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1. Identifikační údaje 
 
Název ŠVP: 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „S PŘÍRODOU K MOUDROSTI“, zpracován podle RVP ZV 
 
Údaje o škole: 
Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace 
Horní Těrlicko 419, 73542 Těrlicko IČO: 72545461  
 IZO: 181029065 
  
Ředitel školy: PaedDr. Vladimír Balajka RED-IZO: 691003131 
 
Tel.: 556205731 
E-mail: info@skolaterlicko.cz 
www stránky: www.skolaterlicko.cz 
 
Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Ludmila Krplová 
 
Zřizovatel: 
Obec Těrlicko 
Horní Těrlicko č.p. 474  
735 42 Těrlicko 
 
Kontakty:  Státní správa: Bc. Eva Ministrová, tel.: 556205755  
 Samospráva: Bc. Martin Polášek  
 
Platnost dokumentu: 
 Od 1. 9. 2013 
 
Podpis ředitele školy: 
Razítko školy: 
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2. Charakteristika školy 
 
 
Poloha a podmínky: 
 Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace se nachází na třech místech v obci. Úplná základní škola a mateřská 
škola se nachází v centru obce, která leží na spojnici měst Havířova a Českého Těšína. Škola je újezdní s poměrně velkou spádovou oblastí. Do 
školy dojíždí žáci z Těrlicka – Hradiště, části obce Kostelec, Dolního Těrlicka, Horních Bludovic, Stanislavic, Třanovic a Havířova. 
 Součástí této školy je i odloučené pracoviště ZŠ Hradiště. Je to typická vesnická škola, v jedné budově jsou spojeny základní i mateřská 
škola. Jde o spádovou školu pro část obec Těrlicko – Hradiště, neúplnou, pro děti ve věku 6 – 11 let. V jedné třídě jsou spojené dva nebo tři 
ročníky. 
 
 
Současný stav: 
 
 Naše škola je státní, má dvě pracoviště, úplnou – základní školu v Těrlicku a neúplnou – základní školu v Hradišti. V úplné základní škole 
mají všechny ročníky jednu až dvě paralelní třídy. Všechny třídy jsou běžné, jsou v nich integrováni žáci se specifickými poruchami učení, 
chování a vadami řeči i žáci tělesně postižení. V neúplné základní škole jsou v jedné třídě spojené dva nebo tři ročníky, v nichž jsou také žáci 
integrováni.  
 Školní družina v úplné škole má tři oddělení, v neúplné škole jedno oddělení.  
 
 
Charakteristika učitelského sboru: 
 
 Ve školách působí pedagogický sbor, který je téměř plně odborně kvalifikovaný. Škola má výchovného poradce, metodika primární 
prevence, koordinátora ŠVP, koordinátora ICT, zdravotníky. Čtyři vyučující prvního stupně se věnují reedukaci, DVPP se soustřeďuje především 
na získání dalších vědomostí. 
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Spolupráce školy: 
 
 Škola v Těrlicku spolupracuje s místní knihovnou, Svazem žen, SPOZem, Městským kulturním střediskem v Havířově. Škola podporuje 
v rámci projektu „Adopce na dálku“ dítě z Indie, na jehož školné získávají naši žáci peníze sběrem papíru a druhotných surovin. Škola má dále 
vlastní tělovýchovnou jednotu Lavina, jejíž základna se formuje ze žáků školy a jejich rodičů, dobře spolupracuje se Sdružením rodičů a přátel 
dětí a Školskou radou.  
 Škola v Hradišti spolupracuje se Sdružením rodičů a přátel dětí, s Českým červeným křížem, se Sdružením dobrovolných hasičů, 
s Mysliveckým sdružením. 
 
 
Školní projekty, soutěže a mimoškolní aktivity: 
 
 Žáci školy v Těrlicku mají možnost reprezentovat školu v rozličných vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích. Například jsou 
připravováni učiteli na olympiády z fyziky, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, chemie, českého, německého a anglického jazyka. Mnohé soutěže 
jsou celostátní po internetu. Dlouhou tradici má tzv. Liga vesnických škol, ve které se v různých sportovních disciplínách a hrách potkávají naši 
žáci s dětmi z Horní Suché, Albrechtic a Stonavy. 
 Pro žáky bývají připravovány (mnohdy se na přípravách podílejí i samotní žáci) různě zaměřené projektové dny, výstavy, divadelní 
představení a exkurze. 
 Škola nabízí svým žákům i mnoho mimoškolních aktivit. Děti mohou navštěvovat různé sportovní kroužky (Košíková, Florbal, Biatlon), 
Keramický kroužek, Klub dobré naděje, Pěvecký sbor, Angličtina pro nejmenší, Psaní všemi deseti, Rybářský kroužek, Deskové hry a další. Na 
půdě naší školy mohou žáci rozvíjet své umělecké dovednosti v pobočce ZUŠ B. Martinů (např. hru na klavír, klávesy, zobcovou flétnu, a jiné). 
 Žáci školy v Hradišti mají možnost navštěvovat tyto kroužky: Kroužek anglického jazyka, Základy práce na PC, Dramatický kroužek, 
Sportovní hry, kroužek dovedných rukou. 
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3. Charakteristika ŠVP 
 
 
Motivační název: 
 
 ŠVP vychází z obecných cílů a klíčových kompetencí RVP ZV z koncepce, která vznikla na základě dlouhodobé tradice života školy 
uprostřed venkovské přírody. 
 Motivační název „S PŘÍRODOU K MOUDROSTI“ není tedy nahodilý, vyjadřuje spojení vzdělávání s životem uprostřed přírody.  
 S PŘÍRODOU – člověk je součástí přírody, nemůže bez ní existovat, ale musí žít v souladu s jejími zákonitostmi. 
 K MOUDROSTI – cílem vzdělání je vychovat moudrého člověka, který rozumně zachází s přírodními zdroji, obnovuje je, neplýtvá jimi, 
myslí i na budoucí generace. Snaží se vycházet se všemi lidmi kolem sebe. 
 Základem loga ŠVP je rozevřená kniha, ve které se usadil motýl nesoucí na svých křídlech různé symboly: pero, Archimédovu spirálu, 
benzenové jádro,… 
 KNIHA je symbolem procesu učení, vzdělávání, pro žáky představuje jeden ze zdrojů informací. 
 BABOČKA paví oko pak symbolizuje předměty umělecké a připomíná nutnost chránit krásu i křehkost života. 
 S přírodou je spojen i výběr barev loga, z nichž převládající je zelená. Je to barva nového života, ekologie, ale také barva naděje. Veškeré 
dění kolem nás se neuskuteční bez sluneční energie a aktivity, což vyjadřuje žlutý lem stránek knihy. 
 
 „S PŘÍRODOU K MOUDROSTI“ neznamená přírodovědné zaměření, ale snahu o přirozené prožívání sebe sama – jak v kontaktu 
s přírodou, tak s okolní společností nebo prostřednictvím estetického zážitku vycházejícího ze sebe sama. 
 
 
Zaměření školy:  
 
 Od počátku, kdy náš ŠVP vznikal, jsme se snažili o zachování všeho, co jsme považovali na naší škole za dobré. Proto i zaměření školy je 
širší. Formulovali jsme ho do pěti cílů: 
 
I. Zdravá škola:  

- je založena na zásadách správné životosprávy (pestrá strava ve školní jídelně s možností výběru ze dvou jídel) 
- zdravý životní styl (sportovní kroužky, relaxační koutky ve škole, plavání, výjezdní pobyty žáků, mimoškolní žákovská činnost – např. 

tělovýchovná jednota „Lavina“) 
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- pohodové prostředí – rozvoj estetického prožitku, tvorba školního prostředí samotnými žáky a následná péče o ně 
- vytváření přátelských vztahů ve škole (žák – žák, žák – učitel,…) 

 
 
II. Férová škola: 

- prosazování spravedlivých podmínek a kvalitního vzdělání pro všechny děti bez ohledu na zdravotní či sociální handicap 
  

III. Rozšířená výuka přírodovědných předmětů: 
- vytváření pozitivního vztahu k přírodě  
- třídění odpadu 
- šetření přírodních zdrojů a energií 
- respektování přírodních a mravních zákonitostí 
- rozvíjení mravní zodpovědnosti k lidem i přírodě 
 

IV. Jazykové zaměření: 
- ovládnutí mateřského i cizího jazyka jako prostředku k dorozumívání mezi lidmi 
- nabídka druhého cizího jazyka (německého, ruského, francouzského) 
- rozvoj konverzačních schopností (soutěže konverzačních schopností, Den jazyků) 
- příhraniční spolupráce s polskou školou v Chybie i s místní ZŠ s polským jazykem vyučovacím (návštěva různých představení, sportovní 

soutěže) 
 
V. Otevřené partnerství: 

- spolupráce, dodržování pravidel, odpovědnost, spravedlnost 
- integrace žáků – respektování žáka jako rovnocenného partnera, jeho osobnost 
- nebýt lhostejný k problémům dětí třetího světa („adopce na dálku“) 
- nebýt lhostejný k problémům dětí bez domova v našem regionu (dětský domov) 
- nebýt lhostejný k problémům handicapovaných dětí (nadační sbírky) 
- rozvíjení demokratického myšlení u žáků, schopnost respektovaní názoru jiných a spolupodílení se na aktivitách školy  
- spolupráce s rodiči žáků, se SRPD a školskou radou 
- propojování působení školy se životem obce, vytváření vztahů potřebných k společnému soužití 
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V Hradišti je škola zaměřená na Činnostní učení, vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Učí je, že trvalých vědomostí lze 
nabývat hlavně na základě vlastní činnosti. Činnostní učení je založené na metodě objevování, žáci objevují principy a zákonitosti jevů a 
problémů sami, na základě kroků určených učitelem. 

 
 

Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy: 
 
 Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na 
základní škole není konečný, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. 
 
Kompetence k učení: 
- zařazujeme do výuky problémové vyučování 
- ve vyučovacích jednotkách společně s žáky vyvozujeme cíl a zhodnotíme jeho dosažení 
- dáváme prostor k sebekontrole a k sebehodnocení žáků (dáváme časový prostor) 
- dáváme žákům úkoly, které je motivují k další práci 
- vedeme žáky k vhodnému rozvržení práce a k její realizaci podle vlastního plánu, zdůrazňujeme jim používání vlastního  systému znaků a  
symbolů ve svých poznámkových sešitech 
- učíme je propojovat souvislosti, zařazovat poznatky do širších celků a tím si vytvářet ucelený pohled na konkrétní jev 
- napomáháme žákům k nalezení nejvhodnější cesty k zapamatování si 
- předkládáme žákům určité oblasti, v kterých si mohou hledat svou další cestu 
- objasňujeme žákům nutnost sebevzdělávání 
- nebojíme se projevit s žáky radost z nových poznatků a z dobře vykonané práce 
 
Kompetence k řešení problémů: 
- vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné problémy řešit 
- nabízíme žákům úlohy, které je vybízejí k řešení problémů 
- motivujeme je k řešení problémů i za cenu prvních nezdarů 
- řídíme diskusi, usměrňujeme ji a pomáháme odkrýt řešení problémů, vedeme žáky k zaznamenání diskuse formou písemnou, grafickou, 
modelovou 
- vedeme žáky k hledání nejschůdnější a nejefektivnější cesty k řešení problémů 
- napomáháme žákům vybrat z množství informací nejdůležitější podstatné údaje, zformulovat je a zaznamenat 
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Kompetence komunikativní: 
- umožňujeme žákům pracovat v týmech 
- dáváme žákům možnost vybrat si formu prezentace své práce 
- umožňujeme žákům využívat různých informačních zdrojů pro získávání informací 
- vedeme žáky k výběru žáků do třídní samosprávy 
- rozvíjíme a usměrňujeme diskusi  

 
Kompetence sociální a personální: 
- důsledně vyžadujeme dodržování školního řádu 
- umožňujeme žákům sdílet příjemné klima 
- zařazujeme práci ve skupinách 
- volíme různé formy práce, které umožňují každému členu třídy dosáhnout úspěchu 
- vyžadujeme od žáků rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel pro práci, převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu 
- podporujeme u žáků navazování a prohlubování kamarádských vztahů – slabšímu pomáhají lepší žáci 
- výuku orientujeme na konkrétní příklady z denního života 
- vedeme žáky k dodržování pravidel fair - play ve škole i mimo ní 
- dbáme na dodržování zásad slušného chování ve vztazích mezi žáky i vůči dospělým 

 
Kompetence občanské: 
- důsledně vyžadujeme od žáků dodržování společně vytvořených pravidel chování 
- zařazujeme do výuky konkrétní příklady z běžného života 
- vedeme žáky k národnímu vědomí každého a k respektování jiných etnických skupin 
- chováme se k žákům demokraticky, korektně 
- klademe důraz na environmentální výchovu a ekologicky smýšlející jedince 
 
Kompetence pracovní: 
- umožňujeme žákům prezentovat výsledky vlastní práce 
- zapojujeme žáky do přípravy projektů 
- vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce a práce spolužáků 
- důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých pracovních závazků 
- různými formami (besedami, filmy, exkurzemi,…) seznamujeme žáky s různými profesemi 
- cíleně ujasňujeme představu o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího vzdělávání po ZŠ 
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Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 
 
 Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se zdravotním postižením a žáci 
se sociálním znevýhodněním. Při práci s těmito žáky je nutná spolupráce školy, žáka, jeho zákonných zástupců a školského poradenského 
zařízení.  
 V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících žáka, výchovného poradce a vedení školy. Tito 
jmenovaní spolu s pracovníky školských poradenských zařízení budou spolupracovat při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. 
 Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou žáka. Je potřeba získat si důvěru zákonných 
zástupců, poskytovat jim jasné a srozumitelné informace, podporovat a povzbuzovat je při nápravě speciální vzdělávací potřeby jejich dítěte. 
 
I. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním: 
 Vycházíme ze zákona č. 49/2009 Sb. a vyhlášky č. 62/2007. 
 Žáky se specifickými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců a dle jejich přání na vyšetření do Pedagogicko-
psychologických poraden v Havířově nebo Českém Těšíně. Na základě vyšetření a doporučení PPP jsou pak žáci zařazování do reedukační péče. 
Dále spolupracujeme se Speciálními pedagogickými centry v Karviné, Frýdku Místku, Ostravě. S žáky pracují vyškolení pedagogové. 
 Reedukace specifických poruch probíhá v malých skupinkách, každý týden jednu vyučovací hodinu. Snažíme se děti rozčlenit do skupin 
podle stejné poruchy, popř. věku. Reedukaci zařazujeme po vyučování v den, kdy mají žáci méně náročný rozvrh. V tomto směru se snažíme 
žákům vyhovět. 
 Každému žákovi se specifickými poruchami učení vytváříme vlastní individuální vzdělávací plán, podle kterého se s žáky pracuje a který 
obsahuje závěry a doporučení z vyšetření PPP a SPC, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob 
hodnocení, jméno odpovědného pedagoga. Po zákonných zástupcích vyžadujeme aktivní spolupráci a domácí dohled nad žákem. 
 Všichni vyučující těchto žáků jsou taktéž seznámeni s vyšetřením a podle potřeby jim individuálně přizpůsobují výuku. 
 Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy. 
 
II. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením: 
 Vycházíme ze zákona č. 49/2009 Sb., vyhlášky č. 62/2007 a z RVP ZV, kde jsou popsány možnosti a podmínky pro vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
 O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě se zákonnými zástupci žáka na základě lékařského a speciálně pedagogického 
vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy (architektonické řešení, možnost asistenta pedagoga, počet žáků ve třídě, zkušenost a vzdělání 
učitelského sboru, zabezpečení materiálně technickým vybavením školy, spolupráce se školským poradenským zařízením, spolupráce s rodiči 
apod.) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště dítěte atd.). 
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III. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním: 
 Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem bývá zpravidla i 
nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. 
 Pozornost je třeba při práci s těmito žáky věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi 
a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem, umožnit těmto žákům budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního 
prostředí. 
 
IV. Vzdělávání žáků – cizinců: 
 Do této skupiny patří žáci, kteří se k nám přistěhují ze států EU.  
 
V. Vzdělávání našich žáků v zahraničí: 
 Do této skupiny patří žáci, kteří pobývají se svými rodiči v cizině a na naší škole plní základní školní docházku. 
 
 
Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: 
 
 Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na 
vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Jedná se o žáky nadané 
v matematice, jazycích, přírodovědných oborech, výchovách (tělesné, výtvarné, hudební), technicky, manuálně zručné. Většina těchto žáků 
reprezentuje školu v různých soutěžích a olympiádách. 
 Těmto dětem je také v rámci možností věnovaná péče a zákonným zástupcům bývá doporučeno nadání dětí rozvíjet ve  volitelných 
předmětech, v kroužcích (nabízených školou, Stanicí mladých techniků nebo Domem dětí v Havířově popř. místní Tělovýchovnou jednotou 
„Lavina“). Svou pobočku u nás zřídila i ZUŠ B. Martinů v Havířově, kde mají možnost děti také docházet. 
 Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutno tyto žáky usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak 
důsledně. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný nebo dokonce podprůměrný. 
 V péči o mimořádně nadané děti máme na naší škole ještě rezervy. Zákonným zástupcům talentovaných žáků bude doporučena návštěva 
pedagogicko – psychologické poradny. Na základě vyjádření PPP bude dítěti vypracován individuální vzdělávací plán a bude mu umožněno 
přeřazení do vyššího ročníku v daném předmětu na část nebo celou časovou dotaci. Chtěli bychom těmto dětem umožnit větší individuální rozvoj 
v oblasti jejich nadání.  
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Začlenění průřezových témat: 
 
I. Realizace průřezových témat integrací (INT) obsahu tematických okruhů průřezových témat do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů 
je znázorněna v následujících tabulkách: 
 
1. Osobnostní a sociální výchova - OSV 
Osobnostní rozvoj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Rozvoj schopností 
poznávání realizováno ve všech předmětech 

Sebepoznávání a 
sebepojetí 

PRV PRV PRV ČJ, PŘI ČJ, PŘI ČJ-SL, VkZ ČJ-SL,  ČJ-SL, PŘ ČJ-SL, VkZ, 
ČaSP 

Seberealizace a 
sebeorganizace 

PRV, TV PRV, TV PRV, TV TV TV VkO, TV TV, VkO 
ČaSP 

TV, MV TV 

Psychohygiena HV PRV, HV PRV, HV PŘI, HV HV HV, TV, VkZ, 
ČaSP 

HV, TV, ČaSP PŘ, CH, HV, 
TV, ČaSP  

HV, TV, VkZ, 
MV 

Kreativita VV, ČaSP VV, ČaSP HV, VV, ČaSP HV, VV, ČaSP ČJ-SL,M, HV, 
VV, ČaSP, 
INF 

ČJ-SL, M, HV, 
VV, ČaSP, 
INF 

ČJ-SL, M, HV, 
VV, ČaSP, 
INF 

ČJ-SL, M, HV, 
VV, ČaSP,  

ČJ-SL, M, HV, 
VV, ČaSP, 
MV 

Sociální rozvoj          
Poznávání lidí 

realizováno ve všech předmětech 
Mezilidské vztahy 
Komunikace 
Kooperace a 
kompetice 
Morální rozvoj          
Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

   M, PŘI, VL M, PŘI, VL, 
INF 

M, FY, PŘ, D, 
ČJ, AJ, ČaSP 

M, FY, PŘ, D, 
ČJ, AJ, ČaSP 

M, FY, CH, 
PŘ, D, ČJ, AJ, 
DCJ ČaSP,  

M, FY, CH, 
PŘ, D, ČJ, AJ, 
DCJ, MV 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

     TV, ČaSP TV TV TV, MV 
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2. Výchova demokratického občana – VDO 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Občanská 
společnost a škola 

 PRV PRV  ČJ-SL  VkO VkO VkO, MV  

Občan, občanská 
společnost a stát 

   VL VL   OV, ČaSP,  M Z, HV, ČaSP, 
MV 

Formy participace 
občanů v politickém 
životě 

   VL VL, HV VkO  VKO  

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 

   VL VL   VkO,  Z, MV 

 
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – VMEGS 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Evropa a svět nás 
zajímá 

PRV, VV PRV, VV PRV, ČJ-SL, 
VV, AJ,  

VL, ČJ-SL, 
VV, AJ, 

VL, ČJ-SL, 
VV, AJ,  

D, VV, AJ,  VV, AJ, ČaSP  Z, VV, AJ, 
DCJ 

Z, D, VV, AJ, 
DCJ 

Objevujeme Evropu 
a svět 

  PRV, AJ, ČJ-
ČT 

VL, HV, AJ, 
ČJ-ČT 

VL, HV, AJ,  
ČJ-ČT 

HV, AJ, DCJ Z, HV, AJ,  Z, HV, AJ, 
DCJ ČJ-LI 

Z, AJ, DCJ 
ČJ-LI 

Jsme Evropané    VL VL D, VV, AJ,  
ČJ-LI 

ČJ-LI ČJ-LI, VkO 
D,  Z 

 
4. Multikulturní výchova - MuV 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Kulturní diference ČJ-ČT ČJ-ČT ČJ-ČT ČJ-ČT, HV, 

VV, PŘI 
ČJ-ČT, HV, 
VV, P 

VkO  Z, PŘ  

Lidské vztahy realizováno ve všech předmětech 
Etnický původ    HV, VL, ČJ HV, VL, ČJ HV, INF HV VkO Z 
Multikulturalita   ČJ-ČT, AJ,  ČJ-ČT, AJ,  

HV 
ČJ-ČT, AJ, 
HV  

AJ, INF AJ, Z AJ, DCJ, Z AJ, DCJ, ČJ 

Princip sociálního 
smíru a solidarity 

       VkO, D D 
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5. Environmentální výchova – EV 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Ekosystémy PRV PRV PRV PŘI, VL PŘI, VL PŘ, Z PŘ, FY Z, CH, FY  
Základní podmínky 
života 

PRV PRV PRV PŘI, VL PŘI, VL PŘ, Z PŘ CH, FY, ČaSP PŘ, CH, FY 

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

PRV PRV PRV PŘI PŘI, INF PŘ, Z, D, 
ČaSP 

PŘ, ČaSP PŘ, Z, D, 
ČaSP 

PŘ, D,CH, 
FY, VkZ 

Vztah člověka k 
prostředí 

VV, ČaSP PRV, VV, 
ČaSP 

PRV, VV, 
ČaSP 

PŘI, VV, 
ČaSP 

PŘI, VV, 
ČaSP, INF 

Z, D, VkO, 
HV, VV, ČaSP 

HV, VV, VkO, 
ČaSP 

PŘ, Z, CH, 
HV, VV, ČaSP 

ČJ, CH, FY, 
HV, VV, VkZ 

 
6. Mediální výchova – MeV 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 

   ČJ-SL ČJ-SL, INF   ČJ-SL ČJ-SL, MV 

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality 

    INF    VkZ, MV 

Stavba mediálních 
sdělení 

     ČJ-SL, INF   ČJ-SL, VkZ, 
MV 

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

  HV HV HV HV HV HV,  HV, VkZ, MV 

Fungování a vliv 
medií ve společnosti 

ČJ-ČT, HV, 
VV 

ČJ-ČT, HV, 
VV 

ČJ-SL, HV, 
VV 

ČJ-ČT, HV, 
VV 

ČJ-ČT, HV, 
VV 

HV, INF HV HV AJ, DCJ, HV 

Tvorba mediálního 
sdělení 

 ČJ-SL ČJ-SL ČJ-SL ČJ-SL, INF INF INF   

Práce v realizačním 
týmu 
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II. Realizace průřezových témat projekty (PRO): 
 Na naší škole realizujeme pět celodenních projektů, do kterých jsou zapojeny děti z obou stupňů školy. Tři z nich každoročně a dva co dva 
roky. Řada projektů se na naší škole stala již tradicí. Každý projekt má svůj název. 
 
PRO 1: Objevujeme Evropu a svět je projekt pro žáky 3. – 9. tříd, jehož součástí je „Den jazyků. Uskutečňuje se každoročně na podzim. Děti 
zde hravou formou prokazují své znalosti v cizích jazycích. Děti 1. a 2. tříd se mají možnost také zúčastnit projektu. Formou různých ukázek, 
kvízů, soutěží… se seznamují s životem našich sousedů v evropských zemích. Každý rok se učitelé snaží navrhnout žákům jiná témata. 
 Projektem plníme tato průřezová témata: 

- OSV -  Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita), Sociální 
rozvoj (Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice) 

- VMEGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané) 
- MuV (Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita) 

 
PRO 2: Den „naruby“ je opět projektem, který se týká celé školy. Uskutečňuje se každoročně na Den učitelů. Žáci devátých tříd si každoročně 
zahrají na dospělé a vyzkoušejí si náročnost různých povolání za spolupráce všech žáků a učitelů školy. 
 Projektem plníme tato průřezová témata: 

- OSV- Osobnostní, Sociální i Morální rozvoj 
- VDO (Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát) 

 
PRO 3: Den Země se pro velký počet projektů bude každé dva roky střídat s projektem Den zdraví. Oba projekty jsou opět celodenní a pro žáky 
celé školy. Jejich uskutečnění se plánuje každoročně na duben. Den Země je pokaždé s jiným zaměřením (na rostliny, zvířata, pořádek kolem 
školy, v obci, …) a žáci se na něho připravují již od září (např. množením pokojových kytek, předpěstováváním zeleninové sadby) 
 Projektem plníme tato průřezová témata: 

- OSV – Osobnostní, Sociální rozvoj 
- EV (Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) 
 

PRO 4: Den zdraví úzce souvisí s předešlým projektem. Při jeho organizaci budeme oslovovat nejen odborníky, ale budeme se snažit i o využití 
vlastních nápadů a znalostí. 
 Projektem plníme stejná průřezová témata jako v PRO 3 a 5 
 
PRO 5: Ochrana člověka za mimořádných událostí je posledním každoročním celoškolním projektem. Už z názvu je zřejmé, na co je projekt 
zaměřen. I zde oslovujeme odborníky a žádáme je o pomoc při organizaci tohoto dne. 
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 Projektem plníme tato průřezová témata: 
- OSV – Osobnostní, Sociální a Morální rozvoj 
- VDO(Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování) 

 
 
 Kromě těchto celoškolních projektů máme na 1. stupni ZŠ dva projekty „Pomoc zvířátkům v zimě“ a „Dopravní dopoledne“. 
PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“ se realizuje nepravidelně (podle průběhu zimy). Prolíná se všemi výchovami, prvoukou, přírodovědou, 
českým jazykem i matematikou. 
 Projektem plníme tato průřezová témata: 

- OSV – Osobnostní, Sociální a Morální rozvoj 
- EV (Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) 

 
PRO: „Dopravní dopoledne“ se realizuje v dubnu a je zaměřen na znalost dopravních předpisů, na schopnost reagovat na různé situace 
v dopravě v roli chodce nebo cyklisty. Tento projekt je určen žákům 5. ročníku. 
 Projektem plníme tato průřezová témata: 

- OSV – Osobnostní, Sociální a Morální rozvoj 
- VDO(Občanská společnost a škola, Občan občanská společnost a stát) 
- EV(Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) 
- VMEGS( Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané) 
 

  
 
PRO: „Adopce na dálku“ je dlouhodobým projektem, který se týká celé školy včetně jeho zaměstnanců. Adoptovali jsme na dálku žáka z Indie 
a přispíváme mu na vzdělání. Žáci mají za úkol získat sami finanční obnos bez přispění zákonných zástupců. Proto organizujeme na škole např. 
sběr papíru a druhotných surovin. 
 
PRO: Předškoláček realizuje se v květnu a je určen budoucím prvňákům a jejich zákonným zástupcům. Děti se nenásilnou formou seznámí 
s chodem školy, staršími spolužáky, pedagogy. Zákonní zástupci dostanou prvotní informace týkající se organizace prvního dne školy a 
materiálního vybavení žáků. 
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 Na 1. stupni školy v Těrlicku mají děti ještě několikahodinové projekty, např. Drakiáda, Mikulášské hrátky, Švihadlový král, Velikonoční 
dílna, Šplhoun třídy, Barevný týden, Čepicový den, Pasování malého čtenáře, Den dětí, Zdravé zuby, Odpoledne hlavolamů.   

Na 2. stupni ZŠ se žáci 9. ročníku podílí na projektu „Voda“. Vyučování žákům obohacujeme i různými exkurzemi (např. 8. r. – Karvinský 
zámek, 7. r. - Hradiště v Chotěbuzi). Zájemci se mohou účastnit pravidelného „Odpoledne hlavolamů“. 

Ve škole v Hradišti obohacují výuku dětí podobnými projekty, pouze s jinými názvy. Dále mají tyto akce: Hallowen, Světluškový průvod, 
Recyklohraní, Kreslení na asfalt, Čarodějnické lyceum, Den matek, Zahradní slavnost. 

 
 Máme zájem o to, aby se děti poznaly lépe a jinak než jen ve školních lavicích. Žáci 2. tříd školy v Těrlicku navštěvují plavání, žáci 3. 
ročníku vyjíždějí do Školy v přírodě, žáci 7. tříd a zájemci ostatních ročníků se účastní lyžařského výcviku.  
 Ve škole v Hradišti navštěvují společně všichni žáci výuku plavání. Žáci 3. ročníku vyjíždějí do Školy v přírodě společně s žáky 3. ročníku 
z Těrlicka. 
 
III. Realizace průřezových témat samostatným předmětem: 
 Jelikož na naší škole tradičně vychází časopis „Školáček“, rozhodli jsme se více zapojit do tvorby časopisu žáky. Zvolili jsme pro to 
vyučovací předmět „Mediální výchova“, který bude vyučován v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Žáci budou pravidelně doplňovat webové stránky 
školy, k významným výročím si připraví rozhlasová okénka, úspěchy školy budou prezentovat v Těrlických listech.  
 Vyučovacím předmětem budou realizovány všechny tematické okruhy průřezového tématu MeV, některé z MuV i z ostatních průřezových 
témat. 
 Žáci ve škole v Hradišti vytvářejí také svůj školní časopis. 
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4. Učební plán   
    
 
Tabulace učebního plánu:                                   
 
Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 

1.- 5. ročník 6.- 9. ročník 

1. 2. 3. 4. 5. celkem 6. 7. 8. 9. celkem 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 8+1 8+1 7+2 6+2 6+1 35+7 4+1 4+1 3+2 4+1 15+5 

Cizí jazyk - - 3 3 3 9 3 3 3 3 12 
Další cizí jazyk - - - - - - - - 0+3 0+3 0+6 

Matematika a její aplikace 4 4 4+1 4+1 4+1 20+3 3+1 4+1 4+1 4+1 15+4 
Informační a komunikační technologie - - - - 1 1 1 0+1 - - 1+1 
Člověk a jeho svět 2 2+1 2+1 3+1 3+1 12+4 - - - - - 
Člověk a společnost Dějepis - - - - - - 2 2 2 2 8 

Výchova k občanství - - - - - - 1 1 1 - 3 
Člověk a příroda Fyzika - - - - - - 1+1 2 2 1 6+1 

Chemie - - - - - - - - 2 2 4 
Přírodopis - - - - - - 1+1 2 1+1 1 5+2 
Zeměpis - - - - - - 2 2 1+1 1 6+1 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 
Výtvarná výchova 2 2 1 1 1 7 2 1 1 2 6 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví - - - - - - 1 - - 1 2 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 

Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5 1 1 - 1 3 
Mediální výchova - - - - - - - - - 0+1 0+1 
Volitelné předměty - - - - - - 0+1 0+2 0 0 0+3 
Celková časová dotace 20+1 

21 
20+2 

22 
21+4 

25 
21+4 

25 
22+3 

25 
104+14 

118 
25+5 

30 
25+5 

30 
23+8 

31 
25+6 

31 
98+24 

122 
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Poznámky k učebnímu plánu: 
 
Český jazyk a literatura 
 V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. do 9. ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a 
Literární výchovu. Na 1. stupni je předmět posílen o 7 hodin z disponibilní časové dotace. V ročnících se budou žáci dělit na jednu vyučovací 
hodinu do dvou skupin při celkovém počtu 30 a více. Na 2. stupni je předmět posílen o 5 hodin z disponibilní časové dotace. Název vyučovacího 
předmětu – Český jazyk. 
 
Matematika a její aplikace 
 Na 1. stupni je předmět posílen o 3 hodiny a na 2. stupni také o 4 hodiny z disponibilní časové dotace. V ročnících se budou žáci dělit na 
jednu vyučovací hodinu do dvou skupin při celkovém počtu 30 a více. Název vyučovacího předmětu - Matematika. 
 
Informační a komunikační technologie 
 Na 1. stupni se učí předmět v 5. ročníku 1 hodinu a na 2. stupni je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. Učí se v 6. a 7. 
ročníku. Název vyučovacího předmětu – Informatika. 
 
Člověk a jeho svět 
 Od 1. do 3. ročníku vyučovací předmět nazýváme Prvouka a je posílen o 2 hodiny z disponibilní dotace. Ve 4. a 5. ročníku se dělí na 
Přírodovědu a Vlastivědu. Předmět je posílen o 2 hodiny z disponibilní časové dotace. (Celkem 4 disponibilní hodiny.) 
 
Člověk a příroda 
 Na 2. stupni se vyučují v 6. – 9. ročníku předměty Fyzika, Přírodopis, Zeměpis. Fyzika a Zeměpis jsou posíleny o 1 disponibilní hodinu 
v každém předmětu, Přírodopis o 2 disponibilní hodiny, což činí v oblasti 4 disponibilní hodiny, které podporují zaměření školy a rostoucí zájem 
o tyto předměty. V 8. a 9. ročníku se vyučuje Chemie.  
 
Člověk a zdraví 
 Ve všech ročnících 1. a 2. stupně se vyučuje předmět Tělesná výchova 2 vyučovací hodiny týdně. Na 2. stupni se vyučuje ještě v 6. a 9. 
ročníku předmět Výchova ke zdraví. V 7. a 8. ročníku je Výchova ke zdraví realizovaná v rámci předmětu Přírodopis. 
 
Mediální výchova 
 Je vyučovací předmět, který bude vyučován pouze v 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace. Předmět se bude věnovat 
hlavně průřezovým tématům (MeV, MuV).  
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Pozn. Vyučovací předměty, které zde nejsou uvedeny, mají shodné názvy jako vzdělávací obory (Dějepis, Výchova k občanství, Hudební 

výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Člověk a svět práce, Anglický jazyk, Další cizí jazyk, Mediální výchova). 

 
Na 1. stupni je všech 14 disponibilních hodin rozděleno do již zmíněných předmětů. Na 2. stupni je takto rozděleno 21 disponibilních hodin a 
další 3 budou žákům nabízeny jako Volitelné předměty. 
 
 
Volitelné předměty: 
 
Žákům budou nabízeny předměty dle zájmu a stávajících počtů žáků v jednotlivých ročnících, které se budou vyučovat jako jednohodinové nebo 
dvouhodinové (značeno v závorce):  

Cvičení z matematiky (1 h) 
Sportovní hry (2 h)   
Laboratorní techniky (2 h)   
Užité výtvarné činnosti (2 h)  
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Zkratky vyučovacích předmětů: 
 

Povinné předměty:  Volitelné předměty: 
Český jazyk ČJ Cvičení z matematiky CVM 
Anglický jazyk AJ Laboratorní techniky LT 
Další cizí jazyk německý DJN Sportovní hry SH 
Další cizí jazyk ruský  DJN  Užité výtvarné činnosti  UVČ  
Další cizí jazyk francouzský DJF 
Matematika M    
Informatika INF 
Prvouka PRV 
Přírodověda PŘI     
Vlastivěda VL  
Dějepis D  
Výchova k občanství VkO 
Fyzika FY   
Chemie CH   
Přírodopis PŘ 
Zeměpis Z 
Hudební výchova HV 
Výtvarná výchova VV 
Výchova ke zdraví  VkZ 
Tělesná výchova TV 
Člověk a svět práce ČaSP 
Mediální výchova MV 
     

 
 

Zájmové útvary: 
 Náboženství, Logopedie, Pěvecký sbor, Klub dobré naděje, Florbal, Basketbal, Sportovní kroužek, Deskové hry, Rybářský kroužek, 
Angličtina pro nejmenší, Kroužek košíkové, Biatlon 
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5. Učební osnovy povinných předmětů: 
 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK : 
 
 Vyučovací předmět Český jazyk je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
 Časová dotace: 1. - 3. roč. 9 hodin týdně, 4. roč. 8 hodin týdně a 5. roč. 7 hodin týdně, 6. – 9. roč. 5 hodin týdně.  
 Český jazyk má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité pro 
vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale rovněž umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. 
 Výuka probíhá v kmenových třídách. Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou referátů. Dalším způsobem 
naplňování cílů předmětu je práce s knihou a texty. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností a uplatňování pravidel gramatiky.  
 
 Na úrovni předmětu vyučovacího předmětu Český jazyk jsou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k rozvíjení 
klíčových kompetencí žáka. 

 
 
Kompetence k učení: 
- rozvíjí dovednosti potřebné k osvojování učiva  
- systematicky vede sešit 
- aplikuje naučená pravidla pravopisu 
- seznamuje se s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem 
 
Kompetence k řešení problémů: 
- je veden k tomu, aby aplikoval naučená pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy 
- je veden k tomu, aby uměl nalézat chyby v textu 
- je veden ke správné formulaci obsahu sdělení 
- pomocí literárního i gramatického učiva si rozšiřuje slovní zásobu 
- je veden ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění 
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Kompetence komunikativní: 
- vyjadřuje své myšlenky jazykově správně 
 
Kompetence sociální a personální: 
- umí vystupovat před třídou (referát, recitace, diskuse, dramatizace) 
- je veden k tomu, aby dokázal požádat o pomoc 
 
Kompetence občanské: 
- má potřebu literárního projevu, recitace, četby (referáty, veřejná vystoupení, literární soutěže) 
 
Kompetence pracovní: 
- dodržuje hygienická pravidla pro čtení a psaní 
- připravuje se na výuku  
- udržuje si učební prostor 
 
Do vzdělávacího obsahu Českého jazyka jsou začleněna tato průřezová témata: 
OSV – Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita), Sociální rozvoj, Morální rozvoj (Řešení 
problémů a rozhodovací dovednosti) 
VMEGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu) 
MuV (Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita)  
MeV (Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Stavba mediálních sdělení, Fungování a vliv médii ve společnosti, Tvorba mediálního 
sdělení) 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK: 
 

Vyučovací předmět - Český jazyk  
Vzdělávací obor - Český jazyk a literatura 

 
 1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Jazyková výchova  

rozlišuje tiskací a psací písmena, z hlásek složí slabiku, 
slovo, jednoduchou větu 

písmeno malé, velké, tištěné, psané 
hláska, slabika, slovo, věta 
tečka, čárka, otazník, vykřičník 
článek,nadpis,řádek, verš,sloka  

OSV, MuV - Kulturní diference 

  hlasité a tiché čtení MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 
  prosba, poděkování, omluva, blahopřání PRV 

 
 1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Komunikační a slohová výchova  
čte hlasitě jednoduchý text hlasité čtení   
porozumí mluveným pokynům mluvené pokyny   
naslouchá mluvenému projevu bez přerušování a na výzvu  
odpoví naslouchání   

pečlivě vyslovuje výslovnost   
v krátkých mluvených projevech správně dýchá technika dýchání   
seznamuje se se základními hygienickými návyky spojené s  
psaním hygienické návyky   

píše správně tvary všech číslic a vybraných písmen psaní číslic a písmen   
správně spojuje písmena i slabiky psaní písmen a číslic   
kontroluje napsaná slova psaní slov   

vypráví jednoduchý příběh podle obrázkové osnovy vypravování MuV-Kulturní diference, MeV-Fungování a 
vliv médií ve společnosti 



 

29

 1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Literární výchova 
přednáší jednoduchou říkanku říkanka   
 
 2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Jazyková výchova  

rozlišuje hlásku, písmeno, určuje samohlásky a souhlásky  rozdělení hlásek, hlásková a slabičná stavba slova, 
dělení slov na konci řádků 

OSV-Rozvoj schopností poznávání, 
Sociální rozvoj 

vytváří a porovnává slova opačného významu, slova 
významem souřadná, nadřazená a podřazená třídění slov, nadřazenost a podřazenost   

vyhledává názvy osob, zvířat a věcí a zeptá se, co dělají 
nebo co se s nimi děje poznávání podstatných jmen a sloves   

rozlišuje podstatná jména, slovesa, přeložky a spojky slovní druhy MuV-Kulturní diference 
spojuje a vyhledává slova nebo věty vhodnými spojkami věta a souvětí MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 
OV - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k 
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky druhy vět MuV-Kulturní diference 

OV - odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách,dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo 
morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v 
typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování 

tvrdé a měkké souhlásky, znělé a neznělé souhlásky, 
výslovnost a psaní -ě, psaní ú,ů, 
rozlišování obecných a vlastních jmen 

PRV-Obec 

uspořádá slova ve větě a seřadí věty v textu pořadí slov ve větě, sled vět v řeči mluvené a psané MuV-Kulturní diference 
vyjmenuje a napíše abecedu abeceda   
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 2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Literární výchova 
čte a recituje jednoduché literární texty příběh, báseň   
vnímá přečtený text a reaguje na něj porozumění textu   
rozlišuje báseň od článku příběh, báseň   
OV - odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pohádka MuV-Kulturní diference 
orientuje se v jednoduchém textu orientace v textu čítanky   
 
 2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Komunikační a slohová výchova  
čte plynule jednoduchý krátký text s porozuměním čtení s porozuměním   
porozumí písemným nebo mluveným jednoduchým 
pokynům  mluvené a psané pokyny   

zapojuje se do jednoduchého rozhovoru rozhovor   
OV - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost dechová cvičení   

OV - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči artikulační cvičení   

OV - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 
projev vypravování MuV-Kulturní diference, MeV-Fungování a 

vliv médií ve společnosti 
OV - zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním hygienické návyky   
OV - píše správné tvary písmen a číslic psaní písmen a číslic   
OV - správně spojuje písmena i slabiky psaní slabik, slov   
kontroluje napsané jednoduché věty psaní vět   
opíše správně jednoduchá sdělení opis textu   
OV - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 
podle nich jednoduchý příběh obrázková osnova   
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 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Jazyková výchova  
OV - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení 
slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky hláskosloví,slovní přízvuk OSV-Sebepoznání a sebepojetí 

OV - porovnává významy slov, zvláště slova opačného 
významu a slova významem souřadná, nadřazená a 
podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná 

příbuzná slova   

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

mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves (pád, 
číslo, rod, osoba, číslo, čas)   

rozlišuje ve slově kořen, část příponovou a předponovou kořen, předponová a příponová část   
OV - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru druhy slov - ohebné a neohebné   
OV - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 
spojkami a jinými spojovacími výrazy souvětí a jednoduché větné vzorce MeV-Tvorba mediálního sdělení 

OV - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby 
projevu je obměňuje spojovací výrazy VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 

OV - odůvodňuje a píše správně: i/y po obojetných 
souhláskách ve vyjmenovaných slovech  vyjmenovaná slova   

řadí slova podle abecedy abecední řazení slov   
 
 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Literární výchova 
OV - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 
literární texty přiměřené věku literární texty   

OV - vyjadřuje své pocity z přečteného textu převyprávění textu   
OV - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších literární texty   
OV - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 
učitele a podle svých schopností práce s textem MuV-Multikulturalita, VMEGS-Objevujeme 

Evropu a svět 
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 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Komunikační a slohová výchova  
OV - čte plynule a s porozuměním texty přiměřeného 
rozsahu čtení s porozuměním   

reprodukuje obsah jednoduchého sdělení reprodukce textu   
OV - porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti jednoduché příkazy   

OV - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru komunikace   
používá spisovné výrazy spisovný jazyk   
OV - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 
běžných školních i mimoškolních situacích výrazové prostředky   

OV - kontroluje vlastní písemný projev sebekontrola   
OV - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení opis a přepis   

podle sestavené osnovy vytváří krátký mluvený a následně 
písemný projev projev dle dané osnovy 

MeV-Fungování a vliv médií ve 
společnosti, Tvorba mediálního sdělení, 
MuV-Kulturní diference 
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět 
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 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Jazyková výchova  
vytváří a používá slova stejného nebo podobného významu 
a sova vícevýznamová 

podoba slova, slova jednoznačná, mnohoznačná, 
spisovná, nespisovná, citově zabarvená 

OSV-Sebepoznání a sebepojetí 
PŘ-člověk mezi lidmi 

určuje slovní druhy slov a využívá podstatných jmen a 
sloves ve správných tvarech v psaném a mluveném projevu slovní druhy   

OV - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary 
podstatných jmen, a sloves 

skloňování a časování (vzory podst. jmen, slovesný 
způsob)   

OV - odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní 
větu jednoduchou v souvětí stavba věty   

OV - píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách vyjmenovaná a příbuzná slova   

 
 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Literární výchova 
vyjadřuje své dojmy z četby dojmy z četby   
všímá si rozdílů zpracování literatury literární pojmy   

volně reprodukuje text podle svých schopností reprodukce textu VMEGS-Objevujeme Evropu a svět 
MuV-Kulturní diference, Multikulturalita 
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 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Komunikační a slohová výchova  
čte plynule a správně přiměřené texty potichu i nahlas plynulé čtení   
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném 
pro daný věk porozumění textu   

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

vede telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku rozhovor a vzkaz   
rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost výrazové prostředky, slovní zásoba MuV-Etnický původ 
volí náležitou intonaci a přízvuk čtení s intonací, dikcí   

píše správně jednoduché komunikační žánry oznámení, zpráva, popis, dopis, vypravování 

MuV-Kulturní diference 
VMEGS, Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět 
MeV-Kritické čtení a vnímání mediálního 
sdělení, Fungování a vliv médií ve  
společnosti, Tvorba mediálního sdělení 

s pomocí učitele sestaví osnovu a vypravuje podle ní sestavení osnovy, členění textu na odstavce   
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 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo  

Jazyková výchova  
OV - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo 
podobného významu a slova vícevýznamová 

podoba slova, slova spisovná a nespisovná, citově 
zabarvená, vícevýznamová slova   

OV - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku stavba slova   

OV - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá 
je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném 
projevu 

slovní druhy (mluvnické kategorie podstatných jmen a 
sloves + podmiňovací způsob, prvotní seznámení se 
zájmeny) 

  

OV - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary, 
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary 
přídavných jmen 

seznámení s přídavnými jmény (druhy)   

OV - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné 
základní skladební dvojici označuje základ věty skladba, základní větné členy   

OV -píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách vyjmenovaná a příbuzná slova   
OV - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu národní jazyk jako prostředek dorozumívání VMEGS- Evropa a svět nás zajímá 
 
 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Literární výchova 
OV - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je hlavní myšlenka literárního díla VMEGS-Objevujeme Evropu a svět 

OV - rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů literární pojmy(poezie, próza,divadlo, film) MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 

OV - volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří 
vlastní literární text na dané téma vyjadřuje své pocity z 
čedby 

reprodukce textu a tvorba hlavní myšlenky MuV-Kulturní diference, Multikulturalita 

OV - při jednoduchém rozboru literárních textů používá 
elementární literární pojmy 

literární pojmy(přirovnání, zosobnění, hlavní a 
vedlejší postavy, řeč autora, řeč postav)   
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 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Komunikační a slohová výchova  
OV - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 
nahlas čtení s porozuměním   

OV - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává jednoduchý výpis   

OV - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení náležitosti zprávy, oznámení   
OV - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 
zapamatuje si z něj podstatná fakta reprodukce sdělení   

OV - vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá 
vzkaz na záznamníku dialog OSV-Sebepoznání a sebepojetí 

MuV-Kulturní diference 

OV - rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě reklama MeV-Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení, Tvorba mediálního sdělení 

OV - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a 
vhodně ji užívá podle komunikační situace jazykové prostředky   

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

OV - píše správně po stránce obsahové i formální 
jednoduché komunikační žánry vypravování, popis, dopis 

VMEGS-Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět 
MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 

OV - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří 
krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové 
posloupnosti 

sestavení osnovy, členění textu na odstavce   
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Jazyková výchova  

OV - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Zvuková stránka jazyka (hláskosloví, spisovná 
výslovnost, slovní přízvuk, zvuková stránka věty) OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 

rozlišuje slovotvorný základ, kořen slova, příponu, 
předponu, vytvoří slova příbuzná Stavba slova, Slovotvorný základ, Slova příbuzná  

rozlišuje druhy podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen 
a číslovek, využívá je v gramaticky správných tvarech ve 
svém mluveném a písemném projevu, rozlišuje slovesný 
způsob 

Druhy slov (Podstatná jmény - druhy, procvičování 
tvarů a pravopisu podstatných jmen podle vzorů, 
skloňování vlastních jmen podle vzorů, skloňování 
vlastních jmen osobních a místních, Přídavná jména - 
druhy, skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých 
a přivlastňovacích, stupňování, Zájmena - druhy, 
skloňování, Číslovky - druhy, skloňování, Slovesa 

OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 

OV - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich užití Jazyk a jeho útvary, Jazykověda a její složky   

píše správně zdvojené souhlásky, skupiny bě - bje, vě - vje, 
pě, mě - mně, předpony s-/se-, z-/ze, vz-/vze-, předložky 
s/se, z/ze, i - y po obojetných souhláskách 

Střídání hlásek při odvozování, Skupiny hlásek při 
odvozování, Zdvojené souhlásky, Skupiny bě-bje, vě-
vje, pě, mě-mně, Předpony a předložky s, z, vz, i - y 
po obojetných souhláskách 

  

rozlišuje základní  a rozvíjející větné členy, odlišuje větu 
jednoduchou a souvětí 

Stavba větná, Základní větné členy, Rozvíjející větné 
členy (předmět, příslovečné určení, přívlastek), Věta 
jednoduchá a souvětí, Tvoření vět, Stavba textová 

  

OV - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a 
příručkami 
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Komunikační a slohová výchova  
vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, 
vytvoří výpisky a výtah Hlavní myšlenky textu, Výpisky, Výtah D, PŘ 

OV - rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

Dopis soukromý a úřední, Telefonní a elektronická 
komunikace   

OV - samostatně připraví a s oporou o text přednese referát INT/ literatura (referát o přečtené knize) ČJ-LI 

samostatně vypravuje, popisuje předmět, osobu, děj, 
pracovní postup, rozlišuje a vytvoří zprávu a oznámení 

Vypravování, Popis (předmětu, osoby, děje, 
pracovního postupu), Zpráva a oznámení 

OSV - Sebepoznání a sebepojetí 
MeV - Stavba mediálních sdělení 
ČaSP 

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně 
správnému vlastnímu tvořivému psaní při vypravování a 
popisu pracovního postupu na základě svých zkušeností 

Vypravování, Popis pracovního postupu OSV1-Kreativita 
ČaSP 

 
 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Literární výchova 

OV - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory 
na umělecké dílo 

Referát na základě přečtené knihy, nebo divadelního 
a filmového představení (podle aktuální nabídky) OSV3-Morální rozvoj 

OV - uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla 

Mluvní cvičení na základě přečtené literární ukázky: 
Próza zobrazující dobu pravěku, starověku a antiky 
(Štorch, Petiška, Jirásek, Příběhy z Bible), Pohádky. 

