ročník – dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

souvislosti. kultura a společnost 

životní prostředí 

ekologie a ekonomie 

čišťování životního pro-

středí 

- Vyhledá potřebné informace v mapových 

atlasech, orientuje se v jejich obsahu a 

rejstřících. 

- Pracuje s turistickou mapou. 

- Při plánování a organizování cesty 

využívá internetové zdroje. 

Známé i neznámé země 

mapa 

cestování, plán cesty, organizace 

zajímavosti 
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5.11.10 Seminář Globe  

 

 

Charakteristika předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Předmět seminář z přírodovědných předmětů je vyučován dvě hodiny týdně jako samostat-

ný předmět: 

  

 

Vzdělávání v předmětu Seminář Globe: 

 

 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny 

 poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům 

 umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí 

na sebe a ovlivňují se 

 podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

 učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě 

 vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody  a lidskou činností, závis-

losti člověka na přírodních zdrojích 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

 frontální výuka  s demonstračními pomůckami 

 skupinová práce  (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury) 

 přírodovědné vycházky s pozorováním 

 projekty  

 

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žá-

ka závazné. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Seminář Globe 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, třídit a používat potřebné informace 

 umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky, vyvozovat zá-

věry a činnosti správně zdokumentovat 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi 

 motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 

z učení, využíváme především pozitivní motivaci 

 učíme trpělivosti a odpovědnosti 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 vytváříme podmínky pro rozvoj samostatnosti i týmové spolupráce při řešení problé-

mů 

 učíme chápat vzájemné souvislosti a zákonitosti přírodních dějů 

 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

 rozvíjíme schopnost objevovat, formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

 podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problé-

mů 

 průběžně sledujeme, jak žáci prakticky zvládají řešení problémů 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 vedeme žáky k přesnému vyjadřování a logické argumentaci 

 učíme žáky stručně a přehledně sdělovat  postup i výsledky svých pozorování a expe-

rimentů 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky pracovat v týmech, vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní 

spolupráce 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci  týmu, svoji práci v týmu i práci ost. členů 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cí-

le 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolek-

tivů 

 učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a mezi 

žáky a učiteli 

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití biologie 

 vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí 

 netolerujeme a odmítáme sociálně patologické projevy chování žáků (drogy, šikana, 

kriminální chování, rasismus, xenofobie a nacionalismus) 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných, život ohrožujících situacích 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 
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 důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (manipulace s přírodninami) 

a dodržování stanovených pracovních postupů 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a získaná data zpra-

covávat a vyhodnocovat 

 v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technolo-

gie, postupy, pomůcky a techniku 

 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu 

 seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a důsledně vy-

žadujeme jejich dodržování 

 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků 

 

 

Ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy 
 

METEOROLOGIE 

 

 pracuje s maximo-minimálním a digitálním teploměrem  

 pracuje s určovacími klíči 

 pracuje se srážkoměrem, dokáže změřit množství kapalných i pevných srážek 

 chápe souvislosti mezi pH srážek a stupněm jejich znečištění 

 dokáže určit druhy oblačnosti 

 rozlišuje hlavní druhy mraků s využitím atlasů 

 

HYDROLOGIE 

 

 pracuje s trubicí na měření průhlednosti vody 

 pracuje s hydrologickým teploměrem 

 dokáže posoudit úroveň znečištění vodního toku a navrhnout opatření ke zlepšení 

 

BIOMETRIE 

 

 dokáže vyměřit pixel a chápe jeho význam pro další měření 

 rozlišuje pojem korunový zápoj a bylinný pokryv 

 dokáže provádět jednoduchá fenologická pozorování 
 

 
 

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA 

 

 rozlišuje hlavní zdroje energie a jejich využívání člověkem 

 dokáže formulovat příklady negativního  působení člověka na životní prostředí  

dokáže navrhnout postupy vedoucí ke změnám chování člověka k životnímu prostředí 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- pracuje s přístroji meteorologické budky 

- zvládá měření teploty maximo-

minimálním teploměrem 

- umí měřit teplotu a vlhkost vzduchu digi-

tálním teploměrem 

- rozlišuje druhy oblačnosti 

- zvládá způsob měření oblačnosti 

- rozlišuje hlavní druhy mraků 

- pracuje se srážkoměrem a odměrným 

válcem 

- umí změřit kapalné a pevné srážky 

- vyhodnocuje a porovnává závěry měření  

Meteorologie 

Meteorologická budka 

Měření teploty vzduchu 

Měření oblačnosti, poznávání 

hlavních druhů mraků 

Kapalné a pevné srážky 

PH srážek 
 

  

- umí změřit teplotu, průhlednost a pH vo-

dy 

- zná hlavní zdroje znečišťování vody  

- dokáže rozlišit hlavní druhy vodních or-

ganismů 

Hydrologie 

Měření teploty vody, průhlednos-

ti a pH 

Znečištění vody 

Vodní organismy 

  

- rozlišuje pojem pixel, korunový zápoj 

a bylinný pokryv 

- zvládá praktické vyměření pixelu 

v přírodě 

- zvládá techniku měření korunového zá-

poje 

- zvládá jednoduché pozorování fenologic-

kých změn 

Biometrie 

Dálkový průzkum Země 

Pixel a jeho význam 

Korunový zápoj a bylinný pokryv 

  

- rozlišuje hlavní zdroje energie a alterna-

tivní zdrojů  

- posuzuje negativní dopady působení člo-

věka na životní prostředí 

Globální problémy lidstva 

Zdroje energie, využití alterna-

tivních zdrojů 

Negativní vztah člověka 

k životnímu prostředí 
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5.11.11 Seminář ze zeměpisu 

 
Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět Seminář ze zeměpisu je určen pro 7. – 9. ročník. Jedná se o volitelný 

předmět. Časová dotace předmětu je vymezena na dvě hodiny týdně.  

Vzdělávání v předmětu seminář ze zeměpisu: 

 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o Zemi, jejích přírodních i společenských slo-

žek 

 podporuje rozvíjení orientace v geografickém prostředí  

 podporuje respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a vede k podpoře ochrany 

životního prostředí 

 rozvíjí trvalý zájem o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti ži-

votního způsobu moderního člověka 

 podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

 vede k získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 

 učí aplikovat geografické poznatky v praktickém životě 

 prohlubuje učivo zeměpisu 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

 frontální výuka s demonstračními pomůckami a obrazovým materiálem 

 skupinová práce, samostatná práce, domácí práce (s využitím map, pracovních listů, 

odborné literatury, časopisů, internetu) 

 zeměpisné vycházky a exkurze s pozorováním 

 projekty, referáty a jejich prezentace  

 

Vyučovací předmět seminář ze zeměpisu úzce souvisí se všemi předměty vzdělávacího oboru 

Člověk a příroda 
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Výchovně vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Seminář ze zeměpisu  

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění informací  

 používáme správnou terminologii z oblasti přírodních věd 

 zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 

 využívá vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

Kompetence k řešení problémů 

 zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 vedeme žáky k plánování postupů, k uvážlivému rozhodování a k samostatnosti 

 podporujeme netradiční způsoby řešení 

 učíme žáky předcházet problémům 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 učíme žáky argumentovat, vhodnou formou obhajovat svůj názor, zapojovat se do dis-

kuse a naslouchat názoru druhých 

 interpretace či prezentace textů, obrazových materiálů apod. v písemné i mluvené po-

době 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 učíme žáky pracovat samostatně i v týmu 

 napomáháme žákům kriticky hodnotit svou práci, práci týmu 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 netolerujeme patologické projevy chování, agresivní, hrubé, nezdvořilé projevy cho-

vání žáků 

 dbáme na dodržování pravidel slušného chování ve škole i mimo školu 

 ohled na druhé 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 žáky učíme dodržování vymezených pravidel, povinností a závazků 

 pracujeme s učebnicemi, různými učebními texty a materiály, slovníky, encyklopedi-

emi, internetem  
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Ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy 

 

 respektuje přírodní hodnoty, lidské výtvory a podporuje dle vlastních možností ochra-

nu životního prostředí 

 získává a rozvíjí dovednosti pracovat se zdroji informací 

 prohlubuje učivo zeměpisu 

 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a data z dostupných zdrojů 

 používá s porozuměním geografickou a topografickou terminologii 

 zhodnotí postavení Země ve vesmíru  

 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- ovládá práci s odbornými publikacemi, 

výukovými programy, internetem 

- pracuje s různými zdroji geografických 

informací 

Aplikovaný zeměpis 

Výukové programy 

Práce s odbornými publikacemi, 

časopisy, internetem, multimedii 

  

- používá s porozuměním PC a odbornou 

literaturu 
Zeměpisné údaje na internetu 

Zeměpisná soutěž Eurorebus 

Vyhledávání zeměpisných aktua-

lit 

Inf – práce s internetem  

- orientuje se na hvězdné obloze 

- rozumí pojmům: planeta, hvězda, planet-

ky, měsíce, meteorická tělesa, komety, 

Galaxie, cizí galaxie 

Vesmír 

Vývoj o poznání vesmíru, vý-

zkum vesmíru 

 

 

OSV – řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti 

EV – základní podmínky 

života 

 

- pracuje s různými druhy plánů a map 

- vyhledává potřebné informace 

v mapových atlasech, orientuje se v jejich 

obsahu a rejstřících 

Planeta Země a její zobrazová-

ní 

Země jako vesmírné těleso 

Mapová tvorba 

 

M – převody jednotek, mě-

řítko 

Př – stáří a vývoj života 

na Zemi 

 

- prohlubuje učivo zeměpisu 

- učí se aplikovat geografické poznatky 

v praktickém životě 

Zábavný zeměpis 

Zeměpisné hry, kvízy, soutěže, 

prezentace a deskové hry zamě-

řené na geografii 

EGM – Objevujeme Evro-

pu a svět – život 

v mezinárodním prostoru, 

EU 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- orientuje se prakticky při vyhledávání 

informací v různých informačních zdro-

jích 

Objevné plavby 

Objevení světadílů 

Významní mořeplavci 

D – objevné cesty, koloni-

zace 

 

- umí vyhledat nejvýznamnější místa     

jednotlivých světadílů, zakreslí je do 

mapy  

- dovede zjistit další informace a pre-

zentuje je  

 

 
 

Zeměpis světadílů 

Zeměpisná  NEJ…… 

EV – Ochrana přírodních 

památek 
 

 Zeměpisné exkurze  Dle možností 

- pokusí se vyjmenovat základní problema-

tiku daného tématu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promítání videopořadů 

Promítání filmů se zeměpisnou 

tématikou, tématikou lidských 

práv, globálního rozvojového 

vzdělávání, filmů se sociální pro-

blematikou nebo filmů týkající se 

životního prostředí. 

Většina filmů bude ze zdrojů 

filmového festivalu Jeden svět a 

TV pořadů. 
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Ročník: 8. 

 

 

Očekávané výstupy 
 

Vzdělávání v předmětu Seminář ze zeměpisu: 

 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o Zemi, jejích přírodních i společenských slo-

žek 

 podporuje rozvíjení orientace v geografickém prostředí  

 umožňuje osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů 

 umožňuje poznat Zemi jako systém, jehož složky jsou vzájemně propojeny, působí 

na sebe a ovlivňují se 

 podporuje respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a vede k podpoře ochrany 

životního prostředí 

 rozvíjí trvalý zájem o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti ži-

votního způsobu moderního člověka 

 podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

 vede k získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 

 učí žáky používat různé poznávací metody 

 učí aplikovat geografické poznatky v praktickém životě 

 prohlubuje učivo zeměpisu 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- objasní postavení Země ve vesmíru 

- aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční 

soustavě 

- zhodnotí poznávání a objevování světadí-

lů, dobývání polárních oblastí 

- vyhodnotí důsledky zámořských objevů 

Země – historie lidského po-

znání 

Postavení Země ve vesmíru, vý-

zkum vesmíru 

Zámořské objevy, objevování 

světadílů, dobývání 

OSV – řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti 

EV – základní podmínky 

života 

 

- pracuje s různými druhy plánů a map 

- vyhledává potřebné informace 

v mapových atlasech, orientuje se v jejich 

obsahu a rejstřících 

 

Planeta Země a její zobrazová-

ní 

Země jako vesmírné těleso 

Mapová tvorba 

Kartografická zobrazení 

OSV – řešení problémů 

a rozhodovací dovednosti 

 

 

 

- orientuje se v objektech, jevech a proce-

sech v jednotlivých složkách přírodních 

sféry 

Vývoj živé a neživé přírody 

Krajinotvorné faktory  

Přírodní složky krajinné sféry 

EV – základní podmínky 

života 

EV – Vztah člověka k ŽP 

 

- posuzuje a zhodnotí, jak společenské 

a hospodářské vlivy lidské společnosti 

působí dlouhodobě v prostoru a v čase na 

krajinu a životní prostředí, uvede kladné 

a záporné příklady 

Člověk mění a vytváří krajinu  

Kulturní krajina 

 

EV – základní podmínky 

života 

EV – Vztah člověka k ŽP 

 

 

- pokusí se vyjmenovat základní problema-

tiku daného tématu 
Promítání videopořadů 

Promítání filmů se zeměpisnou 

tématikou, tématikou lidských 

práv, globálního rozvojového 

vzdělávání, filmů se sociální pro-

blematikou nebo filmů týkající se 

životního prostředí. 

Většina filmů bude ze zdrojů 

filmového festivalu Jeden svět a 

dokumentárních či cestopisných 

z televizních pořadů. 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- vymezí kritéria hodnocení vyspělosti 

států 

- dokáže rozlišit státy podle stupně ekono-

mického rozvoje 

- posuzuje mezinárodní obchod a činnost 

mezinárodních organizací 

- vymezí globální problémy, hledá jejich 

příčiny, diskutuje o možných důsledcích  

a hledá řešení 

 

Rozdílnost současného světa 

Světové hospodářství 

Hospodářská úroveň států světa 

 

  

- zhodnotí dodržování zásad ochrany pří-

rody a životního prostředí na lokální 

i globální úrovni 

 

Globální problémy lidstva 

Klimatické změny 

Světový oceán 

Světová populace, migrace,     

hladomor 

Civilizační problémy 

Čerpání světových zásob surovin 

Životní prostředí 

EV – Vztah člověka k ŽP 

 
 

- navrhne možná řešení problematiky ži-

votního prostředí 

- posuzuje negativní dopady působení člo-

věka na životní prostředí 

 

Životní prostředí a ekologie 

Ochrana životního prostředí, 

složky životního prostředí 

Energie 

Voda a ovzduší 

Odpady 

EV – základní podmínky 

života 

EV – Vztah člověka k ŽP 

 

 

- prohlubuje učivo zeměpisu 

- učí se aplikovat geografické poznatky 

v praktickém životě 

Zábavný zeměpis 

Zeměpisné hry, kvízy, soutěže, 

prezentace a deskové hry zamě-

řené na geografii 

EGM – Objevujeme Evro-

pu a svět – život 

v mezinárodním prostoru, 

EU 

 

 Zeměpisné exkurze  Dle možností 

- ovládá práci s odbornými publikacemi, 

výukovými programy, internetem 
Aplikovaný zeměpis 

Výukové programy 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- pracuje s různými zdroji geografických 

informací 

Práce s odbornými publikacemi, 

časopisy, internetem, multimedii 
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Ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy 
 

Vzdělávání v předmětu Seminář ze zeměpisu: 

 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o Zemi, jejích přírodních i společenských slo-

žek 

 podporuje rozvíjení orientace v geografickém prostředí  

 umožňuje osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů 

 umožňuje poznat Zemi jako systém, jehož složky jsou vzájemně propojeny, působí 

na sebe a ovlivňují se 

 podporuje respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a vede k podpoře ochrany 

životního prostředí 

 rozvíjí trvalý zájem o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti ži-

votního způsobu moderního člověka 

 podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

 vede k získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 

 učí žáky používat různé poznávací metody 

 učí aplikovat geografické poznatky v praktickém životě 

 prohlubuje učivo zeměpisu 



658 

9. ročník - dílčí výstupy  Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- orientuje se v geografické literatuře Seznámení s geografickou lite-

raturou 

  

 

- používá s porozuměním PC a odbornou 

literaturu 
Zeměpisné údaje na internetu 

Zeměpisná soutěž Eurorebus 

Vyhledávání zeměpisných aktua-

lit 

Inf – práce s internetem  

- pokusí se vyjmenovat základní problema-

tiku daného tématu 
Promítání videopořadů 

Promítání filmů se zeměpisnou 

tématikou, tématikou lidských 

práv, globálního rozvojového 

vzdělávání, filmů se sociální pro-

blematikou nebo filmů týkající se 

životního prostředí. 

Většina filmů bude ze zdrojů 

filmového festivalu Jeden svět 

nebo dokumentární či cestopisné 

z TV stránek.  

  

- používá s porozuměním běžné jízdní řády 

- používá pro vyhledání spojení internet 

 

Praktický zeměpis 

Práce s jízdním řádem – vlakový, 

autobusový, letový 

Práce s vysvětlivkami v jízdních 

řádech 

Vyhledávání předpovědi počasí 

Pranostiky pro jednotlivé měsíce 

Inf – práce s internetem  

- aplikuje, pozoruje a uplatňuje své geogra-

fické znalosti 

- v praxi při bezpečném pohybu a pobytu 

ve volné přírodě 

Cvičení a pozorování  

v terénu místní krajiny, geogra-

fické exkurze, besedy, 

ochrana člověka při ohroženi 

zdraví a života, živelné pohromy, 

opatření, chovaní a jednání při 

nebezpečí živelních pohrom 
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9. ročník - dílčí výstupy  Učivo  Průřezová témata Poznámky 

předpisy BESIP 

- na mapě ukáže nejvyhledávanější místa 

z hlediska cestovního ruchu v ČR 

- popíše minimálně jednu oblast cestovní-

ho ruchu v ČR 

- vyhledá některé krajové speciality v ČR 

- připraví minimálně jednu z krajových 

specialit 

Zeměpis cestovního ruchu 

Přírodní a socioekonomické 

podmínky pro cestovní ruch v ČR 

Seznámení s kraji ČR 

Atraktivní místa cestovního ru-

chu v ČR 

Plánování výletu v ČR 

Itinerář cesty 

Místní kuchyně – krajové specia-

lity v ČR 

Ochutnávka specialit – výroba 

pokrmů 

EGM – Evropa a svět nás 

zajímá - naši sousedé 
v Evropě 

Ov – využití volného času 

Pč – výroba pokrmů 

 

-   na mapě ukáže nejznámější místa v ČR 

- umí vyhledat nejvýznamnější místa 

ČR, zakreslí je do mapy  

- dovede zjistit další informace a pre-

zentuje je  
 

Zeměpis České republiky 

Zeměpisná  NEJ…… 

EV – Ochrana přírodních 

památek 
 

- prohlubuje učivo zeměpisu 

- učí se aplikovat geografické poznatky 

v praktickém životě 

Zábavný zeměpis 

Zeměpisné hry, kvízy, soutěže, 

prezentace a deskové hry zamě-

řené na geografii 

EGM – Objevujeme Evro-

pu a svět – život 

v mezinárodním prostoru, 

EU 

 

 Exkurze zaměřená na místní 

region 
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5.11.12 Praktikum ze zeměpisu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět praktikum ze zeměpisu je určen pro 7.ročník.Jedná se o volitelný před-

mět. Časová dotace předmětu je vymezena na dvě hodiny týdně.  

Vzdělávání v předmětu seminář ze zeměpisu : 

 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o Zemi, jejích přírodních i společenských slo-

žek 

 podporuje rozvíjení orientace v geografickém prostředí  

 podporuje respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a vede k podpoře ochrany 

životního prostředí 

 rozvíjí trvalý zájem o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti ži-

votního způsobu moderního člověka 

 podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

 vede k získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 

 učí aplikovat geografické poznatky v praktickém životě 

 prohlubuje učivo zeměpisu 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

 frontální výuka s demonstračními pomůckami a obrazovým materiálem 

 skupinová práce , samostatná práce, domácí práce (s využitím map, pracovních listů, 

odborné literatury, časopisů, internetu) 

 zeměpisné vycházky a exkurze s pozorováním 

 projekty  

 

Vyučovací předmět seminář ze zeměpisu úzce souvisí se všemi předměty vzdělávacího oboru 

Člověk a příroda 

 

Výchovně vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Seminář ze zeměpisu  

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění informací  
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 používáme správnou terminologii z oblasti přírodních věd 

 zohledňujeme rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 

 využívá vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

Kompetence k řešení problémů 

 zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 vedeme žáky k plánování postupů, k uvážlivému rozhodování a k samostatnosti 

 podporujeme netradiční způsoby řešení 

 učíme žáky předcházet problémům 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 učíme žáky argumentovat, vhodnou formou obhajovat svůj názor, zapojovat se do dis-

kuse a naslouchat názoru druhých 

 interpretace či prezentace textů,obrazových materiálů apod. v písemné i mluvené po-

době 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky pracovat samostatně i v týmu 

 napomáháme žákům kriticky hodnotit svou práci, práci týmu 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 dodržování dohodnuté kvality, postupů , termínů 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 netolerujeme patologické projevy chování, agresivní, hrubé, nezdvořilé projevy cho-

vání žáků 

 dbáme na dodržování pravidel slušného chování ve škole i mimo školu 

 ohled na druhé 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 žáky učíme dodržování vymezených pravidel, povinností a závazků 

 pracujeme s učebnicemi, různými učebními texty a materiály, slovníky, encyklopedi-

emi, internetem  
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Ročník: 7. 

 

Očekávané výstupy 

 

 respektuje přírodní hodnoty, lidské výtvory a podporuje dle vlastních možností ochra-

nu životního prostředí 

 získává a rozvíjí dovednosti pracovat se zdroji informací 

 prohlubuje učivo zeměpisu 

 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a data z dostupných zdrojů 

 používá s porozuměním geografickou a topografickou terminologii 

 zhodnotí postavení Země ve vesmíru  

 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- ovládá práci s odbornými publikacemi, 

výukovými programy, internetem 

- pracuje s různými zdroji geografických 

informací 

Aplikovaný zeměpis 

Výukové programy 

Práce s odbornými publikacemi, 

časopisy, internetem, multimedii 

  

- používá s porozuměním PC a odbornou 

literaturu 
Zeměpisné údaje na internetu 

Zeměpisná soutěž Eurorebus 

Vyhledávání zeměpisných aktua-

lit 

Inf – práce s internetem  

-  

- pracuje s různými druhy plánů a map 

- vyhledává potřebné informace 

v mapových atlasech, orientuje se v jejich 

obsahu a rejstřících 

Planeta Země a její zobrazová-

ní 

Země jako vesmírné těleso 

Mapová tvorba 

 

M – převody jednotek, mě-

řítko 

Př – stáří a vývoj života 

na Zemi 

Dlouhodobá činnost 

- orientuje se na hvězdné obloze 

- rozumí pojmům: planeta, hvězda, planet-

ky, měsíce, meteorická tělesa, komety, 

Galaxie, cizí galaxie 

Vesmír 

Vývoj o poznání vesmíru, vý-

zkum vesmíru 

 

F – sluneční soustava  

M – porovnávání rozměrů 

 

- orientuje se prakticky při vyhledávání 

informací v různých informačních zdro-

jích 

Objevné plavby 

Objevení světadílů 

Významní mořeplavci 

D – objevné cesty, koloni-

zace 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- používá s porozuměním běžné jízdní řády 

- používá pro vyhledání spojení internet 
Praktický zeměpis 

Práce s jízdním řádem – vlakový, 

autobusový, letový 

Práce s vysvětlivkami v jízdních 

řádech 

 

Inf – práce s internetem  
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5.11.13 Keramika 

 

Předmět Keramika je vyučován jako volitelný předmět v 7., 8. a  9. ročníku s dotací - jedna 

hodina týdně. 