VMEGS -kořeny a zdroje evropské 
civilizace 
D 

OV - rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i 
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 

Základní literární druhy (lyrika, epika, drama), 
Literární pojmy (metafora, personifikace, rým, verš, 
povídka, pohádka, pověst, zvukomalba). Tvorba a 
představitelé, v jejichž díle se tyto prvky vyskytují. 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Jazyková výchova  

rozpozná slovo jednoznačné a mnohoznačné, sousloví, 
rčení, synonyma, odborné názvy, rozlišuje a příklady v textu 
dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby 
a zásady tvoření slov 

Slovní zásoba a způsoby jejího obohacování, 
Odvozování (odvozování příponami, odvozování 
předponami), Skládání slov a zkracování, zkratky a 
zkratková slova 

OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 

tvoří spisovné tvary podstatných jmen označujících části 
těla, užívá správně vztažná zájmena, vytvoří obtížnější 
tvary sloves, rozeznává slovesný rod, správně třídí 
příslovce, správně třídí neohebné slovní druhy 

Podstatná jména (procvičování probraného učiva, 
odchylné tvary některých podstatných jmen 
označujících části těla), Přídavná jména a zájmena 
(procvičování probraného učiva), Skloňování a 
užívání vztažných zájmen, Číslovky (procvičování 
probraného učiva), Některé obtížnější slovesné tvary, 
Slovesný rod činný a trpný, Příslovce, Předložky, 
Spojky, Částice, Citoslovce 

  

rozlišuje věty dvojčlenné, jednočlenné a větné ekvivalenty, 
rozlišuje základní a rozvíjející větné členy, odlišuje druhy 
vět vedlejších, vyhledává několikanásobné větné členy 

Stavba větná (věty dvojčlenné, jednočlenné, větné 
ekvivalenty), Přísudek (slovesný, jmenný se sponou a 
beze spony, slovesný složený), Podmět (vyjádřený a 
nevyjádřený, všeobecný), Předmět, Příslovečné 
určení (místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, 
podmínky, přípustky), Přívlastek (shodný a neshodný, 
postupně rozvíjející a několikanásobný, těsný a 
volný), Doplněk, Vedlejší věty (přísudková, podmětná, 
předmětná, příslovečná místní, časová, způsobová, 
měrová, příčinná, účelová, podmínková, přípustková, 
přívlastková, doplňková), Větné členy 
několikanásobné 

  

píše správně velká pismena ve jménech vlastních Psaní velkých písmen ve jménech vlastních, 
Procvičování pravopisu i/í a y/ý   
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Komunikační a slohová výchova  
vytvoří výtah Výtah D, PŘ 

OV - samostatně připtaví a s oporou o text přednese referát INT/ literatura (referát na základě vlastní četby) ČJ-LI 

samostatně vypravuje, popisuje umělecké dílo, výrobek a 
pracovní postup, užívá odborných názvů v popisu, vytvoří 
charakteristiku a líčení 

Vypravování, Popis (popis uměleckých děl, líčení, 
popis výrobků a pracovních postupů, užití odborných 
názvů v popisu), Charakteristika 

VV 

OV - odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 
spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 

Pozvánka, Žádost, Životopis OSV1-Sebepoznání a sebepojetí 

OV - v mluveném projevu připraveném i improvizovaném 
vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních 
prostředků řeči 

Mluvní cvičení na základě zadaného tématu nebo 
přečteného textu OSV2-Komunikace 

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně 
správnému vlastnímu tvořivému psaní při popisu 
uměleckého díla a charakteristice osoby 

Popis uměleckého díla, Charakteristika osoby 
OSV1-Kreativita 
ČJ-LI, VV  
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Literární výchova 

OV - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory 
na umělecké dílo 

Referát na základě přečtené knihy, nebo divadelního 
a filmového představení (podle aktuální nabídky) OSV3-Morální rozvoj 

OV - uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla 

Mluvní cvičení na základě přečteného textu 
probíraných autorů   

uvádí nejstarší literární památky nejen na našem území a 
jejich výrazné představitele, uvádí základní znaky 
středověké, humanistické, renesanční a barokní literatury a 
jejich významné představitele 

Počátky literatury nejen na našem území 
(Mezopotámie, Palestina, Řecko), Příchod Cyrila a 
Metoděje.Literatura psaná latinsky (Kosmas). 
Literatura psaná česky (Dalimil). Středověká literární 
tvorba (např. Karel IV., mistr Jan Hus). Humanismus 
a renesance v literatuře (Shakespeare, Cervantes). 
Baroko (J.A. Komenský). Literární teorie (literární 
druhy, žánry, jazyk literárního díla). 

VMEGS-Jsme Evropané 
D 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Jazyková výchova  
spisovně vyslovuje a píše slova přejatá Slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis   

tvoří správné tvary nepravidelně se skloňujících 
podstatných jmen, tvoří spisovné tvary obecných jmen 
přejatých a cizích vlastních jmen, správně užívá tvary 
zájmena týž/tentýž, rozlišuje slovesný vid, zařadí slovesa 
ke slovesné třídě a vzoru 

Některé nepravidelnosti ve skloňování podstatných 
jmen (nepravidelnosti u některých jmen vzoru píseň a 
kost, jména krátící kmenovou samohlásku), 
Skloňování obecných jmen přejatých, Skloňování 
cizích vlastních jmen, Skloňování zájmena týž/tentýž, 
Slovesný vid - slovesa dokonavá a nedokonavá, 
Přehled slovesných tříd a vzorů 

  

rozlišuje útvary českého jazyka, zařazuje češtinu mezi 
slovanské jazyky 

Útvary českého jazyka a jazyková kultura, Čeština 
jako jeden ze slovanských jazyků   

rozlišuje věty dvojčlenné, jednočlenné a větné ekvivalenty, 
rozlišuje základní a rozvíjející větné členy, určuje 
významový poměr mezi složkami v několikanásobném 
větném členu, rozlišuje přístavek, znázorní graficky stavbu 
věty jednoduché, odlišuje souvětí podřadné a souřadné, 
druhy vedlejších vět, souřadně spojené věty vedlejší a 
významový poměr mezi větami hlavními 

Stavba větná (věta dvojčlenná, věta jednočlenná, 
větný ekvivalent), Základní větné členy, Rozvíjející 
větné členy, Několikanásobné větné členy, 
Významový poměr mezi jednotlivými složkami v 
několikanásobném větném členu, Větné členy v 
přístavkovém vztahu, Znázornění stavby věty 
jednoduché, Souvětí podřadné (druhy vedlejších vět, 
souřadně spojené věty vedlejší), Souvětí souřadné 
(významový poměr mezi větami hlavními) 

OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

píše správně koncovky jmen a sloves a slova přejatá Pravopis koncovek jmen a sloves (ve spojení s 
dalšími pravopisnými jevy), Pravopis slov přejatých   
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Komunikační a slohová výchova  

zpracuje výtah z textu, podává poučení o určitém problému 
nebo jevu Výtah, Výklad 

MeV - Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 
PŘ, D 

OV - samostatně připraví a s oporou o text přednese referát INT/ literatura ( referát o přečtené knize) ČJ-LI 

charakterizuje literární postavu, vystihuje osobní vztah k 
popisované skutečnosti 

Charakteristika literárních postav, Subjektivně 
zabarvený popis (líčení) 

OSV1-Sebepoznání a sebepojetí 
ČJ-LI 

OV - v mluveném projevu připraveném i improvizovaném 
vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních 
prostředků řeči 

Mluvní cvičení na základě zadaného tématu nebo 
přečteného textu OSV2-Komunikace 

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně 
správnému vlastnímu tvořivému psaní při úvaze, 
charakteristice literární postavy a výtahu 

Úvaha, Charakteristika literární postavy, Výtah OSV1-Kreativita 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Literární výchova 

OV - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory 
na umělecké dílo 

Referát na základě přečtené knihy, nebo divadelního 
a filmového představení (podle aktuální nabídky). OSV3-Morální rozvoj 

OV - uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla 

Mluvní cvičení na základě textu probíraných autorů.   

uvádí základní znaky evropské literatury v době klasicismu 
a romantismu a jejich významné představitele, uvádí 
základní znaky české literatury v době národního obrození 
a jejich představitele, uvádí výrazné osobnosti české 
literatury 19. Století 

Evropská literatura v období světového klasicismu a 
romantismu (Goethe, Scott, Puškin, Hugo). Česká 
literatura v období národního obrození (osvícenství a 
romantismus). K. H. Mácha, J. K. Tyl, K. J. Erben, K. 
H. Borovský, B. Němcová, J. Neruda, J. Vrchlický, J. 
V. Sládek, S.Čech, A. Jirásek, bratři Mrštíkové, P. 
Bezruč. Literární pojmy, jazyk literárního díla. 

VMEGS-Objevujeme Evropu a svět, Jsme 
Evropané 
D, VV 

OV - vyhledává informace v různých typech katalogů, v 
knihovně i v dalších informačních zdrojích Knihovna. Organizace půjčování knih. Internet.   
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Jazyková výchova  

OV - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Hláskosloví, Spisovná výslovnost, Zvuková stránka 
věty, Psaní a výslovnost slov přejatých   

OV - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější 
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 
českých slov, rozpozná přenesená pojmenování, zvláště ve 
frazémech 

Stavba slova a tvoření slov, Metafora, Metonymie, 
Synonyma, Antonyma, Homonyma, Odborné názvy   

OV - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

Jména, jejich druhy a tvary, Skloňování obecných 
jmen přejatých, Skloňování cizích vlastních jmen, 
Slovesa a jejich tvary, Přechodníky 

  

odlišuje skupiny slovanských jazyků, jmenuje základní 
mezníky ve vývoji českého jazyka, rozlišuje útvary českého 
jazyka 

Jazyky slovanské, Vývoj českého jazyka, Útvary 
českého jazyka 

Muv-Multikulturalita,  
D 

OV - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí 

Stavba větná (věta jednoduchá, větné členy holé, 
rozvité, souřadně spojené, vztah přístavkový), Věta 
dvojčlenná, věta jednočlenná, větný ekvivalent, 
Samostatný větný člen, osamostatněný větný člen, 
elipsa, Souvětí podřadné, Souvětí podřadné s více 
než jednou větou vedlejší, Souvětí souřadné, Souvětí 
souřadné s více než dvěma větami, Vsuvka 

  

OV - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i 
souvětí 

Pravopis související se stavbou slova, Psaní i-y, 
Pravopis koncovek jmen a sloves ve spojení s dalšími 
pravopisnými jevy, Psaní velkých písmen ve vlastních 
jménech a názvech, Čárka v souvětí souřadném a 
podřadném 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Komunikační a slohová výchova  

OV - využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová 
slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a 
stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu 

Výklad, Výtah, Výpisky MeV-Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 

OV - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo 
porovnáním s dostupnými informačními zdroji 

Proslov, Diskuse   

OV - samostatně připraví a s oporou o text přednese referát INT/ literatura (referát o přečtené knize)   

OV - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, 
vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného 
navazování 

Popis a charakteristika, Popis předmětu, Popis děje 
(včetně pracovního postupu) ČaSP 

OV - rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a 
zaujímá k ní kritický postoj Zpráva, Oznámení, Proslov MeV-Stavba mediálních sdělení 

OV - dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci 

Rozhovor na zadané téma, INT/ literatura - referát o 
přečtené knize ČJ-LI 

OV - zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad 
komunikace a pravidel dialogu Diskuse, Dialog OSV2-Komunikace 

OSV1-Sebepoznání a sebepojetí 

OV - v mluveném projevu připraveném i improvizovaném 
vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních 
prostředků řeči 

Mluvní cvičení na základě zadaného tématu nebo 
přečteného textu OSV - 2 - Komunikace  

OV - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i 
věcně správnému písemnému projevu a tvořivé práci s 
textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě 
svých dispozic a osobních zájmů 

Vypravování, Popis a charakteristika, Úvaha OSV1-Kreativita 
EV-Vztah člověka k prostředí 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Literární výchova 

OV - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory 
na umělecké dílo 

Referát na základě přečtené knihy nebo divadelního a 
filmového představení podle aktuální nabídky.   

OV - rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor 
doloží argumenty Beletrie  a  literatura označovaná jako Harlekýn   

OV - rozpoznává základní rysy výrazného individuálního 
stylu autora 

Výrazný styl některých českých autorů 20. století 
(Hrabal, Poláček, Viewegh aj.)   

OV - uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla 

Mluvní cvičení na základě četby probíraných autorů.   

OV - tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na 
základě osvojených znalostí základů literární teorie 

Psaný text na téma, které je námětem vyhlášeným v 
literární soutěži, nebo článek pro otištění do školního 
časopisu. 

OSV3-Morální rozvoj 

OV - rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i 
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 

Literární druhy a pojmy (epika, lyrika, drama, 
metafora, personifikace, zvukomalba, anafora, 
hyperbola, monolog, dialog, parodie, refrén, román 
aj.) 

  

OV - uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře 
uvádí základní znaky literatury 20. Století a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře 
uvádí představitele exilové a samizdatové literatury a 
písňových textů 

Literatura začátku 20. století, Avantgardní umělecké 
směry. J. Wolker. Odrazu 1. světové války v naší i 
světové literatuře (J. Hašek, I. Olbracht, E. 
Hemingway aj.). Meziválečné období (Osvobozené 
divadlo - V+W, K. Čapek, V. Vančura, K. Poláček). 
Druhá světová válka v literatuře (J. Seifert, O. Pavel). 
B. Hrabal. A. S. Exupéry. Exilová a samizdatová 
literatura (J. Škvorecký). J. Foglar. M. Viewegh. 
Písňové texty. 

VMEGS-Objevujeme Evropu a svět, Jsme 
Evropané 
D 

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

J. Hašek - kniha a film "Osudy dobrého vojáka Švejka 
za světové války" 
K. Poláček - kniha a seriál "Bylo nás pět" 

D 

  O. Pavel - kniha a film   na motivy jeho děl   
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Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK: 
 
 Anglický jazyk bude vyučován ve 3. – 9. ročníku. Jeho obsahem bude naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a 
souvisejících tematických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem bude poskytnout 
žákovi nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem, internetem atd. Proto budeme klást důraz na 
rozvoj komunikačních dovedností, kterým podřídíme i výuku gramatické části vzdělávacího předmětu. 
Časová dotace: 3. – 9. roč. 3 hodiny týdně. 
 Výuka bude probíhat vždy v celém ročníku najednou.  
 Cílem předmětu anglický jazyk na 1.stupni je poskytnout žákovi základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází, na jednoduchých 
textech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát. Zejména v počátcích upřednostňujeme induktivní způsob výuky před výukou 
deduktivní. Neučíme tedy nejdříve poučky, ale ponecháváme žákovi prostor, aby si z textů říkadel, jednoduchých básniček a podobně sám 
odvodil, jak vyjádřit jiné věty. Gramatiku učíme teprve tehdy, když jsou příslušné pojmy zvládnuty v předmětu český jazyk a literatura. 
 Na druhém stupni pracuje žák ve větší míře s autentickými texty, konverzuje anglicky ve větších celcích V souvislosti s probíraným 
zeměpisným a dějepisným učivem se žák seznamuje s reáliemi anglicky mluvících zemí. Angličtinu používá při práci s internetem i v částech 
jiných vyučovacích předmětů. 
 Formy realizace výuky: Vyučovací hodina – skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná, ústní), 
samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a autentickými informacemi), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové 
programy na PC, krátkodobé projekty 
Olympiády 
Příležitostné akce – projektové dny apod.  
 
 Na úrovni vyučovacího předmětu Anglický jazyk jsou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k rozvíjení 
klíčových kompetencí žáka: 
 
Kompetence k učení: 
- chápe důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život, 
- propojuje probraná témata a jazykové jevy, 
- samostatně vyhledá nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině. 
 
Kompetence k řešení problémů: 
- řeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí, 
- nebojí se mluvit anglicky s cizím člověkem, 
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- naučí se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba. 
 
Kompetence komunikativní: 
- porozumí jednoduchému sdělení v anglickém jazyce, 
- umí zformulovat jednoduché myšlenky anglicky, 
- rozumí promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce, 
- využívá dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu. 
 
Kompetence sociální a personální: 
- vyžádá si v jednoduchých situacích pomoc nebo radu a obojí umět poskytnout, 
- dodržuje v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování,  
- spolupracuje v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu. 
 
Kompetence občanské: 
- získá představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi, 
- umí srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky mluvících zemí a České republiky 
 
Kompetence pracovní: 
- samostatně pracuje s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem, 
- využívá anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí 
 
Do vzdělávacího obsahu Anglického jazyka jsou začleněna tato průřezová témata: 
OSV – Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání), Sociální rozvoj, Morální rozvoj (Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 
VMEGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) 
MuV (Lidské vztahy, Multikulturalita) 
MeV (Fungování a vliv médií ve společnosti) 
PRO 1: Objevujeme Evropu a svět („Den jazyků“) 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK: 
 

Vyučovací předmět - Anglický jazyk 
Vzdělávací obor - Cizí jazyk 

 
 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Řečové dovednosti 

OV - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a 
reaguje na ně verbálně i neverbálně 

pozdravy a rozloučení, představování se, vyjádřit 
souhlas a nesouhlas, sdělení záliby, reakce na 
základní pokyny používané ve výuce, vyjádření 
nálady a pocitů, zdvořilostní fráze, zadat a plnit 
základní pokyny užívané při hře, vyjádřit libost a 
nelibost k jídlu 

VV, HV, PRV, ČJ 

OV – rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného 
textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

čísla 1 - 20, barvy, školní potřeby, nábytek, domácí 
zvířata - mazlíčci, zvířata v ZOO, nálady a pocity, 
obličej a tělo, rodina, oblečení, jídlo a hračky 

OSV-Rozvoj schopnosti poznávání; 
činnosti: cvičení pozornosti a soustředění v 
hrách opakovacích lekcí 
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá; 
poznávání a seznamování se s jinými 
kulturami - anglická jména a jejich české 
ekvivalenty, hry v anglicky mluvících 
zemích, zvyky svátků Halloween, Vánoce a 
Velikonoce ve Velké Británii, tvorba 
pozdravů k Vánocům a Velikonocům,  
Objevujeme Evropu a svět; činnosti: 
diskuse nad mapou Evropy, vybarvování 
vlajek jednotlivých států, otevřená výstavka 
vlajek evropských států 
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 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Řečové dovednosti 

OV – zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými 
se v průběhu výuky setkal 

Pozdravy, pokyny ve škole, pokyny doma, zdvořilá 
žádost, osobní údaje, dotazy a krátké odpovědi, 
příkazy, objednávka jídla, rozkazovací způsob, tázací 
zájmena, sloveso „být“ v kladné větě a otázce, kladná 
a negativní odpověď, přídavná jména, sloveso „mít“ v 
otázce a odpovědi, množné číslo podstatných jmen, 
přivlastňovací pád, sloveso „mít rád“ v kladné větě a 
otázce, vazba „there is/there are“, otázka na množství 

 

OV – přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 
slovního spojení 

abeceda (hláskování), komiksové příběhy, tematická 
slovní zásoba (čísla 1 - 20, barvy, školní potřeby, 
nábytek, domácí zvířata - mazlíčci, zvířata v ZOO, 
nálady a pocity, obličej a tělo, rodina, oblečení, jídlo a 
hračky), používání slovníku s výslovností 

 

OV – rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného 
textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečilvou 
výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu 

Pozdravy, pokyny ve škole, pokyny doma, zdvořilá 
žádost, osobní údaje, dotazy a krátké odpovědi, 
příkazy, objednávka jídla, rozkazovací způsob, tázací 
zájmena, sloveso „být“ v kladné větě a otázce, kladná 
a negativní odpověď, přídavná jména, sloveso „mít“ v 
otázce a odovědi, množné číslo podstatných jmen, 
přivlastňovací pád, sloveso „mít rád“ v kladné větě a 
otázce, vazba „there is/there are“, otázka na množství 
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 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
Řečové dovednosti 

OV – píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 
předlohy 

čísla 1 - 20, barvy, školní potřeby, nábytek, domácí 
zvířata - mazlíčci, zvířata v ZOO, nálady a pocity, 
obličej a tělo, rodina, oblečení, jídlo a hračky, 
rozkazovací způsob, tázací zájmena, sloveso „být“ v 
kladné větě a otázce, kladná a negativní odpověď, 
přídavná jména, sloveso „mít“ v otázce a odpovědi, 
množné číslo podstatných jmen, přivlastňovací pád, 
sloveso „mít rád“ v kladné větě a otázce, vazba „there 
is/there are“, otázka na množství 
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 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Mluvení 

OV – zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

základní výslovnostní návyky 
žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu 
v komunikačních situacích probraných tematických 
okruhů a umí ji používat v tematických situacích 

VV, HV, PRV, VL, ČJ 

OV – sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 

základní gramatické struktury a typy vět: sloveso 
„umět“ v kladných větách, otázce a záporu, předložky 
ve spojení s umístěním předmětů, kladné a záporné 
příkazy, otázky na zjištění polohy, předložky ve 
spojení s lokalizací míst, přítomný čas průběhový, 
přídavná jména ve spojení s počasím, určení času, 
sloveso „mít“, určování času, otázky na čas 
v souvislosti s TV pořady, plnovýznamová slovesa a 
přítomný čas prostý, otázka a zápor ve 3.os.č.j., 
minulý čas sloves „být“ a „mít“ 

OSV-Rozvoj schopnosti poznávání; 
činnosti: cvičení pozornosti a soustředění v 
hrách opakovacích lekcích,  
VMEGS - Evropa a svět nás zajímá; 
činnosti: poznávání a seznamování se s 
jinými kulturami - svátky v anglicky 
mluvících zemích, tvorba adventního 
kalendáře, novoroční zvyky, zvyky sv. 
Valentýna, dramatizace anglické legendy, 
Objevujeme Evropu a svět; činnosti: tvorba 
mapy Anglie, seznámení se s měnou v 
Evropě - tvorba kvízu o měnách 
evropských států, 
EV-Základní podmínky života: činnosti: 
Tvorba plakátu propagujícího zdravý 
životní styl 

OV – odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, 
jídlo, oblékání, dopravní prostředky, kalendářní rok 
(svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), 
zvířata, příroda, počasí 
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 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Produktivní řečové dovednosti 

OV – rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného 
života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

Hudebí nástroje, sport, místnosti v bytě, zdraví a 
nemoci, obchody a místa ve městě, činnnosti o 
dovolené, počasí, čas, škola, školní rozvrh hodin, 
televizní pořady, záliby, volný čas, divoká zvířata, 
pravěká zvířata, části těla zvířat 

VV, HV, PRV, VL, ČJ 

  

OSV-Rozvoj schopnosti poznávání; 
činnosti: cvičení pozornosti a soustředění v 
hrách opakovacích lekcích 
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá; 
činnosti: poznávání a seznamování se s 
jinými kulturami - svátky v anglicky 
mluvících zemích, tvorba adventního 
kalendáře, novoroční zvyky, zvyky sv. 
Valentýna, dramatizace anglické legendy, 
Objevujeme Evropu a svět; činnosti: tvorba 
mapy Anglie, seznámení se s měnou v 
Evropě - tvorba kvízu o měnách 
evropských států 
EV-Základní podmínky života: činnosti: 
Tvorba plakátu propagujícího zdravý 
životní styl 
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  4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Poslech s porozuměním 

OV – rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

Základní gramatické struktury a typy vět 
Hudebí nástroje, sport, místnosti v bytě, zdraví a 
nemoci, obchody a místa ve městě, činnnosti o 
dovolené, počasí, čas, škola, školní rozvrh hodin, 
televizní pořady, záliby, volný čas, divoká zvířata, 
pravěká zvířata, části těla zvířat 

VV, HV, PRV, VL, ČJ 

OV – rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je 
pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka 
Texty: Hello again, Music time, Sports time, What’s in 
the house?, Be healthy!, My town, On holiday, A 
sunny day, Space school, What’s on TV?, My free 
time, Amazing animals, Then and now, Stone soup, 
komiksy 

OSV-Rozvoj schopnosti poznávání; 
činnosti: cvičení pozornosti a soustředění v 
hrách opakovacích lekcích 
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá; 
činnosti: poznávání a seznamování se s 
jinými kulturami - svátky v anglicky 
mluvících zemích, tvorba adventního 
kalendáře, novoroční zvyky, zvyky sv. 
Valentýna, dramatizace anglické legendy, 
Objevujeme Evropu a svět; činnosti: tvorba 
mapy Anglie, seznámení se s měnou v 
Evropě - tvorba kvízu o měnách 
evropských států 
EV-Základní podmínky života: činnosti: 
Tvorba plakátu propagujícího zdravý 
životní styl 

OV - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

práce se slovníkem 
sloveso „umět“ v kladných větách, otázce a záporu, 
předložky ve spojení s umístěním předmětů, kladné a 
záporné příkazy, otázky na zjištění polohy, předložky 
ve spojení s lokalizací míst, přítomný čas průběhový, 
přídavná jména ve spojení s počasím, určení času, 
sloveso „mít“, určování času, otázky na čas 
v souvislosti s TV pořady, plnovýznamová slovesa a 
přítomný čas prostý, otázka a zápor ve 3.os.č.j., 
minulý čas sloves „být“ a „mít“ 
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pokračování 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Čtení s porozuměním 

OV – vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 

slovní zásoba z tematických celků (pozdravy, hudební 
nástroje, sport, místnosti v bytě, zdraví a nemoci, 
obchody a místa ve městě, činnosti o dovolené, 
počasí, čas, škola, školní rozvrh hodin, televizní 
pořady, záliby, volný čas, divoká zvířata, pravěká 
zvířata, části těla zvířat, čísla 1 - 100) 

  

OV – rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného 
života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

Texty: Hello again, Music time, Sports time, What’s in 
the house?, Be healthy!, My town, On holiday, A 
sunny day, Space school, What’s on TV?, My free 
time, Amazing animals, Then and now, Stone soup, 
komiksy 

  

 
 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Psaní 

OV – napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a 
slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech 
z oblasti svých zájmů a každodenního života 

Základní gramatické struktury a typy vět 
slovní zásoba z tematických celků (pozdravy, hudební 
nástroje, sport, místnosti v bytě, zdraví a nemoci, 
obchody a místa ve městě, činnosti o dovolené, 
počasí, čas, škola, školní rozvrh hodin, televizní 
pořady, záliby, volný čas, divoká zvířata, pravěká 
zvířata, části těla zvířat, čísla 1 - 100) 
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 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Mluvení 

OV – zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

základní výslovnostní návyky 
žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu 
v komunikačních situacích probraných tematických 
okruhů a umí ji používat v tematických situacích 

VL, HV, VV, TV, ČJ  

OV – sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 

domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, 
jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, 
kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny 
v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí 
základní gramatické struktury a typy vět (neurčitý 
člen, rozkazovací způsob, množné číslo podstatných 
jmen, vazba there is/there are, sloveso „být“, 
přivlastňovací zájmena, přivlastňovací pád, otázky 
s tázacími zájmeny, sloveso „mít“, postavení 
přídavných jmen ve větě, předložky s časovými údaji, 
přítomný čas prostý) 

MuV-Kulturní diference, Lidské vztahy, 
Etnický původ, Multikulturalita, Princip 
sociálního smíru a solidarity; činnosti: čtení 
a diskuse na stránkách "Culture Page" v 
každé lekci, psaní krátké úvahy na dané 
téma, 
OSV-Sebepoznání a sebepojetí, 
Seberegulace a sebeorganizace, 
Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské 
vztahy, Komunikace, Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti; činnosti: 
zhotovení individuálních projektů - 
výpovědí o sobě po každé lekci na daná 
témata, prezentace a obhajoba vlastní 
práce, diskuse nad pracemi spolužáků 

 OV – odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, 
jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, 
kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny 
v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí 
základní gramatické struktury a typy vět 
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 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Produktivní řečové dovednosti 

OV – rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného 
života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

Pozdravy, pokyny, dotazy na čísla a číselné údaje, 
popis obrázku, názvy zemí, rodina, dny v týdnu, 
běžné tchnické vybavení domácnosti, domácí 
mazlíčci, vyučovací předměty, čas a časové údaje, 
každodenní činnosti 

VL, HV, VV, TV, ČJ 

  

MuV-Kulturní diference, Lidské vztahy, 
Etnický původ, Multikulturalita, Princip 
sociálního smíru a solidarity; činnosti: čtení 
a diskuse na stránkách "Culture Page" v 
každé lekci, psaní krátké úvahy na dané 
téma 
OSV-Sebepoznání a sebepojetí, 
Seberegulace a sebeorganizace, 
Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské 
vztahy, Komunikace, Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti; činnosti: 
zhotovení individuálních projektů - 
výpovědí o sobě po každé lekci na daná 
témata, prezentace a obhajoba vlastní 
práce, diskuse nad pracemi spolužáků 
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 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Poslech s porozuměním 

OV – rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

Základní gramatické struktury a typy vět, fonetické 
znaky 
Pozdravy, pokyny, dotazy na čísla a číselné údaje, 
popis obrázku, názvy zemí, rodina, dny v týdnu, 
běžné tchnické vybavení domácnosti, domácí 
mazlíčci, vyučovací předměty, čas a časové údaje, 
každodenní činnosti 

VL, HV, VV, TV, ČJ 

OV – rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je 
pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka 
Texty: Hello, How do you spell that?, Where are you 
from?, My family, Mickey, Millie and Mut, What day is 
it today?, I’ve got a computer, Have you got a pet?, 
Mut’s present, My school, What’s the time please?, 
My day, Free time 

MuV-Kulturní diference, Lidské vztahy, 
Etnický původ, Multikulturalita, Princip 
sociálního smíru a solidarity; činnosti: čtení 
a diskuse na stránkách "Culture Page" v 
každé lekci, psaní krátké úvahy na dané 
téma, 
OSV-Sebepoznání a sebepojetí, 
Seberegulace a sebeorganizace, 
Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské 
vztahy, Komunikace, Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti; činnosti: 
zhotovení individuálních projektů - 
výpovědí o sobě po každé lekci na daná 
témata, prezentace a obhajoba vlastní 
práce, diskuse nad pracemi spolužáků 

OV - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 
prponášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou jazyka, 
práce se slovníkem 
Pozdravy, pokyny, dotazy na čísla a číselné údaje, 
popis obrázku, názvy zemí, rodina, dny v týdnu, 
běžné tchnické vybavení domácnosti, domácí 
mazlíčci, vyučovací předměty, čas a časové údaje, 
každodenní činnosti 
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 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
Čtení s porozuměním 

OV – vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 

slovní zásoba z tematických celků (Pozdravy, pokyny, 
dotazy na čísla a číselné údaje, popis obrázku, názvy 
zemí, rodina, dny v týdnu, běžné tchnické vybavení 
domácnosti, domácí mazlíčci, vyučovací předměty, 
čas a časové údaje, každodenní činnosti) 

  

OV – rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného 
života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

Texty: Hello, How do you spell that?, Where are you 
from?, My family, Mickey, Millie and Mut, What day is 
it today?, I’ve got a computer, Have you got a pet?, 
Mut’s present, My school, What’s the time please?, 
My day, Free time 

  

    
 
 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
Psaní 

OV – napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a 
slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech 
z oblasti svých zájmů a každodenního života 

Základní gramatické struktury a typy vět 
slovní zásoba z tematických celků (Pozdravy, pokyny, 
dotazy na čísla a číselné údaje, popis obrázku, názvy 
zemí, rodina, dny v týdnu, běžné technické vybavení 
domácnosti, domácí mazlíčci, vyučovací předměty, 
čas a časové údaje, každodenní činnosti) 

  

OV – vyplní osobní údaje do formuláře Adresa na dopise, číselné údaje, rodina, dny v týdnu, 
rozvrh hodin   

  



 

61

 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Mluvení 

OV – zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje 
v běžných formálních i neformálních situacích 

Pozdraví a představí se, Zeptá se a odpoví na osobní 
údaje, koupí si něco v obchodě, vede s partnerem 
rozhovor o domácích mazlíčcích a zvířatech, situační 
rozhovory každodenního života 

Z, D, VkO, INF, ČJ, HV  

OV –vyprávi jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, 
místa a věci ze svého každodenního života 

Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti: 
Popis pokoje, domu, porovnání vzhledu, popis osoby, 
vyprávění o svém způsobu života, vypráví o zážitku z 
výletu, vyprávění o oblíbeném zvířeti 

VMEGS- Evropa a svět nás zajímá 
PRO1: Objevujeme Evropu a svět, Evropa 
a svět nás zajímá 
MuV-Multikulturalita 

 

 Jazykové prostředky: předložky při popisu umístění, 
vazba „there is/there are“, sloveso „mohu“/“umím“, 
slovesa „být“ a „mít“ při popisu osob, otázka na cenu, 
přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, 
přítomný čas prostý vs. Průběhový -  tvorba „ano/ne“ 
otázek a otázek pomocí tázacích zájmen, frekvenční 
příslovce, řadové číslovky, datum, osobní zájmena v 
předmětu 
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Poslech s porozuměním 

OV – rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

Texty: My room, Our house, Her town, Mickey, Millie 
and Mut’s day out, My friends, Saturday morning, Are 
we going to the shops?, Hello, My family, At the 
sports centre, What can you do?, My school,Birthays 
in Britain, Mickey, Millie and Mut, Daily life, Our 
school trip, Mickey’s model dinosaur, My favourite 
animals, The story of Chicken Licken 
Rozvíjení schopnosti rozlišovat sluchem prvky 
fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, 
intonace 

Z, D, VkO, INF, ČJ, HV 
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
PRO1: Objevujeme Evropu a svět 
MuV-Multikulturalita 
PRO1: Evropa a svět nás zajímá 

OV - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

Nábytek, části domu, místa a budovy ve městě, 
vzhled člověka, oblečení, data, domácí práce, zvířata Z, D, VkO, ČJ, HV 

 

Jazykové prostředky: předložky při popisu umístění, 
vazba „there is/there are“, sloveso „mohu“/“umím“, 
slovesa „být“ a „mít“ při popisu osob, otázka na cenu, 
přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, 
přítomný čas prostý vs. Průběhový   tvorba „ano/ne“ 
otázek a otázek pomocí tázacích zájmen, frekvenční 
příslovce, řadové číslovky, datum, osobní zájmena v 
předmětu 

VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
PRO1: Objevujeme Evropu a svět, Evropa 
a svět nás zajímá 
MuV-Multikulturalita 
PRO1:Evropa a svět nás zajímá 
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Psaní 

OV – vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Membership card  

Z, D, VkO, INF, ČJ, HV 
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
PRO1: Objevujeme Evropu a svět 
MuV-Multikulturalita 
PRO1: Evropa a svět nás zajímá 

OV – napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

Ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby: 
nábytek, části domu, místa a budovy ve městě, 
vzhled člověka, oblečení, data, domácí práce, zvířata 

 

 
 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Čtení s porozuměním 

OV – vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

Četba textu: My room, Our house, Her town, Mickey, 
Millie and Mut’s day out, My friends, Saturday 
morning, Are we going to the shops?, Hello, My 
family, At the sports centre, What can you do?, My 
school,Birthays in Britain, Mickey, Millie and Mut, 
Daily life,  Our school trip, Mickey’s model dinosaur, 
My favourite animals, The story of Chicken Licken 

Z, D, VkO, INF, ČJ, HV 
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
PRO1: Objevujeme Evropu a svět 
MuV-Multikulturalita 
PRO1: Evropa a svět nás zajímá 

OV – rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá 
v nich požadované informace Práce se slovníkem  
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Mluvení 

OV – zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje  
v běžných formálních i neformálních situacích 

Prázdninové situace, objedná si jídlo v restauraci, 
dotazy na počasí, koupí si oblečení, zeptá se 
kamaráda, jak tráví volný čas, domluví si schůzku 

Z, D, VkO, INF, ČJ, HV  

OV – mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase 
a dalších osvojovaných tématech 

Srovnání ročních období, počasí, srovnání 
každodenního života různých zemí, srovnání 
typických jídel různých skupin lidí 
Jazykové prostředky: minulý čas slovesa „být“, minulý 
čas pravidelných sloves, minulý čas nepravidelných 
sloves, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, 
neurčitý člen a neurčitá zájmena, dotaz na množství, 
určitý/neurčitý člen, málo/několik,  otázky s tázacím 
zájmenem „jak“, stupňování přídavných jmen, 
přirovnání „tak … jak/jako“, vyjádení „chystat 
se/hodlat něco udělat“, přídavná jména vs. příslovce 

VMEGS-Evropa a svět nás zajímá, PRO1: 
Objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět 
nás zajímá, MuV - Multikulturalita 

OV – vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, 
místa a věci ze svého každodenního života 

Rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti 
vyprávění o činnostech lidi během prázdnin, 
prázdninové situace, v kavárně/cukrárně 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Poslech s porozuměním 

OV – rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

Texty: Where were you last week?, Our hiliday, 
Problems, Mut’s holiday, Food and drink, Stone soup, 
Mut goes shopping, George’s apple crumble, My 
country, North and south, Record breakers, Mickey 
and Millie go camping, TV programmes, At the 
movies, Film, cameras, action, The lost penguin 

Z, D, VkO, INF, ČJ, HV 
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
PRO1: Objevujeme Evropu a svět 
MuV-Multikulturalita 
PRO1: Evropa a svět nás zajímá 

OV - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

Cestování o prázdninách, problémové situace o 
prázdninách, jídlo, geografické názvy a pojmenování, 
počasí, popisná přídavná jména, typy TV program, 
filmové žánry 

Z, VkO, HV, ČJ, D   

 

Jazykové prostředky: minulý čas slovesa „být“, minulý 
čas pravidelných sloves, minulý čas nepravidelných 
sloves, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, 
neurčitý člen a neurčitá zájmena, dotaz na množství, 
určitý/neurčitý člen, málo/několik,  otázky s tázacím 
zájmenem „jak“, stupňování přídavných jmen, 
přirovnání „tak … jak/jako“, vyjádení „chystat 
se/hodlat něco udělat“, přídavná jména vs. příslovce 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Čtení s porozuměním 

OV – vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

Četba textu: Where were you last week?, Our hiliday, 
Problems, Mut’s holiday, Food and drink, Stone soup, 
Mut goes shopping, George’s apple crumble, My 
country, North and south, Record breakers, Mickey 
and Millie go camping, TV programmes, At the 
movies, Film, cameras, action, The lost penguin 

Z, D, VkO, INF, ČJ, HV 

OV – rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá 
v nich požadované informace 

Reálie: the UK, the USA 
Práce se slovníkem 

VMEGS-Evropa a svět nás zajímá, 
PRO1:Objevujeme Evropu a svět, Evropa 
a svět nás zajímá 
MuV-Multikulturalita 
PRO1: Evropa a svět nás zajímá 

 
 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Psaní 

OV – napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

Ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby: 
Cestování o prázdninách, problémové situace o 
prázdninách, jídlo, geografické názvy a pojmenování, 
počasí, popisná přídavná jména, typy TV program, 
filmové žánry 

Z, D, VkO, INF, ČJ, HV 
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
PRO1: Objevujeme Evropu a svět 
MuV-Multikulturalita 
PRO1: Evropa a svět nás zajímá 

OV – reaguje na jednoduché písemné sdělení Psaní pohledu z prázdnin  
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Mluvení 

OV – zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje  
v běžných formálních i neformálních situacích 

Pozvání, nabídka pomoci, vslovení záměru, simulace 
detektivního výslechu, reakce na informace a události 
v běžných situacích, dohody a ujednání, ptaní se na 
cestu, popis cesty, návrh činnosti ve volném čase, 
nabídka omoci, vyslovení záměru 

Z, D, VkO, INF, ČJ, HV 

OV – mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase 
a dalších osvojovaných tématech 

Rozvíjení dostatečné srozumitelnosti výslovnosti 
Komunikační situace : životní etapy, rodina, oblíbené 
a neoblíbené činnosti, úvahy o podobě života v 
budoucnosti 

VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
PRO1: Objevujeme Evropu a svět,Evropa 
a svět nás zajímá 
MuV-Multikulturalita  

OV – vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, 
místa a věci ze svého každodenního života 

Vyprávění o svém životě, předpovědi do budoucna,  
Jazykové prostředky: Minulý čas slovesa „být“, minulý 
čas pravidelných a nepravidelných sloves, vyjádření 
předpovědi do budoucna, vyjádření rozhodnutí,  
minulý čas průběhový, minulý čas prostý vs. 
průběhový, určitý člen s názvy míst, určitý a neurčitý 
člen, neurčitá zájmena, osobní a přivlastňnovací 
zájmena 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Poslech s porozuměním 

OV – rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

Texty: Trish’s first day, Sweet Sue and Smart Alec, 
My new home, A surprise for Smart Alec, My famiily, 
Trish’s new friends, The future in space, Detective of 
the year, Your future, Martin’s party, What was 
happening?, A dangerous situation, Murder in the 
library, Virtual Soap, Sightseeing, It’s next to the 
police station, The tailor of Swaffham, Lewis’s plan 

Z, D, VkO, INF,ČJ, HV  
 

OV - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

Životní etapy, rodina, vesmír, domov a pracoviště, 
předpovědi do budoucna, slovní spojení, přírodní 
katastrofy, bydlení domy, místa ve městě, Londýn 

VMEGS-Evropa a svět nás zajímá, 
PRO1:Objevujeme Evropu a svět 
Evropa a svět nás zajímá, multikulturní 
výchova 
MuV-Multikulturalita 
Evropa a svět nás zajímá 

 

Jazykové prostředky: Minulý čas slovesa „být“, minulý 
čas pravidelných a nepravidelných sloves, vyjádření 
předpovědi do budoucna, vyjádření rozhodnutí,  
minulý čas průběhový, minulý čas prostý vs. 
průběhový, určitý člen s názvy míst, určitý a neurčitý 
člen, neurčitá zájmena, osobní a přivlastňnovací 
zájmena 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Čtení s porozuměním 

OV – vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

Texty: Trish’s first day, Sweet Sue and Smart Alec, 
My new home, A surprise for Smart Alec, My famiily, 
Trish’s new friends, The future in space, Detective of 
the year, Your future, Martin’s party, What was 
happening?, A dangerous situation, Murder in the 
library, Virtual Soap, Sightseeing, It’s next to the 
police station, The tailor of Swaffham, Lewis’s plan 
Reálie: Britain, London, The Big Apple (New York) 

Z, D, VkO, INF, ČJ, HV  

OV – rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá 
v nich požadované informace  Práce se slovníkem 

VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
PRO1: Objevujeme Evropu a svět, Evropa 
a svět nás zajímá 
MuV - Multikulturalita  

 
 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Psaní 

OV – vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Family tree Z, D, VkO, INF, ČJ, HV  

OV – napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

Ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby: 
Životní etapy, rodina, vesmír, domov a pracoviště, 
předpovědi do budoucna, slovní spojení, přírodní 
katastrofy, bydlení domy, místa ve městě, Londýn 

VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
PRO1: Objevujeme Evropu a svět, Evropa 
a svět nás zajímá 
MuV - Multikulturalita 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Mluvení 

OV – zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje  
v běžných formálních i neformálních situacích 

Interview se známou osobou, diskuze o pracidlech ve 
škole Z, D,  INF, ČJ, HV 

OV – mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase 
a dalších osvojovaných tématech Rady na řešení běžných poblémů 

VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
PRO1: Objevujeme Evropu a svět, Evropa 
a svět nás zajímá,  
MuV–Multikulturalita 
MeV -Fungování a vliv médií ve 
společnosti,  
PRO: Bulvární a seriózní tisk ve Velké 
Británii, porovnání obsahu, úloha ve 
společnosti 

OV – vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, 
místa a věci ze svého každodenního života 

 Vypráví o tom, co se udělalo 
Jazykové prostředky: předpřítomný čas prostý, použití 
„někdy“ a „nikdy“, použití „právě“, měl bych/neměl 
bych, muset – nesmět - nemuset 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Poslech s porozuměním 

OV – rozumí informacím v jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

Texty: Ambitions,  Have you ever climbed a 
mountain?, Making people aware, Trish’s news, 
Lewis’s problem, A happy ending, Ashley’s camera, 
Pete 

Z, D, INF, ČJ, HV 

OV - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat 

Zážitky, ambice, probléémy, frázová slovesa, pravidla 
ve škole 
Jazykové prostředky: předpřítomný čas prostý, použití 
„někdy“ a „nikdy“, použití „právě“, měl bych/neměl 
bych, muset – nesmět - nemuset 

VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
PRO1: Objevujeme Evropu a svět, Evropa 
a svět nás zajímá,  
MuV-Multikulturalita 
PRO1: Evropa a svět nás zajímá 
MeV - Fungování a vliv médií ve 
společnosti,  
PRO: Bulvární a seriózní tisk ve Velké 
Británii, porovnání obsahu, úloha ve 
společnosti 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Čtení s porozuměním 

OV – vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

Texty: Ambitions,  Have you ever climbed a 
mountain?, Making people aware, Trish’s news, 
Lewis’s problem, A happy ending, Ashley’s camera, 
Pete 
Reálie: Heroes and heroines in Britain   

Z, D, INF, ČJ, HV 
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
PRO1: Objevujeme Evropu a svět 
MuV- Multikulturalita 
PRO1: Evropa a svět nás zajímá 

OV – rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá 
v nich požadované informace Práce se slovníkem Z, D, INF, ČJ, HV 

 

Jazykové prostředky: Určitý a neurčitý člen, Přítomný 
čas prostý k vyjádření budoucnosti, přídavná jména a 
přirovnání, předpřítomný čas, minulé příčestí, slovesa 
Muset, Mít, Moci, Měl bych, frázová slovesa, 
předpřítomný čas s Ever, Never, čísla nad 100, vazba 
Go and ..., zájmena složená z Nějaký, Nijaký, 
Jakýkoliv,  

 

 
 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Psaní 

OV – vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Školní pravidla – použití způsobových sloves Z, D, INF, ČJ, HV  

OV – napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

Ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby: 
Zážitky, ambice, probléémy, frázová slovesa, pravidla 
ve škole 

VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
PRO1: Objevujeme Evropu a svět, Evropa 
a svět nás zajímá 
MuV - Multikulturalita 

OV – reaguje na jednoduché písemné sdělení  Odpovídání na otázky k textům   
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Charakteristika vyučovacího předmětu DALŠÍ CIZÍ JAZYK -  NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK: 
 

Vyučovací předmět Německý jazyk nebo Ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru „Další cizí jazyk“ a žáci si ho vybírají jako jeden 
z volitelných předmětů. Výuka probíhá zpravidla ve třídách dělených v rámci ročníku. Součástí vyučování jazyka je nejen vyučovací hodina, ale 
i další akce jako projekty, soutěže, výjezdy do zahraničí, exkurze apod. 

Časová dotace: 8. a 9. roč. 3 hodiny týdně. 
Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1, částečně A2 podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky a poskytuje žákům jazykový základ pro dorozumění v rámci Evropy a světa, snižuje jejich jazykovou bariéru a 
přispívá ke zvýšení jejich mobility jak v osobním, tak i v pracovním životě. Žáci mají možnost poznat způsob života a národní tradice především 
v zemích, kde se tímto jazykem mluví a uvědomit si kořeny naší společné historie. S výukou úzce souvisí možnost prohloubení vědomí žáků o 
nutnosti vzájemné tolerance a komunikace mezi národy, což je náplní hodin Dalšího cizího jazyka i rozmanitých zahraničních aktivit. 
Hlavní náplní výuky Dalšího cizího jazyka je vést žáky k jeho praktickému používání při komunikaci v ústním i písemném projevu. Přitom jsou 
zohledňovány individuální možnosti a schopnost žáků. Při rozvíjení dovedností se zaměřujeme na složku receptivní – tj. poslech a čtení 
s porozuměním, produktivní – psaní a ústní projev a interaktivní – jednoduchá konverzace. Ve výuce využíváme jednoduché autentické texty, 
videonahrávky, audionahrávky mluveného projevu, žáci jsou aktivizováni hrami, dramatizací, rapy, písněmi apod. Výuka probíhá v jazykových 
učebnách s možností použití videa, DVD přehrávačů a CD přehrávačů, ve třídách výpočetní techniky i třídách kmenových. I při zahraničních 
výjezdech a exkurzích jsou zařazovány prvky interaktivní jazykové výuky. 

Ve výuce jsou preferovány metody týmové práce – skupinová, partnerská (při procvičování a opakování učiva, při práci se slovníkem a 
autentickými materiály, při práci s počítačovými programy, internetem, časopisy apod.), důraz je kladen i na samostatnou práci, která zohledňuje 
individuální přístup. Učitel se stává řídícím a kontrolním faktorem celého výchovně vzdělávacího procesu. Frontální vyučování ustupuje do 
pozadí. 

K integrovaným žákům se SPU je uplatňován individuální přístup a jsou vzděláváni podle vypracovaných individuálních vzdělávacích 
plánů vycházejících ze ŠVP a zpracovány podle učebního plánu. 
 
 Na úrovni vyučovacího předmětu Další cizí jazyk jsou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k rozvíjení 
klíčových kompetencí žáka: 
 
Kompetence k učení: 
- chápe důležitost schopnosti komunikovat německy, rusky pro další studium i praktický život, 
- propojuje probraná témata a jazykové jevy, 
- samostatně vyhledá nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v němčině, ruštině. 
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Kompetence k řešení problémů: 
- řeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí, 
- nebojí se mluvit německy, rusky s cizím člověkem, 
- naučí se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba. 
 
Kompetence komunikativní: 
- porozumí jednoduchému sdělení v německém, ruském jazyce, 
- umí zformulovat jednoduché myšlenky německy, rusky 
- rozumí promluvě i přiměřenému textu v německém, ruském jazyce, 
- využívá dovednosti osvojené v německém, ruském jazyce k navázání kontaktu či vztahu. 
 
Kompetence sociální a personální: 
- vyžádá si v jednoduchých situacích pomoc nebo radu a obojí umět poskytnout, 
- dodržuje v německy, rusky mluvícím prostředí zásady slušného chování,  
- spolupracuje v německy, rusky hovořící skupině na jednoduchém úkolu. 
 
Kompetence občanské: 
- získá představu o zvycích v německy, rusky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi, 
- umí srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se německy, rusky mluvících zemí a České republiky 
 
Kompetence pracovní: 
- samostatně pracuje s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem, 
- využívá německého, ruského jazyka k získávání informací z různých oblastí 
 
Do vzdělávacího obsahu Dalšího cizího jazyka jsou začleněna tato průřezová témata: 
OSV – Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání), Sociální rozvoj, Morální rozvoj (Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 
VMEGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) 
MuV (Lidské vztahy, Multikulturalita) 
MeV (Fungování a vliv médií ve společnosti) 
PRO 1: Objevujeme Evropu a svět („Den jazyků“) 
EV: (Vztah člověka k prostředí) 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu NĚMECKÝ JAZYK: 
 

Vyučovací předmět – Německý jazyk 
Vzdělávací obor – Další cizí jazyk 

 
 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Poslech s porozuměním 

OV - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně 

abeceda, pozdravy a rozloučení, čísla 1 - 20, dny 
v týdnu, jazykolamy, jména, internacionalismy,  

VV, HV, ČJ 
 

OV – rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkající se osvojovaných 
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

lidé a země, u nás doma, kdo je kdo, kdo bydlí kde, 
projekt „ich“, představování se, tykání, vykání, otázky, 
odpovědi 

VV, ČJ, PŘ 
OSV 

OV – rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních témat barvy, protiklady, školní potřeby, Utina zvířata  

HV, PŘ, ČJ, 
OSV, VMEGS 
 



 

76

 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Mluvení 

 OV – zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

Hláskování, pozdrav a rozloučení, představení se, 
otázky a odpovědi, vyprávění o sobě, u nás doma, 
protiklady  
slovosled věty oznamovací, slovosled W – otázek, 
zápor „nicht“, otázky zjišťovací (ja – nein), 3. os. j. č. 
pravidelných sloves a slovesa „sein“, 1. 2. 3. os. j. č 
slovesa „mögen“, mein – meine, dein – deine, vazba 
„von“ 

ČJ,  

OV –sdělí jednoduchým  způsobem  základní informace 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

představení členů rodiny, popis fotografie, popis 
osoby, , popis věcí, osob, zvířat 
Předložka „um“, gern – am liebsten, určitý člen, 
neurčitý člen, zápor „kein“, časování pravidelných 
sloves v přítomném čase, časování slovesa „sein“, 
předložka „am“,  

ČJ, PŘ 
OSV 

OV – odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky 
pokládá 

vyprávění o zájmech, popis činností během týdne, 
dopis, telefonování pojmenování školních potřeb, 
„Wie heiβt das auf Deutsch“, dopisování, domluva – 
odmítnutí, odpověď na dopis 
časování slovesa „haben“, 4. pád podst. jmen 
s neurčitým členem, zápor „kein“ ve 4. pádě 

Z, ČJ  
OSV, VMEGS, MuV 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
Čtení s porozuměním 

OV – rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům 

Abeceda, pozdravy, číslovky, barvy, jména, školní 
potřeby  OSV 

OV – rozumí jednoduchým slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům 

Jazykolamy, kdo je to, kdo kde bydlí, popis osob, 
věcí, zvířat, moje parta, moji přátelé, hry, koníčky 

ČJ, TV  
OSV 

OV – rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, 
pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci 

Mapa Německa, moje třída, e – mail Z 
VMEGS 

 
 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Psaní 

OV – vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

Pozdravy, číslovky 0 – 20, dny v týdnu, barvy, jména, 
vyplnění jednoduchého formuláře 
slovosled věty oznamovací, slovosled W – otázek, 
zápor „nicht“, otázky zjišťovací (ja – nein), 3. os. j. č. 
pravidelných sloves a slovesa „sein“, 1. 2. 3. os. j. č 
slovesa „mögen“, mein – meine, dein – deine, vazba 
„von“ 

VV, HV, ČJ 

OV – napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

Popis osoby, koníčků, pojmenování předmětů, 
školních potřeb, otázka „Wie heiβt das auf Deutsch?“, 
popis věcí osob, zvířat, popis činností během týdne 
Předložka „um“, gern – am liebsten, určitý člen, 
neurčitý člen, zápor „kein“, časování pravidelných 
sloves v přítomném čase, časování slovesa „sein“, 
předložka „am“, časování slovesa „haben“, 4. pád 
podst. jmen s neurčitým členem, zápor „kein“ ve 4. 
pádě 

ČJ 
OSV 

OV – stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Psaní dopisu, e-mailu,  ČJ 
MuV 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Poslech s porozuměním 

OV – rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkající se osvojovaných 
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

Pozvánka, přesný čas, jazykolamy, Německo, 
Rakousko, Švýcarsko, vazba „es gibt“, průběh dne, 
cesta do Berlína, činnosti ve škole 

VV, ČJ, PŘ 
OSV 

OV – rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních témat 

popis domu a pokoje, vysněný pokoj, popis činností 
během dne, roku, části těla 

HV, PŘ, ČJ, 
OSV, VMEGS 
 

 
 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Mluvení 

OV – sdělí jednoduchým  způsobem  základní informace 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

pozvánka na oslavu, koupení jízdenky, objednání 
ubytování, Vídeň, evropské země, EU 
předložka „in“ ve 3. pádě, předložky „im, um“, vazba 
„ich möchte“, předložka „nach, in“, časování slovesa 
„fahren“ 
další přivlastňovací zájmena (unser – unsere), 
předložky se 3. a 4. pádem, slovesa s odlučitelnými 
předponami   

ČJ, PŘ 
OSV 

OV – odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky 
pokládá 

Popis pokoje a domu, popis činností během dne, 
roku, popis cesty, další číslovky 
sloveso „müssen, können, dürfen, wollen“, další 
číslovky, množné číslo, další nepravidelná slovesa, 3. 
pád podst. jmen, podmět „man“, sloveso „weh tun“, 
rozkazovací způsob, préteritum slovesa „haben, 
sein“, předložky se 3. pádem, spojka „deshalb“, 
stupňování přídavných jmen a příslovcí, perfektum 
 

Z, ČJ  
OSV, VMEGS, MuV 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
Čtení s porozuměním 

OV – rozumí jednoduchým slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům 

kdo je to, kdo kde bydlí, popis osob, věcí, zvířat,  
moje parta, moji přátelé, hry, koníčky 

ČJ, TV  
OSV 

OV – rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, 
pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci 

Mapa Německa, moje třída, e – mail, představuji 
Vídeň, pozvánka, popis, určování času, roční období 
Německo, Rakousko, Švýcarsko 
vazba „es gibt“ 
popis domu a pokoje, vysněný pokoj, popis činností 
během roku, cestovní zpráva 

Z, HV, ČJ 
VMEGS, OSV 

 
 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Psaní 

OV – napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

Popis osoby, koníčků, pojmenování předmětů, školních 
potřeb, otázka „Wie heiβt das auf Deutsch?“, popis věcí 
osob, zvířat, popis činností během týdne 
předložka „in“ ve 3. pádě, předložky „im, um“, vazba „ich 
möchte“, předložka „nach, in“, časování slovesa „fahren“ 
další přivlastňovací zájmena (unser – unsere), předložky 
se 3. a 4. pádem, slovesa s odlučitelnými předponami   

ČJ 
OSV 

OV – stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

pozvánka na oslavu, objednání ubytování, opakovací hra 
sloveso „müssen, können, dürfen“, další číslovky, množné 
číslo, další nepravidelná slovesa, 3. pád podst. jmen, 
podmět „man“, sloveso „weh tun“ 
rozkazovací způsob, préteritum slovesa „haben, sein“, 
předložky se 3. Pádem, spojka „deshalb“, stupňování 
přídavných jmen a příslovcí, perfektum 
 
 

ČJ, VV 
MuV, OSV, MeV 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK: 
 

Vyučovací předmět – Ruský jazyk 
Vzdělávací obor – Další cizí jazyk 

 

    
  8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Poslech s porozuměním 

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 
jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje 
na ně 

Pozdravy, základní dotazy na osobní údaje žáka 
(jméno, věk, bydliště).                                                                                                      

VMEGS - Žijeme v Evropě                                           
OSV - Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnosti. 

Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny 
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu 

Zvuková podoba hlásek a její zvláštnosti. Poučení o 
přízvuku. Rozlišování přízvučných a nepřízvučných 
slabik, pohyblivý přízvuk. Redukce nepřízvučných 
samohlásek. Intonace vět.     

VMEGS - Žijeme v Evropě                                                                                                              
OSV - Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnosti. 

Rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech týkajících se každodenních témat 

Slovní zásoba: rodina, škola, bydliště, osobní údaje, 
profese. 

OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnost.                                                                    
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    8. ročník    

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Mluvení 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů                          Základní poučení o přízvuku, intonace tázacích a 

oznamovacích vět, pohyblivý přízvuk, intonace 
zvolacích vět, změny intonace otázek podle jejich 
smyslu. Rozhovor na téma: rodina, práce, studium, 
dotaz na čas a datum, základní osobní údaje. 

VkO, M 
OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnost.                                                                                                  

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy a dalších osvojovaných témat 

Oficiální a neoficiální oslovení. Číslovky 1-1000 v 1. 
pádě. Podstatná jména po číslovkách. Časování 
sloves жить, знать, говорить, звонить, быть, 
учить, посмотреть, работать, учиться. Skloňování 
podstatných jmen. Osobní zájmena v 1.-
3.pádě.Přivlastňovací zájmena. Čas a datum. Barvy. 

M, ČJ 
OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnost.                                                                    

Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy a podobné otázky pokládá 

Představení sebe (kamaráda), pozdravy při setkání 
a při loučení, telefonická domluva setkání, pozvání 
na návštěvu, poděkování, omluva, dotaz na čas, 
datum, členy rodiny, studium a práci. Tvorba otázky 
a záporu. Přízvuk a intonace.  

OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnost.                                                                    
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8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Čtení s porozuměním 

Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 
pokynům 

Pozdravy, oslovení, přivítání, rozloučení, 
poděkování, pokyny učitele ve třídě. 

ČJ, VkO 
OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnost.                                                                          

Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k 
běžným tématům 

Základní pravidla komunikace v běžných 
každodenních situacích. Základní gramatické 
struktury a typy vět. Slovní zásoba: rodina, škola, 
profese, osobní údaje, dny a měsíce, číslovky 1 - 
1000, barvy, národnosti.  

ČJ, VkO, M 
OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnost.                                                                                                  

Rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou 
informaci 

Nácvik čtení jednotlivých písmen azbuky (tiskací i 
psaná forma). Práce s cizojazyčným slovníkem.  

D, ČJ 
MuV - Kulturní diferenciace, Multikultura                                                                                          
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   8. ročník  

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Psaní 
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Postupný nácvik tiskací a psací azbuky. Vztah mezi 

hláskami a písmeny. Pravopis vlastních jmen, jmen 
příslušníků národů, států, číslovky 1-1000, názvy 
měsíců, barvy, narozeniny. Základní slovesné 
vazby, slovesné vazby odlišné od češtiny. Vyjádření 
nutnosti (nemožnosti). 

ČJ, AJ, M, Z 
OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnost.                                                                                                  

Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy a dalších osvojovancých témat 

Krátký dopis, email s osobními údaji (jméno, věk, 
bydliště, studium, znalost cizího jazyka, profese, 
rodina). Psaní adresy. Základy psaní v ruštině na 
počítači. 

ČJ, AJ 
OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnost.                                                                                                          
MeV - Fungování a vliv médií ve 
společnosti                                                                                                               

Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Pozdrav, poděkování, omluva. ČJ 
OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnost.                                                                                                  
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9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Poslech s porozuměním 

OV - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně 

Telefonování a překonávání obtíží při 
nedorozumění. Rodina a povolání. Záliby a volný 
čas.  

VMEGS - Žijeme v Evropě                                                                                                              
OSV - Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnosti. 

OV - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

Zvuková podoba hlásek a její zvláštnosti. Poučení 
o přízvuku. Rozlišování přízvučných a 
nepřízvučných slabik, pohyblivý přízvuk. Redukce 
nepřízvučných samohlásek. Intonace vět.     

VMEGS - Žijeme v Evropě                                                                                                              
OSV - Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnosti. 

OV - rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních témat 

Slovní zásoba: záliby a volný čas, orientace ve 
městě, roční období a počasí, životní prostředí, 
nakupování, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, 
dopravní prostředky, zvířata. 

OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnost.                                                                    
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   9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Mluvení 
OV - zapojí se do jednoduchých rozhovorů Základní pravidla komunikace v běžných 

každodenních situacích. Rozhovor na téma: volný 
čas, lidské tělo, orientace ve městě, počasí, 
nákupy, zdraví, roční období, životní prostředí, 
jídlo, oblékání, dopravní prostředky, zvířata. 

M 
OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnost.                                                                                      

 OV - sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se osvojovaných témat 1. a 2. časování sloves v přítomném čase včetně 

sloves se změnou kmenové souhlásky. Časování 
zvratných sloves. Nepravidelná slovesa. Budoucí a 
minulý čas. Vykání. Skloňování podstatných jmen 
a osobních zájmen. Řadové číslovky.  

M, ČJ 
OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnost.                                                                                                  

 OV - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny a podobné otázky pokládá 

Vyjadřování možnosti, nemožnosti, zákazu, 
pokyny, rady, příčiny, radosti a lítosti, nutnosti, 
omluvy, časových a zeměpisných údajů, podmínky 
a neurčitosti. Tvorba otázky a záporu. Přízvuk a 
intonace.  

OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnost.                                                                    
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   9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Čtení s porozuměním 
OV - rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům 

Orientační nápisy ve městě a při nakupování.  ČJ 
OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnost.                                                                                                  

OV - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 
vztahují k běžným tématům 

Základní pravidla komunikace v běžných 
každodenních situacích. Základní gramatické 
struktury a typy vět. Slovní zásoba: volný čas, 
lidské tělo, orientace ve městě, počasí, nákupy, 
zdraví, roční období, životní prostředí, jídlo, 
oblékání, dopravní prostředky, zvířata. 

ČJ M 
OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnost.                                                                                                  

OV - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, 
pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci 

Nácvik čtení jednoduchých autentických textů. 
Práce s cizojazyčným slovníkem.  

D, ČJ 
MuV - Kulturní diferenciace, Multikultura                                                                            

  
 

   9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Psaní 
Pozdrav, poděkování, omluva formou krátkého dopisu,                                 
emailu či sms.  

OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. Poznávání 
vlastní osobnost.                                                                                                         
český jazyk                                                                  

ČJ, AJ, M 
OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnost.                                                      

OV - napíše jednoduché texty týkající se osvojovaných 
témat 

Základní gramatické struktury a typy vět. Základy 
psaní v ruštině na počítači. 

ČJ, AJ 
OSV – Mezilidské vztahy. Komunikace. 
Poznávání vlastní osobnost.                                                                                                  
MeV - Fungování a vliv médií ve 
společnosti                                                                                                                                             

OV - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení   
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Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA:  
 
 Vyučovací předmět Matematika je vyučován od 1. do 9. ročníku.  
Časová dotace: 1. a 2. roč. 4 hodiny týdně, 3. - 5. roč. 5 hodin týdně, 6. roč. 4 hodiny týdně, 7. - 9. roč. 5 hodin týdně.  
 Výuka je realizována v kmenových třídách a odborných počítačových učebnách. Znalosti a dovednosti získané v matematice jsou 
předpokladem pro poznávání přírodovědných a technických předmětů. Matematické vztahy a pojmy (v oblasti aritmetika, algebra, geometrie, 
statistika) se vytvářejí postupně od 1. ročníku. Matematika přispívá k celkovému intelektuálnímu rozvoji žáka. Řešením úloh a problémů rozvíjí 
samostatné myšlení. Svou deduktivní výstavbou posiluje logické myšlení. Zaváděním pojmů rozvíjí abstraktní myšlení.  
 Geometrie jako část matematiky učí přesnosti a rozvíjí prostorovou představivost. Matematika rovněž posiluje paměť žáků, tvořivost, 
vede je k vytrvalosti, pracovitosti a kritičnosti. Předmět je již svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků. Tím jsou dány i metody práce 
zaměřené na samostatnou práci žáků, na řešení problémových úloh, na řešení úkolů z praxe, na práci ve skupinách, sebekontrolu, počtářské 
soutěže, s důrazem na činnostní charakter učení. 
 
 Na úrovni vyučovacího předmětu Matematika jsou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k rozvíjení klíčových 
kompetencí žáka: 
 
Kompetence k učení:  
- vytvoří si během základní školy zásobu matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh), které pak vhodně použije při 
řešení úloh v různých životních situacích  
- využívá pro rozvoj abstraktního a logického myšlení vhodné způsoby (problémové úlohy, logické úlohy, matematické hádanky, kvízy, rébusy)  
- dovede přesně používat matematickou symboliku, rozumí běžně užívaným matematickým termínům  

 
Kompetence k řešení problémů :  
- pracuje s dostatečně velkým souborem úloh a příkladů, které vycházejí z reálného života  
- objevuje různé varianty řešení úloh  
- dokáže aplikovat známé postupy a algoritmy při řešení nových úkolů  
- provede rozbor úkolu, stanoví plán řešení, odhadne výsledek, zvolí správný postup řešení a vyhodnotí správnost výsledku vzhledem k zadání 

 
 

Kompetence občanské : 
- naučí se toleranci, ale také kritickému hodnocení názorů jiných  
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Kompetence pracovní:  
- zvládá základní pracovní činnosti (manipulaci s pomůckami - tužka, pravítko, kružítko, modelování, výroba těles, práce s papírem)  
- využívá svých znalostí a dovedností při rozhodování o dalším vzdělávání a profesi  
- naučí se přenášet poznatky do praktického života 

  
Kompetence komunikativní:  
- vyjadřuje myšlenky, postupy, názory v logickém sledu  
- využívá informační a komunikační prostředky pro řešení úloh a pro spolupráci se spolužáky a učiteli  
- vyjadřuje se přesně, stručně, užívá matematické pojmy, matematickou symboliku  
- orientuje se v grafech, tabulkách, diagramech 

  
Kompetence sociální a personální:  
- účinně se podílí na práci v týmu, ocení přínos ostatních skupin  
- v případě potřeby pomůže druhým nebo o pomoc požádá 
 
Do vzdělávacího obsahu Matematiky jsou začleněna tato průřezová témata: 
OSV – Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání, Kreativita), Sociální rozvoj 
EV (Vztah člověka k prostředí) 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA: 
 

Vyučovací předmět - Matematika 
Vzdělávací obor - Matematika a její aplikace 

 

 1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Číslo a početní operace 
používá přirozená čísla k modelování reálných situací do 20tvoření souboru o daném počtu prvků   
počítá předměty v daném souboru do 20 počítání do 20   
vytváří soubory s daným počtem prvků do 20 počítání do 20   
čte a píše přirozená čísla do 20 čtení a psaní čísel do 20   
zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20  porovnávání, čtení a psaní čísel do 20   
užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti přirozených 
čísel do 20 vztahy  - menší, větší, rovno   

orientuje se na číselné ose do 20 orientace na číselné ose do 20   
využívá při pamětném počítání komutativnost a 
asociativnost sčítání do 20 vztahy mezi sčítáním a odčítáním   

provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými 
čísly do 20 jednoduché početní operace   

řeší úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní 
operace do 20 

řešení slovních úloh na sčítání a odčítání, řešení 
slovních úloh s využitím vztahů "o n- více, méně"   

 

 1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Geometrie v rovině a v prostoru 
rozezná čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh rovinné útvary VV, PČ 
 
  



 

90

 1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
orientuje se v čase ( den, týden, měsíc, rok) orientace v čase PRV 
 
 

 2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Číslo a početní operace 
používá přirozená čísla k modelování reálných situací 100 tvoření souboru o daném počtu prvků   
počítá předměty v daném souboru 100 počítání po jedné a desítkách do 100   
vytváří soubory s daným počtem prvků do 100 počítání do 100   

čte a píše přirozená čísla do100 čtení a zápis přirozených čísel do100 v desítkové 
soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr)   

zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100 porovnávání, psaní a čtení čísel do 100   
užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti přirozených 
čísel do 100 

porovnávání čísel do 100 a vztahy mezi nimi zapsat 
pomocí symbolů   

zobrazí číslo na číselné ose do 100 orientace na číselné ose (teploměr)  PRV 
využívá při pamětném počítání komutativnost a 
asociativnost sčítání do 100 

vztahy mezi sčítáním a odčítáním, násobením a 
dělením   

provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými 
čísly do 100 

sčítání, odčítání, názorné zavedení násobení a 
dělení, řady násobků daného čísla (automatizace)   

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené 
početní operace do 100 

řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a odčítání, 
(s využitím vztahů "o n- více, méně"), násobení, 
dělení 

  

 

 2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
řeší matematické soutěže zajímavé úlohy PRV 
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 2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Geometrie v rovině a v prostoru 
rozezná a pojmenuje čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh rovinné útvary   

vymodeluje  čtverec, obdélník, trojúhelník, rýsuje je ve 
čtvercové síti, vyznačuje bod, rýsuje přímou a lomenou 
čáru, přímku a úsečku 

čtvercová síť, modelování geometrických útvarů, bod 
přímka, úsečka   

porovnává velikost útvarů porovnávání velikosti útvarů   
modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině modelování souměrných útvarů VV, ČaSP 

 

 2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
orientuje se v čase (časový režim dne) režim dne PRV 
doplňuje tabulky sčítání a odčítání, násobení a dělení sčítání, odčítání, násobení a dělení   
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 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Číslo a početní operace 
OV - používá přirozená čísla k modelování reálných 
situací 

přirozená čísla   

OV - počítá předměty v daném souboru počítání po 100, 10, jednotkách   
OV - vytváří soubory s daným počtem prvků počítání do 1000   
OV - čte  a zapisuje přirozená čísla do       1 000 čtení a zápisy trojciferných čísel   
OV - zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000 porovnávání a psaní trojciferných čísel   
OV - užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 
přirozených čísel do 1 000 

porovnání čísel do 1000 a vztahy mezi nimi zapsat 
pomocí symbolů 

  

OV - užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné 
ose 

znázornění trojciferných čísel na číselné ose, 
porovnávání čísel pomocí číselné osy 

  

využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost 
a asociativnost sčítání  

písemné sčítání dvou sčítanců, zkouška záměnou 
sčítanců, písemné odčítání, zkouška sčítáním, 
písemné násobení, zkouška záměnou činitelů, 
písemné dělení jednociferným číslem, zkouška 
násobením  

  

OV - provádí zpaměti jednoduché početní operace s 
přirozenými čísly 

automatizace násobilek, pamětné násobení 
dvojciferného čísla jednociferným, písemné 
násobení a dělení jednociferným číslem, dělení se 
zbytkem, termíny - součin, podíl, zbytek, užití 
závorek 

  

zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje 
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel do 
1000 

zaokrouhlování čísel na 100, 10, odhad a kontrola 
výsledků, rozklad čísla v desítkové soustavě 

 PRV 

OV - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace 

řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů 
"n -krát více, méně", řešení a vytváření slovních 
úloh na sčítání a odčítání, násobení a dělení, 
řešení a vytváření slovních úloh se dvěma různými 
početními výkony 

  

OV – modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě 
zlomku 

násobilka, seznámení se zlomky HV 
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 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
řeší matematické soutěže zajímavé úlohy PRV 
 
 

 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Geometrie v rovině a v prostoru 
OV - rozezná základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa 
(krychle, kvádr, koule, válec) rovinné útvary a tělesa   

OV - pojmenuje základní rovinné útvary a jednoduchá 
tělesa rovinné útvary a tělesa   

OV - vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a 
jednoduchá tělesa;nachází v realitě jejich reprezentaci, 
seznamuje se s postupem rýsování kružnice a trojúhelníku, 
rýsuje polopřímky, polopřímky opačné, střed úsečky 

rovinné útvary a tělesa ČaSP 

OV - porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku 
úsečky odhad   

OV - rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v 
rovině souměrnost ČaSP 

seznamuje se s rovnoběžkami, kolmicemi, různoběžkami vzájemná poloha přímek VV  
 

 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
OV - orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 
jednotek času orientace v čase, převody jednotek PRV 

OV - popisuje jednoduché závislosti z praktického života slovní úlohy PRV 
OV - doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel posloupnost čísel   
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 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
Číslo a početní operace 

počítá do 1000 000 počítání po 100 000, 10 000, 1 000   
využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost 
a asociativnost sčítání a násobení 

vlastnosti a vztahy mezi sčítáním a odčítáním, 
násobením a dělením 

  

provádí písemné početní operace v oboru přirozených 
čísel do 1000 000 

početní operace a jejich procvičování do 1000 000   

zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje 
výsledky početních operací v oboru přirozených čísel do 
1000000 

zaokrouhlování čísel na 100 000, 10 000, 1 000, 
100, 10 

  

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní 
operace v celém oboru přirozených čísel do100 000 

slovní úlohy  na porovnávání čísel, na početní 
výkony, na vztahy "o n-více, méně", "n-krát více, 
méně" 

  

porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem 
v oboru kladných čísel, rozezná celek, používá pojmy 
čitatel, jmenovatel, zlomková čára 

zlomky, násobilka HV 

 

 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
řeší matematické soutěže zajímavé úlohy   
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 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Geometrie v rovině a v prostoru 
rýsuje čtverec a obdélník čtverec, obdélník   
sčítá a odčítá graficky úsečky, určí obvod čtverce, 
obdélníku a trojúhelníku 

grafický součet a rozdíl úseček, obvod čtverce, 
obdélníku a trojúhelníků   

sestrojí rovnoběžky a kolmice, vyznačuje průsečík rovnoběžky, různoběžky, kolmice VV  
OV - určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá 
základní jednotky obsahu obsah čtverce a obdélníku, jednotky obsahu   

OV - rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché 
osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru 

osová souměrnost VV, ČaSP 

 

 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
čte a sestavuje jednoduché tabulky  tabulky   
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 5. ročník 
Očekávané a školní výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Číslo a početní operace 

počítá přes 1 000 000 počítání po 100 000, 10 000, 1 000   
OV - využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení, 
distributivnost 

vztahy mezi sčítáním a odčítáním, násobením a 
dělením 

  

OV - provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

početní operace v oboru přirozených čísel, užití 
vlastnosti početních výkonů (komutativnost, 
asociativnost a distributivnost) 

  

OV - zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a 
kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel 

zaokrouhlování přirozených čísel na 1 000 000, 
100000, 10 000, 1000, 100, 10 

  

OV - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 
početní operace v celém oboru přirozených čísel   

řešení slovních úloh na jeden až dva početní 
výkony, řešení a vytváření slovních úloh vedoucích 
k užití desetinných čísel a zlomků v jednoduchých 
případech 

  

pracuje se zlomky, sčítá a odčítá, porovnává zlomky se 
stejným jmenovatelem, seznamuje se s desetinnými 
zlomky 

zlomky a desetinná čísla   

OV – přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné 
ose desetinné číslo dané hodnoty, 
sčítá a odčítá písemně desetinná čísla 

desetinná čísla   

OV – porozumí významu znaku „ –„ pro zápis celého 
záporného čísla a toto číslo vyznyčí na číselné ose 
(teploměr) 

celá čísla (číselná osa, teploměr)  PŘI 
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 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

OV - řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, 
jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské matematiky 

zajímavé úlohy   

 

 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Geometrie v rovině a v prostoru 

OV - narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, 
obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché 
konstrukce 

rýsování rovinných útvarů   

OV - sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, 
obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

grafický součet a rozdíl, obvod pravidelných 
mnohoúhelníků   

OV - sestrojí rovnoběžky a kolmice konstrukce rovnoběžek a kolmic   
určí obsah obrazce a užívá základní jednotky obsahu obsah čtverce a obdélníku, jednotky obsahu   
OV - rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché 
osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru  osová souměrnost ČaSP 

 

 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
OV - vyhledává, sbírá a třídí data slovní úlohy PŘI, VL 
OV - čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy přímá úměrnost PŘI  
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Číslo a proměnná 

OV - provádí početní operace v oboru desetinných čísel 

Desetinná čísla 
-pojem des. čísla 
-znázornění des.čísla na čísel ose, porovnávání 
des.čísel 
-sčítání a odčítání des.čísel 
-násobení a dělení des.čísel 10,100,1000 
-násobení a dělení des.čísel zpaměti 
-písemné násobení a dělení des.čísel 
-vlastnosti početní výkonů s des. čísly 

  

OV - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností Porovnávání a zaokrouhlování des. čísel    

OV - modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru 
přirozených čísel 

Dělitelnost přirozených čísel 
-násobek a dělitel přir.čísla 
-znaky dělitelnosti 2, 3, 5, 10 
-prvočísla a čísla složená 
-rozklad čísla na prvočinitele 
-společný násobek, nejmenší spol. násobek 
-společný dělitel, největší spol. dělitel 
-čísla soudělná a nesoudělná 

  

OV - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu 
celek – část (přirozeným číslem, desetinným číslem) 

Jednoduché zlomky 
Slovní úlohy   

OV - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v 
oboru desetinných čísel 

Řešení slovních úloh z praxe   
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

OV - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo 
zkoumaných situací 

Různé možnosti řešení aplikačních úloh  s  využitím 
vazeb mezi matematikou  a dalšími vzdělávacími 
oblastmi 
Číselné a logické řady 
Číselné a obrázkové analogie 

OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 
OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

OV - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a 
kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a 
vzdělávacích oblastí 

Prostorová představivost, modelování, práce s 
papírem 
Logické a netradiční geometrické úlohy 

OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání, 
Kreativita 
OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

 

 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Geometrie v rovině a v prostoru 
OV - charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 
(trojúhelník,čtverec, obdélník) 

Druhy a vlastnosti trojúhelníků 
Vlastnosti čtverce a obdélníku   

OV - rozeznává a pojmenovává úhly, určuje velikost úhlu 
měřením a výpočtem 

Úhel a jeho velikost 
-úhel a jeho přenášení 
-osa úhlu 
-velikost, měření a rozdělení úhlů 
-rýsování úhlů dané velikosti 
-sčítání a odčítání úhlů a jejich velikosti ve stupních a 
minutách 
-vedlejší a vrcholové úhly 

FY, Z 
OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 

OV - odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 
rovinných útvarů (čtverec, obdélník) 

Obvod a obsah čtverce, obdélníku 
(složené obrazce)   
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pokračování 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
Geometrie v rovině a v prostoru 

OV - načrtne a sestrojí rovinné útvary (trojúhelník podle 
věty sss),načrtne a sestrojí výšky a těžnice v trojúhelníku 

Trojúhelník 
-trojúhelníková nerovnost 
-konstrukce trojúhelníku ze tří stran 
-vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku 
-rozdělení trojúhelníků podle stran a úhlů 
-výšky trojúhelníků 
-těžnice a těžiště trojúhelníků 
-kružnice opsaná a vepsaná 

FY, ČaSP 
OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 

OV - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti (krychle, kvádr) 

Rozeznává geom.tělesa (krychle, kvádr, jehlan, kužel, 
válec, koule) 
Rozlišuje vlastnosti krychle a kvádru 

CH, PŘ 

OV - načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 
(krychle, kvádr) 

Obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném 
promítání   

OV - načrtne a sestrojí sítě základních těles (krychle, kvádr) Síť kvádru a krychle   

OV - odhaduje a vypočítá objem a povrch těles (krychle, 
kvádr) Výpočet povrchu, objemu krychle a kvádru FY 

OV - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové 
souměrnosti, určí osově  souměrný útvar 

Shodnost rovinných obrazců 
Konstrukce obrazu v osové souměrnosti 
Osa úsečky 
Osa úhlu 
Osově souměrné útvary 

VV, PŘ 

OV - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím osvojeného matematického aparátu  Slovní úlohy  

VkZ 
OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

OV - převádí jednotky délky, hmotnosti, obsahu, objemu, 
času Jednotky délky, hmotnosti, obsahu, objemu, času FY 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Číslo a proměnná 

OV - provádí početní operace v oboru celých a racionálních 
čísel 

Zlomky 
-část celku, znázornění zlomku 
-slovní úlohy se zlomky 
-zobrazování na číselné ose 
-rozšiřování a krácení zlomku, základní tvar 
-porovnávání zlomků 
-sčítaní, odčítání, násobení, dělení zlomků 
-zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla 
Celá a racionální čísla 
-čísla celá 
-zobrazení na číselné ose 
-porovnávaní celých čísel 
-opačná čísla, absolutní hodnota 
-sčítání, odčítání, násobení, dělení celých čísel 
-záporná desetinná čísla a záporné zlomky 
-racionální čísla 
-porovnávání racionálních čísel 
-početní operace s rac. čísly 
-řešení slovních úloh v oboru rac. čísel 

FY, CH, Z, PŘ, D, VV, ČaSP, INF, TV 

OV - účelně využívá kalkulátor Slovní úlohy   
OV - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu 
celek – část (poměrem, zlomkem, procentem) 
 

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 
-vyjádření poměru dělením a zlomkem 
-krácení a rozšiřování poměru 
-převrácený poměr, postupný poměr 

VkO, CH, FY, ČaSP 

OV - řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené 
poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

Poměr, měřítko plánu a mapy 
-dělení celku na části v daném poměru 
-změna v daném poměru 
-měřítko plánu a mapy 

ČaSP, Z, VV 
OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 
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pokračování 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
Číslo a proměnná 

OV - řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že 
procentová část je větší než celek) 

Procenta a úroky 
-procento 
-výpočet procentové části 
-výpočet počtu procent 
-výpočet základu 
-slovní úlohy s procenty  
-jednoduché úrokování 
-promile 

Z, FY, CH, PŘ, ČaSP, INF 
MUV-Lidské vztahy 

OV - analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v 
oboru celých a racionálních čísel 

Slovní úlohy z praxe OSV2 

 

 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

OV - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo 
zkoumaných situací 

Různé možnosti řešení aplikačních úloh  s využitím 
vazeb mezi matematikou  a dalšími vzdělávacími 
oblastmi 
Číselné a logické řady 
Číselné a obrázkové analogie 

OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 
OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

OV - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a 
kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a 
vzdělávacích oblastí 

Prostorová představivost, modelování, práce s 
papírem 
Logické a netradiční geometrické úlohy 

OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 
OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Geometrie v rovině a v prostoru 

OV - zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti 
základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých 
praktických problémů; využívá potřebnou matematickou 
symboliku 

Matematická symbolika 
Praktické měření, výpočty úloh z praxe   

OV - charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 
(čtyřúhelníky  ) 

Čtyřúhelníky 
-druhy 
- vlastnosti 

OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 

OV - odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 
rovinných útvarů(rovnoběžník, trojúhelník,lichoběžník) 

Rovnoběžníky, trojúhelníky, lichoběžníky 
-obvody 
- obsahy 

ČaSP,VV 

OV - načrtne a sestrojí rovinné útvary(trojúhelník podle věty 
sus, usu, rovnoběžníky, lichoběžníky) 

Trojúhelník, rovnoběžníky, lichoběžníky 
-trojúhelník podle vět sus, usu 
-konstrukce rovnoběžníků 
-konstrukce lichoběžníků 

  

OV - užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti 
trojúhelníků 

Shodnost geometrických útvarů 
Shodnost trojúhelníků (věta sss, sus,usu)   

OV - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti( hranoly) Vlastnosti hranolů (s různými podstavami) FY 

OV - načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 
(hranoly) 

Náčrt a konstrukce pravidelného čtyřbokého hranolu 
ve volném rovnoběžném promítání 
Jednoduché náčrty  hranolů  ( s různými podstavami) 

  

OV - načrtne a sestrojí sítě základních těles (hranoly) Síť pravidelného čtyřbokého hranolu a trojbokého 
hranolu   

OV - odhaduje a vypočítá objem a povrch těles (hranoly) Objem a povrch hranolu (s různými podstavami)   

OV - načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové  
souměrnosti,  určí středově souměrný útvar 

Středová souměrnost 
-konstrukce obrazu ve středové souměrnosti 
-útvary středově souměrné 

VV 

OV - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím osvojeného matematického aparátu Slovní úlohy 

OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
OSV1-Kreativita 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

OV - určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

Soustava souřadnic 
Přímá úměrnost 
-tabulka, graf 
Nepřímá úměrnost 
-tabulka, graf 
Trojčlenka 
Slovní úlohy 

FY,  
OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 
OSV3-Řešení problémů 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Číslo a proměnná 

OV - užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 

Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta 
-druhá mocnina (zpaměti, pomocí tabulek a 
kalkulačky) 
-druhá odmocnina (zpaměti, pomocí tabulek a 
kalkulačky) 
-Pythagorova věta a její užití 

  

OV - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, 
účelně využívá kalkulátor 

Druhá a třetí mocnina, druhá odmocnina 
Slovní úlohy   

OV - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá, odčítá, násobí a 
dělí mnohočleny 

Výrazy 
-číselné výrazy 
-výrazy s proměnnou 
-hodnota výrazu 
Mnohočleny 
-sčítání, odčítání 
-násobení 
-dělení mnohočlenu jednočlenem 

FY 

OV - formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic (s 
jednou neznámou) 

Lineární rovnice 
-rovnost 
-ekvivalentní úpravy 
-řešení lineárních rovnic s jednou neznámou 
-výpočet neznámé ze vzorce 
-slovní úlohy (jednoduché ) 
-složitější (úlohy o pohybu) 

FY, CH 
OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 
OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

OV - mocniny s přirozeným mocnitelem 

Mocniny s přirozeným mocnitelem 
-třetí mocnina 
-pravidla pro počítání s mocninami 
-zápis čísel ve tvaru a.10n 

Z, FY 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

OV - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo 
zkoumaných situací 

Různé možnosti řešení aplikačních  úloh  s využitím 
vazeb mezi matematikou  a dalšími vzdělávacími 
oblastmi 
Číselné a logické řady 
Číselné a obrázkové analogie 

OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 
OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

OV - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a 
kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a 
vzdělávacích oblastí 

Prostorová představivost, modelování, práce s 
papírem 
Logické a netradiční geometrické úlohy 

OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 
OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

 

 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

OV - vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

Základy statistiky 
-statistický soubor, šetření, tabulka 
-sloupkové a kruhové diagramy 
-vlastní jednoduché statistické šetření 

PŘ, Z,  
OSV2 
MUV-Lidské vztahy 

OV - porovnává soubory dat Aritmetický průměr 
Četnost FY 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Geometrie v rovině a v prostoru 

OV - charakterizuje kruh a kružnici 

Kruh, kružnice 
-vlastnosti 
-kružnice a přímka 
-dvě kružnice 

VV, ČaSP 
OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 

OV - odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 
rovinných útvarů (kruh, kružnice) 

Kruh a kružnice 
-délka kružnice 
-obvod a obsah kruhu 

  

OV - využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k 
charakteristice útvaru a k řešení polohových a 
nepolohových konstrukčních úloh 

Množiny bodů dané vlastnosti 
Thaletova věta   

OV - načrtne a sestrojí rovinné útvary 

Konstrukční úlohy 
-konstrukce trojúhelníků (výška, těžnice) 
-konstrukce čtyřúhelníků 
-rozbor, postup, konstrukce, kontrola 

  

OV - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti (válec) Vlastnosti válce VV, ČaSP 

OV - načrtne obraz jednoduchých těles v rovině (válec) Náčrt válce   
OV - načrtne a sestrojí sítě základních těles (válec) Síť válce   
OV - odhaduje a vypočítá objem a povrch těles (válec) Objem a povrch válce FY 
OV - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím osvojeného matematického aparátu Slovní úlohy OSV1-Kreativita 

OSV3-Řešení problémů 



 

108

 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Číslo a proměnná 
OV - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, 
účelně využívá kalkulátor Slovní úlohy   

OV - řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené 
poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

Podobné útvary v rovině 
-poměr podobnosti 
-měřítko plánu a mapy 

VV, Z, FY 

OV - řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že 
procentová část je větší než celek) 

Řešení slovních úloh s procenty pomocí lineárních 
rovnic   

OV - provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců 
a vytýkáním 

Rozklad mnohočlenů na součin 
-vytýkání před závorku 
-vzorce 

  

OV - formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich 
soustav 

Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznánými  
-řešení soustavy dosazovací metodou 
-řešení soustavy sčítací metodou 
-řešení slovních úloh vedoucí k soustavě rovnic 
-slovní úlohy (směsi, roztoky) 

CH, FY 
OSV2-Kooperece a kompetice 

 

 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

OV - užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení 
úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo 
zkoumaných situací 

Různé možnosti řešení aplikačních úloh  s  využitím 
vazeb mezi  matematikou  a dalšími vzdělávacími 
oblastmi 
Číselné a logické řady 
Číselné a obrázkové analogie 

OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 
OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

OV - řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a 
kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a 
vzdělávacích oblastí 

Prostorová představivost, modelování, práce s 
papírem 
Logické a netradiční geometrické úlohy 

OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 
OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Geometrie v rovině a v prostoru 

OV - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary 
(tělesa), analyzuje jejich vlastnosti (jehlan, kužel, koule) 

Vlastnosti 
-jehlan 
-kužel 
-koule 

  

OV - načrtne obraz jednoduchých těles v rovině 
(jehlan, kužel, koule) 

Náčrt 
-jehlan 
-kužel 
-koule 

VV, ČaSP 

OV - načrtne a sestrojí sítě základních těles 
(jehlan, kužel) 

Síť 
-jehlan 
-kužel 

  

OV - odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 
(jehlan, kužel, koule) 

Objem a povrch 
-jehlan 
-kužel 
-koule 

FY 

OV - analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s 
využitím osvojeného matematického aparátu Slovní úlohy OSV2-Kooperace  

OSV3-Řešení problémů 

OV - provádí výpočty v pravoúhlém trojúhelníku s využitím 
goniometrických funkcí 

Goniometrické funkce (sin, cos, tg, cotg) 
-hodnoty goniom. Funkcí v tabulkách a na kalkulačce 
-grafy funkcí sin, cos, tg 
-výpočty v pravoúhlém trojúhelníku 
-praktické úlohy 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

OV - vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
Finanční matematika 
-jednoduché úročení 
-složené úročení 

OSV2-Kooperace a kompetice, komunikace 
MUV-Lidské vztahy 

OV - vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

Funkce 
-pojem funkce 
-zadání funkce 
-lineární funkce, graf 
-konstantní funkce 
-grafické řešení soustavy lineárních rovnic 
-nepřímá úměrnost, graf 

FY 

OV - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů Úlohy z praxe OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 
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Charakteristika vyučovacího předmětu INFORMATIKA: 

 
Hlavním smyslem vzdělávání v oblasti Informační a komunikační technologie je dosažení informační gramotnosti všemi žáky. Znamená 

to, aby získali v průběhu povinného vzdělávání všichni žáci základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních 
technologií, aby byli schopni orientovat se ve světě informací, aby se naučili tvořivě s nimi pracovat a využívat je při dalším vzdělávání. 