Pro výuku tohoto předmětu slouží  keramická dílna, vybavená elektrickou keramickou pecí 

a hrnčířským kruhem. 

 

Výuka směřuje: 

 k podchycení a rozvíjení zájmu o samostatnou tvorbu a práci se zajíma-

vým materiálem 

 umožňuje poznat práci s hlínou z různých úhlů 

 podporuje rozvoj vlastní kreativity a estetického cítění 

 učí žáky aplikovat své poznatky v praktickém životě - psychohygiena, dovednosti 

zvládání stresových situací -  uvolnění, relaxace 

 prohlubuje a doplňuje učivo výtvarné výchovy 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

 frontální výuka  s demonstračními pomůckami 

 individuální práce s žáky (práce na kruhu, odlévání do formy,….) 

 návštěva výstav (dle možností) 

 poznávací vycházky (regionální památky) 

 

Učivo: 

 zásady práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (glazury, engoby..) 

 techniky ručního tvarování nádob 

 práce s formou 

 základy práce na kruhu 

 drobné plastiky a reliéfní tvorba – dekorativní práce 

 

Řád keramické dílny je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka 

závazné. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Keramika 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 umožňujeme žákovi pozorovat, experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat zá-

věry 

 prohlubujeme  v žácích schopnost získané poznatky a dovednosti využít ve svém živo-

tě 

 vytváříme vstřícnou atmosféru pro tvorbu, učíme trpělivosti a povzbuzujeme 

 podporujeme samostatnost a tvořivost na základě subjektivně jedinečného vnímání, cí-

tění, prožívání a představ 
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 učíme žáky různým výtvarným technikám a použití vhodných prostředků k vyjádření 

svého záměru 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 učíme žáky naslouchat druhým a vnímat výtvarné projevy druhých, jako nezbytný pr-

vek účinné mezilidské komunikace, klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 učíme žáky vhodně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor, vhodně argumen-

tovat 
 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ 

 

 učíme důsledně dodržovat dohodnutá pravidla, na jejichž formulaci se žáci s pedagogy 

sami podílí 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních, dodržovat zásady ohleduplnosti 

a úcty při jednání s druhými lidmi, přispívat k upevňování dobrých mezilidských 

vztahů 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 
 

 učíme žáky vnímat uměleckou tvorbu jako jedinečný způsob nalézání a vyjadřování 

osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům ve společnosti a v mnohotvárném svě-

tě 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich výtvarným proje-

vům 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 učíme žáky používat bezpečně a účinně materiály, technologie, nástroje a vybavení, 

dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, žádnou prací netrestáme a kvalitně odve-

denou práci vždy pochválíme 

 učíme žáky chránit své zdraví při práci s různými materiály, nástroji a chemickými 

látkami 

 učíme žáky používat při jejich výtvarném projevu různé vhodné materiály, nástroje 

a techniky 

 
 
7. ročník 
 

Očekávané výstupy  
 

 uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího 

záměru 

 uplatňovat tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru využívat 

jejich vlastnosti a vztahy. 
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 při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledat 

a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a prezento-

vat výsledek své tvorby, porovnávat je s výsledky ostatních 

 vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádřit své postře-

hy a pocity. 

 



668 

7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- žák  si osvojí základní principy práce 

s keramickou hlínou   

 

Práce s keramickou hlínou  -

hlína jako specifický materiál, 

její vlastnosti, uchovávání, 

 příprava hlíny ke zpracování, 

postupy práce-sušení, glazování, 

pálení ,… 

 

  

 

- žák rozeznává a správně používá pomůc-

ky a materiály, dodržuje pravidla bezpeč-

nosti práce v keramické dílně 

 

Různé druhy nářadí a jejich 

využití v praxi při práci 

s materiálem – hlínou,  engoba-

mi, glazurami, smalty… 

 

  

 

- uplatňuje výtvarné zjednodušení,     styli-

zaci 

 

Vytváření drobných plastik –  

figurky lidí,pohádkových po-

stav,zvířecí figurky,  

 

OSV-cvičení smyslového 

vnímání,pozornosti a sou-

středění;cvičení dovedností 

řešení problémů 

 

- rozvíjí estetické cítění v dekorativní tvor-

bě 

Vytváření  šperků, ozdobných 

předmětů 

OSV –rozvoj  kreativi-

ty,schopnosti vidět věci 

jinak 

 

- výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradi-

cím,zvykům a svátkům 
Výroba tématicky zaměřených 

dekorativních předmětů / 

Vánoce,Mikuláš,Velikonoce,Den 

matek,atd./ 

  

  



669 

8. ročník 
 

Očekávané výstupy  
 

 uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího 

záměru 

 uplatňovat tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru využívat 

jejich vlastnosti a vztahy. 

 při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledat 

a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a prezento-

vat výsledek své tvorby, porovnávat je s výsledky ostatních 

 vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádřit své postře-

hy a pocity. 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- uplatňuje osobitý přístup k realitě,vychází 

ze svých vlastních zkušeností,  před-

stav a myšlenek 

 

 

Techniky ručního tvarování – 

hloubení, vymačkávání, stáčení 

z válečků, stavění z plátů, stavění 

z pruhů, hrudek, kuliček 

Práce s lisovací formou – výro-

ba talíře, misky 

 

OSV – rozvoj  kreativity, 

schopnosti vidět věci jinak 

 

- osvojí si základy  práce na kruhu 

 

 Práce na kruhu: ovládání kru-

hu, centrování,vytočení jednodu-

ché misky, dózy, vázy.. 

 

OSV- cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a sou-

středění; cvičení dovedností 

řešení problémů 

 

- vytváří společné kompozice v prostoru 

 

Prostorová tvorba – architekto-

nické motivy – hrady, domy,   

OSV  - kolektivní práce,   

- výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradi-

cím,zvykům a svátkům 
Výroba dekorativních předmě-

tů / 

Vánoční koledování, Mikulášská 

nadílka, Den matek,atd./ 

  

  

- rozvíjí estetické cítění v dekorativní tvor-

bě 

Vytváření  šperků, ozdobných 

předmětů 
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9. ročník 
 

Očekávané výstupy  
 

 uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího 

záměru 

 uplatňovat tvary a objekty v ploše i prostoru, podle vlastního tvůrčího záměru využí-

vat jejich vlastnosti a vztahy 

 při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledat 

a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a prezento-

vat výsledky své tvorby, porovnávat je s výsledky ostatních 

 vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádřit své postře-

hy a pocity 
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9. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- osvojí si základní principy práce 

s keramickou hlínou 

Práce s keramickou hlínou – 

zpracování a příprava hlíny, 

uchovávání, sušení, pálení glazo-

vání, odlévání do formy 

  

- rozeznává a správně používá pomůcky 

a materiály v keramické dílně 

Různé druhy nářadí a jejich 

využití v praxi; práce 

s materiálem – hlínou,  engoba-

mi, glazurami, smalty… 

 

  

- uplatňuje osobitý přístup k realitě, vychá-

zí ze svých vlastních zkušeností,  před-

stav a myšlenek 

 

Techniky ručního tvarování 

nádob – hloubení, vymačkávání, 

stáčení z válečků, stavění z plátů, 

stavění z pruhů, hrudek, kuliček 

Práce s lisovací formou – výro-

ba talíře 

 

OSV -kreativita 

 

- osvojí si základy  práce na kruhu 

 Práce na kruhu: ovládání kru-

hu, centrování, vytočení jednodu-

ché misky, dózy, vázy.. 

  

- uplatňuje výtvarné zjednodušení, styliza-

ci 

Vytváření drobných plastik –  

figurky lidí, pohádkových postav, 

zvířecí figurky,  

ozdobné předměty, šperky… 

VDO – nezesměšňovat, 

neničit práce ostatních žá-

ků, ale snažit se je pochopit 

a správně vnímat 

 

- užívá vizuální obrazné vyjádření 

k zachycení zkušeností získaných pohy-

bem, hmatem a sluchem 

 

Tvorba z fantazie, experimento-

vání 

Lidové tradice 

EGM - seznámení 

s folklórem, lidovými zvy-

ky, tradicemi, regionální 

umění  

 

 

 

- osobitě stylizuje vizuální zkušenost, 

zvládá kompozici, dokáže vhodně roz-

vrhnout hlavní motivy 

Reliéfní tvorba, její zákonitosti 

(kachel, medailon)  

OSV - vytváření společné 

práce, výzdoba třídy, školy 

pracemi žáků 
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5.11.14 Pohybové hry I, II 

 

Charakteristika předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět Pohybové hry vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním 

cílem vyučovacího předmětu je komplexní vzdělávání žáků v problematice aktivního pohybu 

jako významného činitele působícího na zdravotní stav a harmonický rozvoj dítěte. Vede žáky 

k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, současně i k poznání účinků konkrétních 

pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Žáci se učí uplatňovat 

osvojené pohybové dovednosti v různém prostředí a s různými účinky, kdy si zvykají na roz-

ličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivita, rych-

lé rozhodování, organizační schopnosti, i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých 

spolužáků. 

Pohybové hry umožňují žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní 

a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat nebo 

cíleně ovlivňovat. Vede žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti a zpět 

k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo v jiné pohybové aktivitě. Takový 

vztah k pohybovým aktivitám lze rozvíjet jen v atmosféře důvěry, úzké spolupráce a radost-

ného prožitku z pohybového výkonu. 

Vyučovací předmět Pohybové hry I je určen pro 7. – 9. ročník. Časová dotace předmětu je 

vymezena na dvě hodiny týdně.  

Vyučovací předmět Pohybové hry II je určen pro 7. – 9. ročník. Časová dotace předmětu je 

vymezena na jednu hodinu týdně. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Pohybové hry 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ  
 

 vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

 podporujeme přijatelné způsoby dosažení cíle 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme při počátečních nezdarech 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti a tělesné dovednosti 

 vedeme žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj po-

hybový projev i správné držení těla a postupně usilovali o optimální rozvoj zdravotně 

orientované zdatnosti 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu kon-

krétních výkonů 

 při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 
 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 ve škole i při mimoškolních akcích (závody, soutěže) průběžně monitorujeme, jak žáci 

řešení problémů prakticky zvládají 
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 podporujeme žáky v tom, aby pozitivně prožívali osvojené pohybové činnosti a využí-

vali je jako prostředek k překonávání aktuálních negativních tělesných či duševních 

stavů 

 nezatracujeme a podporujeme případné vhodné originální způsoby řešení problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů (videokamera, chrono-

metr…) 
 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměst-

nanců školy i rodičů 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových ka-

tegorií 

 učíme žáky rozumět běžně užívaným gestům, zvukům a jiným informacím a komuni-

kativním prostředkům v rámci   kolektivních sportů 

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřej-

nosti 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech od-

borných pracoven, řádu akcí¨mimo školu apod. a umožňujeme žákům podílet se na se-

stavování těchto pravidel. 

 vedeme žáky k čestnému jednání v duchu "fair play" 
 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
 

 volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně 

se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování 

osobního maxima každého člena třídního kolektivu (družstva, týmu…) 

 učíme žáky pracovat v týmech, družstvech, oddílech, odděleních… 

 učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce s konečnými 

dobrými výsledky  

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role (kapitán…) 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 učíme žáky tomu, aby si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu 

a v jiných pohybových  aktivitách a uměli je využít pro hodnotné pohybové vyžití 

i přátelské meziosobní vztahy 
 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 
 

 netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mláde-

že) 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 
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 důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole a na mimoškolních soutě-

žích, stanovených ve školním řádu 

 při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu) 

 vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí 

 nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako 

protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům 

 v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace 

 jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku 
 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, žádnou prací netrestáme, kvalitně odvede-

nou práci vždy pochválíme 

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmín-

ky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky 

 důsledně učíme žáky dodržovat organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro 

provádění zdravotně vhodné a bezpečné sportovní či jiné pohybové činnosti ve zná-

mém i méně známém prostředí 

 pomáháme žákům volit pro ně vhodné sportovní aktivity (kroužky, oddíly, So-

kol, Orel …) 

 

Ročník: 7. – 9.  

 

Očekávané výstupy 
 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 

 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti 

zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

 samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností -

zatěžovanými svaly 

 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 

pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, 

silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 

 zvládá v souladu s individuálními  předpoklady osvojované pohybové dovednosti 

a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny 
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ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

 

 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin 

a časopisů, uživatele internetu 

 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje 

ji 

  rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 

organizátora 

 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 

školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich pre-

zentaci 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- prokáže znalosti z historie sportu 

- objasní princip hry a pravidla hry 

- předvede jednoduchou dovednost s holí 

( přihrávka - bekhendová, forhandová),   

střelba zápěstím, přítahem, úderem 

- předvede zpracování míčku holí, nohou, 

tělem 

- za pomoci učitele uplatňuje jednoduché   

varianty taktiky hry, (rozestavení hráčů 

při hře a při přesilové hře) 

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, ve hře 

využívá dovedností, které si osvojil jako 

brankář, hráč, rozhodčí, zapisovatel, 

hlavní organizátor turnaje 

- prokáže znalosti z historie sportu 

 

- objasní princip hry 

- předvede odbíjecí dovednosti: podání 

spodem, vrchem, přihrávka, nahrávka, 

příjem podání, odbití obouruč vrchem 

a spodem, jednoruč, smeč, blok 

- ovládá základní herní systém 6:6 a herní 

kombinace z něho vyplývající 

- předvede dovednosti nahrávače, blokaře, 

smečaře a hráče, přijímajícího podání 

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, ve hře 

využívá dovedností, které si osvojil, jako 

hráč, rozhodčí, zapisovatel a hlavní orga-

nizátor 

- prokáže znalosti z historie sportu 

- objasní princip hry. 

SPORTOVNÍ HRY – FLORBAL 

historie florbalu, pravidla florbalu 

výstroj a výzbroj pro brankáře  

a hráče, dovednostní technika 

při hře 

taktika hry 

zdokonalování herních dovedností 

příprava a organizace utkání a turna-

jů 

reprezentace žáků na oblastních, 

okresních a meziškolních 

soutěžích 

  

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HRY- VOLEJBAL 

historie volejbalu 

pravidla volejbalu 

výstroj a výzbroj hráčů 

dovednostní technika při hře 

taktika hry 

příprava a organizace utkání a turna-

jů 

reprezentace žáků na oblastních, 

okresních a krajských soutěžích 

hlavní organizátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Velká tělocvična, mantinely, výstroj 

brankáře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká tělocvična, školní hřiště 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- předvede dovednosti: zpracování míče 

nohou, hlavou, přihrávka na dlouhou 

a krátkou vzdálenost, střelba nohou a 

hlavou, chytání vysokých míčů, v pádu 

- předvede několik herních variant a taktik 

(osobní obranný systém na vlastní polo-

vině hřiště, forčeking apod.) 

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, ve hře 

využívá dovedností, které si osvojil jako 

hráč, brankář, rozhodčí nebo hlavní orga-

nizátor turnaje 

 

- prokáže znalosti z historie sportu 

- v praxi prokáže ovládání pravidel hry 

a jejího základního principu 

- prakticky předvede dovednosti: podání, 

přihrávka nohou nebo hlavou, smeč, blok 

- na konkrétních příkladech objasní obran-

ný systém postavení hráčů v poli 

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, využí-

vá dovedností, které si osvojil jako hráč, 

rozhodčí nebo hlavní organizátor turnaje 

 

- prokáže znalosti z historie sportu 

- objasní princip hry 

- předvede dovednosti: dribling, přihrávka 

jednoruč nebo obouruč, dvojtakt, střelba, 

trestné hody, uvolnění hráče s míčem ne-

bo bez míče 

- v praxi uplatňuje základy herních systé-

mů (osobní obranný systém, zóna obran-

SPORTOVNÍ HRY – FOTBAL 

historie fotbalu 

pravidla fotbalu 

výstroj a výzbroj pro brankáře 

a hráče 

dovednostní technika při hře 

taktika hry 

zdokonalování herních dovedností 

střelba 

příprava a organizace utkání a turna-

je 

reprezentace žáků na oblastních, 

okresních a krajských soutěžích 

 

SPORTOVNÍ HRY- NOHEJBAL 

historie a současnost nohejbalu 

pravidla nohejbalu 

dovednostní technika při hře 

taktika hry 

příprava a organizace utkání a turna-

jů 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HRY-

BASKETBAL 

historie basketbalu 

pravidla basketbalu 

výstroj a výzbroj hráčů 

 

 

Tělocvična, terén, školní hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká tělocvična, školní hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká tělocvična 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

ný systém, útočný systém založený na ro-

zestavení účastníků bez míče kolem 

útočníka s míčem) 

- předvede několik herních kombinací 

(např. útočná kombinace založená 

na proklouzávání, útočná kombinace za-

ložená na početní převaze útočníků 

apod.) 

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, využí-

vá dovedností, které si osvojil jako hráč, 

rozhodčí nebo hlavní organizátor turnaje 

6 

 

- prokáže znalosti z historie sportu 

- objasní princip hry 

- předvede dovednosti a herní činnosti jed-

notlivce: uvolňování - bez míče, s míčem; 

přihrávka vrchní jednoruč – z místa, 

za pohybu, ve výskoku, po uvolnění; 

střelba vrchní jednoruč – ze země, 

z náskoku, po uvolnění 2-3 kroky; obsa-

zování - s míčem a bez míče 

- předvede postoj brankáře, vyvážení 

a chytání střel z různých prostorů 

 

 

- prokáže znalosti z historie sportu 

- v praxi prokáže ovládání pravidel hry 

a jejího základního princip 

- prakticky předvede dovednosti: podání, 

přihrávka, smeč, nadhoz, odpal 

dovednostní technika při hře 

taktika hry 

zdokonalování herních dovedností 

příprava a organizace utkání a turna-

jů 

reprezentace žáků na oblastních, 

okresních a krajských soutěžích 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HRY - HÁZENÁ 

historie házené 

pravidla házené 

výstroj a výzbroj hráčů 

dovednostní technika při hře 

taktika hry 

 

 

 

 

 

 

 

NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ 

HRY – SOFTTENIS, RINGO, 

BASEBALL, FRISBEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká tělocvična 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká tělocvična, školní hřiště 
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7. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- na konkrétních příkladech objasní systém 

- volná sestava 

-  hry, postavení a pohyb hráčů 

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, využí-

vá dovedností, které si osvojil jako hráč, 

rozhodčí nebo hlavní organizátor turnaje 

 

- základní vybavení, výstroj a ochranné 

pomůcky 

- jízda na inline bruslích – základní doved-

nosti 

- bezpečnost při jízdě na inline bruslích 

 

historie sportu 

základní pravidla 

výstroj a výzbroj hráčů 

dovednostní technika při hře 

taktika hry 

 

 

 

 

 

INLINE BRUSLE  

 

 

 

 

 

8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- prokáže znalosti z historie sportu 

- objasní princip hry a pravidla hry 

- předvede jednoduchou dovednost s holí 

( přihrávka - bekhendová, forhandová),   

střelba zápěstím, přítahem, úderem 

- předvede zpracování míčku holí, nohou,   

tělem. 

- za pomoci učitele uplatňuje jednoduché    

varianty taktiky hry, (rozestavení hráčů 

při hře a při přesilové hře).¨¨ 

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, ve hře 

využívá dovedností, které si osvojil jako 

SPORTOVNÍ HRY – FLOR-

BAL 

historie florbalu, pravidla florbalu 

výstroj a výzbroj pro brankáře  

a hráče, dovednostní technika 

při hře, ovládání hole, práce 

s míčkem, oslabení, přesilovka, 

taktika hry 

zdokonalování herních dovedností 

příprava a organizace utkání a tur-

najů 

reprezentace žáků na oblastních, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Velká tělocvična, mantinely, výstroj 

brankáře 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

brankář, hráč, rozhodčí, zapisovatel, 

hlavní organizátor turnaje. 

- prokáže znalosti z historie sportu. 

- objasní princip hry. 

- předvede odbíjecí dovednosti: podání 

spodem, vrchem, přihrávka, nahrávka, 

příjem podání, odbití obouruč vrchem 

a spodem, jednoruč, smeč, blok 

- ovládá základní herní systém 6:6 a herní 

kombinace z něho vyplývající 

- předvede dovednosti nahrávače, blokaře, 

smečaře a hráče, přijímajícího podání 

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, ve hře 

využívá dovedností, které si osvojil, jako 

hráč, rozhodčí, zapisovatel a hlavní orga-

nizátor 

 

- prokáže znalosti z historie sportu 

- objasní princip hry 

- předvede dovednosti: zpracování míče 

nohou, hlavou, přihrávka na dlouhou 

a krátkou vzdálenost, střelba nohou a 

hlavou, chytání vysokých míčů, v pádu 

- předvede několik herních variant a taktik 

(osobní obranný systém na vlastní polo-

vině hřiště, forčeking apod.) 

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, ve hře 

využívá dovedností, které si osvojil jako 

hráč, brankář, rozhodčí nebo hlavní orga-

nizátor turnaje 

 

okresních a meziškolních 

soutěžích 

  

SPORTOVNÍ HRY- VOLEJ-

BAL 

historie volejbalu 

pravidla volejbalu 

výstroj a výzbroj hráčů 

dovednostní technika při hře 

průpravné hry a soutěže 

taktika hry 

příprava a organizace utkání a tur-

najů 

reprezentace žáků na oblastních, 

okresních a krajských soutěžích 

hlavní organizátor 

 

 

SPORTOVNÍ HRY – FOTBAL 

historie fotbalu 

pravidla fotbalu 

výstroj a výzbroj pro brankáře 

a hráče 

dovednostní technika při hře 

taktika hry, zdokonalování herních 

dovedností 

střelba, vedení míče  

příprava a organizace utkání a tur-

naje 

reprezentace žáků na oblastních, 

okresních a krajských soutěžích 

 

 

 

 

 

 

Velká tělocvična, školní hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělocvična, terén, školní hřiště 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- prokáže znalosti z historie sportu 

- v praxi prokáže ovládání pravidel hry 

a jejího základního principu 

- prakticky předvede dovednosti: podání, 

přihrávka nohou nebo hlavou, smeč, blok 

- na konkrétních příkladech objasní obran-

ný systém postavení hráčů v poli 

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, využí-

vá dovedností, které si osvojil jako hráč, 

rozhodčí nebo hlavní organizátor turnaje 

 

- prokáže znalosti z historie sportu. 

- objasní princip hry 

- předvede dovednosti: dribling, přihrávka 

jednoruč nebo obouruč, dvojtakt, střelba, 

trestné hody, uvolnění hráče s míčem ne-

bo bez míče 

- v praxi uplatňuje základy herních systé-

mů (osobní obranný systém, zóna obran-

ný systém, útočný systém založený na ro-

zestavení účastníků bez míče kolem 

útočníka s míčem) 

- předvede několik herních kombinací 

(např. útočná kombinace založená 

na proklouzávání, útočná kombinace za-

ložená na početní převaze útočníků 

apod.) 

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, využí-

vá dovedností, které si osvojil jako hráč, 

rozhodčí nebo hlavní organizátor turnaje 

 

 

SPORTOVNÍ HRY- NOHEJ-

BAL 

historie a současnost nohejbalu 

pravidla nohejbalu 

dovednostní technika při hře 

taktika hry, hra 2x2, 3x3 

příprava a organizace utkání a tur-

najů 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HRY-

BASKETBAL 

historie basketbalu 

pravidla basketbalu 

výstroj a výzbroj hráčů 

dovednostní technika při hře 

taktika hry 

3x3, streetball 

zdokonalování herních dovedností 

příprava a organizace utkání a tur-

najů 

reprezentace žáků na oblastních, 

okresních a krajských soutěžích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká tělocvična, školní hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká tělocvična 
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8. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

- prokáže znalosti z historie sportu 

- objasní princip hry 

- předvede dovednosti a herní činnosti jed-

notlivce: uvolňování - bez míče, s míčem; 

přihrávka vrchní jednoruč – z místa, 

za pohybu, ve výskoku, po uvolnění; 

střelba vrchní jednoruč – ze země, 

z náskoku, po uvolnění 2-3 kroky; obsa-

zování - s míčem a bez míče. 

- předvede postoj brankáře, vyvážení 

a chytání střel z různých prostorů 

 

- prokáže znalosti z historie sportu 

- v praxi prokáže ovládání pravidel hry 

a jejího základního principu 

- prakticky předvede dovednosti: podání, 

přihrávka, smeč, nadhoz, odpal 

- na konkrétních příkladech objasní systém 

hry, postavení a pohyb hráčů,  

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, využí-

vá dovedností, které si osvojil jako hráč, 

rozhodčí nebo hlavní organizátor turnaje 

 

- základní vybavení, výstroj a ochranné 

pomůcky 

- jízda na inline bruslích – základní doved-

nosti 

- bezpečnost při jízdě na inline bruslích 

-  

 

 

 

SPORTOVNÍ HRY - HÁZENÁ 

historie házené 

pravidla házené 

výstroj a výzbroj hráčů 

dovednostní technika při hře 

taktika hry 

průpravné hry a soutěže 

 

 

 

 

 

 

NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ 

HRY – SOFTTENIS, RINGO, 

BASEBALL, FRISBEE 

historie sportu 

základní pravidla 

výstroj a výzbroj hráčů 

dovednostní technika při hře 

taktika hry 

zdokonalování herních dovedností 

 

 

 

INLINE BRUSLE 

 

 

 

 

 

Velká tělocvična 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká tělocvična, školní hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park, dopravní hřiště 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- prokáže znalosti z historie sportu 

- objasní princip hry a pravidla hry 

- předvede jednoduchou dovednost s holí 

( přihrávka - bekhendová, forhandová),   

střelba zápěstím, přítahem, úderem 

- předvede zpracování míčku holí, nohou,   

tělem 

- za pomoci učitele uplatňuje jednoduché    

varianty taktiky hry, (rozestavení hráčů 

při hře a při přesilové hře) 

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, ve hře 

využívá dovedností, které si osvojil jako 

brankář, hráč, rozhodčí, zapisovatel, 

hlavní organizátor turnaje 

 

 

 

 

- prokáže znalosti z historie sportu 

- objasní princip hry 

- předvede odbíjecí dovednosti: podání 

spodem, vrchem, přihrávka, nahrávka, 

příjem podání, odbití obouruč vrchem 

a spodem, jednoruč, smeč, blok. 

- ovládá základní herní systém 6:6 a herní 

kombinace z něho vyplývající 

SPORTOVNÍ HRY – FLOR-

BAL 

historie florbalu, pravidla florbalu 

výstroj a výzbroj pro brankáře  

a hráče, dovednostní technika 

při hře, ovládání hole, práce 

s míčkem, oslabení, přesilovka, 

volný úder, akce, 

činnost brankáře – průpravná cvi-

čení 

taktika hry 

zdokonalování herních dovedností 

příprava a organizace utkání a tur-

najů 

reprezentace žáků na oblastních, 

okresních a meziškolních 

soutěžích 

  

 

SPORTOVNÍ HRY- VOLEJ-

BAL 

historie volejbalu 

pravidla volejbalu 

výstroj a výzbroj hráčů 

dovednostní technika při hře 

průpravné hry a soutěže 

 

 
 

 

 

 

 
Velká tělocvična, mantinely, výstroj 

brankáře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká tělocvična, školní hřiště 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- předvede dovednosti nahrávače, blokaře, 

smečaře a hráče přijímajícího podání 

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, ve hře 

využívá dovedností, které si osvojil jako 

hráč, rozhodčí, zapisovatel a hlavní orga-

nizátor 

 

- prokáže znalosti z historie sportu. 

- objasní princip hry 

- předvede dovednosti: zpracování míče 

nohou, hlavou, přihrávka na dlouhou 

a krátkou vzdálenost, střelba nohou a 

hlavou, chytání vysokých míčů, v pádu 

- předvede několik herních variant a taktik 

(osobní obranný systém na vlastní polo-

vině hřiště, forčeking apod.) 

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, ve hře 

využívá dovedností, které si osvojil jako 

hráč, brankář, rozhodčí nebo hlavní orga-

nizátor turnaje 

 

 

- prokáže znalosti z historie sportu 

- v praxi prokáže ovládání pravidel hry 

a jejího základního principu 

- prakticky předvede dovednosti: podání, 

přihrávka nohou nebo hlavou, smeč, blok 

- na konkrétních příkladech objasní obran-

ný systém postavení hráčů v poli 

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, využí-

vá dovedností, které si osvojil jako hráč, 

taktika hry 

nahrávka, smeč 

příprava a organizace utkání a tur-

najů 

reprezentace žáků na oblastních, 

okresních a krajských soutěžích 

hlavní organizátor 

 

 

SPORTOVNÍ HRY – FOTBAL 

historie fotbalu 

pravidla fotbalu 

výstroj a výzbroj pro brankáře 

a hráče 

dovednostní technika při hře 

taktika hry 

zdokonalování herních dovedností 

střelba, vedení míče, standardní 

situace  

příprava a organizace utkání a tur-

naje 

reprezentace žáků na oblastních, 

okresních a krajských soutěžích 

 

SPORTOVNÍ HRY- NOHEJ-

BAL 

historie a současnost nohejbalu 

pravidla nohejbalu 

dovednostní technika při hře 

taktika hry, hra 1x1, 2x2, 3x3 

příprava a organizace utkání a tur-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělocvična, terén, školní hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká tělocvična, školní hřiště 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

rozhodčí nebo hlavní organizátor turnaje 

 

- prokáže znalosti z historie sportu 

- objasní princip hry 

- předvede dovednosti: dribling, přihrávka 

jednoruč nebo obouruč, dvojtakt, střelba, 

trestné hody, uvolnění hráče s míčem ne-

bo bez míče. 

- v praxi uplatňuje základy herních systé-

mů (osobní obranný systém, zóna obran-

ný systém, útočný systém založený na ro-

zestavení účastníků bez míče kolem 

útočníka s míčem) 

- předvede několik herních kombinací 

(např. útočná kombinace založená 

na proklouzávání, útočná kombinace za-

ložená na početní převaze útočníků 

apod.). 

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, využí-

vá dovedností, které si osvojil jako hráč, 

rozhodčí nebo hlavní organizátor turnaje 

  

- prokáže znalosti z historie sportu 

- objasní princip hry 

- předvede dovednosti a herní činnosti jed-

notlivce: uvolňování - bez míče, s míčem; 

přihrávka vrchní jednoruč - z místa, 

za pohybu, ve výskoku, po uvolnění; 

střelba vrchní jednoruč - ze země, 

z náskoku, po uvolnění 2-3 kroky; obsa-

zování – s míčem a bez míče. 

najů 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HRY-

BASKETBAL 

historie basketbalu 

pravidla basketbalu 

výstroj a výzbroj hráčů 

dovednostní technika při hře 

taktika hry 

3x3, streetball 

zdokonalování herních dovedností 

příprava a organizace utkání a tur-

najů 

reprezentace žáků na oblastních, 

okresních a krajských soutěžích 

 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HRY - HÁZENÁ 

historie házené 

pravidla házené 

výstroj a výzbroj hráčů 

dovednostní technika při hře 

7m hod, 9m hod 

taktika hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká tělocvična 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká tělocvična 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- předvede postoj brankáře, vyvážení 

a chytání střel z různých prostorů 

 

- prokáže znalosti z historie sportu. 

- v praxi prokáže ovládání pravidel hry 

a jejího základního principu. 

- prakticky předvede dovednosti: podání, 

přihrávka, smeč, nadhoz, odpal 

- na konkrétních příkladech objasní systém 

hry, postavení a pohyb hráčů,  

- uspořádá turnaj pro skupinu žáků, využí-

vá dovedností, které si osvojil jako hráč, 

rozhodčí nebo hlavní organizátor turnaje 

 

- základní vybavení, výstroj a ochranné 

pomůcky 

- jízda na inline bruslích – základní doved-

nosti 

- bezpečnost při jízdě na inline bruslích 

průpravné hry a soutěže 

 

 

 

 

 

NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ 

HRY – SOFTTENIS, RINGO, 

BASEBALL, FRISBEE 

historie sportu 

základní pravidla 

výstroj a výzbroj hráčů 

dovednostní technika při hře 

taktika hry 

zdokonalování herních dovedností 

 

 

INLINE BRUSLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká tělocvična, školní hřiště 

 

 

 

 

Park, dopravní hřiště 
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5.11.15 Svět práce a digitální technologie 

 

Charakteristika předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět Svět práce a digitální technologie vychází ze vzdělávacího oboru Člo-

věk a svět práce a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.  

Vyučovací předmět Svět práce a digitální technologie je volitelný předmět, který se vyučuje 

v 7. a 9. ročníku v jednohodinové týdenní dotaci. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Svět práce a digitální technologie 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře 

a na internetu 

 učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je 

k dalšímu učení 

 podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 

z učení 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

 na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů 

 rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problé-

mů 

 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
 

 vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 

 klademe důraz na kulturní úroveň mluveného i písemného projevu 

 ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 podporujeme kritiku a sebekritiku 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky 
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 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny 
 

 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
 

 vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních ře-

šení problémů 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci 

(význam) ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cí-

le 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolek-

tivů 

 učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a mezi 

žáky a učiteli 

 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 
 

 vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel  
 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technolo-

gie, postupy, pomůcky a  techniku 

 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka 

 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků 

 

Ročník 7. 

Očekávané výstupy:  
 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň 

 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů 

a nářadí 

 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

 provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení 

 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhod-

ných aplikací 
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 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 

 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného 

obvodu 

 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochra-

ny při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- učí se zvládat základní dovednosti v práci 

s technickými materiály, jednoduché pra-

covní operace a postupy 

- učí se dodržovat technologickou kázeň, 

uživatelsky pracuje s technickou doku-

mentací 

- řeší jednoduché technické úkoly 

s vhodným výběrem materiálů, pracov-

ních nástrojů a nářadí 

- učí se organizovat a plánovat svou pra-

covní činnost 

 

 

- učí se rozvíjet praktické dovednosti při 

sestavování elektrických obvodů 

s využitím vlastní kreativity 

- pracuje ve skupině a učí se týmové spo-

lupráci 

- seznamuje se s jednoduchými pracovními 

operacemi a postupy 

- dodržuje technologickou kázeň 

                                                                                   

- učí se vypočítat provozní náklady pro 

jedno svítidlo a jejich úsporu při výměně 

světelného zdroje 

- seznamují se s základními typy světel-

ných zdrojů 

- experimentálně ověřují úspory nákladů 

při použití moderních světelných zdrojů 

- určuje podle energetického štítku úspor-

 

Práce s technickými materiály 

Výrobky ze dřeva 

Výrobky z kovu, drátu 

Pravoúhlé promítání na vzájemně 

kolmé průmětny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design a konstruování 

Sestavení elektrického obvodu 

s fotorezistorem 

Zpracování technického výkresu 

na PC 

Technický výkres výrobku 

 

 

 

Provoz a údržba domácnosti 

Ekonomika domácnosti 

Elektrospotřebiče v domácnosti 

Energetické štítky domácích spo-

třebičů 

Výměna vložky zámku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
exkurze do výrobního podniku 
 

 
návštěva střední školy v Mohelnici 
 

 



692 

7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

nost světelného zdroje a jeho energetic-

kou třídu 

- vytváří si vztah k ochraně soukromého 

i společného vlastnictví, názorně se se-

znamuje s fyzikálními principy a uplat-

něním jejich technických aplikací 

 

 

- učí se řešit specifické problémy při práci 

ve skupině 

- pracuje s informacemi a odbornými po-

jmy 

- seznamují se s zásadami tvorby prezenta-

ce a práce s programem 

- rozvíjí si kreativní a abstraktní myšlení 

- učí se aplikaci pro interaktivní tabuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využití digitálních technologií 

Animační techniky digitálním 

fotoaparátem 

Poznávání jednotlivých částí po-

čítače 

Jednoduchá prezentace na počíta-

či 

Práce s digitálními přístroji 

a technologiemi 
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Ročník 9. 

Očekávané výstupy:  
 

 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 prá-

ce 

 ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní pro-

blémy při provozu digitální techniky 

 propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení 

 pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, 

vzdělávání, zábava     

 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením 

 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 

technikou a poskytne první pomoc při úrazu 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- orientuje se v pracovních činnostech vy-

braných 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 schop-

nost prezentace své osoby při vstupu 

na trh práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trh práce 

povolání lidí 

druhy pracovišť, pracovních pro-

středků, pracovních objektů, cha-

rakter a druhy pracovních činnos-

tí 

požadavky kvalifikační, zdra-

votní 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 in-

formacemi a využívání poraden-

ských služeb 

Možnosti vzdělávání  

náplň učebních a studijních obo-

rů, přijímací řízení, informace 

a poradenské služby 

Zaměstnání 

pracovní příležitosti v obci (regi-

onu), způsoby hledání zaměstná-

ní, psaní životopisu, pohovor 

u zaměstnavatele, problémy ne-

zaměstnanos  

práva a povinnosti zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
exkurze do výrobního podniku 
 

 
návštěva střední školy v Mohelnici 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ovládá a využívá dostupnou výpočetní 

techniku, software a hardware 

- při práci s výpočetní technikou využívá 

teoretické poznatky o funkcích jednotli-

vých složek hardwaru a softwaru 

- řeší efektivně problémové situace na po-

čítači 

- využívá dostupných služeb informačních 

sítí k vyhledávání informací, ke komuni-

kaci a vlastnímu vzdělávání 

- využívá nabídku informačních 

a vzdělávacích portálů, encyklopedií, 

knihoven, databází a výukových progra-

mů 

- posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, 

relevanci a věrohodnost informačních 

zdrojů a informací 

- využívá informační a komunikační služ-

by v souladu se stávajícími etickými, 

bezpečnostními a legislativními požadav-

ky 

a zaměstnavatelů 

Podnikání 

druhy a struktura organizací, nej-

častější formy podnikání, drobné 

a soukromé podnikání 

digitální technika – počítač a pe-

riferní zařízení, digitální fotoapa-

rát, videokamera, PDA, CD 

a DVD přehrávače, e-Kniha, mo-

bilní telefony 

digitální technologie – bezdráto-

vé technologie (USB, Bluetooth, 

WIFI, GPRS, GMS, norma IEEE 

802.11b), navigační technologie, 

konvergence technologií, multi-

plexování 

počítačové programy pro zpraco-

vávání hlasových a grafických 

informací – úpravy, archivace, 

střih; operační systémy, vzájem-

ná komunikace zařízení (syn-

chronizace PDA s PC) 

mobilní služby – operátoři, tarify 
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5.11.16 Digitální technologie 

 

Charakteristika předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vzdělávací oblast digitální technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní 

úrovně digitální gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání moderních digitál-

ních technologií, orientovat se ve světě obrazu a zvuku, tvořivě pracovat s digitálními techno-

logiemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. 

 

Vyučovací předmět Digitální technologie má časovou dotaci v 9. ročníku 1 hodinu týdně. 

Výuka probíhá většinou v učebně výpočetní techniky a v učebně s interaktivní tabulí. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Digitální technologie 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v dané oblasti 

a na internetu 

 učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je 

k dalšímu učení 

 motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 

z učení 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

 rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problé-

mů 

 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
 

 vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 podporujeme kritiku a sebekritiku 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci 

(význam) ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 
 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technolo-

gie, postupy, pomůcky a  techniku 

 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu  

 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků 

 

 

 

 

 

Ročník 9. 

 

 

Očekávané výstupy 
 

 ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní pro-

blémy při provozu digitální techniky 

 propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení 

 pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, 

vzdělávání, zábava     

 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- využívá informace z různých informač-

ních zdrojů 

- pracuje s informacemi v souladu se záko-

ny o duševním vlastnictví 

- komunikuje pomocí internetu či jiných 

běžných komunikačních zařízení  

                                                                                   

 

 

 

 

- ovládá základní funkce digitální techniky 

- diagnostikuje a odstraňuje základní pro-

blémy při provozu dig. techniky 

- komunikuje pomocí daných komunikač-

ních zařízení 

 

 

 

 

- ovládá základní funkce digitálního fotoa-

parátu 

- pracuje uživatelským způsobem s digitálním 

fotoaparátem a fotozáznamy 

- diagnostikuje a odstraňuje základní problémy 

při provozu digitálního fotoaparátu 
 

 

 

 

Práce s internetem 

základy práce v počítačové síti 

prohlížení webových stránek 

vyhledávání a ověřování infor-

mací 

základní práce s elektronickou 

poštou 

informační etika 

další možnosti komunikace (chat) 

 

 

Digitální technika 

práce s digitální technikou (ske-

ner, digitální fotoaparát, CD, 

DVD apod.) 

závady/problémy a jejich odstra-

ňování 

mobilní služby 

 

 

Práce s digitálním fotoapará-

tem 

základní práce s digitálním foto-

aparátem 

pořizování fotozáznamů 

úprava digitální fotografie 

další práce s fotografii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV (kreativita; řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti) 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- ovládá základní funkce digitální video-

kamery 

- pracuje uživatelským způsobem s digitální 

videokamerou a videozáznamy 
 

 

 

 

 

 

- ovládá program na tvorbu prezentací 

- zpracuje a prezentuje informace 

v textové, grafické a multimediální formě 

Práce s digitální videokamerou 

základní práce s digitální video-

kamerou 

pořizování videozáznamů 

úprava digitálních videozáznamů 

fotografie 

další práce s videozáznamem 

 

 

Tvorba prezentací 

základy práce s programem 

na tvorbu prezentací 

prezentace na zvolené téma 

předvedení prezentace 

s komentářem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV (Seberegulace 

a sebeorganizace; kreativi-

ta) 
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5.11.17 Svět práce - pěstitelství 

 

 

Charakteristika předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět Svět práce – pěstitelství vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět 

práce a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.  

Vyučovací předmět Svět práce – pěstitelství je volitelný předmět, který se vyučuje v 7. ročníku 

v jednohodinové týdenní dotaci. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Svět práce a digitální technologie 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře 

a na internetu 

 učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je 

k dalšímu učení 

 podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 

z učení 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

 na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů 

 rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

 podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problé-

mů 

 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
 

 vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 

 klademe důraz na kulturní úroveň mluveného i písemného projevu 

 ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 
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 podporujeme kritiku a sebekritiku 

 učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny 
 

 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
 

 vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních ře-

šení problémů 

 učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku 

efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci 

(význam) ostatních členů týmu 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cí-

le 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolek-

tivů 

 učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a mezi 

žáky a učiteli 

 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 
 

 vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel  
 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technolo-

gie, postupy, pomůcky a  techniku 

 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka 

 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků 

 

 

 

Ročník 7. 

Očekávané výstupy:  
 zvládá jednoduché pracovní postupy na zahradě a při pěstování rostlin obecně 

 provede jednoduché pěstitelské činnosti, pokusy a pozorování, předvede způsoby ošet-

řování rostlin 
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 hlavní zásady pěstování vybraných rostlin 

 používá vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní a osobní ochranné prostředky 

 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, včetně jejich údržby 

 uvede, předvede základní způsoby ošetřování okrasných dřevin, pokojových rostlin aj. 

 předvede v praxi využití okrasných (pokojových) rostlin v interiéru 

 příklady známých vztahů rostlin a zdraví člověka 

 základní znalosti a dovednosti o chovu zvířat, v domácnosti, na praktických (modelo-

vých) příkladech 

   dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany    

           při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 

- učí se zvládat základní jednoduché pra-

covní postupy na zahradě a při pěstování 

rostlin obecně  

- učí se dodržovat  jednoduché pěstitelské 

činnosti, pokusy a pozorování, předvede 

způsoby ošetřování rostlin 

- řeší hlavní zásady pěstování vybraných 

rostlin 

- učí se organizovat a plánovat svou pra-

covní činnost 

- učí se příklady známých vztahů rostlin 

a zdraví člověka s využitím vlastní krea-

tivity 

-  

- uvede, předvede využití okrasných (po-

kojových) rostlin v interiéru 

- pracuje ve skupině a učí se týmové spo-

lupráci 

- seznamuje se s jednoduchými pracovními 

operacemi a postupy 

- dodržuje technologickou kázeň 

               

                                                                     

- učí používá vhodné pracovní pomůcky, 

nástroje a náčiní a osobní ochranné pro-

středky 

- správně zachází s pomůckami, nástroji, 

nářadím a zařízením, včetně jejich údržby 

- uvede, předvede základní způsoby ošet-

řování okrasných dřevin, pokojových 

Pěstitelství 

Základní podmínky pro pěstování 

rostlin, příprava záhonu, typy 

půdy 

Hlavní druhy zeleniny, osivo, 

sadba, příprava osiva, předpěsto-

vání zeleninové sadby, skleníky 

a pařeniště 

Druhy ovocných rostlin, rozmno-

žování a řez ovocných rostlin, 

výživa a hnojení ovocných dře-

vin, škůdci a ochrana ovocných 

dřevin, sklizeň a skladování ovo-

ce 

 

Okrasné rostliny, pěstování vy-

braných okrasných dřevin, květin 

a jejich význam, 

alternativní způsoby pěstování 

rostlin (hydroponie), rozdělení 

a charakteristika okrasných rost-

lin, základy ošetřování pokojo-

vých rostlin,rozmnožování 

okrasných rostlin 

Květiny v exteriéru a interiéru, 

řez, vazba, úprava květin, sušení 

rostlin, výběr rostlin pro sušení, 

jednoduchá vazba, velikonoční 

vazba 

Léčivé rostliny 

Práce pro zlepšení školního pro-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

návštěva výstavy květin FLORA Olo-

mouc 
 

 

 

 

 

 

 

 
exkurze do výrobního podniku SEMO  

Smržice 
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7. ročník - dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

rostlin aj. 