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání potřebných informací pomocí internetu s jiných digitálních médií, umožňuje 
realizovat metodu “učení kdekoliv a kdykoliv“, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 

Časová dotace: 5. roč. 1 hodina týdně, 6. a 7. roč. 1 hodina týdně. 
Výuka Informatiky je realizována v odborné učebně. 
Získané znalosti a dovednosti žáci využívají ve všech ostatních předmětech při vyhledávání, zpracování a prezentování informací. Kromě 

vlastního vzdělávacího obsahu se v Informatice realizují některá témata z průřezových témat mediální výchova a osobnostní a sociální výchova. 
V předmětu se klade důraz na tvořivost, práci s informacemi, prezentaci, řešení problémů, zdraví, zodpovědnost. 
Výuku Informatiky jsme zaměřili především na zvládnutí: 
- operačního systému 
- textového editoru  
- tabulkového editoru  
- základů algoritmů a programování 
- vytváření prezentací  
- vytváření www stránek  
- zpracování obrázků v grafickém editoru 
- práci s internetem 

 
     Na úrovni vyučovacího předmětu Informatika jsou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k rozvíjení klíčových 
kompetencí žáka: 
 
Kompetence k učení. 
- rozumí toku informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce) 
- využívá moderní technologie ke zvýšení efektivnosti učební činnosti a racionálnější organizaci práce 
- využívá systém nápovědy 
- využívá ICT k samostudiu 
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Kompetence k řešení problémů: 
- vyhledává informace vhodné k řešení problémů 
- samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení  
- zná zdroje informací v klasické i digitální formě a zná způsob, jak se k nim dostat 
 
Kompetence komunikativní: 
- využívá současné komunikační prostředky a technologie pro komunikaci s okolním světem 
- dokáže vysvětlit úlohu a funkci počítačové sítě z hlediska globalizace 
 
Kompetence personální: 
- účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi, vytváří si představu o sobě samém 
- tvořivě využívá softwarové a hardwarové prostředky při prezentaci výsledků své práce 
 
Kompetence občanské: 
- respektuje přesvědčení druhých lidí, chápe základní principy společenských norem a zákonů 
- porovnává informace z většího množství alternativních informačních zdrojů, a zvažuje věrohodnost vyhledaných informací 
- respektuje práva k duševnímu vlastnictví 
- je seznámen s faktem, že informační média mohou obsahovat i eticky závadné informace 
 
Kompetence pracovní: 
- chápe a respektuje zdravotní rizika spojené s využíváním výpočetní techniky 
- šetrně pracuje s výpočetní technikou,  uplatňuje vhodné zdroje její údržby  
- dokáže ukládat data na veškerá dostupná média 
- dokáže užívat antivirové programy 
 
Do vzdělávacího obsahu Informatiky jsou začleněna průřezová témata: 
OSV - Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání, Kreativita), Sociální rozvoj, Morální rozvoj (Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti) 
MuV (Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita) 
MeV (Kritické čtení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování 
a vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení) 
EV (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu INFORMATIKA: 

 

Vyučovací předmět - Informatika 
Vzdělávací obor - Informační a komunikační technologie 

 
 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Základy práce s počítačem 

OV - využívá základní standardní funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie 

Základní struktura 
-funkce a popis PC (HW, SW) 
-funkce a popis přídavných zařízení 

AJ 

OV - respektuje pravidla bezpečné práce s hardware 
i software a postupuje poučeně v případě jejich závady 

Hygiena při práci s PC 
Zásady bezpečnosti práce  
Zásady údržby PC 
- postupy při běžných problémech s hardware, 
software  
Organizace dat v PC 
-adresářová struktura 
-cesta k souborům a složkám 
Software 
-základní přehled a charakteristiky 

EV  
TV, PŘI  

OV - chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 

Přihlašování do sítě 
Popis systému a sítě 
Školní účty 
Antivirový software-jeho význam, druhy, použití 
Pracovní prostředí OS 
-struktura a popis nejdůležitějších částí: plocha, ikony, 
tlačítka, lišty 

OSV, EV  
PŘI 

využívá školní výukový software Softwarové produkty ČJ, M, PŘI, VL 
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 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Vyhledávání informací a komunikace 

OV - při vyhledávání informací na internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty 

Internet 
-společenský tok informací 
-webové stránky 
-internetové adresy 

OSV  
PŘI 

OV - vyhledává informace na portálech, v knihovnách a 
databázích 

Běžně používané portály  MeV  
VL,PŘI 

OV - komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení 

Internet 
-zásady komunikace 
-ochrana osobních dat 
-komunikace v rámci kolektivu třídy 
-komunikace s věkově stejnou skupinou 

MeV  
ČJ, PŘI 

 
 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Zpracování a využití informací 

OV - pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém 
editoru 

Malování - využití všech kreslících nástrojů 
Úprava fotografií 
Textové editory – základní typy 

OSV  
VV, ČJ 
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Zpracování a využití informací 

OV - uplatňuje základní estetická a typografická pravidla 
pro práci s textem a obrazem 

Textový editor 
-zásady psaní textu 
-formátování textu 
-vkládání obrázku do textu 

MeV 
ČJ, VV 

Ovládá práci s textovými a grafickými editory a využívá 
vhodných aplikací 

Textový editor 
-upevnění učiva (psaní a editace textu, pokročilé 
formát textu) 
Grafický editor 
- zpracování obrázků a fotografií 

OSV, MeV 
ČJ, VV 

OV - pracuje s informacemi v souladu se zákony 
o duševním vlastnictví 

Internet 
- autorský zákon 
- citace 
- základní pravidla 
- dezinformace 
- kriminalita a hackeři na internetu 

MeV 
VkO 

 
 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Vyhledávání informací a komunikace 

Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, 
posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 

Internet 
- dokumenty a zdroje informací 
- třídění informací 
- bezpečnost na internetu 

MeV  
AJ, ČJ, VkZ, VkO, ČaS, Z, F, D 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Zpracování a využití informací 

OV - ovládá práci s textovými a grafickými editory 
i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 

Textový editor 
-upevnění učiva (psaní a editace textu, pokročilé 
formát textu) 
Tabulkový editor 
- práce s tabulkovým editorem 
-práce s řádky, sloupci, editace, vzorce 
-tvorba grafů 
Grafický editor 
- zpracování obrázků a fotografií 

OSV, MeV 
ČJ, VV 

OV – používá informace z různých informačních zdrojů a 
vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 

Internet 
Prezentační software 

Všechny předměty-motivace žáků k 
aktivnímu zapojení v oblasti ICT vlastní 
tvorbou 

OV - zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace 
v textové, grafické a multimediální formě 

Prezentační software 
- zpracování prezentací 

Všechny předměty-motivace žáků k 
aktivnímu zapojení v oblasti ICT vlastní 
tvorbou 
MeV 
VV, ČaSP 

 
 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Vyhledávání informací a komunikace 

OV - ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, 
posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 

Internet 
- dokumenty a zdroje informací 
- třídění informací 
- bezpečnost na internetu 

MeV  
AJ, ČJ, VkO, ČaSP,  Z, F,  D 
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Charakteristika vyučovacích předmětů PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA A VLASTIVĚDA: 
 
 Tyto vyučovací předměty spadají do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vyučují se od 1. do 5. ročníku. 
Časová dotace: 1. roč. 2 hodiny týdně, 2. a 3. roč. 3 hodiny týdně, 4. a 5. roč. 4 hodiny týdně. 
 Obsah předmětů se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do 
historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Vzdělávání v této oblasti rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti 
žáků získané ve výchově v rodině. Žáci se naučí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, utvoří se tak 
jejich prvotní ucelený obraz světa. Naučí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si přírodních jevů, pozorovat je a přemýšlet o nich. Na 
základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci naučí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému 
způsobu života, jeho přednostem a problémům včetně situací ohrožení. Učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do 
budoucnosti.  
      Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, 
hrají určené role, řeší modelové situace atd.  
V 1. – 3. ročníku se vyučovací předmět jmenuje Prvouka a obsahuje vybrané vhodné učivo z tematických okruhů: 

1. Místo, kde žijeme - se žáci naučí na základě poznávání nejbližšího okolí chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve 
společnosti.  

2. Lidé kolem nás - v tomto okruhu si osvojí a upevní základy vhodného chování a jednání mezi lidmi. 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). 

3. Lidé a čas - se žáci naučí orientovat se v dějích a čase. 
4. Rozmanitost přírody - žáci poznají Zemi jako planetu sluneční soustavy.  
5. Člověk a jeho zdraví - žáci poznají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti. Poznávají zdraví jako stav bio-

psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s vývojem člověka od narození do dospělosti. Osvojují si bezpečné chování a 
vzájemnou pomoc v různých životních situacích. Docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka.  

Ve 4. a 5. ročníku se vyučovací předmět jmenuje Vlastivěda a obsahuje vybraná vhodná témata z okruhu 1 až 3 s dvouhodinovou týdenní dotací. 
V těchto ročnících se také vyučuje předmět Přírodověda, který obsahuje témata z okruhu 4 a 5 s dvouhodinovou týdenní dotací. 
 
 Na úrovni vyučovacích předmětů Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda jsou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují 
k rozvíjení klíčových kompetencí žáka:  
 
Kompetence k učení: 
- je veden k objevování a poznávání všeho, co ho zajímá a v čem by v budoucnu mohl uspět 
- poznává podstatu zdraví a příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení (včetně mimořádných událostí)  
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- upevňuje preventivní chování  
- orientuje se ve světě informací 
- propojuje historické, zeměpisné a kulturní informace  
- řeší a třídí informace podle zvolených nebo zadaných kritérií 
- je motivován pro celoživotní učení  
- používá vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu 
- seznamuje se se světem financí – peněz, cen 
- získává informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování 
- učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo 
- učí se začlenit obec do příslušného kraje 
- užívá správné terminologie a symboliky 
 
Kompetence k řešení problému: 
- upevňuje si účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých 
- poznává  a ovlivňuje svou jedinečnost  
- dochází k samostatným objevům, řešením a závěrům 
- pracuje s odbornou literaturou, využívá informačních zdrojů 
- řeší zadané úkoly, správně se rozhoduje, učí se vyhledávat k 
- rozlišuje přírodní a umělé prvky v okolní krajině 
 
Kompetence komunikativní: 
- rozšiřuje si slovní zásobu v osvojovaných tématech.  
- správné terminologie  
- učí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny 
- využívá časové údaje při řešení různých situací, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 
- ověřuje si výsledky 
- je veden k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci 
- pojmenovává pozorované skutečnosti a zachycuje je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech  
- přirozeně vyjadřuje pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí  
- je podporován v prezentaci svých myšlenek a názorů, vzájemnému naslouchání a zdůvodňování svých závěrů 
- je veden k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií. 
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Kompetence sociální a personální: 
- pracuje ve skupině  
- efektivně spolupracuje na řešení problémů  
- učí se respektovat názory druhých l 
- přispívá k diskusi 
- věcně argumentuje 
- je veden k oceňování svých názorů a přínosů  
- rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy 
- odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 
 
Kompetence občanská: 
- utváří si ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům  
- je motivován hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody 
- zohledňuje soudobý stav a poznání technického rozvoje 
- dodržuje pravidla slušného chování 
- učí se poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování 
v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých 
- zažívá úspěch  
 
Kompetence pracovní: 
- je veden k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 
- učí se používat různé materiály, nástroje a vybavení  
- je mu umožněno pozorovat, manipulovat a experimentovat 
- užívá správným způsobem pomůcky, vybavení, techniku 
- dodržuje obecná pravidla bezpečnosti  
- utváří si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržuje vymezená pravidla 
- uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a současnost 
- je veden k plánování úkolů a postupů 
- je veden ke spolupráci 
 
Do vzdělávacího obsahu Člověk a jeho svět jsou začleněna tato průřezová témata: 
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OSV – Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí. Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena), Sociální 
rozvoj, Morální rozvoj (Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 
VDO (Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu rozhodování) 
VMEGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané) 
MuV (Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ) 
EV (Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) 
PRO: 1 – 5 (celoškolní projekty),  
PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“ 
PRO: „Dopravní dopoledne“ 
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Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA: 
 

Vyučovací předmět – Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda  
Vzdělávací obor - Člověk a jeho svět 

 
Vyučovací předmět - Prvouka  1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Člověk a jeho zdraví 

seznamuje se se základními hygienickými návyky 
upevňování základních režimových návyků 
(stravování, pitný režim, osobní hygiena, zdravá 
výživa) 

OSV-Sebepoznání a sebepojetí, 
Seberegulace a sebeorganizace 
PRO: 4 

chová se ohleduplně k sobě i druhým nemoc a úraz PRO: 4, 5 
vyhýbá se cizím neznámým lidem, odmítá nabízené 
"drobnosti", využívá bezpečná místa pro hru cesta do školy, dětské hry ČT 

uplatňuje pravidla chodce Bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace, 
dopravní prostředky  

OV - reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech mimořádné události   

 
Vyučovací předmět - Prvouka  1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Lidé kolem nás  

rozlišuje pojmy máma, táta, sourozenci, prarodiče rodina ČJ-ČT,  
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 

vnímá spolužáka s jeho přednostmi, odlišnostmi a 
nedostatky jsem školák 

ČJ-ČT,  
OSV-Poznávání lidí, Sebepoznání a 
sebepojetí, Seberegulace a 
sebeorganizace, mezilidské vztahy 

seznamuje se s povoláním rodičů povolání 
ČJ-ČT,  
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
PRO: 2 
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Vyučovací předmět - Prvouka 1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Rozmanitost přírody 

pozoruje proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích rok, roční období, týden, den OSV-Seberegulace a sebeorganizace, EV-
Vztah člověka k prostředí 

přiřadí živočichy k dané lokalitě na dvoře, na louce, v lese, u rybníka, na poli 
EV-Ekosystémy 
PRO: 3 
PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“ 

 
Vyučovací předmět - Prvouka 1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Lidé a čas 

osvojuje si časové údaje při vyučování, o přestávce, domácí příprava na 
vyučování, denní režim 

OSV-Sebepoznání a sebepojetí, 
Seberegulace a sebeorganizace 

rozlišuje pojmy včera, dnes, zítra při vyučování, o přestávce, domácí příprava na 
vyučování, denní režim 

OSV-Sebepoznání a sebepojetí, 
Seberegulace a sebeorganizace 

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka doma, denní režim, vztahy mezi členy rodiny ČJ-ČT, VV 

 
Vyučovací předmět - Prvouka 1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Místo, kde žijeme 
popíše cestu z bydliště do školy a zpět cesta do školy ČJ-ČT, VV 
porovná podle obrázku město - obec rozdíly mezi městem a vesnicí ČJ-ČT  
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Vyučovací předmět - Prvouka  2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Člověk a jeho zdraví 

uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 
preventivní návyky, seznamuje se s částmi lidského těla  části těla, biologické rozdíly mezi lidmi, režim dne 

OSV-Sebepoznání a sebepojetí, 
Seberegulace a sebeorganizace 
PRO: 4 

OV - projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke 
zdraví společnost a bezpečný svět PRO: 4 

OV – rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času,  

společnost a bezpečný svět, 
místa pro hru a trávení volného času PRO: 4, 5 

OV - 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 

učíme se a hrajeme si společně, děti a dospělý kolem 
nás 

OSV-Psychohygiena 
PRO: 4, 5 

OV - uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníků silničního provozu 

chodec a cyklista, řešení dopravních situací, dopravní 
prostředky  

OV - reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech mimořádné události PRO: 5  

 
Vyučovací předmět - Prvouka  2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Lidé kolem nás  
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných 
příslušníků a vztahy mezi nimi, rodina ČJ-ČT,  

OSV-Mezilidské vztahy, Komunikace 

Projevuje tolernci k přirozeným odlišnostem spolužáků a 
jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům naše třída 

ČJ-ČT,  
OSV-Poznávání lidí, Sebepoznání a 
sebepojetí, Seberegulace a 
sebeorganizace, Mezilidské vztahy 

OV - odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností povolání 

ČJ-ČT,  
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
PRO: 1, 2 
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Vyučovací předmět - Prvouka 2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Rozmanitost přírody 

pozoruje proměny přírody v ročních obdobích, pravidelně 
pozoruje počasí, průběžně zaznamenává kalendář přírody 

rok, stromy listnaté a jehličnaté, stromy a keře, ovoce 
a zelenina, hospodářská a volně žijící zvířata 

EV-Ekosystémy, základní podmínky života, 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, Vztah člověka k prostředí 

přiřadí a rozlišuje živočichy stavba těla ptáků, savců, hmyz, na poli, v lese, u 
rybníka, na louce 

EV-Ekosystémy 
PRO: 3 
PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“ 

 
Vyučovací předmět - Prvouka 2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Lidé a čas 

používá bezpečně časové pojmy  lidé a čas OSV-Sebepoznání a sebepojetí, 
Seberegulace a sebeorganizace 

rozlišuje rozšiřující časové pojmy děje lidé a čas OSV-Sebepoznání a sebepojetí, 
Seberegulace a sebeorganizace 

OV - pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické 
památky, významné události regionu historie obce, pověsti ČJ-ČT  

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka, o lidské společnosti rodina, byt, dům ČJ-ČT, VV 
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Vyučovací předmět - Prvouka 2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Místo, kde žijeme 
OV - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 
školy jednoduchý plán obce VV, ČaSP 

OV - vyznačí v jednoduchém plánu  cestu na určené místo 
a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí prostředí, ve kterém žijeme,  děti a dospělí kolem nás   

popíše části obce a obslužná centra v ní naše obec ČJ-SL 
orientuje se ve své obci, seznamuje se s možností dopravy 
do nejbližších měst orientace v obci, dopravní spojení ČJ, VV, PČ 
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Vyučovací předmět - Prvouka  3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Člověk a jeho zdraví 

OV - uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle 

lidské tělo 
OSV-Sebepoznání a sebepojetí, 
Seberegulace a sebeorganizace 
PRO: 4 

OV - reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech mimořádné události PRO: 5 

 
Vyučovací předmět - Prvouka  3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Lidé kolem nás 
OV - rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 

rodina, příbuzní, přátelé ČJ-ČT,  
OSV-Mezilidské vztahy, Komunikace 

OV - projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků, i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům 

člověk ČJ-ČT 
OSV-Poznávání lidí, Sebepoznání a 
sebepojetí, Seberegulace a 
sebeorganizace, Mezilidské vztahy 
PRO: 1, 2 

OV – odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácení peněz rodina  
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Vyučovací předmět - Prvouka 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Rozmanitost přírody 

OV - pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v 
přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

krajina a okolí, orientace ve volné krajině, lidské 
zásahy v krajině 

EV-Ekosystémy, základní podmínky života, 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, Vztah člověka k prostředí 
PRO: 3 

OV - roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících 
znaků za poznáním neživé přírody (horniny a nerosty)   

OV - uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě život v přírodě - na poli, na louce, v lese, u vody 
EV-Ekosystémy 
PRO: 3 
PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“ 

OV - provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek vlastnosti látek, látky pevné, kapalné a plynné, 
poznávání různých materiálů a jejich využití   

OV - určuje společné a rozdílné vlastnosti u skupiny 
známých látek a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

pozorování a porovnávání předmětů a jejich 
vlastností, měřidla a jednotky M 

 
Vyučovací předmět - Prvouka 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Lidé a čas 
OV - využívá časové údaje při řešení různých situací v 
denním životě jednotky času OSV-Sebepoznání a sebepojetí, 

Seberegulace a sebeorganizace 

OV - rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti lidé a čas, volný čas OSV-Sebepoznání a sebepojetí, 
Seberegulace a sebeorganizace  

OV - interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije pověsti z Moravy a Slezska, místní pověsti ČJ-ČT, VV, HV 

OV - uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka, o lidské společnosti,soužití, zvycích a o 
práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost 

rodina, lidé a čas, člověk mezi lidmi ČJ-ČT, VV 
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Vyučovací předmět - Prvouka 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Místo, kde žijeme 
OV - začlení svou obec (město) do příslušného kraje a 
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny 
v nejbližším okolí, obci 
 

náš domov, obec, kde žiji 
dopravní výchova 

VDO-Občanská společnost a škola, 
Občan, občanská společnost a stát 
PRO: 1 
VV,ČaSP 

OV - pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci 
(městě) 

náš domov (obchod, služby, kultura, bezpečnost, 
zdravotnictví, sport a turistika) světové strany 

VDO-Občanská společnost a škola, 
Občan, občanská společnost a stát 
VV, ČaSP 

OV - rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří 
různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost náš domov, krajina kolem nás, typy krajin EV-Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí 

VV, ČaSP 



 

129

Vyučovací předmět - Přírodověda 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Ćlověk a jeho zdraví 

využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních 
funkcí  život na Zemi 

OSV-Sebepoznání a sebepojetí, MuV-
Kulturní diference 
PRO: 4 

vhodně naplňuje svůj denní režim režim dne, zdraví a jeho ochrana   

získává základní dovednosti a návyky související s 
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 

zdraví a jeho ochrana 
 mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená 
– postup v případě ohrožení (varovná signál, 
evakuace, zkouška sirén); požáry, povodně (příčiny a 
prevence); integrovaný záchranný systém 

PRO: 4, 5  

uvědomuje si a dodržuje zásady bezpečnosti a chování v 
nebezpečných situacích ohrožujících jeho zdraví 

prevence osobního ohrožení a zneužívání 
návykových látek, nemoci přenosné a nepřenosné, 
ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, 
HIV/AIDS), prevence nemocí a úrazů 

OSV-Psychohygiena 
PRO: 4, 5 

nacvičuje odmítnutí návykových látek a upozorňuje na 
nevhodné chování jako předstupeň šikany 

prevence osobního ohrožení a zneužívání 
návykových látek, šikana týrání a jiné zneužívání, 
brutalita a jiné formy násilí v médiích 

OSV-Psychohygiena 
PRO: 4, 5 

OV - rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se 
ve vývoji dítěte před a po jeho narození výchova ke zdraví, rozmnožovací soustava OSV-Sebepoznání a sebepojetí 

OV – rozpozná život ohrožující zranění, nacvičuje ošetření 
drobných poranění a první pomoci, přivolá lékařskou pomoc

první pomoc, drobná poranění, správný způsob volání 
na tísňovou linku PRO: 4, 5  

OV - vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 
odpovídající závěry pro své chování jako chodec 

zdraví a jeho ochrana, předcházení rizikovým 
situacím v dopravě a v dopravních prostředcích 
(bezpečnostní prvky na oblečení) 

PRO: 4, 5  
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Vyučovací předmět - Přírodověda 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Lidé kolem nás  
vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci 
a  dívkami, v rodině výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu OSV-Sebepoznání a sebepojetí, Řešení 

problémů a rozhodovací dovednosti 
OV - rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní 
své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném 
postupu 

soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy 
demokracie 

ČJ, ČJ-ČT 
 

rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už 
tolerovat nemohou  

chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného 
chování, ohleduplnost 

 OSV-Sebepoznání a sebepojetí, Řešení 
problémů a rozhodovací dovednosti 

OV - orientuje se v základních formách vlastnictví; používá 
peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu 
nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost 
realizace všech chtěných výdajů 

vlastnictví  - soukromé, veřejné, osobní, společné; 
hmotný a nehmotný majetek, rozpočet, příjmy a 
výdaje domácnosti 

OSV-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
M, VL 
PRO: 1 

všímá si ve společenském a přírodním prostředí změn a 
upozorňuje na ně ekologie 

EV-Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, Vztah člověka k prostředí, 
Základní podmínky života, Ekosystémy 
VL, 
PRO: 3 
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Vyučovací předmět - Přírodověda 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Rozmanitost přírody 

osvojuje si na základě elementárních poznatků o Zemi jako 
součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním 
ročních období 

Země ve vesmíru   

třídí horniny a nerosty, rostliny a živočichy, přírodniny třídění hornin a nerostů, třídění rostlin a živočichů, 
třídění přírodnin PRO: 3  

seznamuje se s prací s jednotlivými klíči a atlasy třídění hornin a nerostů, třídění rostlin a živočichů, 
třídění přírodnin PRO: 3  

založí pokus pod vedením učitele a společně zdůvodní a 
postup a vyhodnotí získané poznatky člověk a technika, pozorování v přírodě PRO: 3  

uvědomuje si rozdíly mezi živou a neživou přírodou člověk a příroda PRO: 3  

zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách 
regionů  

význam lesa, u lidských obydlí, na poli, význam 
rybníků, stav ovzduší, čistota vod, význam půdy, 
třídění odpadu a jeho další využití 

EV-Základní podmínky života na Zemi, 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, Vztah člověka k prostředí, 
Ekosystémy 
PRO: 3 
PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“  

uvědomuje si význam činnosti člověka v přírodě 
význam lesa, u lidských obydlí, na poli, význam 
rybníků, stav ovzduší, čistota vod, význam půdy, 
třídění odpadu a jeho další využití 

EV-Základní podmínky života na Zemi, 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, Vztah člověka k prostředí, 
Ekosystémy 
PRO: 3  
PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“ 

OV – stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich 
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí 

rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi 

EV-Základní podmínky života na Zemi, 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, Vztah člověka k prostředí, 
Ekosystémy 
PRO: 3, 5 
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Vyučovací předmět - Vlastivěda 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Lidé a čas 
pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů na úsvitu dějin, časová přímka M  
seznamuje se s minulostí od Sámovy říše na úsvitu dějin, časová přímka M  
využívá knihoven a informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti pamětihodnosti   

seznamuje se se základními významy chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek chráněné krajinné oblasti EV-Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí, Vztah člověka k prostředí  

seznamuje se se způsobem života a práce předků na 
našem území v minulosti a současnosti na úsvitu dějin, pověsti ČJ-ČT, VV 

OV - objasní historické důvody pro zařazení státních svátků 
a významných dnů na úsvitu dějin, Obrazy starších českých dějin   
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Vyučovací předmět - Vlastivěda 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Místo, kde žijeme  

určí a vysvětlí polohu svého bydliště v rámci ČR naše vlast (poloha ČR, sousední státy) 
VMEGS-Objevujeme Evropu a svět. 
Evropa a svět nás zajímá 
PRO: 1 

OV - určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje 
se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě 

práce s mapou, světové strany, nadmořská výška, 
měřítko mapy   

rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; 
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší republiky 

práce s mapou, světové strany, nadmořská výška, 
měřítko mapy   

OV - vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí 
jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického 

na úsvitu dějin, časová přímka, vybraní panovníci   

zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z 
vlastních cest  putování po ČR VV, PČ, ČJ-ČT, 

seznamuje se se státními symboly a vznikem republiky naše vlast, parlament, zákony, práva občanů, státní 
symboly, armáda ČR 

VDO-Formy participace občanů 
v politickém životě, Principy demokracie 
jako formy vlády a způsobu rozhodování 
PRO: 1  
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Vyučovací předmět - Přírodověda 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Ćlověk a jeho zdraví 

OV - využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení 
základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a 
podpoře vlastního zdravého způsobu života 

život na Zemi 
OSV-Sebepoznání a sebepojetí, MuV-
Kulturní diference 
PRO: 3, 4 

OV - účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné 
nároky jiných osob 

režim dne, zdraví a jeho ochrana PRO: 4, 5 

OV - uplatňuje základní dovednosti a návyky související s 
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou zdraví a jeho ochrana PRO: 4  

OV - uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících 
mimořádné události 

mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – 
postup v případě ohrožení (varovná signál, evakuace, 
zkouška sirén); požáry, povodně (příčiny a prevence); 
integrovaný záchranný systém 

OSV-Psychohygiena 
PRO: 4, 5 

OV - předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek, 
uvědomuje si povinnost upozornit na šikanu 

prevence osobního ohrožení a zneužívání 
návykových látek 

OSV-Psychohygiena 
PRO: 4 

OV - uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a 
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování 
mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

výchova ke zdraví, rozmnožovací soustava, 
partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální 
výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, 
osobní vztahy etická stránka vztah, etická stránka 
sexuality 

OSV-Sebepoznání a sebepojetí 

OV - rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se 
ve vývoji dítěte před a po jeho narození výchova ke zdraví, rozmnožovací soustava,  OSV-Sebepoznání a sebepojetí 

OV – rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná 
poranění a zajistí lékařskou pomoc 

první pomoc při drobných poraněních, správný 
způsob volání na tísňovou linku PRO: 4, 5 

OV – vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

zdraví a jeho ochrana, předcházení rizikovým 
situacím v dopravě a v dopravních prostředcích, 
dopravní značky, křižovatky (rozlišené i nerozlišené 
dopravními značkami) 

PRO: 4, 5 
PRO: „Dopravní dopoledne“ 
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Vyučovací předmět - Přírodověda 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Lidé kolem nás  

OV - 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) 

život na Zemi OSV-Sebepoznání a sebepojetí, Řešení 
problémů a rozhodovací dovednosti 

OV - rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní 
své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném 
postupu řešení  

soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy 
demokracie 

OSV-Sebepoznání a sebepojetí, Řešení 
problémů a rozhodovací dovednosti 
ČJ, ČJ-ČT 

OV - rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už 
tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva 
nebo demokratické principy 

chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného 
chování, ohleduplnost, etické zásady,  zvládání 
vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové 
chování, předcházení konfliktům 

OSV-Sebepoznání a sebepojetí, Řešení 
problémů a rozhodovací dovednosti 
ČJ, ČJ-ČT 

OV - poukáže v nejbližším společenském a přírodním 
prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti 
zlepšení životního prostředí obce (města) 

život na Zemi 

EV-Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, Vztah člověka k prostředí, 
Základní podmínky života, Ekosystémy 
VL 
PRO: 3 

na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet 
dluhy 

rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka 
jako správce peněz, úspory a půjčky 

OSV-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
M 
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Vyučovací předmět - Přírodověda 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Rozmanitost přírody 

OV - vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi 
jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období 

Země ve vesmíru   

OV - porovnává na základě pozorování základní projevy 
života na konkrétních organismech, život na Zemi PRO: 3  

OV - prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá 
k tomu i jednoduché klíče a atlasy 

třídění hornin a nerostů, třídění rostlin a živočichů, 
třídění přírodnin PRO: 3  

OV - založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu člověk a technika, život na Zemi, Země ve vesmíru  PRO: 3  

OV - objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé 
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti 
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

člověk a příroda PRO: 3  

OV - zkoumá základní společenstva ve vybraných 
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy 
mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí 

přírodní společenstva v podnebných pásech 

EV-Základní podmínky života na Zemi, 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, Vztah člověka k prostředí, 
Ekosystémy 
PRO: 3 
PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“  

OV - zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě 
a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat 

přírodní společenstva v podnebných pásech, třídění 
odpadu a jeho využití, výrobky z plastů, bezpečné 
zacházení s plastovým odpadem, čistota životního 
prostředí 

EV-Základní podmínky života na Zemi, 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, Vztah člověka k prostředí, 
Ekosystémy 
PRO: 3 
PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“  

OV – stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich 
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí, 
v modelových situacích prokáže schopnost se účinně 
chránit 

rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 
sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi 

EV-Základní podmínky života na Zemi, 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí, Vztah člověka k prostředí, 
Ekosystémy 
PRO: 3, 5 
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Vyučovací předmět - Vlastivěda 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Lidé a čas 
OV - pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k 
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

Obrazy z novějších českých dějin(Národní obrození, 
osvícenství…)   

OV - rozeznává současné a minulé a orientuje se v 
hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik 

časová přímka, místní zajímavosti M  

OV - využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro pochopení minulosti  pamětihodnosti VV 

OV - zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, 
nemovitých i movitých kulturních památek chráněné krajinné území EV-Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí, Vztah člověka k prostředí   

OV - srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob 
života a práce předků na našem území v minulosti a 
současnosti s využitím regionálních specifik 

na úsvitu dějin, Obrazy z novějších českých dějin ČJ-ČT, VV 

OV - objasní historické důvody pro zařazení státních svátků 
a významných dnů na úsvitu dějin, Obrazy z novějších českých dějin   
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Vyučovací předmět - Vlastivěda 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Místo, kde žijeme  

OV - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu 
vzhledem ke krajině a státu Evropa 

 VMEGS-Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět, Jsme 
Evropané 
PRO: 1 

OV - rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; 
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 

státy Evropy, hlavní města, ostrovy, poloostrovy, 
moře, oceány, … 

VMEGS-Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět, Jsme 
Evropané 
PRO: 1 

OV - vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí 
jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického, získává informace o 
EU a našem členství v nich 

ČR v rámci EU 

VMEGS-Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět, Jsme 
Evropané 
VDO-Občan, občanská společnost a stát, 
Formy participace občanů v politickém 
životě, Principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 
PRO: 1 

OV - zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a 
zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a 
přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

putování po Evropě 

VMEGS-Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět, Jsme 
Evropané 
PRO: 1 

OV - rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich 
zástupce, symboly našeho státu a jejich význam EU, vstup ČR do EU, parlament EU 

VMEGS-Evropa a svět nás zajímá, 
Objevujeme Evropu a svět, Jsme 
Evropané 
VDO-Občan, občanská společnost a stát, 
Formy participace občanů v politickém 
životě, Principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 
PRO: 1 
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Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS: 
 
 Výuka českých dějin navazuje na znalosti osvojené ve vyučovacím předmětu „Vlastivěda“ na 1. stupni ZŠ. Předmět Dějepis je vyučován 
ve všech ročnících 2. stupně ZŠ. S Výchovou k občanství patří do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 
Časová dotace: 6. – 9. roč. 2 hodiny týdně. 
 S výjimkou 6. ročníku preferujeme tematické celky týkající se učiva českých a evropských dějin. Sledovaným cílem je zasadit funkčním 
způsobem národní dějiny a dějiny regionu do celku dějin nejen evropských, ale i světových a jasně nastínit obecné dějinné vývojové tendence. 
Důraz je kladen na schopnost žáka odhalit a definovat příčiny a následky jednotlivých událostí či historických jevů a pochopit dějinnou 
podmíněnost moderní společnosti.  Přímý odkaz na problémy dnešního světa je vyjádřen tématy z oblasti Multikulturní výchovy. Výuka dějepisu 
by především měla podchytit a rozvíjet zájem žáků o současnost a minulost vlastního národa i jiných společenství  a naši sounáležitost 
s evropskou kulturou. Dějepisné učivo často prohlubuje či rozšiřuje učivo Zeměpisu.  
 Mezi životními kompetencemi v předmětu Dějepis jednoznačně převládá řešení problémů, tedy schopnost žáka analyzovat či zobecňovat 
historická fakta. Důležité místo zaujímá učení (funkční osvojování poznatků s užitím optimální učební strategie) a tvořivost (tvůrčí uchopení 
problému, podporovaná seberealizace žáka). Směřujeme k operativnímu pojetí předmětu založenému na komparaci a hodnocení dějinných jevů a 
následném zaujímání postojů k dané problematice. Roli zde hraje také citovost ve smyslu umělecké a sociální empatie. Preferujeme aktivizující 
metody směřující ke kooperativnímu vyučování. Některá témata jsou vyučována projektovou metodou. 
Žáci se SPU pracují podle IVP, a to hlavně v oblasti učiva týkajícího se práce s časovou osou a mapou. Výuka je podpořena návštěvami 
kulturních institucí, historických staveb a jiných doprovodných akcí (besedy s pamětníky historických událostí). 
 
 Na úrovni vyučovacího předmětu Dějepis jsou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k rozvíjení klíčových 
kompetencí žáka: 
 
Kompetence k učení:  
- vyhledává a třídí informace o historii a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích 
činnostech a praktickém životě  
- chápe probírané oblasti v dějepisně-zeměpisném kontextu 
- seznamuje se s obecně užívanými termíny na základě historických událostí, operuje s nimi, uvádí historické události do vzájemných souvislostí 
a konfrontuje je se současností,  
- zamýšlí se a zkoumá příčiny a následky historických událostí 
- orientuje se na časové ose 
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Kompetence k řešení problémů:  
- vnímá nejrůznější společenské problémy v jejich vývoji,  
- objevuje při řešení problémů paralely s historií, 
 
Kompetence komunikativní:  
- vyjadřuje své myšlenky a názory na společenské dění v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním 
projevu   
- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
  
Kompetence sociální a personální:  
- účinně spolupracuje ve skupině 
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých 
mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají  
 
Kompetence občanské 
- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení 
a snaží se nacházet nenásilné cesty k řešení konfliktů 
- chápe a přijímá základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 
- respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a 
tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění  
 
Kompetence pracovní:  
- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany 
kulturních a společenských hodnot 
 
Do vzdělávacího obsahu Dějepisu jsou začleněna tato průřezová témata: 
OSV- Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání), Sociální rozvoj, Morální rozvoj (Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 
VMEGS (Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané) 
MuV (Lidské vztahy, Princip sociálního smíru a solidarity) 
EV (Vztah člověka k prostředí) 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu DĚJEPIS: 
 

Vyučovací předmět - Dějepis 
Vzdělávací obor - Dějepis 

 
 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

Člověk v dějinách 
OV - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti 
dějepisných poznatků Proč se budeme učit dějepisu? OSV3-Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

OV - uvede příklady zdrojů informací o minulosti Hmotné a písemné prameny, instituce EV3-ochrana kulturních památek; 
ČJ-kroniky, letopisy, pověsti 

OV - pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány Hmotné a písemné prameny, instituce   

OV - orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí 
hlavní historické epochy v chronologickém sledu Orientace na časové ose OSV1-Rozvoj schopnosti 

poznávání 

Počátky lidské společnosti 
OV - charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, 
jejich materiální a duchovní kulturu 

Nejstarší druh člověka-člověk zručný; Člověk vzpřímený; 
Člověk rozumný; Nejstarší lidé dnešního typu ČJ-Josef Augusta 

OV - objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

Mladší doba kamenná-vznik zemědělství a chovu dobytka; 
Rozvoj rodové společnosti; Rozvoj výroby; Vznik 
sousedských občin; Doba bronzová ve střední Evropě; 
Střední Evropa v době železné 

  

OV - uvede příklady archeologických kultur na našem 
území 

Člověk rozumný; Nejstarší lidé dnešního typu; Mladší doba 
kamenná-vznik zemědělství a chovu dobytka; Doba 
bronzová ve střední Evropě; Střední Evropa v době 
železné 
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 
Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury 

OV - rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a 
vznikem prvních velkých zemědělských civilizací 

Vznik zemědělství a chovu dobytka; Vznik sumerských 
měst; Vývoj sumerských městských států; Starobabylonská 
říše; Egyptský stát; Starověká Indie; Starověká Čína 

EV4-nerovnoměrnost života na 
Zemi  
OSV1-Rozvoj schopnosti 
poznávání  
Z-severní Afrika 

OV - uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly 
součástí světového kulturního dědictví 

Kultura Staroorientálních států v Mezopotámii; Kultura 
starověkého Egypta ČJ-Epos o Gilgamešovi 

OV - demonstruje na konkrétních příkladech přínos 
antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro 
evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s 
judaismem 

Období antiky; Starověká Kréta; Mykény; Olymp-bohové, 
Homér; Temná staletí-příchod Řeckých obyvatel; Velká 
kolonizace; Perská veleříše; Sparta; Atény; Řeckoperské 
války; Peloponéská válka; Všední den ve starém Řecku; 
Řecké umění; Řecké hry a sport; Řecké divadlo; Řecká 
věda a filosofie; Vzestup Makedonie; Alexandr Veliký; 
Helénistický svět; Etruskové a další kmeny; Řím králů; Řím 
republikou; Řím a Keltové; Boj o vládu nad itálií; Punské 
války; Krize římské republiky-bratří Gracchové; Populárové 
a optimáti; Spartokovo povstání; Iulius Caesar; Od diktatury 
k principátu; Římská kultura; Řím za prvních císařů; Ježíš 
Kristus; Počátky křesťanství; Řím na vrcholu moci; Řím za 
Marka Aurelia; Obchod ve starověkém středomoří; 
Dominát; Jak žili Římané; Pád Říma-přínos antické kultury; 
Naše země ve starověku 

VMEGS 3- kořeny a zdroje 
evropské civilizace, klíčové 
mezníky evropské historie 
MuV2-vztahy mezi kulturam 
ČJ-Homér; Z-Jižní Evropa 

OV - porovná formy vlády a postavení společenských 
skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické 
demokracie 

Starobabylonská říše; Egyptský stát; Starověká Indie; 
Sparta; Atény; Řím republikou; Krize římské republiky-bratří 
Gracchové; Populárové a optimáti; Spartokovo povstání; 
Od diktatury k principátu; Řím za prvních císařů; Dominát 

OSV1-Rozvoj schopnosti 
poznávání 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 
Křesťanství a středověká Evropa  

OV - popíše podstatnou změnu evropské situace, která 
nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace 
a vzniku států 

Stěhování národů; Slované; Křesťanství v raném 
středověku; Franská říše; Sámova říše; Vznik států ve 
střední Evropě; Vznik středověké Anglie a Francie 

VMEGS3-klíčové mezníky 
evropské historie 
ČJ-Bible 

OV - porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-
slovanské a islámské kulturní oblasti 

Byzantská říše; Arabové a jejích výboje; Franská říše; 
Kyjevská Rus; Nájezdy Vikingů; Vpád Mongolů do 
východní Evropy; Reconquista a vznik Španělska 

VMEGS3-klíčové mezníky 
evropské historie 
MuV2-vztahy mezi kulturami 
Z-obyvatelstvo Evropy 

OV - objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj 
českého státu a postavení těchto státních útvarů v 
evropských souvislostech 

Velkomoravská říše; Kultura Velké Moravy; Křesťanství v 
raném středověku; Franská říše; Počátky českého státu; 
Vznik států ve středověké Evropě; Vrchol českého státu v 
raném středověku; Poslední Přemyslovci; Polsko-litevský 
stát; Nástup Lucemburků; Karel IV. 

VMEGS1-místa, události a 
artefakty v blízkém okolí mající 
vztah k Evropě a světu (Chotěbuz-
Podobora) 
ČJ-příchod Konstantina a 
Metoděje, Kosmova kronika, 
Kronika takřečeného Dalimila 

OV - vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní 
mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám 

Křesťanství v raném středověku; Křížové výpravy; Stoletá 
válka; Nové úsilí o nápravu klášterního života; Střety 
papěžů a císařů; Úpadek papežství a Lucemburská 
dynastie; Reconquista a vznik Španělska 

Z-Španělsko a Portugalsko 

OV - ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké 
společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury 

Franská říše; Románská kultura; Rytířská kultura; Gotická 
kultura; Středověká vzdělanost; Pán a vazal; Venkovská 
krajina mění tvář; Město; Zemědělství a obchod  

OSV1-Rozvoj schopnosti 
poznávání 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 
Objevy a dobývání, počátky nové doby 

OV - vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, 
nové myšlenky žádající reformu církve včetně reakce 
církve na tyto požadavky 

Renesance; Humanismus; Šíření nových myšlenek 
Evropou; Reformace; Francouzské náboženské války 

ČJ-španělská, italská a anglická 
renesanční literatura 

OV - vymezí význam husitské tradice pro český politický 
a kulturní život 

V předvečer husitských válek; Ve znamení kalicha; Vrchol 
moci a pád polních vojsk; Čechy v době pohusitské; Čechy 
za vlády Jagellonců 

OSV3-Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
ČJ-mistr Jan Hus 

OV - popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, 
jejich příčiny a důsledky Objevné plavby; Svět za hranicemi Evropy 

MuV2-vztahy mezi kulturami; 
VMEGS3-klíčové mezníky 
evropské historiE 
Z-Brazílie, Argentina 

OV - objasní postavení českého státu v podmínkách 
Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských 
center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie 

Český stát a jeho postavení; Praha Rudolfa II.; Střední 
Evropa a Turecké nebezpečí; Česká předbělohorská 
společnost; Náboženské poměry v českém státě 

MuV2-vztahy mezi kulturami 

OV - objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a 
posoudí její důsledky 

Česká předbělohorská společnost; Náboženské poměry v 
českém státě; České stavovské povstání; Český stát a 
společnost po porážce povstání; Třicetiletá válka 

ČJ-Jan Amos Komenský 

OV - na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus 

Španělský absolutismus; Svatá říše římská; Nizozemí; 
Vzestup Anglie; Rusko a Polsko   

OV - rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních 
stylů a uvede jejich představitele a příklady významných 
kulturních památek 

Renesance; Humanismus; Šíření nových myšlenek 
Evropou 

OSV1-Rozvoj schopnosti 
poznávání 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

Objevy a dobývání, počátky nové doby 

OV - na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus 

Anglická revoluce;Francie v předvečer bouře; Francouzská 
revoluce; Rusko za Romanovců;  Rok 1848   

Modernizace společnosti 

OV - vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a 
kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které 
charakterizují modernizaci společnosti 

Anglická revoluce; Francouzská revoluce; Rusko za 
Romanovců; Čechy v době pobělohorské; Baroko; Rozvoj 
vědy a techniky v 17. století; Objevy a vynálezy v 17. 
století; Osvícenství; Prusko; Válečné konflikty v Evropě v 
18. století; České země za Marie Terezie a Josefa II.; 
České národní obrození; Vědecký a technický pokrok v 18. 
století; Klasicismus; Průmyslová revoluce v Anglii; 
Americké osady v 18. století a vznik USA; Romantismus; 
Realismus a jiné umělecké směry 19. století; Česká kultura 
v 2. polovině 19. století; Moderní umělecké směry; České 
moderní umění; Secese 

OSV1-Rozvoj schopnosti 
poznávání 
OSV3-Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
EV3-ochrana kulturních památek; 
ČJ-historické podmínky a vznik 
romantismu, Goethe 

OV - objasní souvislost mezi událostmi francouzské 
revoluce a napoleonských válek na jedné straně a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě na 
straně druhé 

Francie v předvečer bouře; Francouzská revoluce; 
Napoleon Bonaparte; Evropa za napoleonských válek; 
Waterloo; Vídeňský kongres a Svatá aliance 

VMEGS3-klíčové mezníky 
evropské historie 

OV - porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 
českého národa v souvislosti s národními hnutími 
vybraných evropských národů 

České země v době předbřeznové; České národní 
obrození; Rok 1848 v Evropě; Rok 1848 v Čechách a v 
habsburské monarchii; Čechy za Bachova absolutismu; 
Sjednocení Itálie a Německa; Obnovení ústavnosti v 
Rakousku; Rakousko-Uhersko; česká společnost na konci 
19. století; Národ sobě 

ČJ-národní obrození (Jungmann, 
Dobrovský, Palacký), K. H. Mácha, 
J. H. Borovský 

OV - charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích 

Anglická revoluce; Francouzská revoluce; Rok 1848; 
Děkabristé a karbonáři; Francie za Napoleona III.; 
Revoluce v Rusku; Balkánský sud prachu 

MuV5-aktivní spolupodílení dle 
svých možností na přetváření 
společnosti 
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pokračování 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

Modernizace společnosti 

OV - na vybraných příkladech demonstruje základní 
politické proudy 

Anglická revoluce; Francouzská revoluce; Rok 1848; 
Děkabristé a karbonáři; Francie za Napoleona III.; Země 
pruhů a hvězd; Jih proti Severu 

MuV5-zohlednění potřeb 
minoritních skupin, nekonfliktní 
život v multikulturní společnosti, 
otázka lidských práv 
Z-USA 

OV - vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení 
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa 
včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; 
charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí 
význam kolonií 

Zeměpisné objevy v 17. - 18. století; Bílá místa mizí z map; 
Průmyslová revoluce v Anglii; Viktoriánská éra v Anglii; 
Reformy Alexandra II. v Rusku; Věda v 19. století; 
Zemědělství v 19. století; Rozmach průmyslu v českých 
zemích v 19. století; Proměny společnosti; Nacionalismus, 
imperialismus a kolonialismus; Nové průmyslové velmoci 

EV3-průmysl a životní prostředí; 
MuV2-vztahy mezi kulturami 
Z-obyvatelstvo Austrálie 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 

Moderní doba  

OV - na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky 

První světová válka a její politické, sociální a kulturní 
důsledky; Věda a technika v letech 1918-1945; Druhá  
světová válka, holocaust 

VMEGS3-klíčové mezníky 
evropské historie 
ČJ-Jaroslav Hašek 

OV - rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 

  Nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě;   
  Světová hospodářská krize   

OV - charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny 
jejich nastolení v širších ekonomických a politických 
souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; 
rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu 

Mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 
30. letech;  totalitní systémy – komunismus, fašismus,  
nacismus – důsledky pro Československo a svět; Druhá  
světová válka, holocaust; Politické, mocenské a 
ekonomické důsledky války 

MuV3-projevy rasové 
nesnášenlivosti; MuV5-otázka 
lidských práv, odpovědnost a 
přispění každého jedince za 
odstranění diskriminace a 
předsudků vůči etnickým 
skupinám; OSV2-poznávání lidí 

OV - na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a 
jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

Mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. A 
30. letech;  totalitní  systémy –komunismus, fašismus,  
nacismus – důsledky pro Československo a svět; Druhá 
světová válka, holocaust 

VMEGS-1-místa, události a 
artefakty v blízkém okolí mající 
vztah k Evropě a světu 

OV - zhodnotí postavení Československa v evropských 
souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, 
hospodářské a kulturní prostředí 

Češi a Slováci za 1. světové války; Vznik Československa, 
jeho hospodářsko-politický vývoj, sociální a národnostní 
problémy; Československo 1918-1938-symboly a 
osobnosti; Situace v našich zemích, domácí a zahraniční 
odboj; 

OSV1-Rozvoj schopnosti 
poznávání 
OSV3-Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
ČJ-poetismus, vznik 
Osvobozeného divadla, Karel 
Čapek, Ota Pavel 
Z-vývoj českého státu  
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9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Rozdělený a integrující se svět 

OV - vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; 
uvede příklady střetávání obou bloků 

Studená válka, rozdělení světa do vojenských 
Bloků reprezentovaných supervelmocemi;  
politické, hospodářské, sociální a ideologické  
soupeření; vnitřní situace v zemích východního  
bloku (na vybraných příkladech srovnání 
s charakteristikou západních zemí); 
vývoj Československa a od roku 1945 do roku 
1989, vznik České republiky 
 

VMEGS3-klíčové mezníky evropské 
historie; OSV1-rozvoj schopnosti 
poznávání; ČJ-zpívající básníci, Jaroslav 
Seifert 

OV - vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické 
důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce 

 Studená válka, rozdělení světa do vojenských 
bloků reprezentovaných supervelmocemi;  
politické, hospodářské, sociální a ideologické  

   soupeření   

OV - posoudí postavení rozvojových zemí 
Rozpad koloniálního systému, mimoevropský 
svět 

 MuV2-vztahy mezi kulturami 

OV - prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa 

Problémy současnosti; věda, technika a vzdělání 
jako faktory vývoje; sport a zábava 
 

 MuV2-vztahy mezi kulturami; MuV5 
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Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ: 
 

 Vyučovací předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost spolu s Dějepisem. Předmět je vyučován na 2. 
stupni. 
Časová dotace: 6. – 8 . roč. 1 hodina týdně. 
 V předmětu Výchova k občanství je žák veden k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti jiných lidí, orientuje žáka ve 
společenské realitě. Pomáhá mu v začleňování do různých společenských vztahů a vazeb. Seznamuje žáka se vztahy v rodině a dalších 
společenstvích. Obeznámí žáka s činností důležitých politických a hospodářských institucí a orgánů. Žáci se seznamují se způsoby začlenění 
občana do veřejného života. Učí žáky respektovat a používat mravní principy a pravidla soužití ve společnosti. Žáci se učí mít odpovědnost za 
své názory, chování a nést jejich důsledky. Zaměřuje se na vytváření pozitivních postojů. Důležitou součástí je prevence rasistických a 
xenofobních postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv. Žák je motivován k aktivní účasti na životě v demokratické společnosti. 
 Výuka probíhá v kmenových třídách nebo v učebnách vybavených projekční technikou. Ve výuce je využívaná učebna informatiky 
s připojením k internetu. Příležitostně dle možností se využívají výukové programy v učebně informatiky. 
 Ve výuce se kromě učebnic využívají doplňkové materiály v podobě časopisů, doplňujících materiálů, video pořadů určených k doplnění a 
rozšíření učiva Výchovy k občanství.  
 Ve výuce se využívá různých forem a metod učení. Důraz je kladen na rozvoj kooperace ve třídě, ve skupinách nebo ve dvojicích žáků. 
Žáci si osvojují potřebné vědomosti a dovednosti prostřednictvím projektové práce. Žáci se učí pracovat samostatně, vyhledávat informace 
z různých informačních zdrojů a dále je pak samostatně zpracovávat. Žáci jsou vedeni ke správnému vedení diskuse, kde se uplatňují zásady 
správné komunikace. 
 
 Na úrovni vyučovacího předmětu Výchova k občanství jsou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k rozvíjení 
klíčových kompetencí žáka: 
 
Kompetence k učení: 
- učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích 
a dalším učení. 
- pracuje s informacemi, informace vyhledává a třídí, využívá je v tvůrčích činnostech a praktickém životě. 
 
Kompetence k řešení problémů: 
- vnímá problémové situace ve škole a společnosti, pro řešení problémových situací využívá vlastní úsudek a zkušenosti. 
- je schopen obhájit svá stanoviska, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. 
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Kompetence komunikativní: 
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, vyjadřuje se kultivovaně, souvisle a výstižně 
- naslouchá názorům druhých, zapojuje se do diskuse, obhajuje své názory a vhodně argumentuje 
- využívá informační a komunikační prostředky, rozumí textům a jiným materiálům s informacemi.  
 
Kompetence sociální a personální: 
- spolupracuje při práci ve skupině nebo týmu.  
- respektuje různá hlediska a stanoviska, které se vytvářejí při skupinové práci. 
- řídí své jednání a chování tak, aby měl pocit sebeúcty a sebeuspokojení 
 
Kompetence občanské:  
- chápe základní principy, které vytvářejí zákony a společenské normy. Uvědomuje si svá práva a povinnosti.  
- respektuje tradice, kulturní a historické dědictví. Buduje si zájem o kulturu a tvořivost.  
- chápe základní ekologické souvislosti a ekologické problémy. Žák respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí.  
- rozhoduje se v zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti. 
 
Kompetence pracovní: 
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky. 
- využívá své znalosti a zkušenosti v zájmu své přípravy na budoucnost. 
 
Do vzdělávacího obsahu Výchovy k občanství jsou začleněna tato průřezová témata: 
OSV - Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, Morální rozvoj  
VDO ( Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu rozhodování) 
MuV (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Principy sociálního smíru a solidarity ) 
EV (Vztah člověka k prostředí) 
PRO: 1 – 5 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ: 
 

Vyučovací předmět – Výchova k občanství 
Vzdělávací obor - Výchova k občanství 

 
 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Člověk jako jedinec 

OV- Objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení 
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 

Sebehodnocení, vrozené předpoklady, osobní 
potenciál, vnímání a posuzování skutečnosti, 
temperament, charakter 

OSV1/1,2 
OSV3/1 

OV - rozpoznává projevy záporných charakterových 
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně 
koriguje své chování a jednání 

Záporné charakterové vlastnosti, posuzování druhých 
lidí, aseretivita, konflikt OSV1, OSV2/1,2,4 
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Člověk ve společnosti 

OV - Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a 
způsoby jejich používání Symboly státu VDO1, VMEGS 

D 

OV - Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní 
vybírá akce, kterého zajímají Kulturní život, historie a významné osobnosti OSV3 

ČJ, D, INF 

OV - Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí 
při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v 
rodině, ve škole, v obci 

Spolupráce, život ve škole, v rodině a v obci 
 

OSV 2, VDO1 
D 

Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v 
různých životních situacích, případné neshody či konflikty s 
druhými lidmi řeší nenásilným způsobem 

Komunikace, společenské chování, řešení konfliktů, 
mravnost 

OSV2/3, MuV2 
ČJ, INF 

Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj 
proti všem projevům lidské nesnášenlivosti  

Tolerance, přirozené a sociální rozdíly ve společnosti MuV 
D 

Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje 
kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby 
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k 
menšinám 

Tolerance, zájmy, problémy, lidská nesnášenlivost, 
mravnost OSV3, MuV 
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Stát a právo 

Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a 
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany 
lidských práv a svobod  

Základní lidská práva, práva dítěte, poškozování 
lidských práv 

VDO2 
Z, D 

Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, 
uvede příklady některých smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy - osobní přeprava, koupě, oprava či 
pronájem věci  

Význam právních vztahů, právní úkony VDO1 

Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci 
ČR i jejich orgánů a institucí 

Státní moc, Ústava ČR, právní řád ČR, orgány a 
instituce státní moci 

VDO2 
D 

 
 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Mezinárodní vztahy, globální svět 

Objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede 
příklady možných projevů a způsobů řešení globálních 
problémů na lokální úrovni v obci, v regionu 

Řešení globálních problémů, ekologická hnutí, 
ochrana životního prostředí v obci a regionu 

EV3,4 
PŘ, Z 

Uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní 
postoj ke způsobu jejich potírání  Problémy národnostní, náboženské, terorismus MuV,  

Z 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Člověk ve společnosti 

Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity 
mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě 
potřeby pomáhat lidem v nouzi 

Solidarita, mezilidské vztahy, ochrana osob za 
mimořádných situací, morálka OSV3, OSV2/2 

OV - Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a 
aktivně proti němu vystupuje Vandalismus OSV3 

OV - Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje 
kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby 
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k 
menšinám 

Tolerance, zájmy, problémy, lidská nesnášenlivost, 
mravnost OSV2, OSV3, MuV 

OV - Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v 
různých životních situacích, případné neshody či konflikty s 
druhými lidmi řeší nenásilným způsobem 

Komunikace, společenské chování, řešení konfliktů, 
mravnost 

OSV2/3, MuV 
ČJ, INF 

OV - rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu  Vlastenectví a nacionalismus VDO2, OSV2 
ČJ 

OV - kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj 
postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění 
a chování lidí  

Druhy médií, vliv médií na život 
 

MeV5 
ČJ, INF 

OV - rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj 
proti všem projevům lidské nesnášenlivosti  

Tolerance, přirozené a sociální rozdíly ve společnosti MuV, VMEGS 
D 



 

155

 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Stát a hospodářství 

OV - Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně 
duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede 
jejich příklady 

Majetek, vlastnictví, ochrana majetku OSV3 
M 

OV – Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede 
hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové 
příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 
v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, 
schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, 
dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při 
hospodaření s penězi  

Funkce a podoby peněz, formy placení, rozpočet 
rodiny 

OSV3 
M, D 

OV - 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 

Bankovnictví, inflace, pojištění OSV3 
M 

OV - 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  

Rozpočet státu, význam daní, sociální funkce státu VDO 
M 

OV - Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a 
služeb, uvede příklady jejich součinnosti  Výroba, obchod a služby VDO, OSV1, OSV2 

Z 
OV - 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 

Nabídka, poptávka, trh, fungování trhu VDO, VMEGS 
M, Z, D 

OV - Na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů 
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady 
použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich 
omezení 

Způsoby placení, druhy platebních karet, SIPO M 

OV - Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání 
s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu Hospodaření s penězi, spoření, termínované vklady OSV3 

M 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Stát a právo 

OV - Rozlišuje nejčastější typy a formy státu a na 
příkladech porovnává jejich znaky  Znaky, typy a formy státu VDO, VMEGS 

D 

Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a 
respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí 
význam ochrany lidských práv a svobod  

Základní lidská práva, práva dítěte, poškozování 
lidských práv, práva spotřebitele 

VDO, VMEGS 
Z 

OV - Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu 
pro každodenní život občanů  Principy a znaky demokracie, politický pluralismus VDO, VMEGS 

Z 

Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických 
státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb 
ovlivňovat každodenní život občanů  

Zastupitelská demokracie - volby, význam a formy VDO, VMEGS  
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Mezinárodní vztahy, globální svět 

Uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní 
postoj ke způsobu jejich potírání, objasní roli ozbrojených 
sil ČR při řešení krizí nevojenského charakteru 

Problémy národnostní, náboženské, terorismus, 
ochrana obyvatel za mimořádných událostí 

MuV 
Z, CH 

Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život 
občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU 
i možných způsobů jejich uplatňování 

Evropská integrace. EU a ČR. VMEGS 
Z, D 

Uvede některé významné mezinárodní organizace a 
společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam 
ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy  

Mezinárodní organizace (OSN, NATO, RE). 
Ekonomická, politická, vojenská a bezpečnostní 
spolupráce mezi státy.  

VMEGS 
Z, D 

Uvede příklady některých projevů globalizace, porovná 
jejich klady a zápory  

Globalizace - projevy, klady a zápory. Konzumní 
společnost 

MuV, VMEGS 
Z 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Člověk ve společnosti 

OV - 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 

Ochrana osob za mimořádných situací, obrana státu OSV3, EV3,4 
TV, CH 

 
 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
Člověk jako jedinec 

OV - Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společenských cílů, objasní význam vůle při 
dosahování cílů a překonávání překážek  

Vnímání, prožívání, posuzování sebe i druhých, 
osobnostní vlastnosti OSV1, OSV2/1 

OV - Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a 
volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat 
osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru  

Vnímání, prožívání, chování, životní cíle a plány, 
perspektiva, adaptace na změny OSV1 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Mezinárodní vztahy, globální svět 

OV - Uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří 
na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčinu i 
možné důsledky pro život lidstva  

Globální problémy EV 
Z, D, PŘ, CH 

OV - Uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme 
vlastní postoj ke způsobu jejich potírání, objasní roli 
ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu 

Role ozbrojených sil při zajišťování obrany státu MuV, TV 

OV - Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život 
občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU 
i možných způsobů jejich uplatňování 

Práva občanů ČR v EU. VMEGS 
Z, D 

OV - Objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, 
uvede příklady možných projevů a způsobů řešení 
globálních problémů na lokální úrovni v obci, v regionu 

Řešení globálních problémů EV 

OV - Uvede některé významné mezinárodní organizace a 
společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam 
ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, 
včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních 
misích  

Ekonomická, politická, vojenská a bezpečnostní 
spolupráce mezi státy, zahraniční mise  

VMEGS 
Z, D 

OV - Uvede příklady některých projevů globalizace, 
porovná jejich klady a zápory  

Globalizace - projevy, klady a zápory. Konzumní 
společnost 

MuV, VMEGS 
Z 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Stát a právo 

OV - Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a 
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany 
lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při 
zajišťování obrany státu  

Obrana státu OSV, VDO, VMEGS 
TV 

OV - Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich 
důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy - osobní přeprava, koupě, oprava 
či pronájem věci  

Význam právních vztahů, právní úkony, smlouvy VDO1, OSV2 

OV - Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, 
a uvědomuje si rizika jejich porušování  Právní normy, předpisy, porušování právních norem VDO 

OV - Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany 
občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při 
postihování trestných činů  

Orgány právní ochrany občanů - možnosti a formy 
ochrany VDO 

OV - Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a 
trestný čin, uvede jejich příklady 

Druhy a postihy protiprávního jednání, trestní 
postižitelnost OSV3, VDO 

OV - Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek 
státní moci ČR i jejich orgánů a institucí  

Státní moc, Ústava ČR, právní řád ČR, orgány a 
instituce státní moci 

VDO 
D 

OV - Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů  

Politické spektrum VDO2, VDO3  

OV - objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – 
vlastnictví, pracovní poměr, manželství  

Právní normy, důležité právní vztahy a závazky z nich 
vyplývající, styk s úřady 

OSV2, OSV3, VDO 
ČJ 

OV - diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního 
jednání Korupce OSV3 
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Charakteristika vyučovacího předmětu FYZIKA: 
 
 Vyučovací předmět Fyzika je vyučován od 6. do 9. ročníku. Spolu s Chemií, Přírodopisem a Zeměpisem spadá do vzdělávací oblasti 
Člověk a příroda. 
Časová dotace: 6. – 8. roč. 2 hodiny týdně, 9. roč. 1 hodina týdně. 
 V tomto předmětu si žák osvojuje zákonitosti přírodních procesů, souvislostí a vztahy mezi nimi na základě pozorování, experimentování, 
měření, popřípadě krátkodobých projektů. Žák si tak při postupném osvojování základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie rozvíjí 
kritické otevřené myšlení a učí se logicky uvažovat. 
 
 Na úrovni vyučovacího předmětu Fyzika jsou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k rozvíjení klíčových 
kompetencí žáka: 
 
Kompetence k učení 
- používá správnou fyzikální terminologii a symboliku – značky, vzorce, jednotky 
- samostatně vyhledává a získává informace o nových poznatcích v oblasti fyziky  
- pozoruje vlastnosti těles a látek a jejich změny ve škole i v běžném životě 
- řeší fyzikální úlohy na základě předchozích znalostí a dovedností 
- samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky experimentů porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v 
budoucnosti 
 
Kompetence k řešení problémů 
- samostatně řeší a vyhledává fyzikální problémy, volí vhodné způsoby řešení a užívá při nich logické, matematické a empirické postupy 
- při řešení fyzikálních problémů využívá znalosti a dovednosti získané v jiných přírodovědných předmětech 
- pozoruje a chápe souvislost mezi platnými fyzikálními zákony a praktickým životem 
- aplikuje a hodnotí různé postupy práce při fyzikálních pokusech, odhaduje rizika s nimi spojená 



 162

Kompetence komunikativní 
- stručně a jednoznačně formuluje výsledky svých měření, experimentů i řešení problémů 
- dokáže obhájit výsledky své práce i svůj názor při řešení fyzikálních problémů 
- vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí 
- přijímá názor a kritiku jiných, umí se z nich poučit 
- při řešení fyzikálních problémů využívá informační a komunikační prostředky a technologie  
 
Kompetence sociální a personální 
- chápe vliv různých fyzikálních jevů v okolním prostředí na zdraví své i ostatních lidí a živočichů 
- při řešení problémů respektuje předem daná pravidla, pravidla chování 
- podílí se na pozitivní pracovní atmosféře při práci ve skupině 
- využívá zkušeností získaných při výuce i zkušeností získaných z praktického života 
- toleruje názory a chování jiných, kriticky se staví ke svému chování i k chování jiných 
- efektivně spolupracuje ve skupině při řešení daného úkolu 
 
Kompetence občanské 
- respektuje pravidla při práci s fyzikálními pomůckami, řád učebny a laboratorní řád 
- vysvětlí vliv vybraných fyzikálních jevů na životní prostředí, vyvodí závěry 
- umí se chovat zodpovědně v krizových situacích – požár, úraz elektrickým proudem, mechanické zranění – které mohou vzniknout ve 
fyzikálních laboratořích 
- dokáže poskytnout první pomoc při zasažení elektrickým proudem nebo při jiném mechanickým zraněním a přivolat odbornou pomoc 
 
Kompetence pracovní 
- plánuje postup laboratorních prací, přemýšlí o způsobech práce 
- dodržuje pravidla z hlediska ochrany svého zdraví, zdraví ostatních spolužáků, ochrany životního prostředí 
- získané teoretické poznatky využívá při řešení praktických úloh 
- správně pojmenovává a používá laboratorní pomůcky 
- přemýšlí o způsobech práce 
  



 163

Do vzdělávacího obsahu Fyziky jsou začleněna tato průřezová témata: 
OSV – Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání), Sociální rozvoj, Morální rozvoj (Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 
MuV (Lidské vztahy) 
EV (Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) 
PRO: 3, 4, 5 
PRO: „Voda“ 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu FYZIKA: 
 

Vyučovací předmět - Fyzika 
Vzdělávací obor - Fyzika 

 
 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
Žák 
- rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles 

Látky a tělesa   

- rozlišuje pojem atom, molekula,iont 
- má představu o tom, z čeho se skládá atom 

částicové složení látek, složení atomu (jádro, obal, 
proton, neutron a elektron) 

EV- změny   skupenství, počasí  
PRO:„Voda“  

- popisuje rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou a 
vlastnosti, kterými se od sebe liší 

rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné EV- změny   skupenství, počasí, možnost 
vzniku eroze 
PRO:„Voda“  

- ovládá značky a jednotky základních veličin 
- vyjadřuje hodnotu veličiny a přiřadí jednotku 

Fyzikální veličiny  

- měří délku tělesa, výsledek zapisuje a vyjadřuje v různých 
jednotkách 

délka 
 

OSV 
M-převody jednotek, převodní vztahy 

- měří hmotnost pevných a kapalných těles na 
rovnoramenných vahách a výsledek zapisuje ve vhodné 
jednotce 

hmotnost OSV 
M-převody jednotek, převodní vztahy 

- měří objem kapalného a pevného tělesa pomocí 
odměrného válce a zapisuje výsledek 

objem OSV 
M-převody jednotek, převodní vztahy 

- z hmotnosti a objemu počítá hustotu, s porozuměním 
používá vztah ρ=m/V, měří hustoměrem, pracuje 
s tabulkami 

hustota  

- měří teplotu pomocí teploměrů, určuje rozdíl teplot 
z naměřených hodnot 
-předpovídá, zda se délka či objem tělesa při změně teploty 
zvětší nebo zmenší 

teplota, teplotní roztažnost těles OSV 
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pokračování 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
- měří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na 
ciferníku hodin 

čas OSV 

- užívá s porozuměním vztah mezi gravitační silou působící 
na těleso a hmotností tělesa F=m.g při řešení 
jednoduchých úloh 

Síla 
gravitační síla, gravitační pole 

 

- rozpoznává, zda na dané těleso působí síla a pomocí 
prodloužené pružiny porovnává podle velikosti dvě působící 
síly 
- měří sílu siloměrem 
- rozeznává jednotlivé druhy sil 

síla  

- měří třecí sílu 
- užívá s porozuměním poznatek, že třecí síla závisí na 
druhu materiálu a drsnosti třecích ploch, ale nikoli na jejich 
obsahu 
- navrhuje způsob zvětšení nebo zmenšení třecí síly 

třecí síla OSV – bezpečnost silničního provozu 
MeV-rozvoj kritického myšlení, zjišťování 
potřebných informací z encyklopedií a 
internetu apod. 

- určuje výpočtem i graficky velikost a směr výslednice dvou 
sil stejných či opačných směrů 

skládání sil M – grafické sčítání a odčítání úseček 

- využívá Newtonovy zákony k vysvětlení nebo předvídání 
změn pohybu tělesa při působení sil 

Newtonovy pohybové zákony OSV – bezpečnost silničního provozu – 
setrvačnost – bezpečnostní pásy 

- určuje pokusně těžiště tělesa a pro praktické situace 
využívá fakt, že poloha těžiště závisí na rozložení látky 
v tělese 

těžiště tělesa EV- silniční doprava – rozložení nákladu – 
škody na komunikacích 

- využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na 
páce a pevné kladce pro vysvětlení praktických situací 

otáčivé účinky síly 
páka 
pevná kladka 

M 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
rozhodne,  zda je těleso v klidu nebo pohybu vzhledem 
k jinému tělesu, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k 
jinému tělesu 

Pohyb a klid tělesa 
jejich relativnost 

M, Z  
OSV-bezpečnost silniční dopravy 

využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah 
mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu 
těles, měří dráhu, čas, vypočítává průměrnou rychlost 
pracuje s grafy, uvádí příklady aplikace v praxi 

Druhy pohybu těles, výpočty rychlosti ,dráhy a 
času  

EV-problematika silničního provozu, 
silniční doprava z ekonomického hlediska  

- měří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas 
 

dráha a čas 
 

 

- určuje průměrnou rychlost z dráhy uražené tělesem za 
určitý čas 
- používá značky a jednotky fyzikálních veličin (dráha, čas, 
rychlost) 

okamžitá a průměrná rychlost rovnoměrného pohybu  

- používá s porozuměním vztah v=s/t pro rychlost 
rovnoměrného pohybu tělesa při řešení úloh 
- převádí jednotky 

Výpočet rychlosti, dráhy a času M.- přímá a nepřímá úměrnost 

- rozlišuje, která tělesa světlo vyzařují, pohlcují a odrážejí Světlo a světelné zdroje M, Z 

- určuje spektrální barvy, ze kterých je složeno bílé světlo Barvy M, Z 

- rozlišuje světlo, stín a polostín, určuje směr šíření světla Šíření světla M, Z 

- používá s porozuměním zákon odrazu na rovinném 
zrcadle 

Odraz světla od rovinného zrcadla M, Z 

- určuje základní body a směry odrazu paprsku na dutém a 
vypuklém zrcadle 

Kulová zrcadla M, Z 

- používá s porozuměním zákon lomu a určuje základní 
body a zobrazení na čočkách 

Lom světla M, Z 

- popisuje jednoduché optické přístroje (oko, lupa, 
dalekohled) 

Optické přístroje PŘ – lidské oko 
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pokračování 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
- popisuje Sluneční soustavu a má představu o pohybu 
vesmírných těles (na základě poznatků o gravitačních 
silách) 
 

Vesmír 
Sluneční soustava 
 

 

- odlišuje planetu a hvězdu 
 

 Z, PŘ 

- popisuje hlavní součásti Sluneční soustavy (planety, 
měsíce, planetky, komety) 

 Z, PŘ 

- má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci  Z, PŘ 

- objasňuje střídání dne a noci, ročních období a vznik 
jednotlivých měsíčních fází 

 Z, PŘ 

- v jednoduchých případech určuje velikost a směr působící 
tlakové síly 

Tlaková síla  

- užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, tlakovou silou a 
obsahem plochy na níž síla působí 

tlak EV – železniční – silniční doprava, 
přetěžování kamiónů – škody na 
komunikacích 

- užívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce hydraulických 
zařízení 

Pascalův zákon MuV-význam vědeckého pokroku pro lidi 

- vysvětluje vznik hydrostatického tlaku a s porozuměním 
používá vztah p=h ρ g k řešení problémů a úloh 

hydrostatický tlak  

- objasňuje vznik vztlakové síly a určí její velikost a směr 
v konkrétní situaci 

vztlaková síla působící na tělesa v kapalině  

- porovnáním vztlakové a gravitační síly předpovídá, zda se 
těleso potopí v kapalině, zda se v ní bude vznášet nebo zda 
bude plovat na hladině 

plování, vznášení se a potápění těles v kapalině OSV – záchrana tonoucího 

- vysvětluje vznik atmosférického tlaku a určuje tlak plynu 
v uzavřené nádobě 

atmosférický tlak 
tlak plynu v uzavřené nádobě 
 

Z – atmosféra Země 
EV- předpověď počasí 
EV- znečištění ovzduší, exhalace 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
- používá s porozuměním pojem mechanická práce a výkon 
a určuje, kdy těleso ve fyzice práci koná 

Práce, výkon M, TV, D, PŘ,  
EV-rozvíjí úsudek o vhodných postupech 

- s porozuměním používá vztah W=Fs a P=W/t při řešení 
problémů a úloh 

Práce, výkon , energie MV 
MeV-výkony sportovců, informace o 
využívání různých zdrojů energie 

- z vykonané práce určuje v jednoduchých případech 
změnu polohové a pohybové energie (zákon zachování 
energie) 

Energie MV 
MeV-výkony sportovců, informace o 
využívání různých zdrojů energie 

- s porozuměním používá vztah pro výpočet práce na páce 
a pevné kladce při řešení problémů a úloh 

Páka a pevná kladka  

- k objasnění procesu v přírodě i praktickém životě 
rozpoznává různé formy přeměny energií,  

Přeměna energie CH, PŘ  

- rozlišuje alternativní zdroje el. energie, jejich výhody a 
nevýhody 

Energie v denním životě EV 

- osvojuje si zásady bezpečnosti při práci s el. přístroji 
doma i ve škole a poskytuje základní první pomoc při 
zástavě srdce a dechu  

Bezpečnost při práci s elektrickým zařízením OSV 

- na základě druhu el. náboje rozhoduje o el. 
přitažlivosti částic a těles 

Elektrický náboj - elektrické pole  CH, PŘ 
EV-omezení znečisťování prostředí v 
odlučovačích popílku.  

- stanovuje podmínky vzniku el. proudu v obvodu, měří 
proud ampérmetrem 

Elektrický proud CH, M 

- rozlišuje vodiče, izolanty a polovodiče  CH, M 

- rozeznává stejnosměrné a střídavé zdroje napětí, měří 
napětí voltmetrem 

Elektrické napětí CH, M - zpracovává data získaná měřením 
tabulkovým systémem 



 169

pokračování 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
- s porozuměním používá vztah U=R*I při řešení úloh 
- využívá získané poznatky k praktickému měření a určuje 
příslušné el. veličiny ze znalosti ostatních 
- s porozuměním využívá vztah P=U*I a W=U*I*t při řešení 
úloh 

Ohmův zákon  M  

- sestavuje jednoduchý a rozvětvený el. obvod  podle 
schématu  

Jednoduché elektrické obvody a rozvětvené 
elektrické obvody  

M  

porovnává  odpor různých kovových drátů, využívá tabulek, 
chápe,  jak se mění odpor vodiče s teplotou 

Závislost odporu na vlastnostech vodiče  M  

chápe rozdíl zapojení reostatu pro regulaci proudu nebo 
napětí, ověřuje pokusně  

Reostat M  
EV- porovnává  různé elektrické spotřebiče 
podle údajů na štítku z hlediska 
ekonomického a ekologického.  

vypočítává elektrickou práci a příkon, navrhuje možné 
úspory elektrické energie, pracuje s údaji na štítcích el. 
Spotřebičů, umí odečítat na elektroměru spotřebu energie  

Elektrická práce a el. energie 
Elektrický příkon  

VMEGS-řeší problémy v rámci  evropských 
souvislostí, úspory el. energie a podobně, 
mezistátní spolupráce.  

- objasňuje vedení el. proudu v polovodičích, zná princip 
součástek 
- zapojuje polovodičovou diodu 

Vodivost polovodičů  

- objasňuje analogii mezi magnetem a cívkou, kterou 
prochází el. proud 

Souvislost elektřiny a magnetizmu  

- vysvětluje na příkladech možnosti využití cívky s proudem Elektromagnet, zdroje střídavého napětí  

- rozlišuje mezi generátorem a elektromotorem, uvádí 
příklady z praxe 

  

- objasňuje vznik střídavého proudu, určuje jeho periodu a 
kmitočet 

  

- objasňuje princip činnosti transformátoru Změna velikosti el. napětí  

- vysvětluje přenos el. energie, činnost pojistky a jističe Ochrana el. obvodů před zkratem a přetížením OSV 

- objasňuje odlišný mechanismus vedení el. proudu 
v kapalinách a plynech 

Chemické zdroje stejnosměrného napětí  
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
- vysvětluje souvislost vnitřní energie s teplotou tělesa 
- popisuje na příkladech z praxe průběh výměny tepla 
- vysvětluje rozdíl mezi pojmy teplo a teplota 
- počítá teplo přijaté nebo odevzdané tělesem 
- rozlišuje a popisuje druhy tepelné výměny 
- rozděluje látky z praxe na tepelné vodiče a izolanty 

Vnitřní energie a teplo 
- přijaté nebo odevzdané tělesem  

M, Z, PŘ  
EV-šetření energií 

- zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí 

 M, Z, PŘ  
EV-šetření energií 

- rozděluje a popisuje základní vlastnosti pevných, 
kapalných a plynných látek 
- vysvětluje jednotlivé skupenské přeměny 
- uvádí příklady z praxe, kdy dochází ke skupenským 
přeměnám 
- počítá skupenské teplo tání 
- rozlišuje vypařování a var 

Skupenství látek 
- jejich přeměny  
Počasí kolem nás  

CH, Z, PŘ, M  
VMEGS-posuzuje efektivnost 
technologických postupů v praxi 
MeV-sleduje zprávy v rozhlase, televizi a 
tisku 
EV-omezení znečišťování prostředí  

- rozlišuje základní druhy motorů 
- popisuje jednotlivé fáze oběhu motoru 

Tepelné motory  CH 
EV-posuzování vhodnosti využití v praxi 

- chápe význam energie pro člověka 
- rozděluje jednotlivé zdroje energie do základních skupin 
- vysvětluje význam alternativních druhů energie 
- vyjmenovává tepelné elektrárny ve svém okolí 

Zdroje energie 
- obnovitelné zdroje energie 
- neobnovitelné zdroje energie 
- tepelné elektrárny 

 

zhodnotí výhody a nevýhody  jaderné energetiky z hlediska 
vlivu na životní prostředí, zná případy zneužití jaderné 
energie , atomová bomba, zná  možnosti ochrany před 
jaderným zářením 

Jaderná energie 
Podstata  atomu, izotopy a nuklidy  
Radioaktivita 
Druhy jaderných reakcí 
Jaderná energetika. 

CH, Z, D 
VMEGS-život a dílo významných vědců  
EV-vliv energetických zdrojů na 
společenský rozvoj 
VDO-problematika v širších souvislostech 
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pokračování 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně 
analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku, 
posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na 
životní prostředí 

Zvukové jevy 
Kmitavý pohyb 
Vlnění.  
Podstata vzniku zvuku. Rychlost šíření zvuku, odraz 
zvuku, ozvěna, pohlcování zvuku, tón a jeho 
vlastnosti 
Ochrana před nadměrným hlukem  

OSV-zvuk a hudba, akustika místnosti 
EV-ochrana před hlukovým znečištěním   
PŘ, HV 

zhodnotí výhody a nevýhody využívání fyzikálních vynálezů 
ze všech tématických celků pro další rozvoj lidské 
společnosti  

Opakování učiva ze 6. – 8. ročníku 
- fyzikální veličiny a jednotky 
- síla, práce, výkon 
- pohybová a polohová energie 
- elektromagnetické děje 

světelné děje 

PŘ, CH, Z, MV 
OSV, VMEGS, MeV 
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Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE: 
 

Vyučovací předmět Chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, je tedy úzce spojena s Přírodopisem, Zeměpisem a Fyzikou 
Časová dotace: 8. a 9. ročník 2 hodiny týdně. 
 Výuka je realizována v odborné učebně  FY-CH. Poskytuje žákům prostředky a metody pro poznávání přírody jako systému, učí je chápat 
důležitost udržování přírodní rovnováhy. Výuka má také žákům přinést informace o bezpečném, účelném a ekonomickém zacházení 
s chemickými látkami, o ochraně životního prostředí a vlastního zdraví. Důraz je kladen na praktické využití všech získaných dovedností. 
V rámci volitelných předmětů mohou žáci dále rozvíjet své dovednosti v semináři „Praktická chemie“. 
 Těmto cílům odpovídají i vyučovací metody a pracovní postupy. K nejdůležitějším patří praktický experiment, laboratorní práce, 
problémové úlohy, školní a republikové projekty, chemické soutěže, využívání poznatků z četby odborné literatury, z rozhlasových a televizních 
pořadů, internetu a jejich prezentace. 
 