-  

-  

- uvede příklady známých vztahů rostlin 

a zdraví  

- učí se řešit specifické problémy při práci 

ve skupině 

- pracuje s informacemi a odbornými po-

jmy 

- seznamují se s zásadami tvorby prezenta-

ce a práce s programem 

- rozvíjí si kreativní a abstraktní myšlení 

-  

 

středí 

Ochrana rostlin a půdy 

Hygiena, bezpečnostní předpisy, 

první pomoc při úrazu, bezpeč-

nost a ochrana zdraví při práci 

 

 

 

Ochrana pracovního a životního 

prostředí 
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5.11.18 Domácí nauky 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

Vyučovací předmět Domácí nauky vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce a 

přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Je zařazen v učebním plánu jako voli-

telný v 7., 8., nebo 9. ročníku s časovou dotací 1 nebo 2 hodiny týdně s návazností nebo bez 

ní. Žáci si osvojují dovednosti, které mohou využít v praktickém životě. 

 

 

 

Vzdělávání ve volitelném předmětu Domácí nauky směřuje: 

 k získání základních pracovních dovedností a návyků zejména při činnostech v do-

mácnosti, vedení domácnosti apod. 

 k správné volbě a osvojování postupu práce 

 k osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, 

základů organizace a plánování práce a technologické kázně 

 k získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní čin-

nosti a její kvalitě 

 k získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní 

práce 

 k osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profes-

ního zaměření a pro další životní a profesní orientaci 

 

Formy realizace vyučovacího předmětu 

Výuka probíhá ve třídě, případně ve cvičné kuchyňce. Žáci pracují podle daného programu 

individuálním tempem. 
 
Výchovně vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Domácí nauky 
 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k samostatnosti a systematičnosti v učení, k posouzení vlastního pokroku 

a k zodpovědnosti za výsledky své práce ve škole i v životě 

 klademe důraz na pozitivní motivaci žáka 

 používáme vhodné učební pomůcky 

 věnujeme se dovednosti autokorekce chyb 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme 

 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 vedeme žáka ke kreativitě, podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení 
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 motivujeme žáky k samostatnému myšlení a řešení problému a k tomu, aby byl scho-

pen své rozhodnutí obhájit, napomáháme mu hledat další řešení 

 podle možností se snažíme podporovat netradiční způsoby řešení problémů 

 zadáváme úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností a vlastního 

úsudku 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 podporujeme různé formy komunikace k vytváření kvalitní spolupráce s ostatními 

lidmi 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 podporujeme kritiku a sebekritiku 

 podporujeme moderní prostředky v komunikaci díky využití informačních technologií 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky účinně spolupracovat ve skupině, podílet se společně s pedagogy na vy-

tváření pravidel práce v týmu a následnému ovlivnění kvality společné práce 

 společně s žáky se podílíme na utváření příjemné atmosféry, na ohleduplnosti při jed-

nání s druhými lidmi, tím přispíváme k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

 vedeme žáky k respektování zásad diskuse v malé skupině i v debatě celé třídy 

 uplatňujeme individuální přístup k talentovaným žákům, ale i k žákům méně zručným 

 posilujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 učíme respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot; učíme 

vcítit se do situace jiných lidí 

 podporujeme u žáků projevování pozitivních postojů k uměleckým dílům, k ochraně 

kulturního dědictví a ocenění našich tradic 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci; kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme 

 rozvíjíme u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, shromažďová-

ním materiálů 

 kontrolujeme samostatné práce žáků 

 vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel pro práci 

 vedeme žáky k vytváření vhodných pracovních návyků, k volbě vhodných pracovních 

postupů 

 umožňujeme činit rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
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Ročník: 7. - 9. 
 

Očekávané výstupy  
 

 zvládá jednoduché pracovní postupy různých ručních prací a postupy při vaření 

 organizuje a plánuje pracovní činnost 

 ovládá základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu 

 má představu o předpisech a hygienických pravidlech při práci 

 má představu o základních činnostech přípravy pokrmů 

 umí připravit jednoduché pokrmy 

 orientuje se v základním vybavení kuchyně a účelně je využívá 

 orientuje se v základních potřebách pro ruční práce a účelně je využívá 

 orientuje se v základních principech údržby domácnosti 

 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch 

 ovládá úpravu prostředí a aranžování 
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7. - 9. ročník - dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- Připraví si pracoviště a materi-

ál pro ruční práci 

- Seznámí se s jednoduchými 

postupy 

- Pracuje podle slovního, názor-

ného návodu případně podle 

předlohy 

- Volí vhodné pracovní pomůc-

ky, nástroje a náčiní vzhledem 

k použitému materiálu a čin-

nosti 

- Použije různé techniky dle 

konečného výrobku 

- Vytváří jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních a 

netradičních materiálů 

- Využívá při tvořivých činnos-

tech s různým materiálem prv-

ky lidových tradic 

- Udržuje pořádek na pracovním 

místě a dodržuje zásady hygie-

ny a bezpečnosti práce 

- Má znalosti o úklidu bytu, pra-

ní, žehlení, péči o oděvy, ve-

dení domácnosti, bezpečnosti 

doma aj. 

- Ovládá a dodržuje základní 

pravidla stolování a obsluhy u 

stolu 

- Dodržuje pravidla společen-

Ruční šití: 

různé typy stehů - vzorník 

přišívání knoflíků, patentek, háč-

ků, atd. 

obšívání dírek 

 

Drobné opravy oděvů: 

zašívání, aplikace záplat 

látání ponožek 

výměna zipu 

zkracování oděvu 

navlékání gumy, šňurky 

 

Vyšívání: 

různé typy stehů - vzorník 

druhy a využití výšivek 

drobné výšivky 

 

Drhání: 

základní uzly 

využití na výrobky 

 

Háčkování: 

řetízek, krátké a dlouhé sloupky 

drobné výrobky 

 

Pletení: 

začátek pletení 

hladké a obrácené oko, jednoduché 

vzory, bambule 

OSV – seberegulace a sebeorgani-

zace, osobní rozvoj, kultura stolo-

vání a odívání 

PČ – jemná motorika rukou 

RV - zásady správné výživy 

MV - recepty a návody v tisku, 

módní časopisy, televizní a rozhla-

sové pořady 

 

Učivo zůstává stejné, pokud je 

volitelný předmět domácí nauky 

vyučován v 7. nebo 8. Nebo 9. 

ročníku bez návaznosti.  

Pokud je předmět vyučován 

s návazností v 7. - 9. ročníku, bude 

učivo ve vyšších ročnících rozvíjet 

již naučené techniky o více doved-

ností u jednotlivých témat tak, aby 

se neopakovalo. 
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ského chování 

- Umí vkusně a esteticky upravit 

prostředí 

- Má znalosti o výživě člověka a 

o potravě 

- Orientuje se v základním vy-

bavení kuchyně 

- Zvládá základní pracovní po-

stupy v kuchyni 

- Má znalosti o přípravě pokrmů 

- Volí správné pracovní postupy 

- Orientuje se v návodech 

- Umí uvařit jednoduchá jídla 

drobné výrobky 

 

Batika: 

barvou - různé druhy 

savová technika 

výroba trička jednou z technik 

 

Výroba dekoračních předmětů: 

Použití různých aktuálních technik 

(např.dekupage, korálkování, drát-

kování aj. techniky) 

 

Údržba a chod domácnosti: 

úklid bytu 

praní, žehlení, péče o oděvy 

péče o byt a drobné opravy 

vedení domácnosti 

finanční hospodaření v domácnosti 

zdraví a bezpečnost doma 

 

Stolování: 

inventář (příbory, sklenice, talíře, 

aj.) 

aranžování květin 

pravidla společenského chování 

pravidla stolování 

podávání základních pokrmů a 

nápojů 

používání příborů, talířů, skleniček 

a ubrousků 

výroba pozvánek, menu, jmenovek 

prostírání stolu k různým příleži-
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tostem 

 

Vaření:  (dle časových možností) 

zásady správné výživy - výživná 

hodnota 

základní vybavení kuchyně 

kuchařské knihy 

výběr, nákup a skladování potravin 

zásady bezpečnosti při práci v ku-

chyni 

příprava pokrmů 

     předkrmy, polévky, omáčky, 

     saláty, dezerty, hlavní jídla 

     studená kuchyně 

     úpravy za tepla 

     třídění masa a jeho využití 

     moučníky 
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5.11.19 Administrativa 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

Vyučovací předmět Administrativa je zařazen v učebním plánu jako volitelný v 7., 8. nebo v 

9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v počítačové učebně. 

Při výuce je kladen důraz na zvládnutí dovednosti psaní desetiprstovou hmatovou metodou. 

Žáci si osvojují dovednosti, které mohou využít v praktickém životě. 

 

 

 

Vzdělávání ve volitelném předmětu Administrativa směřuje: 

 k ovládání klávesnice PC desetiprstovou hmatovou metodou,  

 k využívání editační funkce textového editoru WORD  

 k formátování dokumentů  

 k používání internetu a elektronické pošty  

 k samostatnému stylizování standardní písemnosti (např. životopis, odvolání, poptáv-

ka, nabídka, objednávka, reklamace, osobní dopisy ...)  

 

Formy realizace vyučovacího předmětu 

Výuka probíhá v počítačové učebně. Žáci pracují podle daného programu individuálním tem-

pem. 
 
Výchovně vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Administrativa 
 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k samostatnosti a systematičnosti v učení, k posouzení vlastního pokroku 

a k zodpovědnosti za výsledky své práce ve škole i v životě 

 učíme využívat vhodných metod, které žákům přiblíží problematiku informačních 

technologií a povedou k vzbuzení jejich zájmu o danou problematiku 

 učíme žáky ovládat informační technologie 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, třídit a používat potřebné informace na internetu  

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 vedeme žáky ke schopnosti najít problém a formulovat jeho podstatu 

 motivujeme žáky k samostatnému myšlení a řešení problému a k tomu, aby byl scho-

pen své rozhodnutí obhájit 

 podle možností se snažíme podporovat netradiční způsoby řešení problémů, např. uži-

tím metody brainstorming 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
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 podporujeme různé formy komunikace k vytváření kvalitní spolupráce s ostatními 

lidmi 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 podporujeme moderní prostředky v komunikaci díky využití informačních technologií 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky účinně spolupracovat ve skupině, podílet se společně s pedagogy na vy-

tváření pravidel práce v týmu a následnému ovlivnění kvality společné práce 

 společně s žáky se podílíme na utváření příjemné atmosféry v týmu, na ohleduplnosti 

při jednání s druhými lidmi, tím přispíváme k upevňování dobrých mezilidských vzta-

hů 

 vedeme žáky k respektování zásad diskuse v malé skupině i v debatě celé třídy 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 učíme respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot; učíme 

vcítit se do situace jiných lidí 

 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí a vedeme žáky k pochopení základních principů a společenských norem 

ve škole i mimo ni 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci; kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme 

 vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou 

 vedeme žáky k vytváření vhodných pracovních návyků, k volbě vhodných pracovních 

postupů 

 umožňujeme činit rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 

 

 

Ročník: 7.  8. nebo 9. 
 

Očekávané výstupy  
 

 ovládá základní funkce a nastavení výukového programu 

 seznamuje se s efektivním ovládáním klávesnice 

 osvojuje si desetiprstovou hmatovou metodu 

 postupně navyšuje přesnost a rychlost psaní všemi deseti 

 dodržuje základy psaní na klávesnici 

 dodržuje zásady hygieny práce na počítači 

 důsledně se řídí pokyny programu, nepodvádí 
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7., 8., 9. ročník - dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- Připraví si pracoviště pro psaní 

na klávesnici počítače   

- Seznámí se s držením rukou na 

klávesnici 

 

 

 

 

 

 

- Píše písmena střední písmenné 

řady 

- Píše písmena horní písmenné 

řady 

- Píše velká písmena 

- Píše písmena dolní písmenné 

řady 

- Používá číslice a početní znač-

ky 

- Opisuje cizojazyčné texty 

- Píše podle diktátu 

- Kontroluje bezchybnost napsa-

ného textu 

- Zvyšuje rychlost opisu 

- Dbá na přesnost psaní 

- Ovládá funkce textového edito-

ru Word 

- Stylizuje písemnosti 

- Upraví dopis podle čs. normy 

Seznámit žáky s programem a in-

formacemi na webové stránce. 

Doporučit domácí instalaci pro-

gramu. 

Vést každého žáka individuálně: 

žák prochází řadou číslovaných 

cvičení v závislosti na píli a talen-

tu. 

U žáků se SVPU pomáhat při čtení 

textu v zadání nového cvičení. 

Žák si vytvoří vlastní profil. 

Píše d, f, j, k, ů, a, l, s 

Píše r, u, e, i, w, o, q, p, t, z, ú 

       ř, á, č, í, š, é, ě, ž, ý 

Ovládá pravý a levý přeřaďovač 

Píše v, c, x, y, b, n, m, čárka, tečka 

 

Píše číslice 0 – 9 a používá ostatní 

znaky na klávesnici 

 

 

   

 

 

 

Upravuje texty (okraje, odstavce, 

písmo,…) 

Čs. norma pro úpravu písemností. 

Jednotná úprava úředních dopisů. 

OSV – seberegulace a sebeorgani-

zace 

PČ – jemná motorika rukou 

ČJ – slohová stylizace textu, 

správný pravopis diktovaného tex-

tu 

D – ukázka historického psacího 

stroje 
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5.11.20 Psaní všemi deseti 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

Vyučovací předmět Psaní všemi deseti je zařazen v učebním plánu jako volitelný v 7., 8., 

nebo 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá v počítačové učebně. 

Při výuce je kladen důraz na zvládnutí dovednosti psaní desetiprstovou hmatovou metodou. 

Žáci si osvojují dovednosti, které mohou využít v praktickém životě. 

 

 

 

Vzdělávání ve volitelném předmětu Psaní všemi deseti směřuje: 

 k ovládání klávesnice PC desetiprstovou hmatovou metodou,  

 k využívání editační funkce textového editoru WORD  

 k používání internetu a elektronické pošty  

 

Formy realizace vyučovacího předmětu 

Výuka probíhá v počítačové učebně. Žáci pracují podle daného programu individuálním tem-

pem. 
 
Výchovně vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Psaní všemi deseti 
 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k samostatnosti a systematičnosti v učení, k posouzení vlastního pokroku 

a k zodpovědnosti za výsledky své práce ve škole i v životě 

 učíme využívat vhodných metod, které žákům přiblíží problematiku informačních 

technologií a povedou k vzbuzení jejich zájmu o danou problematiku 

 učíme žáky ovládat informační technologie 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, třídit a používat potřebné informace na internetu  

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 vedeme žáky ke schopnosti najít problém a formulovat jeho podstatu 

 motivujeme žáky k samostatnému myšlení a řešení problému a k tomu, aby byl scho-

pen své rozhodnutí obhájit 

 podle možností se snažíme podporovat netradiční způsoby řešení problémů, např. uži-

tím metody brainstorming 

 

 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 podporujeme různé formy komunikace k vytváření kvalitní spolupráce s ostatními 

lidmi 
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 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 podporujeme moderní prostředky v komunikaci díky využití informačních technologií 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky účinně spolupracovat ve skupině, podílet se společně s pedagogy na vy-

tváření pravidel práce v týmu a následnému ovlivnění kvality společné práce 

 společně s žáky se podílíme na utváření příjemné atmosféry v týmu, na ohleduplnosti 

při jednání s druhými lidmi, tím přispíváme k upevňování dobrých mezilidských vzta-

hů 

 vedeme žáky k respektování zásad diskuse v malé skupině i v debatě celé třídy 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 učíme respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot; učíme 

vcítit se do situace jiných lidí 

 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí a vedeme žáky k pochopení základních principů a společenských norem 

ve škole i mimo ni 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci; kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme 

 vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou 

 vedeme žáky k vytváření vhodných pracovních návyků, k volbě vhodných pracovních 

postupů 

 umožňujeme činit rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 

 

 

 

Ročník: 7., 8. nebo 9. 
 

Očekávané výstupy  
 

 ovládá základní funkce a nastavení výukového programu 

 seznamuje se s efektivním ovládáním klávesnice 

 osvojuje si desetiprstovou hmatovou metodu 

 postupně navyšuje přesnost a rychlost psaní všemi deseti 

 dodržuje základy psaní na klávesnici 

 dodržuje zásady hygieny práce na počítači 

 důsledně se řídí pokyny programu, nepodvádí 

 

 



716 

7., 8., nebo 9. ročník - dílčí vý-

stupy 

Učivo Průřezová témata Poznámky 

- Připraví si pracoviště pro psaní 

na klávesnici počítače   

- Seznámí se s držením rukou na 

klávesnici 

 

 

 

 

 

 

- Píše písmena střední písmenné 

řady 

- Píše písmena horní písmenné 

řady 

- Píše velká písmena 

- Píše písmena dolní písmenné 

řady 

- Používá číslice a početní znač-

ky 

- Opisuje cizojazyčné texty 

- Píše podle diktátu 

- Kontroluje bezchybnost napsa-

ného textu 

- Zvyšuje rychlost opisu 

- Dbá na přesnost psaní 

 

Seznámit žáky s programem a in-

formacemi na webové stránce. 

Doporučit domácí instalaci pro-

gramu. 

Vést každého žáka individuálně: 

žák prochází řadou číslovaných 

cvičení v závislosti na píli a talen-

tu. 

U žáků se SVPU pomáhat při čtení 

textu v zadání nového cvičení. 

Žák si vytvoří vlastní profil. 

Píše d, f, j, k, ů, a, l, s 

Píše r, u, e, i, w, o, q, p, t, z, ú 

       ř, á, č, í, š, é, ě, ž, ý 

Ovládá pravý a levý přeřaďovač 

Píše v, c, x, y, b, n, m, čárka, tečka 

 

Píše číslice 0 – 9 a používá ostatní 

znaky na klávesnici 

 

 

   

 

 

 

 

OSV – seberegulace a sebeorgani-

zace 

PČ – jemná motorika rukou 

ČJ – slohová stylizace textu, 

správný pravopis diktovaného tex-

tu 

D – ukázka historického psacího 

stroje 
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5.11.21 Dramatická výchova  

 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 

Vyučovací předmět Dramatická výchova je zařazen v učebním plánu jako volitelný                   

v 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.  

 

Vyučovací předmět pracuje se základními výrazovými prostředky divadelního sdělení, kte-

rými jsou lidský hlas a tělo, kultivuje je a směřuje k jejich vědomému používání v procesu 

dramatické a inscenační tvorby i v běžné komunikaci. 

Spolupracuje především s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova, které 

umožňuje žákům vyjadřovat a prezentovat své postoje, přijímat role a zkoumat témata a situa-

ce na základě vlastního jednání. 

 

Součástí hodin je: 

 doplňování učiva zajímavými tématy současnosti 

 sledování současných trendů 

 práce s odbornou literaturou 

 prezentace poznatků z praxe 

 

 

Formy realizace vyučovacího předmětu 

Při výuce používáme metody a formy práce vhodné pro daný věk, schopnosti žáků a odpoví-

dající probíranému učivu. 

Výuka probíhá ve třídě, v odborné učebně. Žáci pracují samostatně nebo ve skupinách.  

 
 
Výchovně vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Dramatická výchova 
 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 vedeme žáky k samostatnosti a systematičnosti v učení, k posouzení vlastního pokroku 

a k zodpovědnosti za výsledky své práce ve škole i v životě 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, třídit a používat potřebné informace v literatuře 

a na internetu  

 pohled na společenské a sociokulturní jevy vytvořené z širších celků pomáháme žá-

kům vytvářet pomocí termínů, znaků a symbolů ve věcných souvislostech 

 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 vedeme žáky ke schopnosti najít problém a formulovat jeho podstatu 

 motivujeme žáky k samostatnému myšlení a řešení problému a k tomu, aby byl scho-

pen své rozhodnutí obhájit 

 podle možností se snažíme podporovat netradiční způsoby řešení problémů, např. uži-

tím metody brainstorming 
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KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 podporujeme různé formy komunikace k vytváření kvalitní spolupráce s ostatními 

lidmi 

 připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a své školy na veřejnosti 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky účinně spolupracovat ve skupině, podílet se společně s pedagogy na vy-

tváření pravidel práce v týmu a následnému ovlivnění kvality společné práce 

 společně s žáky se podílíme na utváření příjemné atmosféry v týmu, na ohleduplnosti 

při jednání s druhými lidmi, tím přispíváme k upevňování dobrých mezilidských vzta-

hů 

 vedeme žáky k respektování zásad diskuse v malé skupině i v debatě celé třídy 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 učíme respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot; učíme 

vcítit se do situace jiných lidí 

 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí a vedeme žáky k pochopení základních principů a společenských norem 

ve škole i mimo ni 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci; kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme 

 pracujeme s učebnicemi, různými učebními texty, se slovníky a encyklopediemi a dal-

šími informačními zdroji  

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profe-

semi – cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání 

a o volbě vhodného dalšího studia 

 umožňujeme činit rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 

 

 

 

Ročník: 9. 
 

Očekávané výstupy  
 

 uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, dodržuje základy hlasové hygieny 

a správného držení těla. 
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 rozvíjí, variuje a opakuje herní situace (samostatně, s partnerem, ve skupině), přijímá 

herní pravidla a tvořivě je rozvíjí. 

 přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu procesu,  

      ve kterém přijímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu  

      a prezentaci jejího výsledku. 

 rozpozná ve vlastní dramatické práci i v dramatickém díle základní prvky dramatu; 

pozná základní dramatické a hudebně dramatické žánry a jejich hlavní znaky. 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- rozvíjí schopnost srozumitelně 

vyjadřovat své myšlenky a po-

city  

- formuluje myšlenky, vyjadřuje 

vlastní názor 

- naslouchá druhým, klade otáz-

ky, rozvíjí smysluplný dialog 

- dále rozšiřuje škálu prostředků 

verbální i nonverbální komuni-

kace, účelně a záměrně je pou-

žívá 

- je schopen vystupovat v diva-

delním představení pro širší 

veřejnost (včetně účasti na 

přehlídkách a tvůrčích dílnách) 

- je schopen pracovat s pravidly 

hry a jejich variacemi a přijí-

mat jejich změny 

- je schopen vytvářet typové 

postavy a přirozeně a pravdivě 

za ně jednat v dramatické situ-

aci 

- je schopen zapojit se do skupi-

nové improvizace a reagovat 

na dané okolnosti 

- navazuje kontakt s druhými a 

zapojuje se do skupinových her 

a činností 

 

- je schopen hodnotit práci sku-

piny a svůj podíl na ní 

Psychosomatické dovednosti – 

práce s dechem, správné tvoření 

hlasu ( šeptání, mluvení nahlas, 

kontrast ), držení těla, verbální i 

neverbální komunikace 

Monolog, skládání a recitace 

Poezie, diskuse 

Relaxační hry, soustředění 

 

 

 

 

Herní dovednosti- vstup do role, 

jevištní postava, strukturace herní 

a jevištní situace. 

Využití zvukových prostředků 

k divadelnímu vyjádření. 

Orientace v prostoru, rytmická 

paměť 

 

 

 

 

 

 

 

Náměty a témata v dramatických 

situacích – jejich nalézání a vyja-

dřování 

 

Práce na postavě – charakter, mo-

Hv 

 

Vv 

 

Čj  

 

MV- tvorba mediálního sdělení, 

práce v realizačním týmu 

 

OSV – poznávání lidí, komunika-

ce, psychohygiena 
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- je schopen přijímat kritiku a 

adekvátně na ni reagovat 

- je schopen nabídnout vlastní 

námět či téma a zdůvodnit či 

obhájit jeho volbu 

- je schopen rozpoznávat ve 

zhlédnutém dramatickém díle 

základní prvky dramatu 

- poznává základní dramatické i 

hudebně dramatické žánry a je-

jich hlavní znaky 

- chápe rozdíly mezi divadelním 

představením a dramatickými 

díly ve filmu, televizi a rozhla-

se 

tivace, vztahy 

Dramatická situace, příběh, drama-

tizace literární předlohy, 

Komunikace s divákem – prezen-

tace, sebereflexe 

Základní stavební prvky dramatu – 

situace, postava, konflikt, vrchol, 

gradace 

Základní dram. žánry – komedie, 

tragedie, drama 

Základní divadelní druhy – čino-

hra, loutkové divadlo, opera, ope-

reta, muzikál, balet, pantomima 

Současná dramatická umění a mé-

dia- divadelní, filmová, rozhlasová 

a multimediální 

Vybrané etapy a typy světového a 

českého divadla 

Výrazné osobnosti české a světové 

dramatické tvorby 
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5.11.22 Literární a filmový seminář 

 
 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučovací předmět Literární a filmový seminář je zařazen v učebním plánu jako volitelný            

v 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.  

 

Vyučovací předmět úzce souvisí s předměty vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komuni-

kace, převážně s předmětem Český jazyk a literatura.  

 

Ve výuce je kladen důraz především na četbu, porozumění a interpretaci textu a filmového 

díla a na komplexní rozšiřování a prohlubování učiva vzdělávacího oboru Český jazyk a lite-

ratura. Je zaměřen na vytváření a rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře. 

 

Vzdělávání ve volitelném předmětu Literární a filmový seminář směřuje: 

 k prohloubení zájmu o literaturu, divadelní a  filmovou tvorbu 

 k rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu 

 k prohlubování estetického cítění 

 k vytváření pozitivního vztahu k národní i světové literární tvorbě 

 k osvojování souvislého, plynulého a srozumitelného vyjadřování 

 k schopnosti porozumět a interpretovat literární a filmové dílo 

 
Formy realizace vyučovacího předmětu Literární a filmový seminář 

Výuka probíhá ve třídě, interaktivní a audiovizuální učebně. Žáci pracují samostatně nebo ve 

skupinách.  

 
 
Výchovně vzdělávací strategie vyučovacího předmětu  
 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, třídit a používat potřebné informace v literatuře 

a na internetu  

 vedeme žáky k práci s textem, kritickému čtení a užívání správné terminologie 

 vedeme žáky k osvojení si základních lit. pojmů a schopnosti diskutovat a zdůvodňo-

vat svůj názor 

 pohled na společenské a sociokulturní jevy vytvořené z širších celků pomáháme žá-

kům vytvářet pomocí termínů, znaků a symbolů ve věcných souvislostech 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 vedeme žáky ke schopnosti najít problém a formulovat jeho podstatu 

 motivujeme žáky k samostatnému myšlení a řešení problému a k tomu, aby byl scho-

pen své rozhodnutí obhájit 
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 podle možností se snažíme podporovat netradiční způsoby řešení problémů, např. uži-

tím metody brainstorming 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 vedeme žáky k výstižnému a kultivovanému ústnímu i písemnému vyjadřování 

 zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat a naslouchat promluvám dru-

hých lidí, vhodně na ně reagovat 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a své školy na veřejnosti 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky účinně spolupracovat ve skupině, podílet se společně s pedagogy na vy-

tváření pravidel práce v týmu a následnému ovlivnění kvality společné práce 

 společně s žáky se podílíme na utváření příjemné atmosféry v týmu, na ohleduplnosti 

při jednání s druhými lidmi, tím přispíváme k upevňování dobrých mezilidských vzta-

hů 

 vedeme žáky k respektování zásad diskuse v malé skupině i v debatě celé třídy 

 simulujeme životní situace, ve kterých se žáci učí sebehodnocení, přijímání kritiky i 

pochvaly, uplatnění zodpovědnosti a tvůrčího přístupu 

  

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků 

 učíme respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot; učíme 

vcítit se do situace jiných lidí 

 na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 

chování lidí a vedeme žáky k pochopení základních principů a společenských norem 

ve škole i mimo ni 

 vedeme žáky k uvědomění si národních tradic, kulturního i historického dědictví, 

k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci; kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme 

 pracujeme s učebnicemi, různými učebními texty, se slovníky a encyklopediemi a dal-

šími informačními zdroji a vedeme žáky k samostatnému zvládnutí práce s texty a 

prameny 

 podporujeme žáky při tvorbě vlastních literárních textů 

 různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými život-

ními situacemi 

 umožňujeme činit rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
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Ročník: 9. 

 

Očekávané výstupy  
 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 

 vyhledává informace v různých typech katalogů v knihovně a dalších informačních 

zdrojích 

 uceleně reprodukuje přečtený text nebo zhlédnutý příběh, jednoduše popisuje struktu-

ru a jazyk lit. či filmového díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového 

představení a názory na umělecké dílo 

 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpra-

cování 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry 

 snaží se rozpoznat základní rysy výrazného individuálního stylu autora 

 rozlišuje literaturu konzumní a hodnotnou, svůj názor doloží argumenty 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- využívá fond školní i městské 

knihovny 

- vyhledává informace v různých 

typech katalogů v knihovně a 

dalších informačních zdrojích 

- vlastními slovy vyjadřuje ob-

sah přečteného textu a jeho 

smysl 

- charakterizuje jednotlivé části 

a jazyk literárního díla 

- stylizuje své názory na přečte-

né lit. dílo, divadelní či filmové 

představení 

- srovnává knižní, filmové či 

divadelní zpracování námětu 

- rozeznává lyrické a epické 

žánry a jejich významné před-

stavitele 

- seznamuje se se základními 

rysy výrazného individuálního 

stylu autora 

- chápe literaturu jako význam-

ného pomocníka při získávání 

životních hodnot 

- zvládá dramatizaci jednodu-

chého textu 

Četba a porozumění čtenému textu 

 

Práce s literárními texty 

 

 

 

 

Tvořivá činnost s literárním textem 

 

Interpretace literárních děl 

 

 

 

 

 

 

Tvorba vlastního textu 

 

 

 

Medailonky spisovatelů 

 

 

Literární aktuality 

 

 

Recitace 

 

Využití ICT, internetu 

 

Spolupráce s knihovnou 

 

MKV – zahraniční literatura 

 

MDV – využívání vlastních 

schopností v týmové práci, školní 

časopis 

 

OSV – vnímání, komunikace jako 

jednoho z životně nejpodstatněj-

ších jevů 

 

OSV – kreativita, cvičení pro roz-

voj základních rysů kreativity 

 

OSV – komunikace 

 

MV - film 

 

VV 

HV 
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5.11.23 Osobnostní a sociální výchova 

 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Předmět se vyučuje v 9. specializované třídě 2 x týdně. Obsahem je rozvoj osobnosti a osob-

nostních rysů. 

 
 
 
KOMPETENCE OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY 

 Vést žáky k sebereflexi, respektu a porozumění v mezilidských vztazích. 

 Pomáhat žákům k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému 

a k druhým. 

 Napomáhat  žákům k zvládání vlastního chování. 

 Umožňovat získat žákům základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací. 

 Přispívat k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni. 

 Rozvíjet u žáků základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti. 

 Utvářet a rozvíjet základní dovednosti pro spolupráci. 

 Podporovat dovednosti žáků a přinášet vědomosti týkající se duševní hygieny. 

 Vést žáky k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci. 

 Přispívat k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování. 

 Napomáhat primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů 

chování. 

 

 

Ročník: 9 

 

Očekávané výstupy  

 
 vede k porozumění sobě samému a druhým 

 napomáhá k zvládání vlastního chování 

 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 

 rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 

 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 

 umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. 

konfliktů) 

 formuje studijní dovednosti 

 podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 

 pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým 

 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

 vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 

 přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 
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 napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů 

chování. 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- žák používá postupy zlepšující 

vlastní soustředění 

- žák rozvíjí smyslové poznávání a cit 

pro rytmus 

- žák používá postupy efektivního 

učení a plánuje své učení  

 

- žák poznává svou osobnost (tempe-

rament, motivaci, schopnosti) 

- žák poznává svůj vztah ke druhým 

lidem  

- žák poznává a rozvíjí vztah k sobě 

samému (identitu, sebeúctu, sebedů-

věru, sebepřijetí) 

 

- žák rozeznává ve svém životě pro-

jevy a užitečnost vůle 

- žák vědomě pracuje se svými emo-

cemi 

- žák zvládá vlastní agresivitu (s oh-

ledem na sebe i na své okolí) 

- žák zvládá trému 

- žák překonává sklony a návyky, 

které mu komplikují život 

- žák uplatňuje vůli při pohybových 

činnostech 

- žák plánuje svůj čas.  

- žák uskutečňuje své životní cíle  

 

- žák rozeznává nežádoucí stres ve 

svém životě a odstraňuje příslušné 

Poznávání 

- percepce, vnímání,   

- sebevzdělávání 

- seberealizace 

 

 

 

Sebepoznání a sebepojetí 

- jak vidím sám sebe 

- jak mě vidí druzí 

- sebereflexe 

- změny v životě jedince 

 

 

 

Seberegulace a sebeorganizace 

- osobnostní růst,  

   rozvoj osobnosti 

- vůle, volní jednání, rozhodování 

- sebeovládání 

- rozvoj organizačních schopností 

- můj životní cíl – plánování,  

  představy 

 

 

 

 

  

Psychohygiena 

- stres, stresová reakce,   

- copingové strategie 

MKV – Lidské vztahy 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

stresory 

- žák provádí relaxační a aktivizační 

cvičení 

- žák nachází radost v těle, pohybu, 

pobytu v přírodě a zdravé životosprá-

vě 

- žák poskytne a vyhledá pomoc při 

osobních problémech 

 

- žák používá základní kreativní po-

stupy 

- žák tvořivě řeší mezilidské situace 

 

 

- žák zná podstatné informace o 

svých spolužácích a umí s nimi ohle-

duplně zacházet 

- žák popisuje odlišnosti spolužáků ve 

třídě a formuluje výhody (přínosy) 

těchto odlišností  

- žák identifikuje zdroje chyb v po-

znávání lidí a jejich vliv na svůj život 

 

 

- žák formuluje a respektuje základní 

pravidla chování ve třídě a ve škole 

- žák projevuje chování podporující 

dobré mezilidské vztahy (žádá, děku-

je, daruje, slaví ..) 

- žák prožívá se svými spolužáky 

situace blízkosti, důvěry a sdílení  

- aktivní a pasivní odpočinek 

- psychika, psychologie 

- krizová intervence,  

   odborná pomoc 

 

 

 

 

Rozvoj kreativity 

- tvořivost v životě jedince 

- kreativita a řešení problémů 

 

 

Interakce mezi lidmi 

- důvěra 

- chyby při posuzování, vnímání  

  druhých 

- individualita 

- co nás spojuje a co nás  

  rozděluje 

 

 

 

 

Mezilidské vztahy 

- chování a jednání ve skupině,  

   mezi lidmi 

- pravidla soužití 

- respekt a tolerance 

- prosociální a asociální chování 

- náročné životní situace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – Lidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – Lidské vztahy  
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- žák prožívá se svými spolužáky 

radost ze společného zvládání nároč-

ných situací 

- žák projevuje respekt k základním 

lidským právům svých spolužáků.  

- žák projevuje respekt ke spolužá-

kům opačného pohlaví (chlapci x 

dívky) 

- žák s respektem komunikuje se spo-

lužáky o svém postoji k lásce, něž-

nostem a sexualitě 

 

- žák rozlišuje projevy respektující a 

nerespektující komunikace 

- žák dodržuje pravidla efektivního 

rozhovoru  

- žák kultivovaně projevuje a prosa-

zuje své názory, potřeby a práva (s 

porozuměním používá vybrané aser-

tivní postupy) 

- žák kultivovaně projevuje, co se mu 

líbí a co se mu nelíbí na chování dru-

hého člověka (poskytuje druhému 

zpětnou vazbu) 

- žák odmítá manipulaci 

- žák kultivovaně zvládá konflikty 

- žák ovládá techniku řeči 

- žák komunikuje věcně správně 

(stručně, jasně, zřetelně, popisným 

jazykem)  

- žák vědomě pracuje s neverbální 

- lidská práva a povinnosti 

- gender role, sexualita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace 

- verbální a neverbální  

   komunikace 

- význam komunikace pro  

   mezilidské vztahy 

- asertivní jednání, kritika 

- rétorika, způsoby vyjadřování  

   v různých situacích, rozhovor,  

   diskuse 

- manipulace 

- konfliktní situace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – Lidské vztahy 

 

MV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

komunikací 

- žák poutavě prezentuje 

- žák moderuje skupinovou diskusi 

 

- žák dodržuje efektivní postup práce 

v týmu 

- žák podporuje týmovou atmosféru 

- žák zvládá nepříjemné a neefektivní 

chování členů týmu 

- žák zvládá situace soutěže a konku-

rence  

 

- žák projevuje pozitivní postoj k ře-

šení problémů, přijímá problémy jako 

výzvu 

- žák používá techniky efektivního 

řešení problémů 

- žák ve složitých situacích zvažuje 

své priority, na základě kterých se 

rozhoduje 

 

- žák reflektuje hodnoty (osobní žeb-

říček hodnot, hodnoty druhých lidí) 

- žák rozpoznává projevy a užitečnost 

etických jevů ve vlastním životě (od-

povědnost, spravedlnost, odvaha ...)  

- žák pečuje o věci, rostliny, zvířata, 

lidi 

- žák odmítá šikanu (rozpoznává pro-

jevy, pojmenovává je a brání jim)  

- žák odmítá závislosti (rozpoznává 

 

 

 

Kooperace a kompetice 

- spolupráce 

- konstruktivní kritika 

- vhodné vyjádření negativních  

   a pozitivních emocí v týmu 

- rozvoj konkurenceschopnosti 

- zvládání neúspěchu 

 

Řešení problémů 

- efektivní řešení problémů 

- deduktivní a induktivní myšlení 

- role kreativity 

- rozhodovací strategie 

- analogie 

 

 

 

Hodnoty, postoje, etika 

- hodnotová orientace 

- praktická etika 

- odpovědnost 

- zdraví a nemoc 

- naučená bezmoc,  

  optimismus a pesimismus 

- jevy negativně ovlivňující  

  zdraví 

- šikana 

- altruismus 

MKV – Lidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – Lidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – Lidské vztahy 

 

EV – Vztah člověka k pro-

středí 
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9. ročník - dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

projevy, pojmenovává je a brání jim)  

- žák identifikuje, které reálné pro-

blémy si zasluhují jeho angažovanost, 

a tyto problémy řeší 

- žák se zodpovědně rozhoduje a jed-

ná v eticky náročných situacích všed-

ního dne  
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5.11.24 Etická výchova 

 
 
 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

 Etická výchova úzce souvisí s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova a 

vzdělávacími oblastmi Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a zdraví a také Člověk a 

svět práce. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokoje-

nosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Nabízí též mož-

nosti rozvoje emocionálních vztahů, osobních postojů a praktických dovedností zaměřených 

na mezilidskou komunikaci a zvládání stresových situací. Etická výchova může napomoci k 

získání dovedností vztahujících se k zdravému duševnímu a sociálnímu životu. 

 

 Předmět Etická výchova je vyučován v 7. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Výuka to-

hoto předmětu probíhá ve třídách, učebnách s interaktivní tabulí, případně tělocvičně. 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, pro-

pojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 

 samostatně pozoruje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich 

závěry pro využití v budoucnosti 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí pro-

blém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob ře-

šení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

 samostatně řeší problémy 

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací 

 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohod-

notnému 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 
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 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 přípa-

dě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska 

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samo-

statný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspoko-

jení a sebeúcty 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot 

 je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ  

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

 

 

 

Ročník: 7. 

 
CÍLE ETICKÉ VÝCHOVY 

 

 Pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dob-

rých vztazích k sobě samému a k dalším lidem a světu. 

 Zaměření se na každodenní verbální a neverbální složku komunikace a rozšíření speci-

fické aplikace jazyka o sociální dovednosti. 

 Sebepoznání, zdravé sebepojetí a seberegulace. 

 Udržení psychického zdraví, psychohygiena. 

 Získávání praktických dovedností při řešení běžných i náročných životních situací. 

 Rozvoj emocionálních vztahů, zpracování negativních emocí. 

 Rozvoj osobních postojů, smyslového vnímání a kreativity. 

 Zdokonalování dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a v různých 

pracovních situacích. 

 

 

Očekávané výstupy  
 

 vede k porozumění sobě samému a druhým  

 napomáhá k zvládání vlastního chování  

 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni  

 rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace 

 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci  

 umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. kon-

fliktů)  

 podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny  

 pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým  

 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci  
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 vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů  

 přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování  
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- rozvíjí pozitivní sebehodnocení 

- vyjmenuje své kladné  

  vlastnosti, které reflektuje na  

  základě objektivních faktů 

- podporuje zdravé sebevědomí  

  a sebedůvěru 

- zná pravidla slušného chování  

  a jednání a umí je používat   

  v různých situacích 

 

- rozvíjí objektivní sebeobraz  

  a obraz druhých lidí 

- snaží se vnímat chyby při  

  posuzování sebe sama i druhých  

  lidí 

- při jednání s druhými lidmi  

  užívá slušného jednání a chování  

- podporuje spolupráci a týmovou  

   práci 

 

- rozvíjí verbální i neverbální  

  komunikaci a snaží se o její  

  kultivaci 

- při řešení konfliktů využívá  

  nenásilné formy řešení 

- zná základy chování  

  ve společnosti 

- využívá kulturních akcí  

  k seberozvoji 

 

 

Důstojnost lidské osoby 

- pozitivní sebehodnocení 

- sebepoznání, sebedůvěra,  

  sebevědomí 

- slušné chování a jednání 

 

 

 

 

 

Osobnost v každém z nás 

- jak vidím sám sebe 

- jak vidím druhé 

- jak mě vidí druzí 

- hraní her a rolí 

- jednání s druhými lidmi 

- rozvoj osobnosti 

 

 

 

Mezilidské vztahy a komunika-

ce 

- vnímání a soustředění 

- spolupráce 

- důvěra v okolní svět 

- komunikace – pravidla    

   komunikace 

   – debata, diskuse, rozhovor 

- konflikty, hádky – řešení  

- společenské chování 

- kultura 

Výchova demokratického obča-

na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova demokratického obča-

na 
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- vysvětlí význam pojmů morálka  

  a etika 

- chápe rozdíl mezi pravdou a lží  

  a odvodí důsledky lživého  

  jednání 

- využívá všech svých schopností  

  a dovedností při řešení problémů 

 

- rozlišuje pozitivní a negativní  

  emoce 

- vysvětlí vliv negativních  

  a pozitivních emocí na jednání  

  a chování člověka 

- chápe význam slova tolerance  

  a vysvětlí její význam pro dobré  

  mezilidské vztahy 

 

- osvojí si techniky asertivního  

   jednání a chování 

- snaží se o sebeovládání  

   a využívá k tomu různé  

   pomáhající metody 

- vysvětlí nebezpečí agresivního 

  jednání a snaží se mu předcházet 

 

- rozvíjí kritické myšlení 

- dává přednost kladným vzorům  

   v rodině i ve společnosti 

- rozlišuje kladné a záporné  

  vlastnosti 

- odvodí důsledky chování podle  

 

Pravda a lež 

- moje desatero 

- morálka a etika 

- příběhy a bajky 

- řešení problémů 

- důsledky lži a podvodu 

 

 

Interpersonální a sociální empa-

tie 

- emoce 

- porozumění druhým 

- práce s negativními emocemi 

- tolerance 

 

 

 

Asertivita 

- sebeovládání 

- seberealizace 

- zvládání agresivity  

   a soutěživosti 

 

 

 

Reálné a zobrazené vzory 

- vliv médií na naše uvažování 

- rodinné a blízké vzory 

- idoly 

- kladné a záporné vlastnosti 

 

 

Výchova demokratického obča-

na 

 

Multikulturní výchova 

 

 

 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních sou-

vislostech 

 

Multikulturní výchova 

 

 

 

 

Výchova demokratického obča-

na 

 

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova 
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   negativních vzorů 

 

- při řešení problémů hledá  

   tvořivě různá řešení 

- snaží se rozvíjet kreativitu  

 

 

 

- umí požádat o pomoc a také  

  pomoc nabídnout 

- chápe význam spolupráce a její  

   potřeby při řešení některých  

   úkolů 

- uvědomuje si svou potřebnost  

   a nutnost poskytnout pomoc  

   v některých situacích 

 

 

- vysvětlí pojem solidarita 

- popíše některé sociální problémy 

- uvědomuje si svá práva 

- uvědomuje si své povinnosti 

- vysvětlí spojení práv  

   s povinnostmi 

 

 

Kreativita a iniciativa 

- tvořivost při řešení problémů 

- rozvoj tvořivosti => rozvoj  

  osobnosti 

- umění rozhodnout se 

 

Prosociální chování v osobních 

vztazích 

- pomoc, darování, dělení se 

- spolupráce 

- přátelství 

- pomoc druhým, pomoc  

  v domácnosti 

- když potřebuji pomoc => umění  

  požádat o pomoc 

 

Prosociální chování ve veřejném 

životě 

- solidarita 

- sociální problémy 

- musím, můžu, nesmím => má  

   práva a mé povinnosti 

- listina základních práv a svobod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova demokratického obča-

na 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova demokratického obča-

na 

 

Multikulturní výchova 
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5.11.25 Mediální výchova 

 
 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Mediální výchova navazuje především na vzdělávací oblast Člověk a společnost, ovšem pro-

líná se všemi vzdělávacími oblastmi, jelikož zahrnuje poznatky a dovednosti potřebné pro 

rozvoj kritického myšlení a umění komunikace. Mediální výchova má vybavit žáka základní 

úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků 

o fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře fungování), jed-

nak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do 

mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit 

jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Dále jde o rozvoj pracovních 

kompetencí při tvorbě vlastního mediálního sdělení a aktivní práci s médii. 