 Na úrovni vyučovacího předmětu Chemie jsou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k rozvíjení klíčových 
kompetencí žáka: 
 
Kompetence k učení: 
- vybírá si z nabídnutých možností vhodné způsoby pro efektivní učení (pracovní listy, knihy, pracovní sešity, pokusy, laboratorní práce, 
internet) 
- používá odborné termíny, chemickou symboliku, uvědomuje si jejich používání v ostatních vzdělávacích oblastech 
- pozoruje, experimentuje, vyslovuje a ověřuje hypotézy, vyvozuje závěry 
 
Kompetence k řešení problémů: 
- rozlišuje příčiny chemických dějů, vztahy mezi nimi, dovede je předvídat a tím i ovlivňovat v praktických situacích 
- objevuje různé varianty řešení, umí obhájit správnost svého postupu 
 
Kompetence občanské: 
- chová se zodpovědně v mimořádných situacích, podle svých možností poskytne pomoc 
- orientuje se v přípravě a využívání různých chemických látek v praxi 
- zná jejich vliv na životní prostředí a zdraví člověka 
 
Kompetence pracovní: 
- poznává zásady bezpečné práce s chemikáliemi 
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- dodržuje vymezená pravidla z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 
- umí tyto poznatky aplikovat v praktickém životě 
- využívá svých znalostí a dovedností při rozhodování o svém profesním zaměření 
 
Kompetence komunikativní: 
- rozumí různým typům záznamů (vzorce, rovnice, modely) 
- vyhledává a třídí informace 
- prezentuje výsledky své práce (pokusů, projektů) 
 
Kompetence sociální a personální: 
- pracuje s ohledem na zdraví spolužáků 
- umí poskytnout pomoc v případě potřeby 
- dovede o pomoc požádat 
- účinně se podílí na práci v týmu, ocení přínos ostatních skupin 
 
Do vzdělávacího obsahu Chemie jsou začleněna tato průřezová témata: 
EV (Ekosystémy, Základní podmínky života) 
PRO: „Voda“ 8.roč. (Ch, Př, Z, Rv, F) 
EV (Lidské aktivity a problémy životního prostředí) 
EV- hospodaření s odpady – 1.- 9. roč. (PET láhve, Hliníkožrout) 
PRO:3 Den Země“ 1.-9.roč. 
EV (Vztah člověka k prostředí) 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu CHEMIE: 
 

Vyučovací předmět - Chemie  
Vzdělávací obor - Chemie  

 
 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Anorganické sloučeniny 

OV - porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv 
významných zástupců těchto látek na životní prostředí 
-zapíše z názvů vzorce těchto látek a naopak ze vzorců 
jejich názvy 

Oxidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy 
 -oxid siřičitý, sírový,  uhličitý, uhelnatý, vápenatý,  
 dusnatý, dusičitý, křemičitý -  
-názvosloví oxidů, oxidační číslo 
-skleníkový efekt  
-fluoridy, chloridy, bromidy, jodidy  
-názvosloví halogenidů  
-kyseliny - chlorovodíková, sírová, dusičná  
-názvosloví kyselin  
-hydroxidy - sodný, draselný, vápenatý  
-názvosloví hydroxidů  
-vznik solí  
-názvy a vzorce síranů, dusičnanů, uhličitanů  

PŘ-nerosty a horniny, ochrana přírody a 
životního prostředí, nemoci, úrazy, 
prevence 
Z-vztah příroda a společnost 
VkZ-úrazy, dodržování pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
EV-Ekosystémy 

OV - vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na 
životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze 
předcházet 

Kyseliny 
-kyselé deště 

PŘ-ochrana přírody a životního prostředí 
Z-vztah příroda a společnost 
EV-Základní podmínky života 

OV - orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku 
univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady 
uplatňování neutralizace v praxi 
-zdůvodní první pomoc při zasažení kyselinami a hydroxidy 

pH, neutralizace, soli 
-pH, indikátory pH  
-podstata neutralizace  
-první pomoc při zasažení kyselinami a hydroxidy 

PŘ-nemoci, úrazy, prevence 
VkZ-úrazy, dodržování pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Částicové složení látek a chemické prvky 

OV - používá pojmy atom a molekula ve správných 
souvislostech 

Částicové složení látek 
-molekuly, atomy   
-atomové jádro, protony,  
 neutrony  
-elektrony, elektronový obal  
 atomu, valenční elektrony,  
 ionty  

FY-skupenství látek 

 
 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Chemické reakce 
OV - rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, 
uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, 
provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání 

Chemické reakce 
-výchozí látky a produkty  
-chemický děj  

  

OV - přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování 
hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu 

Chemické rovnice 
-zákon zachování hmotnosti 
-látkové množství  
-molární hmotnost  
-zápis jednoduché chemické  
rovnice  
-výpočty z chemického vzorce 
-výpočty z chemických rovnic 

FY-měřené veličiny 
OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 

OV - aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh 
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu 

Rychlost chem. reakcí 
-teplota 
-plošný obsah povrchu výchozích látek 
-katalýza 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Chemie a společnost 

OV - orientuje se v přípravě a využívání různých látek v 
praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka 

Průmyslová hnojiva 
Cement, vápno, sádra, keramika 

PŘ-nerosty a horniny, ochrana přírody a 
životního prostředí 
Z-vztah příroda a společnost, Česká 
republika 

 
 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

OV - určí společné a rozdílné vlastnosti látek 

Úvod, vlastnosti látek 
-vymezení chemie  
-látky a tělesa  
-chemické děje  
-chemická výroba  
-vlastnosti látek - barva,  
 skupenství, rozpustnost ve  
 vodě, kujnost, tepelná a  
 elektrická vodivost, hustota  
-změny skupenství - tání,  
 tuhnutí, vypařování,  
 zkapalnění, sublimace  

FY-měřené veličiny 

OV - pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně 
používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí 
nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými 
zatím pracovat nesmí 

 
Bezpečnost při experiment. činnosti 
-zásady bezpečné práce v  
 laboratoři (pracovně)  
-první pomoc při úrazu v  
 laboratoři (poleptání,  
 popálení, pořezání) 

OSV1-Psychohygiena 
OSV2 
PŘ-nemoci, úrazy, prevence 
VkZ-ochrana před úrazy, dodržování 
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Směsi 

OV - rozlišuje směsi a chemické látky 

Směsi 
-různorodé a stejnorodé  
 směsi (roztoky)  
-složky směsi  
-chem. látky 

  

OV - vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok 
daného složení 

Roztoky 
-složení roztoků  
-hmotnostní zlomek 

FY-měřené veličiny 

OV - vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění 
pevných látek 

Směsi 
-vliv teploty, míchání a plošného obsahu povrchu   
rozpuštěné látky na rychlost jejího rozpouštění 

  

OV - navrhne postupy a prakticky provede oddělování 
složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování 
složek v praxi 

Oddělování složek směsi 
-usazování, filtrace,  
 destilace, krystalizace, 
 sublimace  

  

OV - rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich 
výskytu a použití 

Voda 
-voda - destilovaná, pitná,  
 odpadní  
-výroba pitné vody 
-oběh vody v přírodě  

PRO/OSV2-Voda 
FY-skupenství látek 
EV-Základní podmínky života 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Chemické reakce 

OV - rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, 
uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, 
provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání 

Redoxní reakce 
-oxidace a redukce  
-výroba železa a oceli -  
-galvanický článek  
-elektrolýza  
-koroze  

FY-elektrický obvod 

 
 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

OV - pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně 
používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí 
nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými 
zatím pracovat nesmí 

Bezpečnost při experiment. činnosti 
-zásady bezpečné práce v  
 laboratoři (pracovně)  
-první pomoc při úrazu v  
 laboratoři (poleptání,  
 popálení, pořezání)  

OSV1-Psychohygiena 
OSV2 
PŘ-nemoci, úrazy, prevence 
VkZ-ochrana před úrazy, dodržování 
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
ČaSP-práce s laboratorní technikou 

OV - objasní nejefektivnější jednání v modelových 
příkladech havárie s únikem nebezpečných látek 

Havárie s únikem nebez. látek 
-látky výbušné, hořlavé,   
 toxické  
-zásady chování při úniku  
 nebezpečných látek  
-improvizovaná ochrana při  
 úniku nebezpečných látek  

EV-Vztah člověka k prostředí 
VkZ-ochrana před úrazy, bezpečné 
chování, ochrana zdraví 
ČaSP-práce s laboratorní technikou 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Chemie a společnost 

OV - zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z 
hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

Chemické výroby 
-bezodpadové technologie 
-recyklace 
-chemie a životní prostředí 

PŘ-ochrana přírody a životního prostředí 
Z-vztah příroda a společnost, Česká 
republika 
EV-Lidské aktivity, Problémy životního 
prostředí 
ČaSP-práce s laboratorní technikou 

OV - aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení 
modelových situací z praxe 

Hašení 
-hořlaviny 
-způsoby hašení požárů 

  

OV - orientuje se v přípravě a využívání různých látek v 
praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka 

Chemie a společnost 
-plasty a syntetická vlákna 
-otravné látky  
-pesticidy  
-biotechnologie, enzymy  
-léčiva  
-drogy  
-detergenty  
-potraviny  

PŘ-nemoci, úrazy, prevence, životní styl, 
ochrana přírody a životního prostředí 
Z-vztah příroda a společnost, Česká 
republika 
VkZ-ochrana před přenosnými i 
nepřenosnými chorobami, chronickým 
onemocněním a úrazy, civilizační choroby, 
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví, podpora zdraví a její formy 
OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
ČaSP-práce s laboratorní technikou 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Organické sloučeniny 

OV - rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití 

Uhlovodíky 
-alkany, alkeny, alkiny, areny (methan, ethan,  
propan, butan, ethylen, benzen, naftalen)  
  

PŘ-ochrana přírody a životního prostředí 

OV - zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv 
jako zdrojů energie a uvede příklady produktů 
průmyslového zpracování ropy 

Energie a chem. reakce 
-exotermické a endotermické reakce  
-obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie  
-fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn)  
-průmyslové zpracování ropy  
-průmyslově vyráběná paliva  

Z-vztah příroda a společnost , světové 
hospodářství, Česká republika 
PŘ-nemoci, úrazy, prevence, ochrana 
přírody a životního prostředí 
VkZ-úrazy, pravidla bezpečnosti a ochrany 
zdraví, ochrana člověka za mimořádných 
událostí 

OV - rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a použití 

Deriváty uhlovodíků 
-halogenové deriváty  
-alkoholy a fenoly  
-aldehydy a ketony  
-karboxylové kyseliny  
-estery, esterifikace, ethylester kyseliny octové  

VkZ-dodržování pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví 

OV - orientuje se ve výchozích látkách a produktech 
fotosyntézy a koncových produktů biochemického 
zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů. 

Přírodní látky 
-sacharidy, tuky, bílkoviny 
-fotosyntéza  

PŘ-fyziologie rostlin, nemoci, prevence, 
životní styl 

OV - určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu Fotosyntéza PŘ-fyziologie rostlin 

OV - uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitaminů 

Přírodní látky 
-sacharidy, tuky, bílkoviny 
-vitamíny  
-fotosyntéza  

PŘ-prevence, životní styl 
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Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS:  
 
 Vyučovací předmět Přírodopis patří spolu s Fyzikou, Chemií a Zeměpisem do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět je vyučován na 
2. stupni ZŠ a je pokračováním předmětů Prvouka a Přírodověda vyučujících na 1. stupni ZŠ. 
Časová dotace: 6. – 8. roč. 2 hodiny týdně, 9. roč. 1 hodina týdně. 
 Obsah učiva vyučovacího předmětu Přírodopis je vybrán a strukturován tak, aby si v průběhu vzdělávání žáci vytvořili ucelenou představu 
o vztazích mezi živou a neživou přírodou, seznámili se s mnohotvárnými formami života na Zemi a naučili se správně chápat spjatost člověka a 
jeho života s přírodou a jejími zákonitostmi. 
 Výuka je realizována v učebně Přírodopisu nebo v kmenových třídách, podle potřeby v přírodě. 
 
 Na úrovni vyučovacího předmětu Přírodopis jsou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k rozvíjení klíčových 
kompetencí žáka: 
 
Kompetence k učení: 
- využívá znalostí z přímého pozorování okolní skutečnosti, samostatného získávání informací, řeší úkoly prezentuje je, zařazuje aktuální 
informace 
- vyhledává a třídí informace, aktivně pracuje s tabulkami a s klíči 
- využívá základní pojmy, hledá a uvádí souvislosti mezi různými skupinami organismů, mezi základními ději v přírodě, využívá 
mezipředmětové souvislosti 
- samostatně pozoruje a experimentuje, získává základní dovednosti pozorováním s využíváním lupy, mikroskopu, dalekohledu 
 
Kompetence k řešení problémů: 
- vnímá důsledky vlivů člověka na přírodu, souvislosti mezi způsobem života a zdravím, zamýšlí se nad problémy 
- ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací 
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit 
 
Kompetence komunikativní: 
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně a kultivovaně 
- naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse 
- využívá informační a komunikační prostředky 
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Kompetence sociální a personální: 
- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu 
- na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů 
 
Kompetence pracovní: 
- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla 
- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany zdraví a 
ochrany životního prostředí 
 
Do vzdělávacího obsahu Přírodopisu jsou začleněna tato průřezová témata: 
OSV – Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Psychohygiena), Sociální rozvoj, Morální rozvoj (Řešení 
problémů a rozhodovací dovednosti) 
MuV (Kulturní diference, Lidské vztahy) 
EV (Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) 
PRO: 3, 4 
PRO: „Voda“ 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS: 
 

Vyučovací předmět - Přírodopis 
Vzdělávací obor - Přírodopis 

 
 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Biologie hub 

OV - rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s 
plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků 
(přirozený ekosystém) 

Houby s plodnicemi 
-stavba 
-výskyt 
-význam 
-zásady sběru 

OSV 
EV 
VkZ 

OV - vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v 
ekosystémech a místo v potravních řetězcích (přirozený 
ekosystém) 

Houby  
-výskyt 
-význam v ekosystému 
-konzumace 
-první pomoc při otravě houbami 

OSV 
EV 
Z 
PRO: 4 

OV - objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků 

Lišejníky 
-symbióza 
-stavba 
-výskyt 
-význam 

EV 
Z 
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Biologie rostlin 

OV - vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických 
procesů a jejich využití při pěstování rostlin (přirozené 
ekosystémy) 

Fyziologie rostlin 
-základní principy fotosyntézy 
-dýchání 
-růstu 
-rozmnožování 

OSV 
ČaSP 

OV - rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje 
jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů (přirozené 
ekosystémy) 

Systém rostlin 
-poznávání a zařazování daných zástupců běžných 
druhů řas, mechů, kapraďorostů, rostlin 
nahosemenných a krytosemenných 

EV 
ČaSP 

OV - odvodí na základě pozorování přírody závislost a 
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 
(přirozené ekosystémy) 

Význam rostlin a jejich ochrana 
EV 
PRO: 3, PRO: „Voda“ 
VkZ, ČaSP 

 
 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Biologie živočichů 
OV - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů (les, voda, 
travní společenstva) 

Stavba těla a funkce jednotlivých části těla 
-organismy jednobuněčné 
-organismy mnohobuněčné 

OSV 

OV - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin (les, voda, travní společenstva) 

Vývoj, vývin a systém živočichů 
-prvoci 
-bezobratlí 
-strunatci (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) 

Z 

OV - odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení danému prostředí (les, voda, 
travní společenstva) 

Projevy chování živočichů 
OSV 
EV 
Z 

OV - zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy (les, voda, travní společenstva) 

Rozšíření, význam a ochrana živočichů EV 
Z, ČaSP 
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Praktické poznávání přírody 

OV - aplikuje praktické metody poznávání přírody (voda, 
les, travní společenstva) 

Praktické metody poznávání přírody 
-pozorování lupou, mikroskopem 
-zjednodušené určovací klíče a atlasy 
-založení herbáře, sbírek, ukázky odchytu některých 
živočichů 
-jednoduché rozčleňování živočichů a rostlin 

FY, VV 

OV - dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování při poznávání živé a neživé přírody (voda, les, 
travní společenstva) 

Bezpečnost a hygiena při práci s přírodninami ČaSP 

 
 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Obecná biologie a genetika 

OV - rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se 
v daném přehledu vývoje organismů (les, voda, travní 
společenstva) 

Základní struktura života 
-jednobuněčné a mnohobuněčné organismy 

OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 
OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
schopnosti 
EV 

OV - třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a 
nižších taxonomických jednotek (les, voda, travní 
společenstva) 

Význam a zásady třídění organismů OSV1-Rozvoj schopnosti poznávání 
EV 

OV - vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování (les, voda, travní společenstva) Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života EV 

PRO: 3, PRO: „Voda“ 



 186

 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Základy ekologie 

OV - uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí 
a vztahy mezi nimi (les, voda, travní společenstva) 

Organismy a prostředí 
-vzájemné vztahy mezi organismy 
-vztahy mezi organismy a prostředím 

ČaSP, VkZ 

OV - rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – 
populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě 
příkladu základní princip existence živých a neživých složek 
ekosystému (les, voda, travní společenstva) 

Organismy a prostředí 
-společenstva 
-přirozené ekosystémy 

Z, ČaSP 

OV - vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v 
různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam (les, voda, 
travní společenstva) 

Organismy a prostředí 
-potravní řetězec 
-rovnováha v ekosystému 

EV 
VkZ 

OV - uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému 
(les, voda, travní společenstva) 

Ochrana přírody a životního prostředí 
-globální problémy 
-rekultivace 

PRO: 3 
EV 
VkO 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Biologie hub 

OV - rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s 
plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků 

Houby s plodnicemi 
-význam 
-zásady sběru a konzumace 
-první pomoc při otravě 

OSV 
EV 
PRO: 4 

OV - vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v 
ekosystémech a místo v potravních řetězcích 

Houby bez plodnic, Houby s plodnicemi 
-základní charakteristika 
-pozitivní a negativní vliv na člověka a organismy 
 

OSV 
EV 
Z 

 
 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Biologie rostlin 

OV - odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného 
těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům  

Anatomie a morfologie rostlin 
-jednobuněčné organismy 
-mnohobuněčné organismy 

OSV 

OV - porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a 
uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině 
jako celku 

Anatomie a morfologie rostlin 
-stavba těla 
-významné části těla (kořen, stonek, list, květ, 
semeno, plod) 

OSV 
ČaSP 

OV - vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických 
procesů a jejich využití při pěstování rostlin (umělé 
ekosystémy) 

Fyziologie rostlin 
-základní principy fotosyntézy 
-dýchání 
-růst a rozmnožování 
Systém rostlin 
-využití hospodářsky významných zástupců 

EV 
ČaSP 

OV - rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje 
jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů (umělé 
ekosystémy, cizokrajné ekosystémy) 

Systém rostlin 
-poznávání a zařazování daných zástupců běžných 
druhů rostlin 

EV 
Z, ČaSP 

OV - odvodí na základě pozorování přírody závislost a 
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí (umělé 
ekosystémy, cizokrajné ekosystémy) 

Význam rostlin a jejich ochrana EV 
Z, ČaSP 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Biologie živočichů 

OV - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů (umělé 
ekosystémy, cizokrajné ekosystémy) 

Stavba a funkce jednotlivých částí těla 
-živočišná buňka 
-tkáň 
-orgán 
-orgánová soustava 

OSV 
EV 

OV - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin (umělé ekosystémy, cizokrajné 
ekosystémy) 

Vývoj, vývin a systém živočichů 
-mikroorganismy 
-bezobratlí 
-strunatci 

Z 

OV - odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení danému prostředí (umělé 
ekosystémy, cizokrajné ekosystémy) 

Projevy chování živočichů 
OSV 
EV 
Z 

OV - zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy (umělé ekosystémy, cizokrajné ekosystémy) 

Rozšíření, význam a ochrana živočichů 
-hospodářsky a epidemiologický významné druhy 
-péče o vybrané domácí živočichy 
-chov domestikovaných živočichů 

EV 
Z, ČaSP 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Obecná biologie a genetika 

OV - rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se 
v daném přehledu vývoje organismů (umělé ekosystémy) 

Základní struktura života 
-jednobuněčné a mnohobuněčné organismy 

OSV 
EV 

OV - popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů 
a bakterií a objasní funkci základních organel 

Základní struktura života 
-buňky 
-pletiva, tkáně 

OSV 
EV 

OV - rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů 
(orgánových soustav) rostlin i živočichů 

Základní struktura života 
-orgány 
-orgánové soustavy 

OSV 
EV 
 

OV - třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a 
nižších taxonomických jednotek (umělé a přirozené 
ekosystémy) 

Význam a zásady třídění organismů OSV 
EV 

OV - vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování (umělé a přirozené ekosystémy) 

Rozmanitost a projevy života 
-rozmnožování 
-vývin 

ČaSP 

OV - uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a 
příklady vlivu prostředí na utváření organismů (šlechtění) 

Rozmanitost a projevy života 
-rozmnožování 
-křížení 

ČaSP 

OV - uvede na příkladech z běžného života význam virů a 
bakterií v přírodě  

Viry a bakterie 
-výskyt 
-význam 
-praktické využití 

OSV 
EV 
ČaSP 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Praktické poznávání přírody 

OV - aplikuje praktické metody poznávání přírody (umělé 
ekosystémy, cizokrajné ekosystémy) 

Praktické metody poznávání přírody 
-pozorování lupou, mikroskopem 
-zjednodušené určovací klíče a atlasy 
-založení herbáře, sbírek, ukázky odchytu některých 
živočichů 
-jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů 

Z, FY, VV, ČaSP 

OV - dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování při poznávání živé a neživé přírody (umělé 
ekosystémy, cizokrajné ekosystémy) 

Hygiena a bezpečnost při práci s přírodninami ČaSP 

 
 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Základy ekologie 

OV - uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí 
a vztahy mezi nimi (umělé a cizokrajné ekosystémy) 

Organismy a prostředí 
-vzájemné vztahy mezi organismy 
-vztahy mezi organismy a prostředím 

ČaSP 

OV - rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – 
populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě 
příkladu základní princip existence živých a neživých složek 
ekosystému (umělé a cizokrajné ekosystémy) 

Organismy a prostředí 
-společenstva 
-umělé ekosystémy, cizokrajné ekosystémy 

Z, ČaSP 

OV - vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v 
různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam (umělé a 
cizokrajné ekosystémy) 

Organismy a prostředí 
-potravní řetězec 
-rovnováha v ekosystému 

EV 
 

OV - uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému 
(umělé a cizokrajné ekosystémy) 

Ochrana přírody a životního prostředí 
-globální problémy 
-rekultivace 
-jiné řešení globálních problémů 

EV 
VkO 
PRO:3, PRO:„Voda“ 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Biologie člověka 

OV - určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 

Anatomie a fyziologie 
- stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla 
-orgány, orgánové soustavy (opěrná, pohybová, 
oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a rozmnožovací, 
řídící),  
-vyšší nervová činnost 
- hygiena duševní činnosti. 

OSV 
CH, ČaSP 

OV - orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

Fylogeneze člověka 
-historický vývoj člověka 

OSV 
D, Z 

OV - objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do 
stáří 

Ontogeneze člověka 
-vývoj jedince (rozmnožování člověka) 

OSV 
D, CH 

OV - rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a 
uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam 
zdravého způsobu života 

Nemoci, úrazy a prevence 
-příčiny, příznaky 
-praktické zásady a postupy při léčení běžných 
nemocí 
Životní styl 
-pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu 
na zdraví člověka 

OSV 
ČaSP, TV 

OV - aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození 
těla 

Úrazy a prevence 
-závažná poranění a život ohrožující stavy 
-epidemie. 

OSV 
ČaSP, TV 
PRO: 4, 5 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Biologie živočichů 
OV - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů (obratlovci) Stavba a funkce jednotlivých částí těla obratlovců OSV 

ČaSP 

OV - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, 
určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin (obratlovci) 

Vývoj, vývin a systém obratlovců EV 
Z 

OV - odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich 
způsob života a přizpůsobení danému prostředí (obratlovci) 

Projevy chování obratlovců 
OSV 
EV 
ČaSP 

OV - zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy (obratlovci) 

Rozšíření, význam a ochrana obratlovců ČaSP 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Obecná biologie a genetika 

OV - rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se 
v daném přehledu vývoje organismů (obratlovci) 

Rozmanitost, projevy života 
-výživa 
-dýchání 
-růst 
-reakce na podněty 

OSV 
EV 

OV - třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a 
nižších taxonomických jednotek (obratlovci) Význam a zásady třídění obratlovců   

OV - vysvětlí podstatu pohlavního rozmnožování a jeho 
význam z hlediska dědičnosti (obratlovci, člověk) 

Základ a trvání života 
-rozmnožování 

OSV 
EV 
 

OV - uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a 
příklady vlivu prostředí na utváření organismů (obratlovci) 

Základ a trvání života 
-přirozený a umělý výběr 

OSV 
EV 
 

OV - uvede na příkladech z běžného života význam virů a 
bakterií pro člověka 

Viry a bakterie 
-výskyt 
-význam 
-praktické využití pro člověka 

EV 
ČaSP 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Neživá příroda  

OV - objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání 
života Země- vznik a stavba Země 

OSV 
EV 
Z, FY 

OV - rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané 
nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek 

Nerosty a horniny 
-vznik 
-vlastnosti 
-kvalitativní třídění 
-praktický význam a využití zástupců 
-určování jejich vzorků 
-principy krystalografie 

EV 
FY, CH, Z, ČaSP 

OV - rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických 
dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody 

Vnější a vnitřní geologické procesy 
-příčiny 
-důsledky 

EV 
FY, CH, Z, ČaSP 

OV - porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, 
rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě 

Půdy 
-složení 
-vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin 
-hospodářský význam pro společnost 
-nebezpečí a příklady její devastace 
-možnosti a příklady rekultivace 

EV 
FY, CH, Z, ČaSP 

OV - rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků 

Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi 
-geologické změny 
-vznik života 
-výskyt typických organismů a jejich přizpůsobování 
prostředí 
Geologický vývoj a stavba ČR 
-Český masív, Karpaty 

OSV 
EV 
Z, FY, CH 
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pokračování:  9. ročník  

Očekávané a školní výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy a průřezová 
témata 

Neživá příroda 

OV - uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj 
různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události 
způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich 
doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi 

Podnebí a počasí ve vztahu k životu 
-význam vody a teploty prostředí pro život 
-ochrana a využití přírodních zdrojů 
-význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život 
-vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na 
živé organismy a na člověka 
Mimořádné události způsobené přírodními vlivy 
-příčiny vzniku mimořádných událostí 
-přírodní světové katastrofy 
-nejčastější mimořádné přírodní události v ČR 
(povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, 
náledí) a ochrana před nimi. 

Z, FY, PŘ 

 
 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Obecná biologie a genetika 

OV - vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

Základ a trvání života 
-buněčný základ 
Doklady vývojové teorie 
Rozmanitost organismů 

OSV 
EV 
CH 

OV - uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a 
příklady vlivu prostředí na utváření organismů  

Dědičnost a proměnlivost organismů 
-podstata dědičnosti 
-přenos dědičných informací, gen 
-křížení 

OSV 
EV 
CH 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Praktické poznávání přírody 

OV - aplikuje praktické metody poznávání přírody (neživé) 
Praktické metody pozorování přírody 
-pozorování lupou, mikroskopem (dalekohledem) 
-určování vlastnosti nerostů, hornin 

FY, CH, Z 

OV - dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování při poznávání živé a neživé přírody Hygiena a bezpečnost při práci s přírodninami VkZ, ČaSP 

 
 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Základy ekologie 

OV - uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému 

Ochrana přírody a přírodního prostředí 
-chráněná území  
-ekosystémy 

EV 
Z, CH, ČaSP, VkZ 
PRO: 3 
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Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS: 
 
 Výuka Zeměpisu navazuje na předměty 1. stupně - Prvouku a Vlastivědu. Zeměpis patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Je 
vyučován ve všech ročnících 2. stupně ZŠ. Výuka celé třídy jako jedné skupiny probíhá v učebně Zeměpisu. 
Časová dotace: 6. - 8. roč. 2 hodiny týdně, 9. roč. 1 hodina týdně.  
 Učivo lze rozdělit do několika učebních celků a to: vesmír, kartografie, fyzická geografie, socioekonomická geografie, regionální geografie 
se zaměřením na Evropu a Česko. Probírané učivo má přímou vazbu na předměty jako je Dějepis,  Přírodopis, Fyzika a Chemie. Základním 
kamenem učiva Zeměpisu je především pochopení vzájemné provázanosti, podmíněnosti a závislosti přírodních složek krajiny a jejich důležitost 
pro existenci člověka. Generální znalosti zákonitostí přírodních složek umožňují jejich aplikaci a tvořivé přemýšlení o podmíněnosti vývoje a 
pestrosti jednotlivých regionů a států Země. Dominuje zde společensko-politicko-hospodářská složka učiva. Nepostradatelné pro úspěšnou práci 
v hodinách jsou dovednosti kartografické a jejich praktické uplatnění v terénu. Vědomosti získané v rámci tohoto vzdělávacího předmětu mají 
především ambice být v přímém vztahu k reálnému životu. Vyučovací činnosti jsou směřovány k podněcování zájmu o aktuální dění ve světě, 
k poukazování na jeho různorodost a k získávání pozitivního vztahu k přírodě a všemu živému. 
 Mezi životními kompetencemi v předmětu Zeměpis jednoznačně převládá řešení problémů, tedy schopnost žáka identifikovat problém, 
vyhledat k němu informace z různých zdrojů, navrhnout více řešení, vybrat funkční řešení a snažit se ho zrealizovat. Neméně podstatné místo 
zaujímá tvořivost (podpora tvůrčí činnosti žáků při učení a řešení problémů) a kompetence učit se (snaha o využití co nejefektivnějších učebních 
strategií a naučit se vyhledávat a třídit informace). Ve vyučovacích hodinách Zeměpisu upevňujeme komunikaci a spolupráci. Větší část 
vyučovacích jednotek je vedena v kontextu moderní pedagogiky, směřující ke kooperativnímu vyučování a projektové metodě. Při práci je 
uplatňován diferencovaný přístup k dětem s SPU, je kladen důraz na slovní projev. Nadaní žáci jsou úkolováni z rozšiřujícího učiva, ať už 
formou referátů nebo seminárních prací, zapojují se do soutěží. 
 
 Na úrovni vyučovacího předmětu Zeměpis jsou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k rozvíjení klíčových 
kompetencí žáka: 
 
Kompetence k učení:  
- vybírá a využívá pro efektivní učení zeměpisu vhodné způsoby, metody a strategie 
- vyhledává a třídí zeměpisné informace o probíraných oblastech podle zadaných kritérií a efektivně se využívá v procesu učení, tvůrčích 
činnostech a praktickém životě  
- operuje se zeměpisnými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do zeměpisných souvislostí 
- chápe probírané oblasti v dějepisně-zeměpisném kontextu 
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Kompetence k řešení problémů:  
- vyhledá informace vhodné k řešení zeměpisného problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a 
dovednosti k objevování různých variant řešení  
- samostatně řeší zeměpisné problémy; volí vhodné způsoby řešení; 
 
Kompetence komunikativní: 
- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje 
- rozumí různým typům textů a záznamů, mapových  a obrazových materiálů a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o 
nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění 
- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 
 
Kompetence sociální a personální: 
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých 
mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 
zkušenosti druhých lidí 
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, 
aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 
  
Kompetence občanské 
- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí 
- umí rozpoznat příznaky živelných pohrom a chová se při nich zodpovědně 
- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu 
podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti  
 
Kompetence pracovní: 
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky  
- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany 
životního prostředí 
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Do vzdělávacího obsahu Zeměpisu jsou začleněna tato průřezová témata: 
OSV – Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání), Sociální rozvoj 
VDO (Občan, občanská společnost a stát, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování) 
VMEGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané) 
MuV (Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita) 
EV (Ekosystémy Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) 
PRO:„Voda“  
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ZEMĚPIS: 
 

Vyučovací předmět - Zeměpis 
Vzdělávací obor - Zeměpis (Geografie) 

 
 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 

OV - organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace 
a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a 
elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších 
informačních zdrojů 

Geografické informace a zdroje dat; Orientujeme se 
na planetě Zemi; Mapy a plány; Práce s turistickou 
mapou 

OSV3 

OV - používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii 

Orientujeme se na planetě Zemi; Místní a světový 
čas; Nadmořská výška a výškové rozdíly v krajině; 
Poměrná nadmořská výška; Mapy a plány; Práce s 
turistickou mapou 

OSV3 

OV - přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy 
v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a 
odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými 
složkami v krajině 

Zemětřesná činnost; Sopečná činnost; Horotvorná 
činnost; Erozní činnost; Činnost tekoucí vody; 
Podnebí; Vzdušné proudy, pasáty a monzuny; 
Uragány a tornáda; Ledovce; Půdy; Výškové 
vegetační stupně 

  

OV - 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 

Mapy a plány; Práce s turistickou mapou   
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 
OV - ovládá základy praktické topografie a orientace v 
terénu 

Terénní cvičení - základní orientace v terénu; Práce s 
turistickou mapou OSV3 

 
 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Přírodní obraz Země 

OV - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává 
podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční 
soustavy 

Slunce a vesmír; Tvar a rozměry Země; Měsíc   

OV - prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, 
zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů 

Tvar a rozměry Země; Střídání dne a noci; Rok v ČR; 
Místní a světový čas   

OV - rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, 
jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, 
pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu 

Nitro planety Země; Litosféra; Atmosféra; Počasí; 
Podnebí; Hydrosféra; Vodstvo na pevninách; Vodstvo 
v oceánech; Jezera, bažiny a jiné vodní nádrže; 
Ledovce; Podpovrchová voda; Půdní obal Země; 
Biosféra 

EV1-moře; EV2-voda, ovzduší, půda 
PRO: „Voda“ 

OV - porovná působení vnitřních a vnějších procesů v 
přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou 
společnost 

Zemětřesná činnost; Sopečná činnost; Horotvorná 
činnost; Erozní činnost; Činnost tekoucí vody; 
Vzdušné proudy, pasáty a monzuny; Uragány, 
tornáda a tajfuny 
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Životní prostředí 

OV - porovnává různé krajiny jako součást pevninské části 
krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin 

Přírodní a kulturní krajina; Zemědělská a 
lesohospodářská krajina; Městská a rekreační krajina; 
Těžební a průmyslová krajina 

EV1-kulturní krajina, pole(změny okolní 
krajiny vlivem člověka), lidské sídlo-město-
vesnice; EV2-přírodní zdroje; EV3-průmysl 
a životní prostředí, změny v krajině 

OV - uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních 
ekosystémů (biomů) 

Přírodní a kulturní krajina; Tropický deštný les; 
Savana Poušť; Krajina subtropů; Listnatý a smíšený 
les mírného pásu; Step; Tajga; Tundra; Polární 
pustina 

EV3-změny v krajině 

OV - uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a 
rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

Ochrana přírody a krajiny; Světové ekologické 
problémy; Cíl trvale udržitelný rozvoj 

EV3-ochrana přírody; EV4-aktuální 
ekologický problém 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 

OV - 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 

Světadíly a oceány; Arktida a Antarktida; Povrch a 
obyvatelstvo Afriky; Austrálie a Oceánie; Povrch 
Ameriky; Obyvatelstvo Ameriky; Povrch Asie; 
Obyvatelstvo Asie 

  

 
 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Regiony světa 

OV - rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako 
kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa Regiony světa   

OV - lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich 
postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

Světadíly a oceány; Arktida a Antarktida; Povrch a 
obyvatelstvo Afriky; Austrálie a Oceánie; Povrch 
Ameriky; Obyvatelstvo Ameriky; Povrch Asie; 
Obyvatelstvo Asie 

  

OV - porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů 
světa a vybraných (modelových) států 

Severní Afrika; Sahara; Střední Afrika; Jižní Afrika; 
Východní Afrika; Austrálie a Oceánie; Kanada; USA; 
Mexiko a střední Amerika; Brazílie; Argentina; Andské 
státy; Jihozápadní Asie; Jižní Asie; Jihovýchodní 
Asie; Východní Asie; Čína; Japonsko; Centrální Asie; 
Rusko 

MuV4-multikulturalita současného světa; 
VMEGS1-rodinné příběhy, zážitky a 
zkušenosti ze světa 

OV - zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních 
změn v nich 

Arktida a Antarktida; Obyvatelstvo Afriky; Sahara; 
Austrálie a Oceánie; Obyvatelstvo Ameriky; USA; 
Brazílie; Obyvatelstvo Asie; Jihozápadní Asie; Čína; 
Rusko 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 

OV - 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 

Povrch Evropy; Obyvatelstvo Evropy; Světové 
hospodářství; Světové zemědělství; Světový průmysl; 
Světová ložiska nerostných surovin; Světová doprava 
a spoje; Světový cestovní ruch; Společné a odlišné 
znaky států; Svrchovanost státu; Poloha a územní 
rozloha států; Průběh a tvar státních hranic; Státy 
světa podle správního členění; Státní zřízení, formy 
vlády a politické systémy; Mezinárodní organizace 

  

 
 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Regiony světa 
OV - lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich 
postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

Povrch Evropy; Obyvatelstvo Evropy VMEGS2-evropské krajiny 

OV - porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské 
poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů 
světa a vybraných (modelových) států 

Jižní Evropa; Itálie a Řecko; Španělsko a 
Portugalsko; Severní Evropa; Norsko a Švédsko; 
Finsko, Dánsko a Island; Pobaltské státy; Západní 
Evropa; Velká Británie a Irsko; Francie; Země 
BENELUXu; Střední Evropa; Německo; Rakousko a 
Švýcarsko; Slovensko; Polsko a Maďarsko; 
Rumunsko a Bulharsko; Slovinsko, Chorvatsko, 
Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá hora, 
Makedonie; Východní Evropa; Ukrajina a Bělorusko 

MuV1-základní problémy sociokulturních 
rozdílů v Evropě 
VMEGS1-rodinné příběhy, zážitky a 
zkušenosti z Evropy, naši sousedé 
v Evropě 
VMEGS2-život Evropanů 
VMEGS3-co Evropu spojuje a co ji 
rozděluje 

OV - zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 
nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních 
změn v nich 

Obyvatelstvo Evropy; EU; Jižní Evropa; Severní 
Evropa; Pobaltské státy; Západní Evropa; Střední 
Evropa; Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a 
Hercegovina, Srbsko, Černá hora a Makedonie; 
Východní Evropa 

VMEGS3-evropská integrace, co Evropu 
spojuje a co ji rozděluje; OSV3 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Společenské a hospodářské prostředí 

OV - 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 

Lidé na Zemi-lidské rasy; Vývoj počtu obyvatel světa; 
Urbanizace; Světová náboženství; Světové jazyky 

EV1-lidské sídlo 
MuV4-multikulturalita současného světa 

OV - posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické 
znaky sídel 

Lidé na Zemi; Urbanizace; Poloha a rozloha států EV1-lidské sídlo; EV4-nerovnoměrnost 
života na Zemi 

OV - zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní 
světové surovinové a energetické zdroje 

Světové hospodářství; Světové zemědělství; Světový 
průmysl; Světová ložiska nerostných surovin; Světová 
doprava a spoje; Služby obyvatelstvu; Světový 
cestovní ruch; Světový trh a mezinárodní obchod 

EV2-přírodní zdroje, EV3-doprava a životní 
prostředí, průmysl a životní prostředí; 
Muv2-vztahy mezi kulturami 

OV - porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní 
rozmístění hospodářských aktivit 

Světové hospodářství; Světové zemědělství; Světový 
průmysl; Světová ložiska nerostných surovin; Světová 
doprava a spoje; Světový cestovní ruch 

EV2-přírodní zdroje 

OV - porovnává státy světa a zájmové integrace států světa 
na základě podobných a odlišných znaků 

Společné a odlišné znaky států; Svrchovanost státu; 
Poloha a územní rozloha států; Průběh a tvar státních 
hranic; Státy světa podle správního členění; Státní 
zřízení, formy vlády a politické systémy; Mezinárodní 
organizace 

VDO2-základní principy a hodnoty 
demokratického politického systému; 
VDO4-demokracie jako protiváha diktatury 
a anarchie;  
VMEGS2-mezinárodní setkávání, evropské 
symboly; VMEGS3-mezinárodní 
organizace a jejich přispění k řešení 
problémů dětí a mládeže, evropská 
integrace 

OV - lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní 
aktuální geopolitické změny a politické problémy v 
konkrétních světových regionech 

Ohniska konfliktů; Nové státy na mapě světa Muv2-vztahy mezi kulturami 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Česká republika 
OV - vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 
bydliště nebo školy Moravskoslezský kraj; Karvinský region   

OV - hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a 
kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, 
přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším 
územním celkům 

Moravskoslezský kraj; Karvinský region-povrch; 
Karvinský region-podnebí a vodstvo; Karvinský 
region-hospodářství; Karvinský region-kultura; 
Obyvatelstvo a sídla ČR 

  

OV - hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, 
přírodní poměry a přírodní zdroje České republiky v 
evropském a světovém kontextu 

Poloha ČR; Geologický vývoj ČR; Nerostné suroviny 
ČR; Povrch ČR; Podnebí ČR; Vodstvo ČR; Půdy ČR; 
Biota ČR; Ochrana přírody ČR 

 PRO: „Voda“ 

OV - hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu 

Obyvatelstvo a sídla ČR; Hospodářství ČR; Průmysl 
ČR; Zemědělství ČR; Doprava a spoje ČR; Služby, 
cestovní ruch a rekreace ČR 

MuV1-základní problémy sociokulturních 
rozdílů v ČR; MuV2-postavení 
národnostních menšin, VMEGS2-naše 
vlast a Evropa, státní symboly 

OV - lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky 
a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a 
hospodářských aktivit 

Vývoj státního území ČR; Obyvatelstvo a sídla ČR; 
Praha a Středočeský kraj; Královehradecký, 
Pardubický kraj a Liberecký kraj; Ústecký a 
Karlovarský kraj; Jihočeský a Plzeňský kraj; kraj 
Vysočina a Jihomoravský kraj; Olomoucký kraj; 
Zlínský kraj; Moravskoslezský kraj 

  

OV - uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve 
světových mezinárodních a nadnárodních institucích, 
organizacích a integracích států 

Hospodářství ČR; Ochrana přírody ČR; Služby, 
cestovní ruch a rekreace ČR   

 
 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 
OV - 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 

Poloha ČR; Geolog. vývoj ČR; Nerostné suroviny ČR; 
Povrch ČR; Podnebí ČR; Vodstvo ČR; Půdy ČR; 
Biota ČR; Ochrana přírody ČR; Obyvatelstvo a sídla 
ČR; Hospodářství ČR; Průmysl ČR; Zemědělství ČR; 
Doprava a spoje ČR; Služby, cestovní ruch a rekr. ČR 

 PRO: „Voda“ 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 

OV - aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, 
zobrazování a hodnocení krajiny 

Terénní cvičení - pozorování, zobrazování a 
hodnocení krajiny a zásady bezpečnosti při pobytu ve 
volné přírodě 

OSV3 
PRO: „Voda“ 

OV - uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu  
v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady 
bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech 

Terénní cvičen í- pozorování, zobrazování a 
hodnocení krajiny a zásady bezpečnosti při pobytu ve 
volné přírodě 

OSV3 
PRO: „Voda“ 
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Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA: 
 
 Vyučovací předmět Hudební výchova spolu s Výtvarnou výchovou si zachoval svůj klasický název a je realizován v rámci vzdělávací 
oblasti Umění a kultura. 
 Časová dotace: 1. – 9. roč. 1 hodina týdně. 
Hudební výchova má za úkol tříbit estetické cítění dětí v různých hudebně výchovných činnostech a uspokojit jejich přirozenou potřebu vyjádřit 
svůj cit a zkvalitnit vnímání světa, má kultivovat hudebnost v oblasti sluchu a pěveckého projevu, rozvíjet schopnost poslouchat hudbu a 
rozmanitě ji reprodukovat, dá porozumět výrazovým prostředkům hudby, pomůže se orientovat v základních uměleckých obdobích a povede 
k pochopení společenské a emocionální funkce hudby.  
 Hudební výchova pro 1. období využívá hlavně metod hudebních her, v druhém období těží z prvních nabytých pěveckých a 
instrumentálních dovedností. Na druhém stupni s rostoucími intonačními schopnostmi rozvíjí vícehlasý zpěv, prohlubuje hudební nauku a utváří 
celkový vhled do hudby. Vzdělávací obsah předmětu se řídí základní strukturou, skládající se z pěti činností: vokální, poslechové, instrumentální, 
hudebně pohybové a naukové. Vyučovací předmět má časovou dotaci jednu hodinu týdně ve všech třídách na obou stupních. Vzdělávací obsah je 
rovněž naplňován v nepovinném jednohodinovém předmětu Sborový zpěv pro oba stupně. 
 Předmět se nejčastěji vyučuje v odborné učebně s klavírem, klávesami, Orffovým instrumentářem, obrazovým materiálem, zpěvníky a 
dalšími nezbytnými pomůckami. Hudba je osvojována nejen při vyučování, ale i návštěvou výchovných koncertů a hudebních besed mimo školu. 
Žáci jsou vedeni k rozhovorům o hudbě a svých zážitcích z ní. 
 