 

 Předmět Mediální výchova je vyučován v 8. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Výuka 

tohoto předmětu probíhá převážně v počítačové učebně, učebnách s interaktivní tabulí, dále 

ve třídě i venkovních prostorách. 

 

 

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 

 uvádí věci do souvislostí 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odliš-

né znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řeše-

ní, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpo-

vědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 účinně spolupracuje ve skupině 
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 respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 

 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje smysl 

pro kulturu a tvořivost 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravi-

dla, plní povinnosti a závazky, adaptuje 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 

 

 

 

CÍLE MEDIÁLNÍ VÝCHOVY 

 Získat a uplatnit základní poznatky o fungování a roli médií ve společnosti. 

 Poučeně a aktivně se zapojit do mediální komunikace. 

 Orientovat se v nabídce mediálních produktů.  

 Získat kritický odstup od médií. 

 Využívat potenciál médií jako zdroje informací, vzdělávání i naplnění volného času. 

 

 

Ročník 8.: 

 

Očekávané výstupy  

 
 úspěšně a samostatně se zapojuje do mediální komunikace  

 rozvíjí schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu 

od nich  

 učí se využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění vol-

ného času  

 snaží se o pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů  

 vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. 

zpravodajských)  

 umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v de-

mokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu)  

 vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě)  

 kriticky uvažuje nad rozeznáváním platnosti a významu argumentů ve veřejné komu-

nikaci  

 rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného 

a mluveného textu  

 přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci 

 přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu  
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 rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních 

sdělení  

 rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména 

o menšinách) i jednotlivci  

 napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpo-

vědnosti za způsob jeho formulování a prezentace 
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8. ročník - dílčí výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky 

- využívá médií jako zdroje    in-

formací a naplnění volného času, 

vytváří si představu o roli médií v 

každodenním životě regionu, v 

klíčových společenských situacích 

a v demokratické společnosti  

- využívá mediálních služeb k 

získání informací, ověřuje pravdi-

vost informací z masmédií  

- vnímá různé typy psaných a 

mluvených jazykových prostřed-

ků, vybírá vhodné tvary pro různé 

komunikativní styly  

- rozlišuje mezi bulvární a vý-

znamnou mediální informací, vy-

hodnocuje obsah a věrohodnost  

- rozšiřuje si znalosti o současném 

dění, vhodně argumentuje, zapo-

juje se do diskusí  

- rozlišuje realitu od fikce, zaují-

má vlastní postoj a názor k pří-

slušné problematice 

- srovnává získané údaje z reklam 

s praktickými zkušenostmi a teo-

Média ve společnosti 

 fungování médií ve 

společnosti, druhy médií 

 vliv médií ve společnosti 

 rozvoj mediálního průmyslu 

 tištěná média 

 média v běžném životě 

 kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální sdělení a realita 

 interpretace vztahu 

mediálního sdělení a reality 

 stavba mediálních sdělení 

 vnímání autora mediálních 

sdělení 

Výchova demokratického občana 

Výchova občana v evropských 

a globálních souvislostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova demokratického občana 
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retickými znalostmi  

- aktivně sleduje zpravodajství a 

sestavuje vlastní  

- rozlišuje důležité informace od 

méně podstatných  

- pracuje aktivně s denním tiskem 

 

- seznamuje se s osobní i oficiální 

www tvorbou různých autorů či 

skupin, vnímá stylizační rozdíl-

nost, srovnává kvality daných 

sdělení, obohacuje svou slovní 

zásobu a své znalosti studiem 

internetových děl  

- rozeznává manipulativní chová-

ní v oblasti komunikace  

- při vyhledávání na internetu 

hodnotí, srovnává fakta, rozlišuje 

podstatné od nepodstatného, data 

ověřuje pomocí různých věrohod-

ných zdrojů, dbá na správnost a 

přesnost získaných i vytvářených 

dat  

- seznamuje se s internetovým 

 reklama 

 vliv reklamy na rozhodování 

lidí 

 klamavá reklama 

 sebeprosazení, asertivita, 

korektní jednání 

 legislativa 

 rozbor reklamy 

 tvorba vlastní reklamy, využití 

vhodných prostředků 

 

Práce s internetem 

 webové prohlížeče 

 informace umisťované na 

internet 

 komunikace přes internet: 

chat, e-mail, skype, facebook 

 kyberšikana 

 netolismus (virtuální drogy) a 

patologické hráčství 

(gambling) 

 cenzura 

 vyhledávání informací, 

podstatné informace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Výchova demokratického občana 

Výchova občana v evropských a 

globálních souvislostech 
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zpravodajstvím, reklamními prv-

ky, rozvíjí schopnost analytického 

přístupu k mediálním obsahům a 

kritický odstup od nich  

- chápe význam Internetu v životě 

jedince, organizací, uvědomuje si 

celosvětovou provázanost a důle-

žitost tohoto média 

- rozlišuje nebezpečné vlivy na 

vlastní názor v medializovaném 

sdělení 

- přebírá odpovědnost za práci 

svou i za práci kolektivu, odhadu-

je a rozděluje si čas do jednotli-

vých etap 

- volí při mluveném i psaném pro-

jevu vhodné výrazové prostředky, 

svým projevem zaujme čtenáře a 

posluchače  

- zpracovává vlastní dokumenty 

 

- řeší zákonitosti výběru a užití 

písma, vnímá jeho sdělovací, vý-

razovou a estetickou funkci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto – příběh 

 komiksy, ukázky 

 tvorba vlastního foto-příběhu 

 výběr tématu 

 náčrtek, návrh, představa 

 výběr místa focení 

 základy práce s digitálním 

fotoaparátem 

 realizace focení + výběr 

vhodných fotek 

 stříhání, sestavení foto-

příběhu 

 komentář příběhu, děj 

 kompletace 

 

Prezentace – PowerPoint 

 základy práce s PowerPointem 

Osobnostní a sociální výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální výchova 
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- vybírá vhodné výrazové pro-

středky a sestavuje věcně správná 

a komunikačně (společensky i 

situačně) vhodná sdělení k dané 

běžné životní situaci  

- využívá dostupných technolo-

gických zařízení PC, učí se s nimi 

zacházet a teoreticky se seznamu-

je s dalšími technologiemi v rámci 

ICT 

- vnímá hudebně zaměřené pořady 

jako zdroj informací a kvalitní 

zábavy 

- rozlišuje podobu hudby vážné a 

populární, vnímá vliv médií na 

kulturu 

- zapojuje se do mediální komu-

nikace, chápe význam médií jako 

zdroje informací, kvalitní zábavy 

a naplnění volného času  

 úprava textu, vkládání 

obrázků 

 speciální efekty, gify 

 témata pro vlastní prezentaci 

 využití vlastních fotografií 

 zpracování vlastní prezentace 

ke zvolenému tématu 

=> využití: vyhledávání in-

formací na internetu a v tiště-

ných médiích, knihy, vlastní 

fotografie, kritické vyhodno-

cování zjišťovaných informací 

 

Tvorba krátkého filmu (pro-

gram Windows Movie Maker) 

 základy práce s programem 

Windows MovieMaker 

 obraz a zvuk 

 střih a skladba filmu 

 práce v realizačním týmu 

 výběr tématu, využití 

fotografií, obrázky z internetu 

 tvorba vlastního krátkého 

filmu ve skupinách 
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5.12 Nepovinné předměty 

 

5.12.1 Hudební seminář 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

     Vzdělávací obsah je rozdělen do 3 složek: vokální činnosti, instrumentální činnosti a 

činnosti hudebně-pohybové. 

 Vzdělávací obsah těchto složek se vzájemně prolíná a v konečné podobě tvoří komplexní 

celek. Porozumění hudebnímu umění, aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání 

jako prostředku komunikace. 

Ve vokálních činnostech je hlavním cílem práce s hlasem, rozvíjení pěveckého a mluveného 

projevu, rozšiřování hlasového rozsahu a rozvíjení  hudebního sluchu a představivosti, rozví-

jení správných pěveckých návyků. 

V instrumentálních činnostech se žáci seznamují s hrou na hudební nástroje v rámci svých 

možností a vyjadřování hudebních i  nehudebních představ pomocí hudebního nástroje.  

V hudebně-pohybových činnostech jde o pohybové vyjádření hudby, reakce na znějící hud-

bu a pohybový doprovod znějící hudby, tance a gesta. 

 

Organizační vymezení – vystoupení pro veřejnost při akcích školy a města; návštěvy a vy-

stoupení v MŠ, pěvecké soutěže, vystoupení na Akademii. 

 

     Výuka probíhá v odborné učebně Hv, kde využíváme materiálního vybavení hudebními 

nástroji, přehrávači, interaktivní tabule. Dále probíhá výuka mimo učebnu - k hudebně - po-

hybovým činnostem využíváme tělocvičny školy. 

     Do Hudebního semináře jsou zařazena průřezová témata:  

Osobnostní a sociální výchova, Environmentální a Mediální výchova, Multikulturní výcho-

va. 

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  
 

Vzdělávání v oblasti směřuje k :  

 pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako 

nezbytného prostředku komunikace  

 k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření  hierarchie 

hodnot 

 spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání umě-

leckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu 

k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti 

 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu k světu, 

k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionální-

ho života 
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Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Hudební seminář 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 podporujeme samostatnost a aktivní dovednosti žáků v oblasti hudebního sluchu, 

zpěvních dovedností  

 vedeme žáky ke kultivaci své hudebnosti v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, 

smyslu pro rytmus 

 uplatňujeme individuální přístup k žákům 

 učíme trpělivosti, povzbuzujeme žáky v jejich aktivitách 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

 podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení hudebního vyjadřování 

 ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci posuzují hudební 

dění, učíme žáky vyhledávat informace vhodné k vytváření názorů v  současném hu-

debním světě 

 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 klademe důraz na kulturní úroveň komunikace 

 projevovat toleranci v hudbě a k hudebnímu projevu druhých 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ 

    

 učíme žáky podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti 

a úcty; přispívat k utváření dobrých mezilidských vztahů  

 vedeme k pochopení emocionálního působení hudby a jejím vlivem k vytváření mostů 

mezi lidmi 

 

KOMPETENCE OBČANSKÁ 

 

 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich hudebním proje-

vům 

 jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k aktivním hudebním činnostem 

 vedeme žáky k správnému zacházení s dostupnými hudebními nástroji 

 pomáháme hudebně nadaným žákům ve volbě vhodného povolání, ve kterém svůj ta-

lent mohou uplatnit 
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Očekávané výstupy            
 

 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu 

v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jedno-

hlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého 

 orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na zá-

kladě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje 

 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 

schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 
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1.- 9. ročník dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

 VOKÁLNÍ ČINNOST   
- zpívá přiměřeně svým schopnostem jed-

nohlasně a dvojhlasně v durových i 

mollových tóninách, kánon 

- ve sboru zpaměti zazpívá lidové písně, 

písně umělé a vánoční koledy 

- umí zadržet dech, pomalu a dlouze vyde-

chovat při zpěvu, volí správné místo pro 

nádech v písni 

- artikuluje slova v písni včetně koncových 

souhlásek 

- transponuje slyšené hluboké nebo vysoké 

tóny do zpěvní polohy 

- zazpívá staccato, legato, váže tóny 

- provede melodizaci a rytmizaci textů, 

vytleskává rytmus, obmění hudební mo-

dely 

- orientuje se v notovém záznamu písně  

 

Pěvecký projev (jednohlas, 

dvojhlas, kánon, písně lidové, 

umělé starší moderní, oblast po-

pulární hudby) 

Pěvecké dýchání – prodlužování 

výdechu, nádech mezi frázemi 

Správná a výrazná artikulace slov 

v písních, tichá deklamace textu, 

znělost koncových souhlásek 

Hudební hry : ozvěna, otázka-

odpověď, hudební hádanky, ja-

zykolamy, šeptanda, playback, 

brumendo 

 

VDO – Občan, občanská 

společnost a stát – schop-

nost aktivně naslouchat 

písním, empatické cítění 

EV – Lidské aktivity - stará 

řemesla, poznávání hodnot 

lidské práce v písních 

OSV – Osobnostní rozvoj-

cvičení poznávání, zapama-

tování si textu 

- Mezilidské vztahy-

vzájemná spolupráce při 

hudebních činnostech, do-

vednost vcítit se v písních   

MKV - Lidské vztahy - 

rozvoj spolupráce mezi 

žáky a aktivní podílení při 

hudebních činnostech 

 

 

 INSTRUMENTÁLNÍ ČIN-

NOST 

  

- používá Orffovy hudební nástroje 

na přiměřené úrovni 

- doprovodí sbor na rytmické hudební ná-

stroje – drumbeny, africké djembe bubny, 

samozvučné nástroje – kabasa, triangl, 

prstové činelky 

- dle svých schopností doprovodí sbor i 

sóla na melodický hudební nástroj – kyta-

ra, elektronické klávesy, flétna 

Hra na jednoduché Orffovy 

nástroje jako doprovod k písním 

nebo jako vyjádření vlastních 

hudebních představ; 

Hra na melodické hudební ná-

stroje 

Záznam instrumentální melodie 
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1.- 9. ročník dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

  HUDEBNÉ POHYBOVÉ 

ČINNOSTI 

  

- předvede jednoduché taneční kroky, tan-

ce 

 

Taktování na čtyři doby 

Kultivované pohyby odvozené 

z rytmické složky populární hud-

by,  

Jednoduché lidové tance (polka, 

valčík, mazurka) 

Pohybové vyjádření hudby  

OSV – Psychohygiena -

 znázornění pohybu, hudba 

jako uklidňující prostředek, 

podporuje vnímavost, city 

a vůli 

- Komunikace - spojení 

pohybu a rytmu 
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5.12.2 Globe  

 

 

Charakteristika předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Předmět seminář z přírodovědných předmětů je vyučován v 6. Ročníku jednu hodiny týdně 

jako samostatný nepovinný předmět: 

  

 

Vzdělávání v předmětu Seminář Globe: 

 

 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny 

 poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům 

 umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí 

na sebe a ovlivňují se 

 podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

 učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě 

 vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody  a lidskou činností, závis-

losti člověka na přírodních zdrojích 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

 frontální výuka  s demonstračními pomůckami 

 skupinová práce  (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury) 

 přírodovědné vycházky s pozorováním 

 projekty  

 

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žá-

ka závazné. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Seminář Globe 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

 učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů 

 učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat, třídit a používat potřebné informace 

 umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky, vyvozovat zá-

věry a činnosti správně zdokumentovat 

 uplatňujeme individuální přístup k žákovi 

 motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost 

z učení, využíváme především pozitivní motivaci 

 učíme trpělivosti a odpovědnosti 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
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 vytváříme podmínky pro rozvoj samostatnosti i týmové spolupráce při řešení problé-

mů 

 učíme chápat vzájemné souvislosti a zákonitosti přírodních dějů 

 učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života 

 rozvíjíme schopnost objevovat, formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

 podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problé-

mů 

 průběžně sledujeme, jak žáci prakticky zvládají řešení problémů 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 

 vedeme žáky k přesnému vyjadřování a logické argumentaci 

 učíme žáky stručně a přehledně sdělovat  postup i výsledky svých pozorování a expe-

rimentů 

 vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argu-

menty 

 učíme žáky prezentovat své názory a myšlenky 

 podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 

 učíme žáky pracovat v týmech, vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní 

spolupráce 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci  týmu, svoji práci v týmu i práci ost. členů 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cí-

le 

 podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolek-

tivů 

 učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky a mezi 

žáky a učiteli 

 důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli 

 důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

 vedeme žáky k poznání možností rozvoje i zneužití biologie 

 vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví a za zachování životního prostředí 

 netolerujeme a odmítáme sociálně patologické projevy chování žáků (drogy, šikana, 

kriminální chování, rasismus, xenofobie a nacionalismus) 

 netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

 učíme žáky správně jednat v různých mimořádných, život ohrožujících situacích 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potře-

bují 

 důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (manipulace s přírodninami) 

a dodržování stanovených pracovních postupů 
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KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

 učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování a získaná data zpra-

covávat a vyhodnocovat 

 v rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technolo-

gie, postupy, pomůcky a techniku 

 podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu 

 seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a důsledně vy-

žadujeme jejich dodržování 

 vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků 

 

 

Ročník: 6. 

 

Očekávané výstupy 
 

METEOROLOGIE 

 

 pracuje s maximo-minimálním a digitálním teploměrem  

 pracuje s určovacími klíči 

 pracuje se srážkoměrem, dokáže změřit množství kapalných i pevných srážek 

 chápe souvislosti mezi pH srážek a stupněm jejich znečištění 

 dokáže určit druhy oblačnosti 

 rozlišuje hlavní druhy mraků s využitím atlasů 

 

HYDROLOGIE 

 

 pracuje s trubicí na měření průhlednosti vody 

 pracuje s hydrologickým teploměrem 

 dokáže posoudit úroveň znečištění vodního toku a navrhnout opatření ke zlepšení 

 

BIOMETRIE 

 

 dokáže vyměřit pixel a chápe jeho význam pro další měření 

 rozlišuje pojem korunový zápoj a bylinný pokryv 

 dokáže provádět jednoduchá fenologická pozorování 
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6. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- pracuje s přístroji meteorologické budky 

- zvládá měření teploty maximo-

minimálním teploměrem 

- umí měřit teplotu a vlhkost vzduchu digi-

tálním teploměrem 

- rozlišuje druhy oblačnosti 

- zvládá způsob měření oblačnosti 

- rozlišuje hlavní druhy mraků 

- pracuje se srážkoměrem a odměrným 

válcem 

- umí změřit kapalné a pevné srážky 

- vyhodnocuje a porovnává závěry měření  

Meteorologie 

Meteorologická budka 

Měření teploty vzduchu 

Měření oblačnosti, poznávání 

hlavních druhů mraků 

Kapalné a pevné srážky 

PH srážek 
 

  

- umí změřit teplotu, průhlednost a pH vo-

dy 

- zná hlavní zdroje znečišťování vody  

- dokáže rozlišit hlavní druhy vodních or-

ganismů 

Hydrologie 

Měření teploty vody, průhlednos-

ti a pH 

Znečištění vody 

Vodní organismy 

  

- rozlišuje pojem pixel, korunový zápoj 

a bylinný pokryv 

- zvládá praktické vyměření pixelu 

v přírodě 

- zvládá techniku měření korunového zá-

poje 

- zvládá jednoduché pozorování fenologic-

kých změn 

Biometrie 

Dálkový průzkum Země 

Pixel a jeho význam 

Korunový zápoj a bylinný pokryv 
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5.12.3 Anglický jazyk – 2.ročník 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Nepovinný vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně. Výuka probíhá ve třídách nebo v jazykových učebnách s multimediálním za-

řízením.  

Důraz je kladen na základní komunikační schopnosti, poslech, čtení a jednoduché seznámení s psaním slov, pochopení zvyků jiných kultur. 

Cílem výuky předmětu je prvotní seznámení s cizím jazykem, porozumění jednoduchým tématům, schopnost  jednoduché konverzace, zvlád-

nutí základní slovní zásoby daných témat, získání kladného vztahu k výuce cizího jazyka v dalších ročnících. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Anglický jazyk pro I. stupeň 

se shodují s vymezením kompetencí ve výuce cizího jazyka 

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- pozdraví a představí se 

- odpovídá na jednoduché otázky 

- označí základní barvy 

- zná čísla od 0 - 10 

- seznamuje se s anglickou abecedou,   

hláskuje, seznamuje se pasivně 

s fonetickými znaky 

Abeceda 

Zvířata 

Pozdravy 

 

 

Slovní zásoba – škola 

Barvy 

EGM – Srovnání zvyků 

a tradic 

MKV – multikulturalita 

-význam angličtiny jako 

prostředku nadnárodní ko-

munikace 

OSV – komunikace, řeč 

Mezipředmětové vztahy – čísla od 0-10 

Dramatická a hudební výchova - písnič-

ky, básničky, hry  

Člověk a svět práce - vlastní výrobky 

dětí 

ČJ - respektování základních komuni-

kačních pravidel 
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2. ročník – dílčí výstupy Učivo  Průřezová témata Poznámky 

- pracuje se slovní zásobou, rozlišuje gra-

fickou a zvukovou podobu slova 

- seznamuje se se slovesy to be, to have, 

v otázce i v odpovědi 

- poznává slovní zásobu – zvířata, věci ve 

škole (dokáže říct, co vidí pomocí to je – 

this is), 

- zná základní slovní zásobu – jídlo 

- seznamuje se slovní zásobou částí obliče-

je, dokáže říct, jakou má barvu vlasů 

- seznamuje se základními přídavnými 

jmény 

- seznamuje se se slovní zásobou zahrnují-

cí pokoje v domě 

- dokáže základní slovní zásobou říct, jaké 

je počasí 

- zpívá písničky, říká básničky 

 

Přídavná jména  

 

Slovní zásoba – jídlo 

I like/ I don´t like 

Čísla od 0 – 10 

 

 

Slovní zásoba – family 

 

Slovní zásoba – části obličeje a 

vlasy 

 

 

Slovní zásoba – můj dům ( poko-

je v domě) 

 

Summertime – základní slovní 

zásoba oblečení 

Počasí  

 

Playtime – základní slovní záso-

ba  

 

 

zvuků a slov, porovnávání 

a naslouchání 
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

 

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi (i jeho rodičům) zpětnou vazbu, prostřednictvím níž 

jsou předávány informace o tom, jak danou problematiku žák zvládá, jak dovede zacházet 

s tím, co se naučil, zda volí efektivní způsoby učení, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje, 

kde má rezervy. Současně by měl být žák hodnocením motivován k dalšímu učení.  
 

Pravidla pro hodnocení žáka:  
Pravidla hodnocení žáků vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a z Vyhlášky č. 48/2005 Sb., v pozdějším 

znění vyhl.256/2012 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky a jsou nedílnou součástí školního řádu. 
 

Obecné zásady: 

Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost, 

objektivitu a pedagogický takt vůči žákovi. Zejména neklasifikuje žáky hned po jejich 

návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, žáci nemusí dopisovat do se-

šitů 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 učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudová-

ní celé třídě není přípustné. 

 Před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití 

učiva. 

 Prověřování znalostí se provádí až po dostatečném procvičení učiva. 

 Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí 

podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani objektivnímu. 

 Učitel je povinen oznámit žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodnit 

a poukázat na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. Po ústním 

zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek ihned, výsledky hodnocení písemných prací 

a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 10 dnů po jejich dokončení. 

Při hodnocení klade učitel důraz i na žákovo sebehodnocení.  