 Na úrovni vyučovacího předmětu Hudební výchova jsou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k rozvíjení 
klíčových kompetencí žáka: 
 
Kompetence k učení:  
- reprodukuje na základě individuálních schopností a dovedností písně a skladby rozdílných stylů a žánrů 
- učí se prostřednictvím vlastní tvorby a těží z jedinečného vnímání, cítění, prožívání a představ 
- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 
 
Kompetence k řešení problémů: 
- rozpozná stylová období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě 
- hledá analogické prvky ve skladbách k rozpoznání autorství 
- orientuje se v proudech hudby, která ho zahlcuje z médií 
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Kompetence komunikativní: 
- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky nejen při zpěvu, ale i v mluveném projevu v běžném životě 
- uvědomuje si hudbu jako most k dorozumívání mezi lidmi 
 
Kompetence sociální a personální: 
- rozvíjí pozitivní vztah k umění a jeho vnímání 
- uvědomuje si sám sebe jako svobodného tvořícího jedince 
- dokáže ocenit kvalitní hudební projev druhého 
 
Kompetence občanské: 
- ctí kulturní hodnoty minulosti i současnosti  
- dokáže ocenit bohatství kultury kraje, ve kterém žije 
- je tolerantní v přístupu k různorodým kulturním hodnotám i ke kulturám jiných skupin, národů a národností 
 
 Kompetence pracovní: 
- účinně používá orffovského instrumentáře k vlastnímu muzicírování 
- poznává jiná prostředí k provozování hudby při návštěvě koncertů a divadel 
- dodržuje pravidla hlasové hygieny a ochrany životního prostředí 
- hudbu vnímá jako společenskou hodnotu a jedinečnou a náročnou profesi  
 
Do vzdělávacího obsahu Hudební výchovy jsou začleněna tato průřezová témata: 
OSV – Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání, Psychohygiena, Kreativita), Sociální rozvoj 
VDO (Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě) 
VMEGS (Objevujeme Evropu a svět) 
MuV (Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita) 
EV (Vztah člověka k prostředí) 
MeV (Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti) 
PRO: 1 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA: 
 

Vyučovací předmět - Hudební výchova  
Vzdělávací obor - Hudební výchova  

 
 1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě v rozsahu 
kvinty zpěv v rozsahu kvinty OSV-Psychohygiena 

zpívá jednoduchou píseň zpěv písní (7 lidových a 3 dětské umělé) MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 
rytmizuje jednoduchá říkadla rozpočitadla   
vyťukává rytmus tužkou, dřívky rytmus (zdůraznění těžké doby v sudých taktech)   
reaguje pohybem na znějící hudbu, pochoduje a zdůrazňuje 
první krok pochodové písně   

rozlišuje zvuk, tón, hlas mluvený a zpívaný, pozná tempo 
pomalé a rychlé 

zvuk - tón, řeč - zpěv, tón dlouhý - krátký, pomalu - 
rychle, hlas mužský, ženský, dětský   

určí poslechem druh hudebního nástroje, který doprovází 
písničku 

rozlišování hry na klavír, zobcovou flétnu, housle 
(nejméně 4 poslechy) MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 
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 2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě v 
omezeném rozsahu se zřetelnou výslovností 

zpěv v hlavovém tónu, výslovnost samohlásek na 
konci slov, sólové zpívání OSV-Psychohygiena 

zpívá a na tělo doprovází jednoduchou píseň zpěv písní (nejméně 10 lidových i umělých) MuV-Kulturní diference 
rytmizuje a melodizuje jednoduché věty "otázka - odpověď" při zachování rytmu   
zvýrazňuje první doby trianglem, bubínkem, tamburínou jednoduché rytmické doprovody   
tančí "krok-sun-krok" jako návod na polku, drobnými a 
širokými pohyby paží vyjadřuje dynamiku takt 2/4, taktování ve 2/4 taktu, pohyb   

seznámí se s notovou osnovou, houslovým klíčem, notami, 
zrakem odliší melodii vzestupnou a sestupnou, napodobí 
silně a slabě 

notová osnova, houslový klíč, nota, melodie 
vzestupná, sestupná, sledování obrysu melodie v 
notovém zápisu, vyjadřování pohybem, termíny p - f 

  

sluchem odliší sólistu a orchestr poslech vokální a instrumentální skladby (nejméně 4 
skladby), poslech České státní hymny 

MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 
PRV-vlast, domov 
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 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
OV - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase se zřetelem na správné 
dýchání 

dýchání (v pauze, mezi frázemi), pěvecké dělení slov, 
sjednocování hlasového rozsahu, melodie postupující 
v krocích a skocích 

OSV-Psychohygiena,  
MeV-Vnímání autora mediálních sdělení 
(pěvecké vzory) 

zpívá a jednoduchými orffovskými nástroji doprovází píseň, 
vyjadřuje se jednoduchým pohybem paží 

10 lidových a umělých písní, hra doprovodů s 
použitím souzvuků dvou tónů, pohybové vyjádření 
melodie a jejího charakteru, rozpoznání rozdílů mezi 
lidovou a umělou písní 

  

OV - rytmizuje a melodizuje jednoduché texty rytmické doprovody ve 3/4 taktu, délka not (nota celá, 
půlová, čtvrťová, osminová), taktování 3/4 taktu OSV-Kreativita 

OV - využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné 
hře 

jednoduché doprovody (zvonkohra, na klávesnici - 
tónika, dominanta)   

hlasově dokončí jednoduchou melodii předvětí - závětí (čtyřtaktová)   

OV - reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 

dvoudobá chůze a tanec, kvapík, pohyb podle hudby 
na místě, vpřed i vzad ve 2/4 taktu,práce s termíny p - 
mf -f, zesilování -zeslabování, zrychlování - 
zpomalování 

M  

OV - rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby, 
pozná melodii postupující v krocích a skocích 

noty ve stupnici, barva tónů, další práce s termíny p - 
mf - f, zesilování - zeslabování, zrychlování - 
zpomalování 

  

OV - rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 
nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální 

hudební nástroje - základní rozdělení, B. Smetana, A, 
Dvořák, L. Janáček (seznámení s osobnostmi), 4 
poslechové skladby 

MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 
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 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase v rozsahu oktávy, v dvojhlase využívá 
kánonické formy 

přirozený pěvecký aktivní postoj, šetření s dechem, 
jednoduchá diatonická rozezpívávání (3 - 5 tónů), 
kánon 

OSV-Psychohygiena,  
MeV-Vnímání autora mediálních sdělení 
(pěvecké vzory) 

zpívá a jednoduchými orffovskými nástroji doprovází 
melodii, vyjadřuje se celým tělem 

10 lidových i umělých písní, ostinátní doprovod 
jednoduchých rytmických figur, 2 písně s pohybovým 
doprovodem 

MuV-Kulturní diference, Multikulturalita 

OV - improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem improvizace v mezihře OSV-Kreativita 
využívá na základě svých hudebních schopností a 
dovedností jednoduché nástroje k doprovodné hře 

doprovodná hra na jednoduché nástroje rytmické i 
melodické   

podle návodu vytvoří jednoduchou předehru a dohru předehra, dohra   

tančí polku a valčík polka a valčík, taktování 2/4 a 3/4 takt se 
zvýrazněním 1. doby   

cítí stupňování uvnitř skladby, rozlišuje melodii od 
doprovodu, sluchem rozpozná durový a mollový kvintakord 

durový a mollový tónorod, gradace jako výrazový 
prostředek hudby   

sluchem odliší komorní těleso, pozná jednotlivé části v malé
písňové formě A-B-A 

4 poslechové skladby, A. Dvořák, L. Janáček, L. van 
Bethoven, J. Haydn 

MeV-Fungování a vliv médií ve 
společnosti,  
VMEGS-Objevujeme Evropu a svět 
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 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

OV - 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 
dovednosti 

uvědomělý pěvecký aktivní postoj, uklidnění a 
zadržení dechu, procvičování artikulace, hlavový tón, 
hlasová diatonická cvičení (3 - 5 tónů) v dur i moll 

OSV-Psychohygiena,  
MeV-Vnímání autora mediálních sdělení 
(pěvecké vzory) 

OV - realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 

10 lidových i umělých písní, rytmus, metrum takt, 
rozdíl mezi stupnicí a tóninou, seznámení s půltónem 
a celým tónem, zákonitosti klávesnice, upevňování 
notového zápisu, křížky, bé, posuvky 

MuV-Kulturní diference, Multikulturalita 

OV - využívá na základě svých hudebních schopností a 
dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební 
nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých 
motivů skladeb a písní 

doprovodná hra na rytmické hudební nástroje podle 
jednoduchého schématu, hra podle melodické linky   

OV - vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace 

improvizace předehry, mezihry, dohry OSV-Kreativita 

OV - ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, 
na základě individuálních schopností a dovedností vytváří 
pohybové improvizace 

taktování v celém taktu,, taneční hry se zpěvem, 
jednoduché lidové tance, pantomima a pohybová 
improvizace 

TV 

OV - rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 
hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické 
změny 

4 poslechové skladby, B. Smetana, A. Dvořák, J.J. 
Ryba, J.S.Bach, W. A. Mozart, tempová a výrazová 
označení skladeb (základní italské názvy) 

MeV-Fungování a vliv médií ve 
společnosti,  
VMEGS-Objevujeme Evropu a svět 

OV - rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby písňová forma dvoudílná a -b, třídílná a - b -a, rondo   
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

dle svých schopností pěvecky vystoupí  ve skupince nebo 
individuálně s nástrojovým doprovodem učitele, pozná 
předehru a správně nastoupí 

5 písní pamětně, s 5 pracuje se zpěvníkem,oblasti 
lidových písní,lidové kapely, písňové formy, volné 
nástupy 1., 3., 5. a spodního 5. stupně pomocí 
opěrných písní 

OSV-Kreativita,  
EV-Vztah člověka k prostředí, 
Z-Regiony a jejich zvláštnosti 

dovede měkce nasadit tón, správně dýchat, vokalizovat, dle 
schopnosti čistě zpívat v jednohlase a kánonickém 
dvojhlase, ve výškách si vědomě pomáhá hlavovým tónem 

kánon, tercie - princip lidového dvojhlasu, pěvecké 
hlasy, předznamenání, posuvky, čtení v houslovém 
klíči 

OSV-Psychohygiena,  
MuV-Etnický původ 

seznámí se s hudbou k baletu, výrazovému tanci, muzikálu, 
divadelní hře, filmu, pozná hudební klip hudební variace, imitace pohybu (stylu) MeV-Vnímání autora mediálních sdělení, 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

improvizuje předvětí a závětí, doprovází tónikou a 
dominantou na jednoduché nástroje 

orientace na klávesnici, part, partitura, seznámení, 
typy orchestrů, komorní seskupení, zápis stupnice, 
orffovský instrumenrář rytmický i melodický, zápis 
schematického rytmu doprovodu písně na linku 

FY-Kmitočet 

tančí polku, valčík, společenskou mazurku polka, valčík, mazurka, takt 2/4, 3/4, 4/4, taktování s 
pokusem o dirigentské gesto TV 

dovede vyjmenovat hudebně výrazové prostředky a rozlišit 
je intervaly, akord a jeho obraty, dynamika, kontrast VV 

rozliší sluchem hudbu k tanci a poslechu, pokusí se chápat 
rozdíl těchto sfér, uvědomí si dominantní výrazové 
prostředky v nich 

B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, J. Mysliveček, 
G.Verdi, R. Wagner, F. Schubert, V. Novák,  epizody 
ze života skladatelů poslouchané hudby, portréty 
skladatelů 

VMEGS-Objevujeme Evropu a svět,  
VDO-Občan, občanská společnost a stát 

v dějinách Starého Říma a Řecka nachází velký odkaz 
umění a souvislost hudby se všemi druhy umění 

durový a mollový tónorod (staré řecké stupnice), vývoj 
hudebních nástrojů, opera, opereta, Seikilova píseň, 
gregoriánský chorál "Hospodine, pomiluj ny" 

D 



 216

 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

dle svých schopností vystoupí ve skupince nebo sólově dle 
vlastního udání tónu, jednoduchým způsobem se doprovodí 

6 písní pamětně, s 6 pracuje se zpěvníkem, druhy 
lidových písní, sběratelé lidových písní, hygiena 
lidského hlasu, anatomie hlasivek 

OSV-Psychohygiena, Kreativita,  
MeV- Vnímání autora mediálního sdělení, 
EV-Vztah člověka k prostředí 
PŘ 

dovede frázovat, uplatńovat dříve osvojených intonačních 
dovedností v durovém i mollovém tónorodu, pokouší se o 
lidový dvojhlas 

procvičování celých tónů a půltónů ve stupnicích, 
zpěv durové a mollové stupnice, volný nástup 4., 6. a 
8. stupně pomocí opěrných písní, upevňování 
lidového dvojhlasu 

MuV-Etnický původ,  
MeV -Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

pozná hudbu barokní, klasickou a romantickou nástroje orchestrů, duchovní a světská hudba D, VV 
improvizuje doprovody v dur a moll s oporou o notový 
zápis, cítí místa mezihry a dohry rytmické kánony, mateník, sudý a lichý takt   

pokouší se o kroky menuetu a mazurky v páru tanec v historických obdobích , italské hudební 
názvosloví VMEGS-Objevujeme Evropu a svět 

vnímá základní harmonické stupně T, S, D a pokouší se 
jich správně použít (používá orffovské nástroje nebo 
klaviaturu) 

dva doprovody lidové písně orffovskými nástroji, 
analýza notového zápisu, pokusy o doprovody podle 
not 

  

snaží se postihnout prvky barokní, klasické, romantické oratorium, kantáta, sonáta, symfonie, koncert, 
polyfonní princip   

hledá analogii romantismu v literatuře a hudbě 
B. Smetana - Má vlast, Národní divadlo, melodram (Z. 
Fibich), J. Suk – Radúz a Mahulena, epizody ze 
života skladatelů poslouchané hudby 

VMEGS-Objevujeme Evropu a svět, VDO-
Občan, občanská společnost a stát 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
dle svých schopností vystoupí ve skupince nebo sólově, 
dovede zpěv doprovodit dle vlastní ho vkusu 

7 písní pamětně, se 7 pracuje se zpěvníkem, 
intonace diatonických postupů v dur a moll   

zpívá intonačně čistě a rytmicky správně, upevňuje lidový 
dvojhlas, o vícehlas se pokouší polyfonní technikou (třetí 
hlas jako prodleva) 

scat, falset, artificiální a nonartificiální hudba, 
procvičování lidového dvojhlasu 

MeV-Fungování a vliv médií ve 
společnosti,  
MeV-Vnímání autora mediálních sdělení, 
OSV-Psychohygiena, Kreativita 

seznámí se s hudbou 20. století a základně se ji pokusí 
rozdělit (klasická, jazz, pop-muzic) 

novoromantismus, impresionismus, expresionismus, 
Pařížská šestka, stručné dějiny jazzu, vývoj populární 
hudby u nás 

  

improvizuje doprovody s využitím tečkovaného rytmu, 
synkop, triol, vhodně používá prvků zvukomalby 

rytmus s tečkami u noty, synkopa, triola, hudba 
pravěku a starověku (hra na tělo) D 

rozpozná z pohybových ukázek základní společenské tance 
klasické, seznamuje se prakticky s prvky country tance, 
seznamuje se se společenským významem tance 

evropské a latinsko americké tance, rockandroll, 
nahrávací technika 

EV-Vztah člověka k prostředí 
FY-akustika, technické objevy 

uvědomuje si význam barvy tónu pro hudbu 20. století, 
všímá si použití výrazových prostředků hudby v oblasti 
jazzu a vážné hudby, pozná sluchem skladbu renesanční, 
barokní, klasickou, romantickou a impresionistickou 

J. S. Bach, G.F. Händel, A. Vivaldi, J. Haydn, W.A. 
Mozart, L.v. Beethoven, Fr. Chopin, P.I. Čajkovskij,      
partitura a basový klíč - seznámení 

VMEGS-Objevujeme Evropu a svět,  
VDO-Občan, občanská společnost a stát 

snaží se postihnout prvky hudby renesanční, barokní, 
klasické, romantické a impresionistické 

práce s jednou poslechovou skladbou z každého 
uměleckého období ČJ-světová literatura 

hledá analogii mezi výtvarným uměním a impresionismem C. Debussy, M. Ravel - C. Monet, A. Renoir, epizody 
ze života skladatelů VV 



 218

 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

OV - využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách 

10 písní pamětně, s 10 pracuje se zpěvníkem, lidový 
dvojhlas a pokusy o trojhlas 

MeV-Fungování a vliv médií ve 
společnosti, 
MeV-Vnímání autora mediálních sdělení, 
OSV-Psychohygiena, Kreativita 

OV - 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 

rytmus, metrum, tempo, význam rytmu v jazzu 
(jazzové etudy), slavní jazzoví interpreti   

OV - realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů Osvobozené divadlo, divadla malých forem   

OV - reprodukuje na základě svých individuálních 
hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i 
části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace 

improvizace hlavních motivů poslechových skladeb 
zpěvem, trampská píseň - kytarové doprovody, 
základní akordy k písňovým doprovodům 

  

OV - rozpozná některé z tanců různých stylových období, 
zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané 
hudbě a na základě individuálních hudebních schopností a 
pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou 
vazbu 

hudba v Čechách: české baroko (Michna), český 
klasicismus (Ryba), novoromantismus (Smetana, 
Dvořák), populární hudba - vývoj, národní obrození, 
20. století ve vážné hudbě, 
swing, kuplety, kabarety, 
big-beat, 
 společenské tance (charleston, jive) 

ČJ, D, TV 

OV - 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 

inspirace, epigonství, kýč, technika v hudbě   

OV - 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 

aktivní práce se 3 poslechy   

OV - vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umění návštěva divadla, koncertu   
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Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 
 

 Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován na 1. a 2. stupni základní školy. Spolu s Hudební výchovou spadá do vzdělávací 
oblasti Umění a kultura. Na 2.stupni je vyučován v rámci volitelných předmětů předmět Užité výtvarné činnosti. 
Časová dotace: 1. a 2. roč. 2 hodiny týdně, 3. – 5. roč. 1 hodina týdně, 6. a 9. roč. 2 hodiny týdně, 7. a 8. roč. 1 hodina týdně. 
 Výuka probíhá v kmenových třídách. Pro vyučování v UVČ byla zřízena učebna. 
Dovednosti, které si žáci osvojují při výuce Výtvarné výchovy, jsou důležité pro celkový rozvoj jejich osobnosti. Žáci rozvíjejí své estetické 
cítění, emocionální prožitek z tvořivé činnosti a učí se vnímat svou fantazii. Procvičují jemnou motoriku ruky a soustředěnost při pozorování živé 
i neživé přírody. Celkově rozvíjejí své smyslové vnímání a chápou výtvarnou práci jako projev komunikace mezi lidmi. 
 
 Na úrovni vyučovacího předmětu Výtvarná výchova jsou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k rozvíjení 
klíčových kompetencí žáka: 
 
Kompetence k učení:  
- zachycuje svět živé i neživé přírody kolem sebe pomocí nejrůznějších výtvarných technik  
- zachází s různým výtvarným materiálem 
- vyjadřuje své fantazijní představy, přání a postoje. 
 
Kompetence k řešení problémů:  
- je schopen reagovat na problémy, které jsou součástí výtvarné práce, například vybírá vhodný materiál  a techniku pro ztvárnění určitého 
tématu po předchozí diskusi s učitelem. 
 
Kompetence komunikativní:  
- vyjadřuje výtvarně svůj postoj k danému tématu 
- zachycuje svá přání a fantazie 
- otevírá své myšlení jiným lidem 
- prezentuje svůj názor 
- pokouší se vhodnou formou vyjádřit svůj názor na výtvarné projevy svých spolužáků. 
 
Kompetence sociální a personální:  
- pracuje-li žák ve dvojici či skupině, přemýšlí o rozdělení úkolů, spolupracuje s ostatními žáky, vhodně si rozdělí práci  
- prezentuje své nápady a návrhy, které konzultuje s učitelem a spolužáky. 
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Kompetence občanské:  
- všímá si aktuálního dění kolem sebe i ve světě 
- výtvarně zpracuje náměty dle výběru učitele, například ochrana životního prostředí, různé kulturní události atp. 
- dbá na estetické prostředí třídy i celé školy 
- nabádá spolužáky k pořádku a udržuje své pracoviště i pomůcky v čistotě. 
 
Kompetence pracovní:  
- rozvíjí jemnou motoriku své ruky prací s různými výtvarnými nástroji např. štětec, nůžky, jehla, modelovací hmota aj.  
- cvičí svou pozorovací schopnost, pečlivost a soustředění 
- dbá na správné zacházení s pomůckami a na bezpečnost na pracovišti 
- neplýtvá výtvarným materiálem, přemýšlí, jak by se dalo využít  různých materiálových zbytků z domácností, např. textilní zbytky, vlny, 
noviny 
- v případě týmové práce na projektu vyhledává v knihách a na internetu materiál s potřebnými informacemi 
 
Do vzdělávacího obsahu Výtvarné výchovy jsou začleněna tato průřezová témata: 
OSV – Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání, Kreativita), Sociální rozvoj 
VMEGS (Evropa a svět nás zajímá) 
MuV (Kulturní diference, Lidské vztahy) 
EV (Vztah člověka k prostředí) 
MeV (Fungování a vliv médií ve společnosti) 
PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“ 
PRO: „Dopravní dopoledne“ 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 
 

Vyučovací předmět - Výtvarná výchova  
Vzdělávací obor - Výtvarná výchova  

 
 1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
pozoruje, rozlišuje a hodnotí tvary a barvy, vyjadřuje vjemy 
a postoje na základě vlastního prožitku základní tvary a barvy M-geom. Tvary 

řeší přiměřené úkoly v plošných pracích, využívá základní 
barevnou škálu, světlostní kontrast míchání barev, rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus  TV, HV-rytmus 

v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti zážitky 
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“ 
 

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná 
vyjádření výtvarné vyprávění, rozvíjení výtvarného citu MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 

jednoduše popisuje svůj výtvarný projev výtvarné vyprávění, rozvíjení výtvarného citu OSV-Kreativita 
EV-Vztah člověka k prostředí 
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 2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

pozoruje, rozlišuje a hodnotí tvary, barvy, strukturu a 
materiál, vyjadřuje vjemy a postoje na základě prožitku, 
popřípadě podle vyprávění, četby, filmu, dětské 
představivosti a fantazie 

pozorování přírodních útvarů, rozlišování a hodnocení 
tvarů,barvy a struktury (otiskování  v barvě, kresba, 
dotváření a kombinace přírodních materiálů) 

M-geom.tvary 

řeší přiměřené úkoly v plošných pracích, využívá základní 
barevnou škálu, světlostní  a teplotní kontrast, chápe 
výrazové prostředky barvy 

barevná škála, symbolické funkce barev, rytmické 
řazení prvků TV, HV-rytmus 

v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, snaží se o 
plošné uspořádání zážitky, výtvarné vyprávění 

VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“ 
 

vyjadřuje rozdíly při vnímání události na základě zrakového 
vnímání výtvarné vyprávění, rozvíjení citového vnímání MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná 
vyjádření, snaží se o porovnávání se svou dosavadní 
zkušeností 

výtvarné vyprávění, rozvíjení citového vnímání MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 

vypráví jednoduchý příběh podle svého výtvarně 
ztvárněného projevu zážitky, výtvarné vyprávění OSV-Kreativita 

EV-Vztah člověka k prostředí 
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 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

OV - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného 
vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je 
a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemů, zážitků a představ  

linie (přítlak, odlehčení, rovnoběžnost, křížení), tvary, 
doplňkové barvy, barvy husté a řídké   

řeší přiměřené úkoly v plošných a prostorových pracích, 
využívá základní barevnou škálu, světlostní a teplotní 
kontrast, chápe výrazové vlastnosti barvy 

modelování a konstruování, kompozice plochy s 
libovolnými prvky M-geom. tvary a tělesa 

OV - v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, 
tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich 
kombinace 

kombinování různých technik TV, HV-rytmus 

OV - vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a 
pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředkyvnímání různými smysly MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 

PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“ 

OV - interpretuje podle svých schopností různá vizuálně 
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí 
dosavadní zkušeností 

výtvarné vyprávění, rozvíjení citového vnímání MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 

OV - na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či upravil 

vlastní tvorba, výtvarné představy 
OSV-Kreativita 
EV-Vztah člověka k prostředí 
ČJ-ČT 
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 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě 
vztahů (světlostní poměry a barevné kontrasty) 

výtvarný výraz, linii, kontrast, vztah tvarů, ploch a 
barev M-geom.tvary 

užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve 
vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; 
v objemovém vyjádření modelování, v prostorovém 
vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu  

elementární poučení o teorii barev HV-barva hlasu 

při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě 
zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností  zážitky MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 

PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“ 

nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření 
vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání 
dalšími smysly; uplatňuje je v plošné i prostorové tvorbě 

volný výtvarný projev, doplňovaný pozorování 
skutečností MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 

osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k 
tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření 

rozvíjení elementárního chápání, odlišnosti 
uměleckého vyjadřování na základě skutečnosti i 
představ 

MuV-Kulturní diference 

vytváří si vlastní názor na výtvarnou tvorbu, zejména na 
ilustrace dětských knih dětští ilustrátoři, výtvarná úprava knihy 

OSV-Kreativita 
EV-Vztah člověka k prostředí 
ČJ-ČT 



 225

 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

OV - při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě 
vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné) 

vnější optické podoby světa PŘI, VL, ČJ-ČT 

OV - 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 

sochařství a příroda 
EV-Vztah člověka k přírodě 
OSV-Kreativita 
VL 

OV - 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 

vztah umění - skutečnost, lidové umění a jeho dekor, 
kultura bydlení, oděvní kultura MuV-Kulturní diference 

OV - nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná 
vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k 
vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i 
prostorové tvorbě 

volný výtvarný projev, doplňovaný pozorování 
skutečností 

MeV-Fungování a vliv médií ve společnosti 
PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“ 
PRO: „Dopravní dopoledne“ 

OV - 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) 

rozvíjení elementárního chápání, odlišnosti 
uměleckého vyjadřování na základě skutečnosti i 
představ 

MuV-Kulturní diference 

OV - porovnává různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace návštěvy výstav, památek a zajímavostí, besedy VMEGS-Objevujeme Evropu a svět 

VL, ČJ-ČT  

OV - nalézá a do komunikace v sociálních vztazích 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či upravil 

uplatnění výtvarného výrazu, seznámení s funkcí 
písma jako dekorativního prvku (psané, kreslené, 
stříhané, vytrhávané) 

OSV-Kreativita 
EV-Vztah člověka k prostředí 
ČJ-PS 
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

vyjadřuje se pomocí linií a tvarů, rozeznává, míchá a 
aplikuje studené a teplé barvy, vytváří různé odstíny barev, 
pozorované skutečnosti převádí do výtvarného vyjádření, 
využívá zkušeností získaných smysly k zaznamenání 
výtvarného projevu, využívá podnětů z představ, fantazie a 
vizuálních zkušeností. 

Ztvárňuje své osobní zážitky, zachycuje pozorovanou 
skutečnost (živou i neživou přírodu), schématicky 
zachycuje základní proporce lidského těla, ilustruje 
text na základě vlastní četby, zachycuje výtvarně 
atmosféru hlavních svátků během roku, pozoruje 
přírodu kolem sebe a zachycuje jednoduché objekty, 
vytváří jednoduché trojrozměrné předměty. 

OSV, VMEGS, EV 

 
 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

vyjadřuje se pomocí linií a tvarů, pozoruje světlo a stín a 
vytváří tak objem, vnímá různé struktury povrchů, vyjadřuje 
své emoce, fantazie a zkušenosti, získané v dalších 
vzdělávacích předmětech, vytváří jednoduché trojrozměrné 
objekty 

Převádí pozorované skutečnosti do výtvarného 
projevu pomocí linií a tvarů, stínuje pozorované 
objekty a vytváří tak jejich objem, zachycuje přírodu 
kolem sebe, ilustruje vybraný text, pozoruje a 
zachycuje různé architektonické prvky, pozoruje 
různé struktury, barevné odstíny a svá pozorování 
uplatňuje ve své tvorbě, prezentuje své práce ve třídě 
a školním prostoru. 

OSV, VMEGS, EV 
ČJ-LI 
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

zachycuje pocity a zkušenosti získané ostatními smysly ve 
vizuálně obrazných vyjádřeních, uspořádá prvky v ploše, 
vytváří objem, světlo a stín, výtvarně vyjádří své fantazijní 
představy, výtvarně se vyjadřuje pomocí symbolů, 
experimentuje s různými výtvarnými postupy, hodnotí a 
obhajuje svou práci 

Ztvárňuje své osobní prožitky a pocity, vytváří objem 
a světlo pozorovaných objektů, využívá barevný 
kontrast, výtvarně vyjádří svou fantazijní představu, 
vyjádří pohyb, výtvarně se vyjádří pomocí symbolu a 
písma, vytvoří plakát a reklamu a posuzuje jejich 
účinek na diváka, využívá svých znalostí z dějepisu o 
základních znacích historických slohů, prezentuje 
svou práci ve třídě. 

OSV, VMEGS, EV 
D 

 
 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

vyjadřuje se pomocí linií a tvarů, vytváří objem pomocí 
světla a stínu, rozvíjí svou zručnost, vnímá různé struktury, 
vyjadřuje své smyslové zkušenosti ve svém výtvarném 
vyjádření, využívá znalostí z jiných vzdělávacích oborů, 
zachycuje své fantazijní představy, emoce a zkušenosti, 
diskutuje o své práci, prezentuje svou práci, v rámci 
předmětu Informatika se seznámí s grafickým editorem 

Rozvíjí svou smyslovou citlivost pomocí ztvárnění 
svých představ a přání, pozoruje světlo, stín a barvy a 
uplatňuje svá pozorování ve vlastní tvorbě, pozoruje 
proměny v různých historických obdobích, pozoruje 
pochody v přírodě a výtvarně je ztvární, výtvarně 
zachycuje vliv člověka na přírodu, zachycuje lidskou 
postavu, vyjadřuje proměny krajiny s různými 
historickými stavbami, experimentuje s různým 
výtvarným materiálem, své práce prezentuje ve třídě 
a školním prostoru.  

OSV, VMEGS, EV 
PŘ 
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Charakteristika vyučovacího předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: 
 

 Vyučovací předmět Výchova ke zdraví spolu s Tělesnou výchovou je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Předmět je vyučován na 
2. stupni. 
Časová dotace: 6. a 9. roč. 1 hodina týdně. 
 Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech složek (sociální, psychické a 
fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do 
ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování 
účelného chování při ohrožení v každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě 
i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků. 
 Výuka probíhá v kmenových třídách nebo v učebnách vybavených projekční technikou. Ve výuce je využívaná učebna informatiky 
s připojením k internetu. Příležitostně dle možností se využívají výukové programy v učebně informatiky. 
 Ve výuce se kromě učebnic využívají doplňkové materiály v podobě časopisů, doplňujících materiálů, video pořadů určených k doplnění a 
rozšíření učiva Výchovy ke zdraví.  
 Ve výuce se využívá různých forem a metod učení. Důraz je kladen na rozvoj kooperace ve třídě, ve skupinách nebo ve dvojicích žáků. 
Žáci si osvojují potřebné vědomosti a dovednosti prostřednictvím projektové práce. Žáci se učí pracovat samostatně, vyhledávat informace 
z různých informačních zdrojů a dále je pak samostatně zpracovávat. Žáci jsou vedeni ke správnému vedení diskuse, kde se uplatňují zásady 
správné komunikace. 
 
 Na úrovni vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví jsou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k rozvíjení 
klíčových kompetencí žáka: 
 
Kompetence k učení: 
- učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích 
a dalším učení. 
- pracuje s informacemi, informace vyhledává a třídí, využívá je v tvůrčích činnostech a praktickém životě. 
- poznává zdraví jako důležitou hodnotu v kontextu dalších životních hodnot. 
 
Kompetence k řešení problémů: 
- vnímá problémové situace ve škole a společnosti, pro řešení problémových situací využívá vlastní úsudek a zkušenosti. 
- je schopen obhájit svá stanoviska, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. 
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Kompetence komunikativní: 
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, vyjadřuje se kultivovaně, souvisle a výstižně 
- naslouchá názorům druhých, zapojuje se do diskuse, obhajuje své názory a vhodně argumentuje 
- využívá informační a komunikační prostředky, rozumí textům a jiným materiálům s informacemi.  
 
Kompetence sociální a personální: 
- spolupracuje při práci ve skupině nebo týmu.  
- respektuje různá hlediska a stanoviska, které se vytvářejí při skupinové práci. 
- řídí své jednání a chování tak, aby měl pocit sebeúcty a sebeuspokojení 
 
Kompetence občanské:  
- chápe zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální pohody, vnímání radostných prožitků z pohybu a atmosféru příznivých vztahů 
- poznává člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských 
vztahů i na kvalitě prostředí. 
- propojuje činnosti a jednání související se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji. 
- chápe základní principy, které vytvářejí zákony a společenské normy. Uvědomuje si svá práva a povinnosti.  
- respektuje tradice, kulturní a historické dědictví. Buduje si zájem o kulturu a tvořivost.  
- chápe základní ekologické souvislosti a ekologické problémy. Žák respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí.  
 
Kompetence pracovní: 
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky. 
- využívá své znalosti a zkušenosti v zájmu své přípravy na budoucnost. 
 
Do vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví jsou začleněna tato průřezová témata: 
OSV - Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, Morální rozvoj  
VDO ( Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování) 
MuV (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Principy sociálního smíru a solidarity ) 
EV (Vztah člověka k prostředí) 
PRO: 1 – 5 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ: 
 

Vyučovací předmět – Výchova ke zdraví  
Vzdělávací obor – Výchova ke zdraví  

 
   6.  ročník  

 Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

 

OV - respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i 
jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v komunitě 

Život v rodině a mimo ni  
-rodina 
-vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte 
-komunikace v rodině, mezi vrstevníky a ve 
společnosti dospělých 
-kamarádství, přátelství a láska 

OSV-osobnostní rozvoj, sociální rozvoj 
ČJ-komunikační a slohová výchova 
ČJ-charakteristika  
VV-uplatňování subjektivity 

 

 

OV - vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a 
uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu 
sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

Rodinný život 
-rodina 
-vztahy, práva a povinnosti 
-komunikace v rodině 
-bydlení a stolování 
-problémy současné rodiny 

OSV-sociální rozvoj (poznávání, 
mezilidské vztahy) 
ČJ-popis 

 

 

OV - vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah 
mezi uspokojováním základních lidských potřeb a 
hodnotou zdraví 

Rozvoj osobnosti 
-duševní a tělesné zdraví 
-zdravý životní styl 

OSV-seberegulace a sebeorganizace 

 

 

OV - posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje 
z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory 
zdraví 

Péče o duševní a tělesné zdraví 
-člověk v zdraví a nemoci 
-rozumět a pomáhat nemocným 
-péče o zdraví obohacuje náš život 
-výživová hodnota potravy 

OSV-sebeorganizace 
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  6.  ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

 

OV - usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 
aktivní podporu zdraví 

Zdravá výživa 
-vliv výživy na zdravotní stav lidí 
-zdravé a nezdravé (hygiena a skladování potravin) 
-sestavování jídelníčku 
-význam zdravé výživy pro zdravý život 
Péče o zdraví, režim dne 

ČaSP-vaření 

 

 
 
 

OV - vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším 
okolí 

Člověk ve zdraví a nemoci 
-sami sobě lékařem 
-prevence, civilizační choroby 

EV-lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

 

 

OV - dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

Zdravá výživa 
-vliv výživy a způsob stravování na zdraví člověka 
-alternativní strava 
-reklama a hygiena potravin 
-zásady výběru a přípravy pokrmů 

EV-základní podmínky života 
ČaSP-vaření 

 

 

OV - uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se 
zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá 
odbornou pomoc 

Člověk ve zdraví a nemoci 
-sami sobě lékařem 
-prevence léčení přírodními prostředky 
-hrozba civilizačních chorob 

OSV-morální rozvoj, osobnostní rozvoj 
VV- uplatňování subjektivity  
ČJ-jazyková komunikace 

 

 

OV - projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k 
vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce 

Péče o duševní zdraví 
-hygienou ke zdraví člověka 
-pohybem ke zdraví 
-preventivní lékařské prohlídky 

OSV-kreativita 
EV-vztah člověka k prostředí 

 

 

OV - samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým 
situacím 

Péče o duševní zdraví 
-pohybem ke zdraví 
-preventivní lékařské prohlídky 

TV-realizace pravidelného pohybového 
režimu 
HV-souvislosti mezi hudbou a zvládání 
stresu  
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  6.  ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

 

OV - respektuje změny v období dospívání, vhodně na 
ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

Rodinný život 
-rodina, vztahy 
-děti - pokračování života  
-rodina jako vzor a příklad 
-když vlastní rodina chybí 

OSV-osobnostní rozvoj 
ČJ-komunikační a slohová výchova 

 

 

OV – respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného 
sexuálního chování 

Rodina 
-jak najít toho pravého partnera 
-sňatek, manželství 
-neshody v manželství 

PŘ-biologie člověka 
MeV-srovnání partnerských vztahů ve 
skutečnosti a v podání medií 
OSV-osobnostní rozvoj, morální rozvoj 

 

 

OV - projevuje odpovědné chování v rizikových situacích 
silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím 
ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc 

První pomoc 
-když rozhodují vteřiny 
-zásady první pomoci 

TV-pravidla bezpečného chování v 
běžném sportovním prostředí 
OSV-morální rozvoj(hodnoty, postoje..) 
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   9. ročník  

 Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

 

OV - samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým 
situacím 

Klíče ke zdraví 
-člověk ve zdraví a nemoci 
-infekční choroby 
-postižení mezi námi 

TV-realizace pravidelného pohybového 
režimu 
HV-souvislosti mezi hudbou a zvládáním 
stresu  

 

OV - respektuje změny v období dospívání, vhodně na 
ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

Sexuální výchova 
-lidský života v proměnách času 
-stáváme se mužem a ženou  
-rozmnožování 
 

OSV-osobnostní rozvoj 
ČJ-komunikační a slohová výchova 
PŘ-biologie člověka 

 

 

OV – respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného 
sexuálního chování 

Lidská sexualita aneb co je láska 
-láska 
-odlišnosti v lásce 
-plánované rodičovství 
Sexuální výchova 
-partnerské vztahy  
-nebezpečí 
-těhotenství, porod a péče o dítě 

PŘ-biologie člověka 
OSV-osobnostní rozvoj, morální rozvoj 

  

 

OV - uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální 
rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené 
sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

Zneužívání návykových látek 
-pozitivní životní cíle a hodnoty 
-drogy a jejích účinky 
-doping 
-vznik závislosti, legislativa 
Prevence zneužívání návykových látek 

 
OSV-osobnostní rozvoj 
ČJ-komunikační a slohová výchova 

 
  



 234

   9. ročník  

 Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata  

 

OV - projevuje odpovědné chování v rizikových situacích 
silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím 
ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby 
poskytne adekvátní první pomoc 

Osobní bezpečí 
-nebezpečné situace 
-bezpečnost silničního a železničního provozu 
-poskytování první pomoci 

TV-pravidla bezpečného chování v 
běžném sportovním prostředí 
OSV-morální rozvoj(hodnoty, postoje..) 

 

 

OV- uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany 
v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 

Osobní bezpečí 
-ochrana obyvatel za mimořádných událostí 
-nebezpečí komunikace prostřednictvím médií 
- nebezpečí číhá všude 

ČJ-komunikační výchova 
VV-výtvarné ztvárnění mimořádných 
událostí 
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Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA: 
 
 Vyučovací předmět Tělesná výchova je vyučován od 1. do 9. ročníku. 
Časová dotace: 1. - 9. roč. 2 hodiny týdně. Vyučovací hodiny Tělesné výchovy se nespojují do dvouhodin, rovnoměrně se rozkládají do 
týdenního rozvrhu. 
 Tělesné a pohybové aktivity vedou k všestrannému rozvoji žáka, ke zvýšení jeho pohybových schopností a dovedností. Posilují se 
charakterové vlastnosti (vytrvalost, odvaha, zodpovědnost). Žáci se učí podřizovat své zájmy kolektivu, respektovat pokyny, učí se spolupráci. 
Protože dochází k různému tělesnému rozvoji dítěte, měl by být dodržován a respektován individuální přístup. Důležitá je pozitivní motivace, 
aby žák dosáhl požadované činnosti ve vlastním tempu. Do výuky se zařazují hry, které rozvíjejí spolupráci, taktiku. Motivací je i účast na 
školních a mimoškolních soutěžích. 
 Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu. Plní ve vzdělávání funkci regenerace a kompenzace jednostranné zátěže 
působené pobytem ve škole, ale i činnostmi mimo školu. Rozvíjí pohybové dovednosti a kultivuje pohyby. Pohyb a sport se stává součástí 
zdravého životního stylu žáků, vede ke zvyšování tělesné zdatnosti, upevňuje správné držení těla u žáků a významně ovlivňuje zdravotní 
předpoklady v dospělosti. Vede žáka k rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví, učí žáky těmto situacím předcházet 
a řešit je.  
 Vštěpování pohybových návyků a radostný pocit u dětí zvyšuje jejich psychickou odolnost vůči negativním vlivům okolního prostředí. 
Základní metoda, která slouží ke splnění těchto cílů a úkolů je hra a dodržování pravidel hry. Osvojení základů herních technik a taktických 
postupů zvyšuje nejen pohybové schopnosti, ale také rozvíjí prostorovou orientaci, schopnost správně a rychle se rozhodnout a pohotově 
reagovat. 
 Důraz klademe a patřičnou pozornost věnujeme bezpečnosti při výuce tělesné výchovy. Snažíme se vést žáky k pocitu zodpovědnosti za 
své chování a svou bezpečnost. Žáci jsou vedeni k ohleduplnosti ke svým spolužákům. 
 V předmětu Tělesná výchova je nutný diferencovaný přístup k žákům podle jejich momentální tělesné zdatnosti. Žáka citlivě hodnotíme, 
vzhledem k jeho individuálním možnostem a předpokladům pro zvládnutí různých pohybových aktivit.  
 V hodinách Tělesné výchovy se nezaměřujeme jen na rozvoj pohybových dovedností, ale vštěpujeme žákům důležité hygienické zásady 
spojené s pohybem. 
 Pohybové činnosti doplňují i další oblasti výchovy a objevují se v dalších předmětech jako rozcvičky, pohybové hry, taneční prvky. 
 Výuka předmětu Tělesná výchova probíhá v prostorách školních tělocvičen, nebo víceúčelového venkovního hřiště, které má široké 
využití v oblasti atletiky a kolektivních sportů. Žáci 1 stupně cvičí ve smíšených skupinách chlapců a dívek. Výuka na 2. stupni probíhá 
odděleně. Žáci 2. a 3. ročníku absolvují plavecký výcvik pod dohledem plaveckých instruktorů. Žáci 7. ročníku mají možnost absolvovat týdenní 
lyžařský výcvik. 
Zásady správného řízení výuky Tělesné výchovy: 

- na žáka jsou kladeny přiměřené tělovýchovné požadavky, které odpovídají jeho tělesné a pohybové vyspělosti 
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- učitel dbá na rozdíl mezi chlapci a děvčaty 
- program výuky je volen s ohledem na roční období a materiálně technické vybavení školy 
- je dbáno na bezpečnost žáků v hodinách tělesné výchovy 

 Zapojení žáků do sportovních a pohybových aktivit umožňuje i řada sportovních kroužků, které působí v součinnosti s naší školou např. 
basketbal, florbal, biatlon. Velmi důležitá je i spolupráce školy s tělovýchovnou jednotou Lavina Těrlicko, která má mnoho členů z řad žáků naší 
školy a pravidelně organizuje mimoškolní akce. Žáci mají možnost reprezentovat tělovýchovnou jednotu na sportovních soutěžích a turnajích. 
 V průběhu školního roku organizuje škola turnaje ve stolním tenisu, atletický čtyřboj pro školy okolních obcí, soutěž ve skoku vysokém 
Těrlická laťka a florbalový turnaj základních škol z Havířova a okolí Florbal cup Těrlicko. Tyto soutěže umožňují žákům konfrontaci se svými 
vrstevníky a motivují je ke zlepšení sportovních výkonů a fyzických předpokladů. 
 
 Na úrovni vyučovacího předmětu Tělesná výchova jsou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k rozvíjení 
klíčových kompetencí žáka: 
 
Kompetence k učení: 
− chápe význam pohybu pro zdraví člověka 
− má pozitivní vztah ke sportu a pohyb 
- zná zásady správného držení těla ve stoji, zná zásady správného sezení a dýchání 
− zvládá přípravné cviky před pohybovou č inností, cviky na uklidnění, protahovací cvičení, správné držení těla 
− zvládá přípravné cviky před pohybovou činností, cviky na uklidnění, protahovací cvičení, správné držení těla 
− dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se 
− ví, že gymnastika obsahuje základní druhy cvičení, které rozvíjejí pohyblivost obratnost a sílu 
− − − − umí kotoul a základy gymnastického odrazu 
− − − − umí vyjádřit jednoduchou melodii doprovodu pohybem 
− − − − zvládá základní estetické držení těla 
− − − − zná základní pojmy související s během, skokem do dálky, hodem 
− − − − dovede pojmenovat základní atletické disciplíny 
− zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu míčkem 
− zvládá základní způsoby házení a chytání míče 
− umí manipulovat s pálkou a jiným herním náčiním 
− má osvojené základní plavecké dovednosti 
− umí plavat jedním plaveckým stylem 
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− − − − zná základní techniku lyžování a bruslení 
− používá základní tělocvičné názvosloví 
− − − − zná olympijské ideály a symboly 
− − − − zná základní pomůcky pro měření sportovních výkonů 
− zvládá cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem 
− − − − zvládá kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou s pomocí, gymnastický odraz z můstku a trampolíny 
− zvládá běžeckou abecedu, rychlý běh na 60 metrů, nízký start, vytrvalý běh na 10 minut 
− ovládá skok do dálky s rozběhem 
− spojuje hod kriketovým míčkem s rozběhem 
− ovládá manipulaci s míčem 
− − − − zná pravidla sportovních her – vybíjená, kopaná, basketbal, volejbal  
 
Kompetence k řešení problémů: 
− − − − dodržuje základní pravidla chování při sportu a TV 
− dovede se orientovat v přírodě podle značek 
− − − − umí se správně připravit na turistickou akci 
− − − − umí vyhledat důležité informace o sportu – encyklopedie, noviny, internet 
− volí vhodné obutí a oblečení pro pohybové aktivity 
− je schopen změřit výkon spolužáka (délku hodu, čas běhu apod.) 
 
Kompetence komunikativní: 
− − − − zná některé pohybové hry a je schopen je hrát se spolužáky 
− reaguje na smluvené povely, signály a gesta učitele 
− spolupracuje ve hře se spoluhráči 
 
Kompetence sociální a personální: 
− podrobuje se vyjádření rozhodčího 
− dodržuje základní pravidla bezpečnosti při sportovních činnostech 
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Kompetence občanské: 
- zná zásady správného chování v přírodě 
- uvědomuje si možná nebezpečí při hrách a snaží se jim předcházet 
- zná a chová se podle pravidel fair play. 
 
Kompetence pracovní: 
− umí ošetřit drobná poranění a přivolat pomoc 
− zná zásady pomoci tonoucímu a sebezáchrany 
 
Do vzdělávacího obsahu Tělesné výchovy jsou začleněna tato průřezová témata: 
OSV–Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena), Sociální rozvoj, Morální rozvoj 
(Hodnoty, postoje, praktická etika) 
MuV (Lidské vztahy) 
PRO: 4, 5 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA: 
 

Vyučovací předmět - Tělesná výchova  
Vzdělávací obor - Tělesná výchova  

 
 1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
OV - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti průpravná cvičení OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         

HV, TV chvilky ve všech hodinách 

pod vedením učitele zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení 

průpravná cvičení, cvičení na lavičkách, ribstolech, 
žíněnkách 

OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         
HV, TV chvilky ve všech hodinách 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti přiměřené věku 

kotoul vpřed, vzad, gymnastické držení těla, skoky, 
výskoky, šplh, běh, hod kriket. míčkem, skok do 
dálky, přihrávka obouruč a jednoruč 

OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         
HV, TV chvilky ve všech hodinách 

reaguje na základní pokyny z tělocvičného názvosloví základní pokyny a názvosloví   
seznamuje se se svými základními pohybovými výkony hodnocení jednotlivých výkonů   
pod vedením učitele se zapojuje do jednoduchých 
týmových činností a soutěží soutěže a hry OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         

HV, TV chvilky ve všech hodinách 

učí se dodržovat pravidla her a soutěží pravidla her a soutěží OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         
HV, TV chvilky ve všech hodinách 

OV - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy zásady hygieny a bezpečnosti PRV 

OV - reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci základní pokyny a názvosloví   
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 2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
OV - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti průpravná cvičení OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         

HV, TV chvilky ve všech hodinách 

pod vedením učitele zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení 

průpravná cvičení, cvičení na lavičkách, ribstolech, 
žíněnkách 

OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         
HV, TV chvilky ve všech hodinách 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce i činnosti prováděné ve 
skupině přiměřené věku  

kotoul vpřed, vzad, nácvik stoje o rukou gymnastické 
držení těla, skoky, výskoky, šplh, běh, hod kriket. 
míčkem, skok do dálky, přihrávky obouruč a jednoruč, 
dribling 

OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         
HV, TV chvilky ve všech hodinách 

zná a reaguje na základní pokyny z tělocvičného názvoslovízákladní pokyny a názvosloví   

seznamuje se se svými základními pohybovými výkony a 
porovnává je se spolužáky hodnocení jednotlivých výkonů   

uvědomuje si pozici v týmových pohybových činnostech a 
soutěžích soutěže a hry OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         

HV, TV chvilky ve všech hodinách 

dodržuje pravidla her a soutěží pravidla her a soutěží OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         
HV, TV chvilky ve všech hodinách 

OV - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy zásady hygieny a bezpečnosti PRV 

OV - reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci základní pokyny a názvosloví   
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 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
OV - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti průpravná cvičení OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         

HV, TV chvilky ve všech hodinách 

pod vedením učitele zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení a pokouší se je realizovat bez pomoci 
učitele 

průpravná cvičení, cvičení na lavičkách, ribstolech, 
žíněnkách, trampolínce a můstku 

OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         
HV, TV chvilky ve všech hodinách 

OV - zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

kotoul vpřed, vzad, nácvik stoje o rukou gymnastické 
držení těla, skoky, výskoky, šplh, běh, hod kriket. 
míčkem, skok do dálky, přihrávky obouruč a jednoruč, 
dribling 

OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         
HV, TV chvilky ve všech hodinách 

zná a aktivně cvičí podle tělocvičného názvosloví základní pokyny a názvosloví   
seznamuje se se svými základními pohybovými výkony a 
porovnává je se spolužáky a se svými předchozími výkony hodnocení jednotlivých výkonů   

OV - spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 
činnostech a soutěžích soutěže a hry OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         

HV, TV chvilky ve všech hodinách 

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné 
přestupky proti pravidlům pravidla her a soutěží OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         

HV, TV chvilky ve všech hodinách 

OV - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy zásady hygieny a bezpečnosti PRV 

OV - reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci základní pokyny a názvosloví   
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 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti 

průpravná cvičení OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         
HV, TV chvilky ve všech hodinách 

OV - zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením 

průpravná cvičení, cvičení na lavičkách, ribstolech, 
žíněnkách, trampolínce, můstku, přeskoky přes kozu 

OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         
HV, TV chvilky ve všech hodinách 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti; zvládá jednoduché pohybové hry 

kotoul vpřed, vzad, stoj o rukou, gymnastické držení 
těla, skoky, výskoky, šplh, běh, hod kriket. míčkem, 
skok do dálky, přihrávky obouruč a jednoruč, dribling, 
roznožka přes kozu 

OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         
HV, TV chvilky ve všech hodinách 

užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné 
názvosloví; cvičí podle jednoduchého popisu cvičení základní pokyny a názvosloví   

umí zaznamenat své výkony a rozumí jim hodnocení jednotlivých výkonů   
pokouší se zorganizovat nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy a snaží se je naplňovat soutěže a hry OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         

HV, TV chvilky ve všech hodinách 

jedná v duchu fair play, reaguje adekvátně na zjevné 
přestupky pravidla her a soutěží OSV-Seberegulace a sebeorganizace,         

HV, TV chvilky ve všech hodinách 

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu 
spolužáka 

zásady hygieny a bezpečnosti PŘI 

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka  základní pokyny a názvosloví   
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových 
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště;  sledování sportovních zpráv ČJ-SL 
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 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

OV - podílí se na realizaci pravidelného pohybového 
režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti 

průpravná cvičení OSV-Seberegulace a sebeorganizace 
HV, TV chvilky ve všech hodinách 

OV - zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením 

průpravná cvičení, cvičení na lavičkách, ribstolech, 
žíněnkách, trampolínce, můstku, přeskoky přes kozu 

OSV-Seberegulace a sebeorganizace 
HV, TV chvilky ve všech hodinách 

OV - zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty 
osvojených pohybových her 

kotoul vpřed, vzad, stoj o rukou, gymnastické držení 
těla, skoky, výskoky, šplh, běh, hod kriket. míčkem, 
skok do dálky, přihrávky obouruč a jednoruč, dribling, 
roznožka přes kozu 

  

OV - užívá při pohybové činnosti základní osvojované 
tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, 
popisu cvičení 

základní pokyny a názvosloví   

OV - změří základní pohybové výkony a porovná je s 
předchozími výsledky hodnocení jednotlivých výkonů OSV-Seberegulace a sebeorganizace 

HV, TV chvilky ve všech hodinách 

OV - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže 
na úrovni třídy soutěže a hry OSV-Seberegulace a sebeorganizace 

HV, TV chvilky ve všech hodinách 

OV - jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a 
soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových 
činnostech opačné pohlaví 

pravidla her a soutěží PŘI 

OV - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v 
běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci 
úrazu spolužáka a umí ošetřit jednoduché zranění 

zásady hygieny a bezpečnosti   

OV - jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti 

základní pokyny a názvosloví ČJ-SL 

OV - orientuje se v informačních zdrojích o pohybových 
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; 
samostatně získá potřebné informace 

sledování sportovních zpráv   
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Činnosti ovlivňující zdraví 

OV - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s 
konkrétním účelem - vysvětlí význam pohybu; dodržuje 
správné polohy při cvičení; předvede správné držení těla; 
změří tepovou frekvenci 

Cvičení: průpravná, koordinační, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační. Měření tepové frekvence. 
Rekreační a výkonnostní sport. 