 Kontrolní písemné práce a další druhy rozsáhlejších zkoušek rozvrhne učitel rovno-

měrně na celý školní rok tak, aby se nenahromadily v určitých obdobích. Termín pro-

konzultuje s třídním učitelem, koordinaci zajišťuje třídní učitel. V jednom dni mohou 

žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.Takové práce jsou oznámeny žá-

kům předem a ostatní vyučující jsou informováni zápisem do třídní knihy. 

 Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vy-

učující 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 po dobu dalšího školního 

roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání 

ve škole také rodičům. 

 Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci, a to průkazným způso-

bem tak, aby mohl vždy doložit správnost klasifikace i způsob získání známky a kdy-

koliv informovat  zákonné zástupce žáka, vedení školy a třídního učitele. V případě 
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dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikační-

ho období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 

 Při dlouhodobějším pobytu žáka v zařízeních, která rovněž zajišťují jeho vzdělávání, 

je učitel povinen respektovat známky, které žák v tomto zařízení získal a zahrnout je 

do celkové klasifikace. 

 V případě negativního hodnocení poskytne žákovi možnost pro dosažení úspěšnějšího 

hodnocení, pokud  negativní hodnocení žáka není způsobeno dlouhodobým nebo opa-

kovaným neplněním základních školních povinností. 

 Učitel bere při hodnocení zřetel na zaměření a cíle skupin předmětů s převahou teore-

tického zaměření, předmětů s převahou praktických činností a předmětů s převahou 

výchovného  a uměleckého zaměření. 

 Žáci jsou hodnoceni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu 

příslušné třídy. 

 V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační ob-

dobí příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 

 Předmětem hodnocení jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacím předmětu  

v souladu se vzdělávacím programem školy nebo s individuálním plánem. Chování 

žáka se  hodnotí zvlášť a nesmí ovlivnit hodnocení ve vyučovacích předmětech. 

 Při celkovém hodnocení přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka, k případnému 

postižení a zdravotnímu stavu i k případné indispozici, která by mohla vést 

k zakolísání v učebních výkonech. 

 Celkové hodnocení za klasifikační období se neurčuje na základě aritmetického prů-

měru vypočítaného z dílčích hodnocení (známek). 

 Do celkového hodnocení v daném předmětu mohou být zahrnuty mimořádné výsled-

ky, kterých žák dosáhl v olympiádách, soutěžích a dalších aktivitách. 

 Problémy a skutečnosti týkající se hodnocení a klasifikace a vyžadující zvláštní zřetel 

projednají učitelé s ředitelem školy nebo s pověřeným zástupcem ředitele, popřípadě 

je přednesou na pedagogické radě. Učitelé zvolí takovou formu, aby nedošlo při řešení 

k nebezpečí z prodlení.  

 Případné zaostávání žáků v učení a problémy v jejich chování a prospěchu se projed-

návají na pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.  Třídní učitel 

sdělí výsledky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka i žákovi. 

 Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, 

určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka 

mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců pro skončení prvního pololetí. 

 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.  

 V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmě-

tu bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

 Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé pří-

slušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví  

návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 

 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 si o to zákonní zástupci žáka požádají. 

 Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůz-

kách nebo konzultačních hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří 
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se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individu-

ální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze 

zástupcům žáka, nikoli veřejně. 

 Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, na niž žák přechází, 

dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifi-

kační období. 

 Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní po-

vinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení 

základní škola, v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů 

nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení 

výsledků vzdělávání žáka druhou školou. 

 Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující 

s doporučením pedagog.psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hod-

nocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních 

jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě. 

 U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodno-

cení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

 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 té-

to školy nebo zákonného zástupce žáka.  
 

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 

 
 Podklady pro hodnocení získává učitel zejména: soustavným  diagnostickým 

pozorováním žáků, sledováním výkonů žáka  a jeho připravenosti  na vyučování, 

různými způsoby prověřování vědomostí, dovedností a návyků (praktické, pohybové, 

grafické, ústní, testy, písemné), kontrolními písemnými pracemi z učiva za delší 

období (čtvrtletní práce) přesahujícími 30 minut, analýzou výsledků různých činností 

žáků, konzultacemi s ostatními učiteli, vychovateli, popřípadě pracovníky speciálně 

pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny. 

 

 Žák 1. 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. Výjimku tvoří vědomosti 

nutné k zvládnutí zkoušeného učiva. 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. 

 

Další podmínky pro získávání podkladů 

Při získávání podkladů pro klasifikaci jsou využívány tyto základní formy: 

 ústní zkoušení, písemné zkoušení a testy, povinné písemné práce, zadávání 

praktických úkolů, grafický a estetický projev, zadávání úkolů a samostatné práce při 

získávání a zpracovávání informací 

 během získávání podkladů pro klasifikaci musí učitel brát zřetel na okamžitý 

zdravotní a psychický stav dítěte a na prokázané vývojové poruchy učení 
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 Zásady pro ústní zkoušení: za ústní zkoušení je považováno buď rozsáhlejší prověření 

znalostí před celou třídou nebo posouzení několika dílčích odpovědí v lavici; ústní 

zkoušení musí probíhat před ostatními spolužáky, rozsah a délka ústního zkoušení 

musí odpovídat věku a individuálním zvláštnostem žáka, ústní zkoušení nesmí zabírat 

převážnou část vyučovací hodiny a nesmí být na úkor efektivnosti vyučovací hodiny. 

 

Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou 

teoretického zaměření 
 

 Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné před-

měty a matematika. 

 Při klasifikaci výsledků vzdělávání se posuzuje zejména:  

 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů 

 kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motoric-

ké činnosti  

 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a prak-

tických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí 

 kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost 

 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim 

 přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního i písemného projevu 

 kvalita výsledků činností 

 osvojení účinných metod samostatného studia 
 

Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných 

předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení 

následujícími stupni prospěchu podle těchto kritérií: 
 

 

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 teoretic-

kých 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. Samostat-

ně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a doved-

nosti 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. Při práci s informacemi má drobné 
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problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze 

drobnou podporu nebo pomoc. 
 

Stupeň 3 (dobrý) 

 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních 

a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za po-

moci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretic-

kých a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů 

a zákonitostí podle podnětu učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho 

logice se vyskytují chyby.V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přes-

nosti 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 návo-

du učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, jak při jejich získávání a třídění, tak 

zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu a pomoc. 
 

Stupeň 4 (dostatečný) 

 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné meze-

ry. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový 

a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretic-

kých 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 výstiž-

nosti.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. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často je 

nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu  nebo pomoc 

ostatních.  
 

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 teoretic-

kých a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a  hodnocení jevů 

a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostat-

nost 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. Nedovede pracovat s informacemi, má pro-

blémy s jejich vyhledáváním. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes jejich pomoc a pod-

poru.  
 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření: 

 

Převahu praktické činnosti mají na základní škole pracovní činnosti, základy techniky, se-

mináře s praktickým zaměřením. 

Při klasifikaci v těchto předmětech se hodnotí:  
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vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem 

osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce 

využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech 

aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, kvalita výsledků 

činností, organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti 

dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí 

hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci 

obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel 
 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
 

Stupeň 1 (výborný) 
 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým čin-

nostem. 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 pra-

coviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a o 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 pře-

konává vyskytující se překážky. 
 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
 

Žák projevuje kladný vtah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Sa-

mostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktic-

ké činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně v postupech a způsobech práce se nevy-

skytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje 

vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje 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 pracovním činnostem s menšími 

výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje ob-

časnou 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 po-

mocí učitele. 
 

Stupeň  4 (dostatečný) 
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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 pořá-

dek 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 čin-

nostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické čin-

nosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedoká-

že postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, 

nepřesné, nedosahují předepsaných ukazatelů. 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 obslu-

ze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouš-

tí závažných nedostatků.  
 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření: 
 

 Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná a 

sportovní výchova, semináře s výchovným zaměřením, výchova ke zdraví. 

 Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách do-

poručených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

 Při klasifikaci v uvedených předmětech se 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 

 v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdat-

nost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví 
 

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 kolektiv-

ních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební, branné 

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, tělesnou a zdatnou brannost. 
 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osob-

ních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je 
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esteticky působivý a má menší nedostatky z hlediska požadavků. Žák tvořivě aplikuje osvoje-

né vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku, 

brannost 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, 

brannost a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus, tělesnou 

zdatnost a brannost. 
 

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, brannost 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, 

brannost a tělesnou zdatnost. 
 

Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:  

 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy 

a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných 

podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského pora-

denského zařízení. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při 

přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich 

potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze 

postižení nebo znevýhodnění. 
 

Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je vyučující povinen dodržovat 

tyto zásady: 

 Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při kla-

sifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání 

podkladů. 

 Dětem a žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je ne-

zbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči. 

 Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy 

a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativ-

ní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je nutné, 

nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše 

nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. 

 Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat 

lepší výkony. Při klasifikaci  nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které 

žák zvládl. Klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek 
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výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překoná-

vat. 

 Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být na žádost 

rodičů během celého jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných ja-

zyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vy-

svědčení). U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku 

a další předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Dítě lze hodnotit 

slovně (průběžně i na vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky 

ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Jakmile žák překoná nejvýraznější 

obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. Klasifikovat lze i známkou 

s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce jak 

o jeden stupeň, tak i o několik stupňů. Při uplatňování všech těchto možností vyučující 

postupují velmi individuálně, s využitím všech dostupných  informací, zejména infor-

mací z odborných vyšetření, a ve spolupráci s rodiči. 

 Ředitel školy povoluje, aby pro dítě se specifickými poruchami byl vypracován pro 

kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukový plán, který se může 

radikálně lišit od výuky v daném postupném  ročníku, přitom však bude poskytovat dí-

těti v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální 

plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy , vyučujícím(i) a rodiči dítěte; vy-

pracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. Výsledky se vyhodnocují dvakrát 

ročně.  

 Všechna navrhovaná pedagogická opatření se projednávají s rodiči a jejich souhlasný 

či nesouhlasný názor je respektován. 

 Zvolené metody a formy práce konzultovat se speciálním pedagogem. 

 Dát důraz na pozitivní motivaci žáka. 
 

Slovní hodnocení 

 
Při slovním hodnocení se uvádí: 

a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

- ovládá bezpečně 

- ovládá 

- podstatně ovládá 

- ovládá se značnými mezerami 

- neovládá 

b) úroveň myšlení 

- pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti 

- uvažuje celkem samostatně 

- menší samostatnost myšlení 

- nesamostatné myšlení 

- odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

c) úroveň vyjadřování 

- výstižné, poměrně přesné 

- celkem výstižné 

- nedostatečně přesné 

- vyjadřuje se s obtížemi 

- nesprávné i na návodné otázky 

d) úroveň aplikace vědomostí 

- spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností 

- dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb 
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- s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští 

- dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

- praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 

e) píle a zájem o učení 

- aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

- učí se svědomitě 

- k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů 

- malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

- pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 

 

 Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit 

slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a 

nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla 

zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v 

jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 

výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak 

předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na 

konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze 

použít i pro hodnocení chování žáka. 
 

 

 

Zásady hodnocení chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 

 
Chování žáka ve škole a akcích pořádaných školou je klasifikováno na vysvědčení těmito 

stupni:  

1 -  velmi dobré 

2  - uspokojivé 

3  - neuspokojivé 

 

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 vnitřních řádů součástí školy. 
 

Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným 

opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 
 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 
 

Stupeň 1 (velmi dobré) 
 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení řádu školy. Méně závažných pře-

stupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chy-

by napravit. 
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Stupeň 2 (uspokojivé) 
 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo 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 tako-

vých závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena vý-

chova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně 

vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 
 

Výchovná opatření 

 
Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. 

 

Pochvaly 

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo 

jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 

statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci. 

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za vý-

razný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci (dále jen pochvala). Ústní 

nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel nebo 

ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou zápisu do žákovské knížky, na 

zvláštním formuláři školy, udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za 

pololetí, v němž bylo uděleno.  Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do dokumentace 

školy.  
 

Opatření k posílení kázně 

Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti škol-

nímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla snížení stupně z chování. Podle závažnosti pro-

vinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitel, důtka třídního učitele, 

důtka ředitele školy. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí 

nebo důtku; udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy. Ředitel školy uděluje důtku 

po projednání v pedagogické radě. 

O udělení 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitel školy na základě projednání 

v pedagogické radě, a to na základě návrhu třídního učitele. Třídní učitel je povinen předjed-

nat před pedagogickou radou návrh na snížení známky z chování s ostatními pedagogickými 

pracovníky, kteří daného žáka učí. 

 

Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně pro-

kazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka prostřednictvím zápisu v žákovské knížce 

nebo písemným vyrozuměním s přesným důvodem udělení; rodiče podpisem potvrdí převzetí 

oznámení. Opatření se zaznamenává do katalogového listu žáka, nezaznamenává se na vy-

svědčení.  
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Zásady pro hodnocení chování a udělení výchovných opatření 
 

Při návrhu udělení opatření k posílení kázně nebo snížené známky z chování přihlíží třídní 

učitel zejména:  

- k závažnosti přestupku 

- k četnosti a opakování přestupku 

- k hodnocení žáka ostatními pedagogickými pracovníky 

- k tomu, zda v předchozím klasifikačním období již žákovi bylo uděleno některé 

z opatření na posílení kázně nebo zda mu byla snížena známka z chování 

- k charakteru a četnosti zápisů v žákovské knížce, které mají vliv na posouzení chování 

žáka 

- za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně 

- třídní učitelé jsou povinni, pokud je to možné, včas prokazatelným způsobem 

informovat zákonné zástupce o problémech jejich dítěte, které by mohly vést k udělení 

opatření k posílení kázně nebo k snížení známky z chování 

- učitelé jsou povinni, pokud je to možné, včas informovat třídní učitele o problémech 

žáka, které by mohly vést k udělení opatření k posílení kázně nebo snížení známky 

z chování 

 
 

Celkový prospěch žáka 

 
Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí 

se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)". 

Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit 

ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "nehodnocen(a)". 

 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, 

b) prospěl(a), 

c) neprospěl(a), 

d) nehodnocen(a). 

 

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; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 

klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2, 

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 nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, 
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d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 
 

 

Hodnocení v nepovinném předmětu 
Výsledky práce v náboženství jsou hodnoceny jako v nepovinném předmětu.  
 

 

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 
 Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení. Je to jedna z výchovných 

metod. 

 Žáci jsou navykáni na situaci, kdy hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem 

bude předcházet sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno. Žák si 

porovná svůj pohled na sebe sama, na své výkony s pohledy pedagogů a ostatních spo-

lužáků. 

 Sebehodnocení žáka s argumentací zpravidla předchází hodnocení pedagogem 

s argumentací 

 Pedagog vede žáka v dovednostech hodnotit sám sebe ve smyslu zdravého sociálního 

a psychického rozvoje. 

 Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), 

ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka. 

 Žák má právo na své sebehodnocení. 
 

 

Komisionální zkoušky 
Organizaci komisionálních zkoušek řeší tato legislativa: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškol-

ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Vyhláška č. 48/2005 ve zně-

ní vyhlášky 256/2012 Sb. O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky - §22 a 23. 

Komisionální přezkoušení žáka se koná v těchto případech:  

 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 proka-

zatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat 

ředitele školy o komisionální přezkoušení 

 má-li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení při individuálním vzdělá-

vání 

 je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, požádat krajský úřad o komisi-

onální přezkoušení.  

Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu 

dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.  

Komisi pro přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje 

komisi školní inspektor. Komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel 

školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmě-

tu, a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět.  

Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žá-

dostí o přezkoušení. 
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Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zá-

stupci žáka. Žák obdrží prvopis vysvědčení (v termínu předávání vysvědčení žák obdržel 

pouze výpis klasifikace).  

Z přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Součástí 

protokolu je obsah přezkoušení a písemné plnění úkolů žáka, zadaných v průběhu přezkouše-

ní. 

Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žá-

ka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 

náhradní termín přezkoušení tak, aby k přezkoušení došlo v nejkratším možném termínu. 
 

Opravné zkoušky 
Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali roč-

ník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů 

s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stano-

veném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku.  

Opravné zkoušky jsou komisionální. 

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, nepro-

spěl. 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 nej-

bližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 

V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky na ji-

né základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 
 

Postup do dalšího ročníku 
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povin-

ných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchov-

ného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního 

stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a to bez ohledu 

na prospěch tohoto žáka. 

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. 

Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého polo-

letí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opako-

vání ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených 

v žádosti. 

  

Pravidla pro hodnocení žáků jsou nedílnou součástí školního řádu. 
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7 Školní družina a školní klub 

 

 

7.1 Charakteristika školní družiny a školního klubu 

 

 Ve škole pracuje 5 oddělení ŠD a 1 oddělení ŠK. Každé oddělení ŠD a ŠK má vlastní 

místnost,vybavenou dle potřeb daného oddělení s ohledem na věk dětí. 

 Zájmová činnost probíhá v učebnách školy – 

                                                 Přírod-zdravot. Kroužek – učebna biologie 

                                                 Tělovýchovné  - tělocvičny školy, školní hřiště 

 Vaření – cvičná kuchyňka 

 Práce s počítačem – učebna informatiky 

 Činnost ve ŠD a ŠK zajišťují vychovatelky . Práci vychovatelek řídí a koordinuje ve-

doucí vychovatelka. 

 Školní družina i Školní klub jsou bezplatné. 

 

 

V rámci činnosti ŠD i ŠK probíhají  projekty zaměřené k různým obdobím (Vánoce, Veliko-

noce,Den dětí, apod.). Konkrétní projekty jsou každoročně upřesněny v plánu práce na daný 

školní rok. 

 

 

 

 

Školní družina 

Provoz ŠD : 6,00 – 15,45 – 16,00 hod. 

Provozní dobu ŠD lze podle přání rodičů upravit. Činnost zájmových kroužků může probíhat 

do 16,00 hod. 

 

 

Priority ŠD : 

Zájmová činnost ve školní družině je zaměřena na činnost sportovní, společenskovědní, pra-

covní a esteticko - výchovnou, rozvíjení znalosti práce s počítačem. 

 

 

Školní klub 

Provoz ŠK : 6,00 – 15,30 hod.  

Činnost zájmových kroužků může probíhat do 16,00 hod. 

 

 

Priority ŠK : 

Činnost školního klubu je vedena formou zájmových kroužků – sportovní, přírodovědně 

zdravotnický, společenskovědní, není opomenuta ani činnost rekreační. 
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7.2 Cíle ŠD a ŠK 

 

 Školní družina a Školní klub jsou součástí škol. systému, zabezpečují žákům vzdělá-

vání v době volného času s ohledem na věk . Vytváří podmínky pro žáky se speciál-

ními vzdělávacími potřebami a napomáhají rozvoji žáků. 

 Vést děti ke zdravému životnímu stylu. 

 Naučit děti srozumitelně komunikovat a vhodně reagovat na dané podněty. 

 Naučit děti nalézt své místo ve společnosti i ve skupině, naučit se spolupracovat. 

 Posilovat sociální kompetence. 

 Vést žáky k logickému uvažování a nalezení cesty k řešení problémů. 

 Naučit děti odstraňovat nedostatky chování u sebe i ostatních. 

 Výchova k toleranci, ohleduplnosti k jiným kulturám a etnikům. 

 Prohlubování vlastní tvořivosti mládeže při organizování volného času. 

 Stále vzbuzovat zájem mládeže o zájmovou činnost i pro žáky, kteří ŠD a ŠK dosud 

nenavštěvují. 

 V rámci zájmové činnosti ve ŠD a ŠK jsou cíle jednotlivých kroužků zpracovány 

v daném kroužku. 

 

Klíčové a odborné kompetence 

Účastník získává kompetence k řešení problémů, komunikativní, pracovní, k realizaci zájmo-

vé činnosti a k aktivnímu využití volného času. 

 

Očekávané výstupy  

 Umí pracovat samostatně i v kolektivu. 

 Dokáže pojmenovat dění kolem sebe. 

 Má povědomí o základních mravních hodnotách ve společnosti. 

 Umí vhodně relaxovat. 

 Umí aktivně využívat volný čas. 

 Výstupy z činnosti zájmových kroužků jsou součástí plánu práce daného kroužku. 
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7.3 Délka a časový plán vzdělávání 

 
 
Činnost školní družiny i školního klubu je od  1. 9. do 30. 6. realizuje se především v době 

školního vzdělávání. 

Od září do června pracují dle zájmu žáků zájmové kroužky. Kroužky se scházejí 1x za týden 

ve dnech školního vzdělávání. Schůzky kroužků jsou časově rozdílné 1 – 2,5 hodiny. 

Po dohodě se zřizovatelem v případě malého zájmu rodičů je činnost školní družiny i školního 

klubu přerušena v době prázdnin. 

 

Příležitostná činnost a realizace projektů ŠD a ŠK je vždy upřesněna v celoročním plánu ŠD a 

ŠK. 

 

Hodnocení činnosti v daném školním roce  - v červnu 

Evaluace ŠVP – tříletý cyklus 

 

 

 

Formy vzdělávání 

 
 
Příležitostná  

 projekty ŠD a ŠK, podrobné rozpracování v celoročním plánu ŠD a ŠK 

 

 

Pravidelná  

 každodenní činnost přihlášených žáků k denní docházce do ŠD a         

             zájmových útvarů zřízených družin 

 pravidelná činnost přihlášených účastníků dle programu ŠK 

 

Spontánní činnost  

 ŠD - aktivity zahrnuty v denním režimu, určené především pro     

                   žáky přihlášené k pravidelné denní docházce ( RČ, OČ,    PNV ) 

 ŠK – aktivity pro přihlášené žáky – RČ, OČ 

 
 
 

Formy činností ve ŠD a jejich obsah 
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Zájmová činnost  

 

 Pravidelná – týdenní skladba zaměstnání, organizované zaměstnání, organizované ak-

tivity zájmového charakteru +  práce zájmových útvarů 

 Příležitostné akce – besídky, slavnosti, výlety, víkendové akce ( zahrnují všechna od-

dělení, rodiče) 

Obsah jednotlivých zájmových činností a výstupy  je přesně rozpracovány v materiálech 

k jednotlivým zájmovým kroužkům , ty jsou vždy  součástí celoročního plánu práce ŠD a ŠK 

na daný školní rok. 

 

 

 

Rekreační činnost  
 spontánní aktivity – individuální klidové činnosti – po obědě,  pobyt  venku, ráno, 

koncové hodiny  

 

 

Odpočinkové činnosti  

 klidové – poslech, individuální hry, klid po obědě 

 aktivní – zpěv, soutěže,… 

 
Výstupem z RČ a OČ je vždy relaxace dětí, jejich odreagování a odpočinek po vyučování. 

Tyto činnosti jsou z tohoto důvodu zařazovány do ranního provozu, koncových hodin a pře-

devším po příchodu dětí do ŠD z vyučování. 

 

 

Příprava na vyučování – úkoly, didaktické hry, tématické vycházky – upevňují a   

                                                 rozšiřují  poznatky 

 

 

7.4 Výchovné a vzdělávací strategie 

  

 

Jazyk a jazyková komunikace 
 Dramatizace pohádek  

 Námětové hry  

 Didaktické a společenské hry  

 

VVS  

 maňásci,loutky, námětové hry, Kris-kros, doplňovačky,křížovky, rozhovory a besedy 

o knihách,filmech,divadelních představeních 

 Breinstorming 
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Matematika a její aplikace 
 Vedeme děti k rozvoji logického i numerického myšlení 

 

VVS 
 

 Didaktické hry,doplňovačky,společenské hry  (Rumikub,Čísla,…),hlavolamy 

 Číselné hry – Sudoku 

 Konstruktivní hry 

 

 

 

 

Informační a komunikační technologie 
 Práce s počítačem, prohloubení počítačové gramotnosti 

 

VVS 

 počítačové hry 

 

 

 

 

 

 

Člověk a společnost 
 Osvojování a dodržování základů společenského chování 

 Základy stolování  - ŠJ + zájmové kroužky – vaření 

 Kulturní tradice - zajišťování výzdoby a výrobků ( Vánoce,Velikonoce, Den matek) 

 

     VVS 

 Námětové hry, besídky, praktické stolování,pracovní a výtvarné techniky  

    

 

     

 

Člověk a příroda 
 Seznamování dětí s přírodou, její ochranou a péčí o ni  

 Péče o pokojové rostliny 

 Sběr kaštanů v případě zájmu myslivců 

 Třídění odpadu  

 

   VVS  

 Besedy, vycházky, pozorování změn, krmení zvěře, didaktické hry s přírodovědnou 

tematikou, vlastní péče o kytky v jednotlivých odděleních,rozhovory a praktické tří-

dění odpadů -  plasty 
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Umění a kultura 
 Výtvarné zpracování tematických námětů – používání různých technik, materiálů, 

rozvíjení fantazie dětí  

 Aktivní podíl při vytváření vhodného kulturního a estetického prostředí ve ŠD a ŠK 

 Tanečky,seznamování s hudebnímy žánry, písničky 

 

     VVS 

 Různé výtvarné techniky,pracovní techniky,práce s různými materiály – papír,textil, 

přírodniny, pohybové a taneční hry se zpěvem, 

 

 

 

 

 

Člověk a zdraví 
 Aktivity směřující k průběžné péči o osobní hygienu během pobytu dětí ve ŠD a ŠK i 

mimo ně. 

 Předcházení úrazům seznámením s bezpečnostními předpisy a dbaním na jejich dodr-

žování při činnostech 

 Pohybové a tělovýchovné aktivity  

 Návštěvy DDH , bazénu. 

 

   

 

  VVS 

 Vlastní péče o osobní hygienu, besedy, nácvik jednoduchého ošetření poranění, jak 

vyhledat pomoc – hry s telefonem s nácvikem telefonického volání na tísňové linky, 

pobyty venku, otužování, prohlubování znalostí a upevňování návyků v provozu na 

komunikacích, hry v tělocvičně, venku, bobování, plavání. 

 

 

 

Člověk a svět práce 
 Vyrábění upomínkových předmětů – zápis dětí do 1. třídy, Den matek, Vánoce, Veli-

konoce. 

 Profese rodičů. 

 Zaměstnání rodičů, budoucí povolání. 

 

     VVS  

 Výtvarné techniky, práce s různými i netradičními materiály – textil,papír, drát, od-

pad. materiály, besedy, rozhovory, didaktické a námětové hry. 

 

 

7.5 Vzdělávání žáků se speciálními podmínkami 
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V oblasti personální 

 Vzdělávání vychovatelek na akreditovaných seminářích s tematikou péče o integrova-

né žáky 

 Spolupráce vychovatelek s učiteli, rodiči a pracovníky pedagogicko-psychologické 

poradny 

 

 

V oblasti organizační 

 Spolupráce s rodiči, výchovnou poradkyní, třídními učiteli a pracovníky pedagogicko 

psychologické poradny 
 Individuálním přístupem začleňování integrovaných žáků do kolektivu ŠD a ŠK 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu 
a ukončování vzdělávání 

 
 
 

 K pravidelné docházce do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. až 5. ročníku základní 

školy. 

 K docházce do školního klubu jsou přednostně přijímáni žáci 6. až 9. ročníku základní 

školy. 

 Přednostně jsou přijímáni žáci, kteří ještě neabsolvovali žádný vzdělávací cyklus ( 1. 

třída) 

 Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a souhlas zákonných zástupců 

s ujednáními uvedenými na přihlášce. 

 O přijímání žáků  do ŠD a ŠK rozhoduje ředitel školy. 

 Do příležitostných činností jsou přednostně přijímáni žáci  přihlášení k pravidelné do-

cházce a to na základě písemné přihlášky řádně vyplněné a podepsané zákonnými zá-

stupci.  

 Do zájmových kroužků jsou žáci přijímáni na základě písemné přihlášky vypracované 

vychovatelkou a řádně vyplněné a podepsané zákonnými zástupci žáka a to do napl-

nění kapacity kroužku. Maximální výše  počtu přihlášených žáků do kroužku je stano-

vena ředitelem školy ve Vnitřním řádu ŠD a ŠK. 

 O předčasné ukončení docházky do zájmového vzdělávání požádají  zákonní zástupci 

žáka písemně a žádost bude uložena u přihlášky. Docházka žáka do zájmového vzdě-

lávání může být ukončena předčasně také v případě, že žák významným způsobem po-

rušuje kázeň, pořádek a ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních. O tomto ukončení 

rozhoduje ředitel školy. 
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Popis materiálních podmínek 

 
 
 
Školní družina 

 

Ve škole pracuje pět oddělení školní družiny, každé oddělení školní družiny má svou místnost 

vybavenou odpovídajícím nábytkem, pomůckami,stolními hrami, audio i video přijímači. Pro 

zájmovou činnost využívají žáci odborné učebny – cvičnou kuchyňku, počítačovou učebnu, 

školní tělocvičnu. Pro pobyt venku využívají školní hřiště. Další péče o materiální vybavení 

sleduje doplňování a zlepšování materiálních podmínek, zejména pro činnosti výtvarné a 

sportovní.  

 

 

Školní klub 

 

Ve škole pracuje jedno oddělení školního klubu. Školní klub má k dispozici samostatnou 

místnost vybavenou odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, audio i video při-

jímači, počítači. Pro zájmovou činnost využívají žáci odborné učebny – cvičnou kuchyňku, 

počítačovou učebnu, školní tělocvičnu. Pro pobyt venku využívají školní hřiště. Další péče o 

materiální vybavení sleduje doplňování a zlepšování materiálních podmínek, zejména pro 

činnosti výtvarné a sportovní.  
 
 

Popis personálních podmínek 

 
Zájmové vzdělávání ve školní družině i školním klubu zajišťuje šest kvalifikovaných vycho-

vatelek, popřípadě učitelek. Jejich odborná kvalifikace je zvyšována  a prohlubována 

v akreditovaných kurzech i dalším samostudiem.  
 

 

 

Popis ekonomických podmínek  

 
 
Zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu na naší škole je bezplatné. 

 

 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

 

 

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení. 
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 V každém oddělení je v Přehledu výchovně vzdělávací práce vypracována Týdenní 

skladba zaměstnání, která vychází ze střídání  zájmových, odpočinkových i rekreač-

ních činností. Týdenní skladbu schvaluje vedoucí vychovatelka a ředitel školy. 

 Pitný režim je zajištěn možností žáků zakoupit si nápoje ve škole.  

 Každá místnost ŠD i ŠK je vybavena nábytkem vzhledem k věku žáků navštěvujících 

dané oddělení. 

 Žáci jsou seznámeni s Vnitřním řádem ŠD a ŠK na začátku každého školního roku a 

taktéž jsou seznámeni s Vnitřními řády učeben, které používají k zájmové činnosti. 

 Ve sborovně školy je k dispozici lékárnička, kontakty na lékaře. Jer zde umístěna i 

kniha úrazů. Vychovatelky jsou poučeny o základech první pomoci a o povinnostech 

zapisování úrazů do knihy. 

 

 

 

Psychosociální podmínky. 

 V rámci činnosti ŠD a ŠK je pozornost zaměřována na vytváření pohody a příznivého 

sociálního klima, na ochranu před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy for-

mou rozhovorů, besed,apod. 

 V zájmových útvarech činnost vychází ze zájmů žáků a ti se také podílejí na tvorbě 

plánu a hodnocení. 

 V rámci příležitostných akcí ŠD a ŠK jsou rodiče písemně včas o těchto akcích infor-

mováni. 

 

 

Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu je k nahlédnutí na internetových 

stránkách školy, u vedoucí vychovatelky školní družiny. 

 

 

 

7.7 Evaluace 

 

 

Cíl  
 Zajištění spokojenosti dětí i rodičů s činností a provozem ŠD a ŠK 

 

 

Nástroje 
 Dotazníky – pro rodiče, pro děti 

 SWOT analýza 

 Rozhovor s dětmi 

 Rozhovor s rodiči 

 

 

Kriteria  
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 Vyhodnocení dotazníků 

 Vyhodnocení SWOT analýzy 

 

 

Evaluace ŠD a ŠK bude ve tříletých cyklech. 

 

 

Hodnocení v ŠD a ŠK : 

 
Hodnotit ve ŠD a ŠK budeme : 

 Akce + projekty 

 Celoroční plán práce na daná školní rok 

 Jednotlivé činnosti. 

 

 

 

Formy hodnocení : 

 
 Písemně, bude součástí hodnocení školy na konci každého školního roku. 

 Slovní – ze strany vychovatele – jednotlivé činnosti 

 Slovní ze strany žáka – sebehodnocení,vzájemné hodnocení mezi žáky formou komu-

nitního kruhu, skupinová práce – jednotlivé činnosti. 

 

 

Dotazník – děti – ŠKOLNÍ DRUŽINA + ŠKOLNÍ KLUB 
 

Hodnocení –       a              b                  c                d          e 

                             ano       spíše ano      spíše ne       ne        nevím 

 

 

 

1. Chodíš rád do ŠD – ŠK?   a b c d e 

2. Vyhovuje ti umístění prostor ŠD – ŠK? a b c d e 

3. Jsi spokojen s vybavením hrami a pomůckami?      

    a b c d e 

4. Líbí se ti prostředí ŠD – ŠK?  a b c d e 

5. Jsi spokojen s rozsahem nabídky zájmových činností ?     

    a b c d e 

6. Jsi spokojen s časovým rozvržením zájmových činností?    

     a b c d e 

7. Je zájmová činnost, která ti v nabídce chybí?      

     a b c d e 
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      Pokud ano, jaká?................................................................................ 

8.   Chtěl by jsi více času trávit venku? a b c d e 

9.   Chceš raději trávit více času ve ŠD? a b c d e 

10. Máš rád společné hry s ostatními dětmi?       

     a b c d e 

11. Hraješ si raději sám?   a b c d e 

12. Líbí se ti pohádkové odpoledne u televize?      

      a b c d e  

13. Jsi spokojený s materiálním vybavením zájmových kroužků?    

     a b c d e 

14. Chceš více času trávit v tělocvičně? a b c d e 

15. Chtěl by jsi mít ve ŠD – ŠK přístup k počítači?      

      a b c d e 

16. Setkal jsi se osobně ve škole s projevy šikany?      

     a b c d e 

 

Dotazník – rodiče – ŠKOLNÍ DRUŽINA + ŠKOLNÍ KLUB 
 

Hodnocení –       a              b                  c                d          e 

                               ano    spíše ano     spíše ne         ne      nevím 

 

 

 

1. Navštěvuje Vaše dítě ŠD – ŠK rádo ?              a        b          c          d       e 

2. Vyhovuje Vám provozní doba ŠD – ŠK? a b  c    d       e 

3. Vyhovuje Vám rozdělení dětí do oddělení podle věku?                                                                                                                        

       a b  c    d       e 

      4.   Jste spokojeni s umístěním prostor ŠD – ŠK  a b  c    d       e 

      5.   Jste spokojeni s materiálním vybavením ŠD – ŠK? 

                                                                                     a b  c    d       e 

      6.   Vyhovuje Vám skladba činností v ŠD – ŠK?    a b         c    d       e 

      7.   Máte připomínky k bezpečnosti provozu ŠD – ŠK?     

                                                                  a b c    d       e 

            Pokud ano, jaké …………………………………… 
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      8.   Jste spokojeni s dostupností pro ŠD – ŠK?                                                                                 

a b c    d  e 

      9.   Jste spokojeni s rozsahem nabídky zájmových činností (kroužků ) ŠD – ŠK?   

                                                        a b c    d   e 

     10.   Jste spokojeni s komunikací s vychovatelkami - s dostupností     

                                                       a b c    d   e 

     11.   Jste spokojeni s osobností vychovatelky Vašeho dítěte?     

                                                       a b c    d   e 

     12.   Jste spokojeni s prostředím ve ŠD – ŠK?  a b c    d   e 

     13.   Jste spokojeni s organizací stravování Vašeho dítěte ?     

                                                      a b c    d   e 

14. Myslíte, že je komunikace mezi vychovatelkou a dítětem na dobré úrovni?  

                                           a b c    d   e 

     15.   Myslíte, že je řešení konfliktních situací ze strany vychovatelky objektivní?  

                                                      a b c    d      e 

 

 

 

7.8 SWOT analýza 

 
 
Silné stránky 

 Dobré materiální vybavení ( hry, stavebnice, výtvarný materiál , sportovní potřeby) 

 Kvalifikované vychovatelky ve všech odděleních, možnost využití nabídek pdg. cen-

ter na další vzdělávání 

 Možnost pitného režimu 

 Možnost odpočinkového zaměstnání po obědě 

 Možnost relaxace i aktivního pohybu 

 Dobrá spolupráce s DDM( dopravní hřiště, soutěže) 

 Sběr kaštanů – Svaz myslivců 

 Pestrá nabídka pravidelných zájmových i nepravidelných jednorázových aktivit – do-

stupnost všem dětem 

 Skupinová práce s žáky 

 Volné aktivity – spaní v ŠD, turnaje, Mikulášská nadělování –  pro všechny děti  

 

 

Slabé stránky 
 

 Nevybavená hřiště u škol 

 Nevhodný vztah dětí k vybavení školy 
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 Nedostatečné vybavení ŠK i ŠD počítači 

 Nemožnost většího využití tělocvičny 

 Narušení práce ŠK i ŠD – rozvrhy, mimoškolní činnost, kroužky 

 

 

Příležitosti 
 Využití možností zapojení dětí při rozhodovacích procesech o vlastních činnostech 

 Skupinová práce s důrazem na prevenci a potlačování patologických jevů 

 Zviditelnění práce v ŠD a ŠK u žáků i rodičů ( školní i městské noviny, webové strán-

ky školy, městská televize) 

 Vzájemná spolupráce všech součástí školy – Rada školy, SRPdŠ 

 Pozitivní hodnotový systém u žáků školy 

 Rozvíjení autoevaluace u dětí 

 

 

 

Hrozby 
 Ve společnosti začíná převažovat egoismus 

 Lhostejný až negativní vztah dětí k materiálnímu vybavení ŠD i ŠK 

 

 

 

 

7.9 Vnitřní řád školní družiny. 

 
 

1. Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování, může vykonávat čin-

nost i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování a to včetně prázdnin. 

2. Provoz školní družiny začíná v 6,00 a končí v 16,00 hodin. V dopoledních hodinách 

jsou ve školní družině umístěni žáci v dělených hodinách. 

3. K zápisu do školní družiny slouží Zápisní lístek podepsaný rodiči. V případě, že žák 

významným způsobem  porušuje kázeň, pořádek a ohrožuje zdraví a bezpečnost ostat-

ních, může být ze školní družiny vyloučen. Do školní družiny mohou docházet i žáci, 

kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce a to do ranních oddělení, v dělených ho-

dinách, do zájmových útvarů a v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně 

výuka přerušena. 

K zápisu do zájmového útvaru slouží přihláška podepsaná rodiči. 

Zápisem se stává docházka povinná. 

4. Žáci se při odchodu ze školní družiny nezdržují zbytečně v prostorách školy.         

Vychovatelky dbají na kázeň a pořádek v hernách, při společném odchodu v šatnách. 

5. Žáci odchází ráno ze školní družiny tak, aby  přicházeli do učeben nejdříve v 7,50 ho-

din. 

6. Vychovatelky doprovázejí žáky do jídelny, vykonávají po celou dobu oběda aktivní 

dozor nad všemi žáky zde přítomnými tak, jak je stanoveno v oddíle o dozoru. Stravují 

se společně s žáky. 

7. Ze školní družiny se žíci uvolňují jen na základě písemné žádosti rodičů. 
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8. Po příchodu do školy se žáci nezdržují v šatnách a odejdou urychleně do oddělení, 

které má ranní provoz. V 7,00 hodin předá vychovatelka ranního oddělení děti své ko-

legyni. 

9. Žáci dbají na bezpečnost, udržují pořádek a kázeň při všech činnostech. Žáci nepouží-

vají vulgarismy, fyzické a psychické násilí a chovají se k sobě ohleduplně. Žáci šetří 

školní zařízení a majetek školy, udržují hernu v pořádku, o zapůjčené hry se dobře sta-

rají a vždy je vrátí na své místo. 

10. Pokud si rodiče nevyzvednou žáka do stanovené doby, spojí se s nimi vychovatelka te-

lefonicky a počká do jejich příchodu. 

11. Pitný režim je zajištěn možností žáků zakoupit si nápoje ve škole. 

12. S ohledem na druh vykonávané činnosti a s ohledem na bezpečnost žáků jsou stano-

veny tyto maximální limity pro zájmovou činnost – společenskovědní a pracovně-

technická – 15 žáků, sportovní – 20 žáků, vaření ve cvičné kuchyňce – 12 žáků, počí-

tače – 20 žáků. 

13. Oddělení ve školní družině mohou být spojována klesne li počet fyzicky přítomných 

žáků pod 30 na oddělení. 

14. Žáci dbají pokynů všech vychovatelek. 

15. Školní družina umožňuje žákům odpočinkovou činnost i přípravu na vyučování for-

mou didaktických her, výjimečně na žádost rodičů s přihlédnutím k možnostem také 

přípravu individuální.  

16. Školní družina koordinuje svou činnost se školou, spolupracuje s rodiči. 

     

 

…………………………………                                         ………………………………. 

Vedoucí vychovatelka                                                     Ředitelka školy  

 

 

7.10 Vnitřní řád školního klubu. 

 
 

1. Školní klub vykonává činnost ver dnech školního vyučování. Školní klub může vyko-

návat činnost i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, a to včetně školních prázd-

nin. Školní klub poskytuje  zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika 

škol. 

 

2. Provoz školního klubu začíná v 6,00 hod. A končí podle zájmové činnosti v daném 

dni, nejpozději v 16,00 hod. 

 

3. K pravidelné zájmové vzdělávací činnosti se žáci do školního klubu přihlásí na zákla-

dě řádně vyplněné písemné přihlášky podepsané rodiči nebo zákonnými zástupci. Pří-

chod i odchod musí vždy nahlásit vychovatelce. 

 

4. Do jednotlivých příležitostných činností jsou přednostně zařazováni žáci, přihlášení do 

školního klubu k pravidelné docházce, další žáci se činností mohou zúčastnit do napl-

nění kapacity. 

 

5. S ohledem na druh vykonávané činnosti a s ohledem na bezpečnost žáků jsou stano-

veny tyto maximální limity : 

Rekreační činnost  30 žáků 
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Zájmové činnosti - sportovní   20 žáků                   

                             - společensko vědní a pracovně technické  15 žáků 

 

6. Všichni se při příchodu do školního klubu zapíší do Docházkového sešitu. Při     

            odchodu ze školního klubu se zbytečně nezdržují v prostorách školy. 

 

7. Žáci se nikdy nezdržují v tělocvičně sami, do sálu tělocvičny a na ochoz mohou jít 

pouze s vychovatelkou. 

 

8. Žáci dbají na bezpečnost, kázeň a udržují pořádek při všech činnostech školního klu-

bu. Žáci nepoužívají vulgarismy, fyzické a psychické násilí, chovají se k sobě ohledu-

plně. 

 

9. Při zájmových činnostech se v prostorách k tomu určeným chovají dle příslušného 

vnitřního řádu dané učebny a pokynů vychovatelky. 

 

 

10. Školní klub koordinuje svou činnost se školou, spolupracuje s rodiči a zájmovými or-

ganizacemi dle zájmu a potřeby. 

 

11. Při nedodržování vnitřního řádu školního klubu může být žák z činnosti vyloučen. 

  

 

 

……………………………………                                    ………………………………… 

          vedoucí vychovatelka                                                     ředitelka školy 
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8 Přehled použitých zkratek 

 

Aj - Anglický jazyk 

Cj - Cizí jazyky 

Čj - Český jazyk 

ČSR - Českoskoslovenská republika  

ČR - Česká republika 

Čt - Čtení 

DČD - Disponibilní časová jednotka 

DDM - Dům dětí a mládeže 

DČD - Disponibilní časová jednotka 

DVD - Digitální videodisk 

D - Dějepis 

D - Dívky 

EGS - Evropské globální souvislosti 

EU - Evropská unie 

EV - Environmentální výchova 

F - Fyzika 

G - Geometrie 

GPS - Globální satelitní lokalizační systém 

H - Hoši 

Hv  - Hudební výchova 

HW - Hardware 

HDD - pevný disk 

CH - Chemie 

ICT - Informační technologie 

IČO - identifikační číslo organizace 

Inf - Informatika 

IVP - Individuální plán  

IZO - Resortní identifikátor 

Lv - Literární výchova 

M - Matematika 

MěÚ - Městský úřad 

MKV - Multikulturní výchova 

MOV - Mezinárodní olympijský výbor 

MV - Mediální výchova 

Nj - Německý jazyk 

NATO - Severoatlantický pakt 

Ov - Občanská výchova 

OSN - Organizace spojených národů 

OSV - Osobnostní a sociální výchova 

Pč - Pracovní činnosti 

PPP - Pedagogicko psychologická poradna 

Prv - Prvouka 

Př - Přírodověda 

RAM - Paměť osobních počítačů 

Rv - Rodinná výchova 

S  - Standardy 

SCIO - Test obecných studijních  předpokladů 
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SIPVZ - Státní informační politika ve vzdělávání 

SPC - Speciální pedagogické centrum 

SPU - Speciální porucha učení 

SRPŠ - Sdružení rodičů a přátel školy 

SŠ - Střední škola 

SVP - Speciální vývojová porucha 

SW - Software 

ŠD - Školní družina 

ŠK - Školní klub 

ŠVP ZV - Školní vzdělávací program pro základní školy 

Tv - Tělesná výchova 

UNICEF - Dětský fond Organizace spojených národů 

USA - Spojené státy americké 

VDO - Výchova demokratického občana 

Vl - Vlastivěda 

Vv - Výtvarná výchova 

Z - Zeměpis 

ZVD - Základní větné dvojice 

ZUŠ - Základní umělecká škola 
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