OSV1 

OV - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky 
zvolí vhodný rozvojový program 

Rozvoj tělesné zdatnosti. Pohybové hry (štafetové 
hry, běžecké soutěže). Cvičení rychlosti, vytrvalosti a 
síly. 

  

OV - samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly - 
samostatně se rozcvičí; vysvětlí význam přípravy 
organismu před cvičením 

Strečink (protažení svalů). Prevence a korekce 
jednostranného zatížení.   

OV - odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší - uvede zdravotní 
rizika spojená s kouřením, alkoholem a drogou 

Drogy a jiné škodliviny (látky zvyšující fyzickou 
kondici). Reakce těla při zhoršení rozptylových 
podmínek. Pohybové aktivity. 

OSV  
VkZ-návykové látky 

OV - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost - plní pokyny učitele; dodržuje řád tělocvičny; 
připravuje a uklízí nářadí; nebezpečí úrazu předchází 
vhodným oblečením a obuví; uplatňuje zásady bezpečného 
chování 

Hygiena při pohybových činnostech. Organizace a 
bezpečnost cvičebního prostoru. První pomoc - 
improvizované ošetření. 
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

OV - zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních činnostech - podle svých 
předpokladů zvládá osvojené činnosti; vysvětlí význam 
sportovních her; vysvětlí základní role při hře; vysvětlí 
základní pravidla hry; zvolí taktiku hry; upraví doskočiště; 
změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplínách; vydá 
povely na start; používá základní osvojené pojmy, zvládá 
základní estetické držení těla; zná základní druhy cvičení; 
vysvětlí význam pohybu člověka v přírodě 

Pohybové hry - závody družstev 
Gymnastika: kotoul vpřed a vzad, skoky na místě a 
z místa 
Skoky : odrazem z můstku, roznožka přes kozu, 
prostná s odrazem z trampolíny 
Hrazda: náskok do vzporu 
Kladina: chůze, pohyby paží při chůzi rovnovážné 
polohy 
Kruhy: svis vznesmo, komíhání, rotace kolem osy 
Míčové hry: základní herní činnosti jednotlivce, 
přihrávka jednoruč a obouruč, dribling pravou a levou 
rukou, střelba na koš z místa, hra bez driblingu – 
přihrávky 
Fotbal: základní herní činnosti jednotlivce, zpracování 
míče, přihrávka, vhazování míč, střelba 
Florball: základní herní činnosti jednotlivce, přihrávka, 
střelba 
Atletika: startovní povely, technika běhu, běžecká 
abeceda, běh 60 m, 600 m, 800 m, odrazová cvičení, 
skok do dálky, skok vysoký (flop), hod míčkem, držení 
míčku, rozběh, hod míčkem z místa 
Doplňkové míčové hry: přehazovaná vybíjená 
Rytmická a kondiční cvičení: aerobní cvičení, cvičení 
s náčiním (švihadlo, kruh, míč), tanec – polka 
Úpoly: základní úchopy a pády 
Turistika: chůze v terénu 
ochrana přírody, uplatňování pravidel bezpečnosti 
silničního provozu 

OSV1, OSV2 
Z  
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Činnosti podporující pohybové učení 

OV - užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu - dokáže pojmenovat základní tělocvičné pojmy; 
spolupracuje při pohybových činnostech 

Povely, gesta, signály, komunikace v tělesné výchově OSV2 

OV - zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže - seznamuje se s organizací, 
cílem jednoduchých soutěží; pomáhá při organizaci hodin 

Třídní a školní turnaje, rozhodování při hrách OSV3 

OV - naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 
respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu - 
vysvětlí rozdíly mezi pohybovou činností různých skupin 
lidí; dodržuje pravidla fair-play 

Žákovské soutěže, přehled olympijských her OSV2 
D 

OV - dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji - zvládá hru podle 
jednoduchých pravidel 

Týmová hra podle platných pravidel OSV3 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Činnosti ovlivňující zdraví 

OV - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s 
konkrétním účelem - vyjmenuje základní cviky pro různé 
účely; dovede samostatně používat cviky pro pohybovou 
činnost; používá relaxační techniku za pomoci učitele 

Cvičení dechová, kompenzační a cvičení pro správné 
držení těla OSV1, OSV2 

OV - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky 
zvolí vhodný rozvojový program - zvládá jednoduchá 
posilovací cvičení; prokáže svou tělesnou zdatnost - testy 

Vytrvalostní cvičení, kondiční cvičení, 
psychomotorické hry, překážková dráha, testy 
zdatnosti 

  

OV - samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly - 
ovládá základní cviky při rozcvičení; samostatně se rozcvičí 
před jednoduchou hrou 

Cviky pro rozcvičení před konkrétní činností, strečink, 
průpravná koordinační a kondiční cvičení   

OV - odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší - uvede rizika 
spojená s alkoholem a kouřením; vysvětlí pojem doping 

Beseda na téma - sport a návykové látky, doping ve 
sportu 

MuV, OSV1 
 

OV - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost - uplatňuje pravidla hygieny; zvládá bezpečnost 
pohybu v různém prostředí; chápe rozdilnost pohybu v 
různých klimatických podmínkách 

Pohybové činnosti v lese, na hřišti a v přírodě, První 
pomoc při TV v různém prostředí, Lyžařský kurz - 
základní techniky sjíždění 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

OV - zvládá v souladu s indiv. předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech - vyjmenuje turistické značky; 
určí světové strany 

Turistika a pobyt v přírodě: turistické vycházky do 
okolní přírody, přesun do terénu, práce s mapou 

OSV2, EV 
Z 

OV - zvládá v souladu s indiv. předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech - dovede připravit z osvojených 
cvičení krátkou sestavu; zvládá bezpečně záchranu a 
dopomoc za dohledu učitele 

Gymnastika: stoj na rukou s dopomocí, roznožka 
přes kozu na šíř, cvičení na kruzích -svis vznesmo, 
svis střemhlav, výmyk jednonož s dopomocí, cvičení 
na trampolíně 

OSV1 

OV - zvládá v souladu s indiv. předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech - vyjmenuje základní pravidla 
sportovních her; používá základní pojmy označující 
používané náčiní, části hřiště; zvolí taktiku hry za pomoci 
učitele; pomáhá při rozhodování učitele 

Míčové hry košíková: pravidla a základní herní 
dovednosti florbal: základní herní činnosti jednotlivce 
(střelba, přihrávka) fotbal: herní systém v kopané 
(přihrávka, vedení míče, rychlý útok) volejbal: odbití 
obouruč, nahrávka, spodní podání 

OSV2 

OV - zvládá v souladu s indiv. předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních činnostech - zhodnotí rozdílnost svých 
výkonů na různé vzdálenosti; připraví si start běhu a vydá 
povel pro start; vyjmenuje základní pravidla atletických 
soutěží; zvolí správný terén pro přespolní běh 

Atletika: běh 60 m, 600 m / 800 m, vytrvalostní běh, 
přespolní běh, skok daleký, skok vysoký, hod 
míčkem, štafetový běh 
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í 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Činnosti ovlivňující zdraví 

OV - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s 
konkrétním účelem - rozhodne o vhodnosti používání 
relaxačních technik; zvolí vhodné pohybové techniky 

Cviky podporující korekci zdravotních oslabení, 
relaxační techniky, kondiční sestavy OSV1 

OV - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky 
zvolí vhodný rozvojový program - dokáže vyhodnotit své 
výkony v testech; sleduje své pohybové činnosti a dokáže 
je zlepšovat 

Jednoduchá překážková dráha   

OV - samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly - 
zná funkčnost svalů při zatěžovaných pohybových 
činnostech 

Zátěžové testy PŘ 

OV - odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší - usiluje o 
zkvalitnění svého tělesného pohybu 

Psychomotorické hry jako prvek aktivního zdraví, 
doping ve sportu  

OV - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost - používá nářadí a náčiní tak, aby neohrozil zdraví 
své i druhých; zdůvodní význam přípravy organismu před 
cvičením 

Příprava nářadí i náčiní na danou hodinu, dopomoc 
při cvičení   
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 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

OV - zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních činnostech - dovede stoj na 
rukou s výdrží; předvede výmyk jednonož s dopomocí; 
předvede rovnovážné postoje a obraty 

Gymnastika: kotoul vpřed a vzad, roznožka přes 
kozu na šíř, stoj na rukou, sestava na hrazdě - výmyk, 
přešvih jednonož 

OSV1 

OV - zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních činnostech - předvede střelbu 
po dvojtaktu z místa; zvládá základní herní kombinace; 
zvládá základní herní činnosti jednotlivce; vyjmenuje 
základní herní kombinace; zvládá utkání na menším hřišti 

Míčové hry košíková: střelba, rozskok, krytí útočníka 
s míčem a bez míče florbal: základní herní činnosti 
(střelba, přihrávka) fotbal: herní systém kopané, 
zpracování míče, uvolnění hráče volejbal: odbytí 
jednoruč vrchem a spodem, spodní podání 

OSV3 

OV - zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních činnostech - používá základní 
průpravná cvičení pro dané atletické disciplíny; vysvětlí 
význam vytrvalostního běhu; vysvětlí význam běžecké 
abecedy 

Atletika: běh 60 m, 800 m / 1500 m, vytrvalostní běh, 
přespolní běh, štafetový běh, skok daleký, skok 
vysoký, vrh koulí 

  

OV - zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních činnostech - zvládá základní 
principy zpevňování těla a jeho části 

Úpoly: průpravná cvičení na žíněnkách, základy 
sebeobrany - přetlaky, pády, úchopy, postoje, 
posilování vlastní váhou 

  

OV - zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních činnostech - zvládá základní 
estetické držení těla; předvede šplh na laně a tyči 

Rytmická a kondiční cvičení s hudbou: aerobik, 
kondiční cvičení, zdravotní a relaxační cviky, tance, 
posilování břišního svalstva a zádových svalů, šplh 
na tyči 

OSV1 

OV - posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny - zná 
správné provedení osvojovaných pohybových dovedností 

Míčové hry ve smíšených družstvech. Pohybová 
činnost chlapců a dívek ve dvojicích OSV2 



 251

 8. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Činnosti podporující pohybové učení 

OV - užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu - orientuje se v odborných časopisech a na 
internetu 

Základní pravidla pohybových a míčových her OSV2 

OV - dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji - komunikuje v 
průběhu hry se spolužáky; zvládne organizaci pohybové hry 

Pravidla her, Zlepšení fyzické zdatnosti a výkonnosti   
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Činnosti ovlivňující zdraví 

OV - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s 
konkrétním účelem - rozhodne o vhodnosti regeneračních 
technik; dovede předcházet stresovým situacím 

Protahovací cviky, kompenzační, relaxační a 
regenerační techniky, kondiční sestavy OSV1 

OV - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky 
zvolí vhodný rozvojový program - dokáže své výkony 
vyhodnotit a zlepšit svůj výkon  

Vyhodnocení testů zdatnosti překážková dráha s pěti 
stanovišti, zpracování výsledků daných pohybových 
činností 

  

OV - samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly - 
dokáže zdůvodnit funkčnost svalů při zatěžovaných 
pohybových činnostech 

Znalost konkrétních svalů při pohybu, zátěžové testy PŘ 

OV - odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší - usiluje o 
zkvalitnění svého tělesného pohybu 

Psychohygiena jako prvek podpory aktivního zdraví, 
doping ve sportu, pohyb v přírodě, tělocvičně a na 
hřišti 

OSV1, VkZ 

OV - uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost - zdůvodní význam přípravy organismu před 
cvičením 

Bezpečnost v hodinách tělesné výchovy, první pomoc 
při TV    
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

OV - zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních činnostech - předvede sestavy 
v sadách jednotlivých cviků; zvládá bezpečně dopomoc při 
osvojovaných cvicích 

Gymnastika: kotoul vpřed a vzad, přemet stranou, 
kotoul letmo přes překážky, roznožku přes kozu na 
dél, rovnovážné postoje, sestava na hrazdě - výmyk, 
přešvih a podmet    

OSV1, OSV2 

OV - zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních činnostech - vyjmenuje 
základní pravidla her; vysvětlí základní pojmy osvojovaných 
dovedností; používá části hřiště určené pro danou hru; 
dovede zaznamenat výsledek utkání; zvolí taktiku hry a 
dodržuje ji za dohledu hráčů a učitele 

Míčové hry Košíková: střelba, rozskok, blok, clona, 
postupný a rychlý protiútok Florbal: herní činnost při 
hře 3+1, střelba, přihrávka Fotbal: herní systém 
futsalu, přihrávka, vedení míče, rychlý útok, střelba po 
vedení míče, uvolnění hráče Volejbal: odbití obouruč 
a vrchem, blok, spodní a vrchní podání 

OSV2, OSV3 

OV - zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních činnostech - zlepší svůj osobní 
výkon v daných disciplínách; používá základní průpravná 
cvičení pro dané atletické disciplíny; vysvětlí význam 
atletiky pro jiné sporty 

Atletika: běh 100 m, 800 m / 1500 m, vytrvalostní 
běh, přespolní běh, štafetový běh, skok daleký, skok 
vysoký, vrh koulí 

  

OV - zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních činnostech - uvědomuje si 
následky bojových umění; vysvětlí zásady bezpečnosti při 
úpolových cvičeních 

Úpoly: průpravná cvičení na žíněnkách - přetlaky, 
pády, úchopy, postoje, posilování s vlastní váhou   
základy sebeobrany - přetlaky, přetahování, 
posilování s vlastní váhou 

  

OV - zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 
hře, soutěži, při rekreačních činnostech - předvede krátkou 
aerobní sestavu, vysvětlí význam kondičního cvičení pro 
rozvoj rychlosti, vytrvalosti a síly 

Rytmické a kondiční cvičení: kondiční cvičení, 
aerobní cvičení s hudbou, tance, šplh na laně a tyči, 
posilování břišních a zádových svalů 

OSV1 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Činnosti podporující pohybové učení 

OV - sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí - dokáže zlepšit svou výkonnost; 
využívá svou pohybovou činnost k posouzení zdatnosti 

Běh na čas   

OV - zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže - zná organizaci tělovýchovné 
činnosti ve škole 

Příprava sportovišť tělovýchovných akcí, školní 
turnaje  FY 

OV - naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 
respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu - 
dokáže vyjmenovat desatero pravidel fair-play; snaží se 
pod vedením učitele spolupracovat se speciálním školním 
zařízením 

Kolektivní hry ve smíšených družstvech, pohybová 
činnost chlapců a dívek MuV, VDO 

OV - rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z 
role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora - komunikuje v 
roli hráče, rozhodčího, diváka a organizátora 

Pravidla her a sportů   
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Charakteristika vyučovacího předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE: 
 
 Vyučovací předmět Člověk a svět práce je vyučován od 1. do 9. ročníku kromě 8. ročníku. 
Časová dotace: 1. – 5. roč. 1 hodina týdně, 6., 7. a 9. roč. 1 hod. týdně 
 Cílem předmětu je vypěstovat u žáků pozitivní vztah k práci a dobré pracovní návyky. Tato oblast svým obsahem učiva využívá znalosti 
získané v jiných oblastech vzdělání i zkušenosti nabytých v běžném životě. Formuje osobnost, motorické i kreativní schopnosti a dovednosti, a 
tím i seberealizaci. 
 Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). 
Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní 
činnost samostatně i v týmu, Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 
V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při 
odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. 
 
Předmět je na 1. stupni členěn na 4 tematické okruhy, přičemž v každém ročníku se vyučují všechny tyto okruhy: 
Konstrukční činnosti  
Pěstitelské práce 
Práce s drobným materiálem 
Příprava pokrmů 
 
Na 2. stupni je členěn na tyto okruhy: 
Pěstitelské práce a chovatelství (vyučuje se v 6. roč.) 
Příprava pokrmů (vyučuje se v 7. roč.) 
Práce s technickými materiály (vyučuje se v 7. roč.) 
Svět práce (vyučuje se 9. roč.)  
 
 Výuka na 1. stupni probíhá v kmenových třídách, případně v učebně výtvarné výchovy, cvičné kuchyňce a v přírodě. 
Na 2. stupni se vyučuje v kmenových třídách, v učebně přírodopisu, cvičné kuchyňce, na školním pozemku, v terénu, případně v PC učebně. 
Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví je možné dělit počty žáků ve třídě. 
 Při výuce klademe důraz předně na rozvoj tvořivosti, manuální zručnosti, výchovy ke zdraví, dodržování pravidel společenského chování, 
komunikaci i spolupráci. Předmět směřuje k tomu, aby si žáci osvojili dovednosti důležité pro jejich další život. Upřednostňovanou formou 
realizace předmětu je vyučovací hodina. Na 1. stupni se výuka mnohdy realizuje v krátkodobých projektech. Jako stěžejní metody volíme ty, 



 256

které podporují samostatnost a spolupráci dětí, vlastní aktivitu a tvořivost, vyhodnocování a řešení problémů, formulování a ověřování vlastních 
názorů, utřídění informací a hledání jejich souvislostí. 
 Ve výuce žáky seznamujeme s širokým spektrem praktických činností, v jejichž průběhu žáci získávají veškeré vědomosti, pracovní 
dovednosti a návyky, motorické i tvořivé schopnosti, získávají základní poučení o materiálech, pomůckách, nářadí a o bezpečnosti práce s nimi. 
 Během let žáci poznávají základní pracovní postupy a učí se je využívat pro různé pracovní činnosti, učí se pracovat pečlivě a svědomitě a 
hodnotit výsledky práce a její kvalitu a trvanlivost. 
 V průběhu pracovních činností se snažíme, aby se žáci učili soustředit se na vlastní pocity a zážitky, probouzíme individuální tvořivost, 
která rozvíjí a zpětně ovlivňuje všechny postoje člověka. Učíme žáky všímat si lidí a jejich práce, učíme se vážit si práce své i druhých, chránit 
výsledky práce a šetrně s nimi zacházet. Ukazujeme žákům, že práce a pracovitost jsou jedním z hlavních kritérií pro hodnocení člověka. 
Rozvíjíme individuální vztah žáků ke světu a směřujeme k pochopení významu práce, vzájemné pomoci a snahu o dobrý výsledek. 
 
 Na úrovni vyučovacího předmětu Člověk a svět práce jsou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k rozvíjení 
klíčových kompetencí žáka: 
 
Kompetence k učení: 
- cyklicky si opakuje znalosti, dovednosti a vědomosti 
- získané znalosti si upevňuje prostřednictvím mezipředmětových vztahů 
- učí se  přesně vyjadřovat, výstižně vypracovávat  zápisy, používat danou terminologii  
- učí se pracovat s výpočetní technikou a pomocí ní se  učí vyhledávat zdroje informací, seznamuje se s odbornou literaturou, učivo si upevňuje a 
ověřuje prostřednictvím laboratorních prací 
 
Kompetence k řešení problémů: 
- vyhledává si souvislosti a návaznosti v ostatních vyučovacích předmětech 
- rozvíjí si analytické, syntetické a deduktivní myšlení řešením vhodných úloh, projektů 
- umí si obhájit své hypotézy a teorie 
 
Kompetence komunikativní: 
- rozebírá a hledá možnosti prezentace vlastních postupů a výsledků práce  
- zapojuje se do přírodovědných soutěží 
- učí se klást důraz na správnost formulací, logickou strukturu a posloupnost argumentací v písemném i mluveném projevu 
- respektuje práci, mluvní projev druhého 
- získané informace z informačních a komunikačních prostředků k danému tématu předává dalším spolužákům 
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Kompetence sociální a personální: 
- pracuje ve skupinách 
- pomocí projektů si své schopnosti spolupráce ve skupině upevňuje, získává si svou roli 
- pomocí her a soutěží  si zvyšuje sebedůvěru i prospěchově slabší žák 
- respektuje názory druhých, přijímá kritiku, umí vyjádřit i sebekritiku 
 
Kompetence občanské: 
- rozvíjí si právní vědomí, smysl pro povinnost, dodržuje řády a předpisy   
- zodpovědně přistupuje k řešení krizových situací ohrožujících zdraví člověka 
- upevňuje si vztah k místnímu regionu, republice a ke všem přírodním památkám 
- vytváří si kladný vztah  k chápání základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů 
- vytváří si ohleduplný vztah k přírodě, životnímu prostředí a k jeho zvelebování 
 
Kompetence pracovní: 
- bezpečné užívá přístroje a pomůcky v laboratorních a terénních pracích 
- uvědomuje si potřebu chránit si své zdraví a zdraví druhých, nutnost ochrany životního prostředí 
- ověřuje si,  jak  se získané znalosti, zkušenosti a dovednosti vzájemně prolínají s ostatními předměty a jak je lze uplatnit  při výběru budoucího 
profesního zaměření 
 
Do vzdělávacího obsahu Člověk a svět práce jsou začleněna tato průřezová témata: 
OSV – Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Psychohygiena Kreativita), Sociální rozvoj, Morální rozvoj  
VDO (Občan, občanská společnost a stát) 
VMEGS (Evropa a svět nás zajímá) 
MuV (Lidské vztahy) 
EV (Základní podmínky života, Lidské aktivity, Vztah člověka k prostředí) 
PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“ 
PRO: „Dopravní dopoledne“ 
PRO: 3 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE: 
 

Vyučovací předmět – Člověk a svět práce 
Vzdělávací obor - Člověk a svět práce  

 
 1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Konstrukční činnosti 
sestavuje jednoduché modely ze stavebnic se spojovacími 
prvky a díly práce se stavebnicí  

pokouší se sestavit jednoduché modely dle vlastní fantazie práce se stavebnicí  
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce bezpečnost práce PRV 
 
 1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Pěstitelské práce 
všímá si rozdílů rostlin v přírodě pozorování rostlin v přírodě PRV 
zalévání a kypření pokojových rostlin péče o pokojové rostliny PRV, PRO:3 
poznává pěstitelské nářadí a pomůcky nářadí  PRV 
umyje si ruce po práci hygiena PRV 
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 1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Práce s drobným materiálem 
pracuje s tradičními materiály (papírem, plastelínou, 
špejlemi, hadříky) 

stříhání, ohýbání, slepování, hnětení, válení, 
vytrhávání, navlékání 

PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“ 
 

pracuje podle šablony práce se šablonou   
polepuje kraslice, vystřihuje vánoční ozdoby dle šablony vánoční a velikonoční ozdoby   
používá při práci nůžky, tužku, lepidlo, plastová nůž pracovní pomůcky, nástroje, náčiní   
umyje si ruce hygiena   
 
 1. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Příprava pokrmů 
uchopí správně příbor příbor PRV-Stolování 
udržuje pořádek a čistotu při jídle stolování PRV-Stolování 
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 2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Konstrukční činnosti 
sestavuje jednoduché modely dle předlohy stavebnice práce se stavebnicí  
pracuje podle obrázkového návodu práce se stavebnicí  
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce bezpečnost práce PRV 
 
 2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Pěstitelské práce 
pozoruje a obrázkem zaznamenává změny kalendář přírody PRV 
zalévá, kypří a ošetřuje pokojové květiny péče o pokojové rostliny PRV, PRO: 3 
pro pěstitelské činnosti si vybere vhodné pracovní nástroje 
a pomůcky nářadí PRV 

udržuje čistotu při práci s květinami čistota PRV 
 
 2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Práce s drobným materiálem 

vytváří jednoduché předměty s dostupných materiálů 
stříhání, skládání, vytrhávání, nalepování, hnětení, 
válení, stlačování, šití knoflíků, základní stehy, uzlík, 
navlékání 

PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“ 
 

pracuje podle předlohy práce se šablonou   
zdobí kraslice různým materiálem, vystřihuje a zdobí 
vánoční ozdoby vánoční a velikonoční ozdoby   

používá při práci nůžky, tužku, lepidlo, jehlu, plastový nůž pracovní nástroje, pomůcky a náčiní   
umyje si ruce a uklidí pracovní místo hygiena   
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 2. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Příprava pokrmů 
připraví snídani, přesnidávku Příprava jídla PRV 
používá správně příbor příbor PRV 
dodržuje základy hygieny při jídle hygiena při jídle PRV 
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 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Konstrukční činnosti 
OV - zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi práce se stavebnicí  

uvědoměle staví dané modely práce se stavebnicí  
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce bezpečnost práce   
 
 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Pěstitelské práce 
OV - provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí 
výsledky pozorování herbář PRV, PRO: 3 

OV - pečuje o nenáročné rostliny péče o rostliny PRV, PRO: 3 
umí zacházet s pracovními nástroji a pomůckami nářadí   
OV - dodržuje zásady hygieny hygiena PRV 
 
 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Práce s drobným materiálem 
OV - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů 

slepování, rozřezávání, vyřezávání, odměřování, 
sešívání, spojování, glazování 

PRO: „Pomoc zvířátkům v zimě“ 
 

OV - pracuje podle slovního návodu a předlohy návod, předloha   
zhotovuje dekorativní velikonoční a vánoční předměty velikonoční a vánoční předměty   
používá při práci nůžky, tužku, lepidlo, jehlu, nůž, špendlíky, 
měřidlo, křídu pracovní pomůcky, nástroje a náčiní   

udržuje pořádek na pracovním místě hygiena a pořádek   
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 3. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Příprava pokrmů 
pojmenuje základní vybavení kuchyně kuchyň PRV 
OV - připraví tabuli pro jednoduché stolování stolování PRV 
OV - chová se vhodně při stolování stolování PRV 
udržuje pořádek a čistotu v kuchyni úklid   
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 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Konstrukční činnosti 
OV - provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž 
a demontáž práce se stavebnicí  

sestavuje složitější modely podle náčrtu práce se stavebnicí  
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce bezpečnost práce   
 
 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Pěstitelské práce 
provádí jednoduché pěstitelské činnosti, s pomocí učitele 
vede pěstitelské pokusy a pozorování pěstitelské pokusy PŘI, PRO:3 

rozmnožuje pokojové rostliny řízkováním a rychlí některé 
rostliny  rozmnožování a rychlení semen PRO:3 

udržuje a ukládá na bezpečné místo pracovní nástroje a 
pomůcky  údržba a ošetřování nářadí   

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce hygiena a bezpečnost práce   
 
 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Práce s drobným materiálem 
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy dle 
předlohy, návodu výrobky z daných materiálů 

práce s tradičním a netradičním materiálem, 
jednoduchý střih, základní uzly   

zhotovuje dekorativní velikonoční a vánoční předměty dle 
předloh a vlastní fantazie velikonoční a vánoční dekorace   

používá při práci, nůžky, tužku, nůž, jehlu , špendlíky, 
vykrajovátka, formičky… pracovní pomůcky, nářadí a náčiní   

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce hygiena a bezpečnost práce   
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 4. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Příprava pokrmů 
OV - orientuje se v základním vybavení kuchyně vybavení kuchyně   
připraví jednoduché pohoštění příprava jídla   
chová se u stolu společensky při rodinné oslavě narozeniny, rodinná oslava   
bezpečně zachází se základními čistícími prostředky a s 
kuchyňským náčiním bezpečná práce   
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 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Konstrukční činnosti 

sestavuje modely podle předlohy i podle představy, vytváří 
vlastní plošné i prostorové kompozice, sestavuje 
jednoduché pohyblivé modely 

práce se stavebnicí PRO: „Dopravní dopoledne“   

OV - pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu práce se stavebnicí PRO: „Dopravní dopoledne“   

OV - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu bezpečnost práce, první pomoc PŘI 

 
 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Pěstitelské práce 
OV - provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně 
vede pěstitelské pokusy a pozorování pěstitelské pokusy PRO:3  

OV - ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné 
rostliny pokojové rostliny PRO:3  

OV - volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní nářadí a náčiní v pěstitelských činnostech   

OV - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu hygiena a bezpečnost práce, první pomoc PŘI 
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 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Práce s drobným materiálem 

OV - vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy 
na základě své představivosti různé výrobky z daného 
materiálu 

práce s tradičními a netradičními materiály, 
jednoduchý výrobek z textilu   

OV - využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem 
prvky lidových tradic velikonoční a vánoční dekorace   

OV - volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu pomůcky, nástroje a náčiní   

OV - udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc 
při úrazu 

hygiena, bezpečnost práce, zásady první pomoci   

 
 5. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Příprava pokrmů 
bezpečně  obsluhuje základní spotřebiče spotřebiče PŘI-Elektrický obvod 
OV - připraví samostatně jednoduchý pokrm příprava jídla   
OV - dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování stolování   

OV - udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje 
základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 
pomoc i při úrazu v kuchyni 

bezpečná práce PŘI-Lidské tělo 
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 6. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Pěstitelské práce, chovatelství 

OV - volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 
rostlin 

Půda 
Zelenina 
-pěstování zeleniny na malém prostoru (truhlíky) 
-okrasné rostliny 
Péče o zeleň v okolí školy a interiéru školy 
Ovocné rostliny 
Léčivé rostliny 
Koření 

PŘ, VkZ, VkO, FY 
EV-Základní podmínky života, Lidské 
aktivity, Vztah člověka k prostředí 
OSV2-Kooperace, komunikace 

OV - pěstuje a využívá květiny pro výzdobu Péče o zeleň v okolí školy a interiéru školy PŘ, VkZ 
OSV2-Kooperace a komunikace 

OV - používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu Nářadí a pracovní pomůcky   

OV - prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a 
zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

Chov zvířat v domácnosti 
Podmínky chovu 
Bezpečnost chovu 
Kontakt se známými a neznámými zvířaty 

PŘ, VkZ, Z, D 
OSV1-Osobnostní rozvoj 
OSV3-Hodnoty, postoje 
EV-Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
  

OV - dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně 
úrazu způsobeného zvířaty 

Pravidla bezpečnosti 
Zásady hygieny 
První pomoc při úrazu 

VkZ, PŘ  
OSV1-Psychohygiena 
OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Příprava pokrmů 

OV - používá základní kuchyňský inventář a bezpečně 
obsluhuje základní spotřebiče 

Základní vybavení kuchyně 
Hygiena a bezpečnost 
Jednoduché kuchyňské spotřebiče 

F,  D 
OSV 

OV - připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami 
zdravé výživy 

Nákup, trvanlivost a výběr potravin 
Jednoduchý jídelníček 
Studené pokrmy 
Tepelná úprava pokrmů 
Nápoje 

PŘ, 
EV-Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 

OV - dodržuje základní principy stolování, společenského 
chování a obsluhy u stolu ve společnosti 

Stolování (úprava stolu) 
Obsluha a chování u stolu 

 
VkO, VV 
VMEGS-Evropa a svět nás zajímá 
MUV-Lidské vztahy 

OV - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

Zásady hygieny a bezpečnosti práce 
Poskytování první pomoci při úrazech v kuchyni 
Skladování potravin 

PŘ 
OSV1-Psychohygiena 
OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
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 7. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Práce s technickými materiály 

OV - provádí jednoduché práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň 

 
 Jednoduché pracovní postupy (řezání, pilování, 
vrtání, smirkování, nátěr) 

FY, M, PŘ 
OSV1-Seberegulace a sebeorganizace 

OV - řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 

Nářadí a nástroje 
Vlastnosti materiálu, druhy materiálu 

M, FY, PŘ 
EV-Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

y Technologický postup při zhotovení výrobku 
ČJ, M, FY 
OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

OV - užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní 
jednoduchý náčrt výrobku 

Technický výkres 
Návrh jednoduchého výrobku a jeho zhotovení 

M, FY ,VV 
OSV2-Kooperace 
OSV1-Kreativita 

OV - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při 
práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a 
nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 

Zásady bezpečnosti při práci s nářadím 
Hygiena práce 
První pomoc při úrazu v dílnách 

PŘ 
OSV1-Psychohygiena 
OSV3-Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
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 9. ročník 

Očekávané a školní výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

Svět práce 

OV - orientuje se v pracovních činnostech vybraných 
profesí 

Možnosti vzdělávání 
-učební obory a řemesla 
-střední školy 
Požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní 

 
OSV 

OV - posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy 

Rozhodování o profesní orientaci 
-sebepoznávání 
-sebehodnocení 
-tělesný a zdravotní stav 
-vlivy na volbu profesní orientace 

Drobné podnikání 
-způsobilost k podnikání  
-podnikatelský záměr 
-administrativní podmínky 
-finance 
-úvěr 
-daně 
-pojištění 

INF, VkZ 
OSV1-Sebepoznání a sebepojetí 

OV - využije profesní informace a poradenské služby pro 
výběr vhodného vzdělávání 

Vzdělávací nabídky 
Výběr ze vzdělávací nabídky 
Poradenské služby a informace 

ČJ,  
OSV 

OV - prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

Trh práce, způsoby hledání zaměstnání 
Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů 
Výběrová řízení 
Technika jako pracovní prostředek 

ČJ, 
OSV2-Komunikace 
OSV1-Sebepoznání a sebepojetí 
VDO 
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Charakteristika vyučovacího předmětu MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 
 
 Vyučovací předmět Mediální výchova jsme si zvolili jako nový předmět. Název je odvozen z témat, která budou v předmětu vyučována. 
Časová dotace: 9. roč. 1 hodina týdně. 
 Vyučovací předmět Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a 
práce s médii. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince i celé společnosti, na utváření životního 
stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení nabízena médii mají nestejnorodý charakter a jsou vytvářena s různými záměry. Pro uplatnění 
jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, správně vyhodnotit z hlediska záměru jejich vzniku a jejich vztahu k realitě a využít 
podněty přicházející z médií. 
 Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o 
fungování a společenské roli současných médií 
(jejich historie, struktura fungování), jednak získání dovedností podporující poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální 
komunikace. 
 Hlavním cílem Mediální výchovy se tedy stává rozvinutí mediální gramotnosti tak, aby využívání médií byla činnost, kterou má jedinec co 
nejvíc pod vlastní kontrolou a dokáže ji řídit tak, aby mohl mediální nabídky co nejvíce využít. Podstatné je tudíž, aby žák pochopil tyto 
následující principy: 

• Sociální prostředí, v němž se pohybujeme, je neustále zaplňováno mediálními produkty, 
• zprávy nejsou věrným odrazem skutečných událostí, 
• úlohou reklamy je vytvářet iluzi, 
• mediální organizace jsou ekonomické podniky, 
• vývoj mediálních institucí směřuje ke koncentraci vlastnictví a kulturní i ekonomické globalizaci, 
• každý z nás patří do několika publik, 
• média ovlivňují společnost, 
• média představují významné sekundární, zprostředkované poznání 
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Mediální výchova má blízkou vazbu na vzdělávací oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace  vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby, nejrůznějších typů obsahů 

 uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků 
 osvojení základních pravidel veřejné komunikace, dialogu a argumentace 

Informační a komunikační technologie  využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací 
 věcná správnost a přesnost sdělení 
 kritická analýza existujících textů i vlastní produkce 
 utváření návyku ověřovat si co nejdůkladněji veškeré údaje. 

Umění a kultura  vnímání specifické „řeči“ znakových kódů, jež média užívají, a jejich kombinací 
přirozeného jazyka, obrazu a zvuku) 

 získávání schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umělecké i 
běžné mediální produkce 

 
Formy realizace 

a) integrace dílčích témat do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů 
b) projekt či jiná forma specializované výuky (ta je vhodná pro systematizaci poznatků o médiích a mediální komunikaci) 

 
Témata 

1. Média v současné společnosti (1. pololetí 9. roč.) 
2. Mediální praxe (2. pololetí 9. roč.) 

 
Téma Média současné společnosti je zaměřeno na: 

 Získání základní představy o struktuře médií a fungování mediálních institucí 
 Rozvoj reptilní činnosti (kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení) 
 Osvojení představ o roli a možnostech publika a o možných účincích médií. 

 
Téma Mediální praxe navazuje na Média v současné společnosti, je zaměřeno na produktivní činnost – individuální a skupinové vytváření 
sdělení určených nejbližšímu okolí – tvorba školního časopisu ( klasický písemný nebo internetový).Téma je zaměřeno na: 

 osvojení si základních postupů spojených s přípravou mediálních výstupů, 
 rozvíjení předpokladů pro individuální vyjádření vlastních postojů a pocitů,  
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 zprostředkování představy o působení v médiích jako o činnosti vysoce rozvinutou dělbou práce, s přísnou hierarchií odpovědnosti a 
pravomocí a se zřetelně formulovanými nároky, 

 prohlubování poznatků o tom, jak činnost lidí pracujících ve sféře mediální komunikace omezuje či inspiruje okolí. 
 
 Na úrovni vyučovacího předmětu Mediální výchova budou učiteli využívány výchovné a vzdělávací strategie, které směřují k rozvíjení 
klíčových kompetencí žáka: 
 
Kompetence k učení: 
- získává efektivně poznatky z různých zdrojů, (internet, časopisy, rozhovory,…) 
- snaží se při osvojování a vnímání dané slovní zásoby o pochopení slov ve vztazích 
- spojuje motivaci s potřebou naučit se určité výrazy z okruhu médií 
- uvědomuje si důležitost přípravy na práci v týmu 
- plánuje práci,  rozděluje úkoly a přenáší toto do praxe při tvorbě školního časopisu 
- chybu nechápe jako nedostatek, ale jako krok ke zlepšení 
 
Kompetence k řešení problémů: 
- učí se vyjádřit souhlas a nesouhlas s názory druhých při týmové práci 
- řeší úkoly podle zadání 
- uplatňuje intuici, fantazii, improvizaci při řešení problémů 
- ověřuje si teoretické poznatky v praxi a aplikuje je při dalších činnostech 
- zpracovává úkoly (projekty) – plánuje a obhajuje řešení, účastní se týmové práce, prezentuje výsledky vlastní práce 
- pojmenovává, definuje problém, stanovuje postup, jak ho řešit, hledá spolupracovníky, volí nejlepší řešení 
- předvídá 
 
Kompetence komunikativní: 
- formuluje a vyjádří myšlenku, sdělí ji tak, aby spolupracovníci rozuměli 
- rozšiřuje slovní zásobu, vytváří systém 
- nacvičuje strukturu mluvených i písemných projevů (vyprávění, diskuse, dialog, referát,…e-mail, vzkaz, jednoduchá žádost, zpráva, oznámení, 
reklama, fejeton,…) 
- dovede argumentovat, obhájí své stanovisko, umí stručně informovat o určité záležitosti 
- popíše jednoduše a srozumitelně situaci, věci 
- komunikuje s lidmi ve svém okolí 
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- vystupuje sebevědomě při komunikaci, odbourává bariéry 
- rozlišuje soukromý rozhovor a veřejnou komunikaci 
 
Kompetence sociální a personální: 
- uplatňuje individuální schopnosti k získávání a prohlubování vědomostí a dovedností v mediální výchově 
- spolupracuje v týmu, ve dvojicích, skupinách 
- rozlišuje a respektuje role – vedoucí, účastník 
- respektuje jiné názory při týmové práci 
- prezentuje a obhájí vlastní myšlenky při týmové práci 
- sebehodnotí a hodnotí druhé, hodnotí práci skupiny, srovnává, hledá rezervy 
- vyměňuje si zkušenosti 
 
Kompetence občanské: 
- zodpovědně plní zadané úkoly 
- učí se toleranci odlišnosti – rasové, náboženské,… 
- je taktní 
- dodržuje pravidla slušného chování, respektuje pravidla a tradice jiných skupin 
- uvědomuje si tradice české ve srovnání s jinými 
- respektuje individuální zájmy 
- pěstuje vlastnosti jako:  - hrdost a vlastenectví 
 - kulturní chování, oblékání, mluva, zdvořilost 
 - životní prostředí jako téma 
 
Kompetence pracovní: 
- účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích oblastech pro oblast mediální výchovy 
- pracuje se slovníkem cizích slov, odbornou literaturou 
- vyhledává informace, materiály potřebné pro práci v hodinách 
- formuje své pracovní návyky – vedení záznamů ze společných schůzek, portfolio,… 
- pracuje ve dvojici, ve skupině, v týmu, na stanovištích,… 
- pracuje na počítači, s internetem, audiovizuálními pomůckami 
- prezentuje výsledky své práce a práce skupiny 
- organizuje dlouhodobé úkoly, plánuje práci 
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- pro hodnocení vlastní práce i ostatních využívá portfolia 
 
Do vzdělávacího obsahu Mediální výchovy jsou začleněna tato průřezová témata: 
OSV- Osobnostní rozvoj (Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita), Sociální rozvoj, 
Morální rozvoj (Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika) 
VDO (Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování) 
MuV (Lidské vztahy) 
MeV (Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení reality, Stavba mediálních sdělení, Fungování a vliv 
médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu).  
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: 
 

Vyučovací předmět – Mediální výchova 
Vzdělávací obor – Mediální výchova  

 
 9. ročník 

Očekávané a dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

OV-zvládne kritické čtení, vnímá mediální sdělení  
DV- umí kriticky přistupovat ke zpravodajství a reklamě 
DV- rozlišuje zábavní prvky ve sdělení od informativních a 
společensky významných 

Média v současné společnosti-rozvoj mediálního 
průmyslu: zpracování jednoduché mediální mapy 
města Havířov či okresu s vyznačenými médii, jež 
jsou v této oblasti dostupná. 
Co ovlivňuje činnost médií: zákon regulace, 
nezávislost a cenzura, osobní vazby, inzerenti, 
veřejný zájem, mediální kritika a výchova - příprava 
registrace listu. 

MeV–Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení, Vnímání autora mediálních 
sdělení 
VDO–Občanská společnost a škola, 
Občan, občanská společnost a stát  
OSV3-etické kodexy-profesně vhodné 
chování médií  
Z-práce s mapou 

OV- interpretuje vztahy mediálních sdělení a reality   
DV-chápe rozdíl mezi reklamou a zprávou, mezi"faktickým" 
a "fiktivním" obsahem 

Co to je zpráva: zpravodajské hodnoty-konstrukce 
zpráv-stereotypy. 
Co to je reklama: základní principy fungování 
reklamy - ekonomické důsledky reklamy - vliv reklamy 
na jednotlivce 

MeV–Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení, Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality, Vnímání autora 
mediálních sdělení, Fungování a vliv médií 
ve společnosti 
OSV2-rozvíjí dovednosti dobré 
komunikace, mezilidské vztahy a sociální 
role 
ČJ-zpráva, slogan 

OV-zná kritéria pro stavbu a uspořádání mediálních sdělení                              
DV-dbá na pravidelnost v uspořádání mediovaném sdělení 
DV-umí sestavit příspěvky podle stanovených kritérií 
DV-zná pozitivní principy (význam a užitečnost) 
DV-zná zezábavňující principy (negativita, blízkost, 
jednoduchost, přítomnost) 

Co to je zábava: svět televizní zábavy(soutěže, 
seriály) - časopisy pro mládež - rozbor obálek těchto 
časopisů 

MeV–Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení, Vnímání autora mediálních 
sdělení, Fungování a vliv médií ve 
společnosti 
VV-výtvarné pojetí (vnímání specifické řeči 
znakových kódů a jejich 
kombinací.jazyka,obrazu, zvuku 
ČaSP(D)-historická období 
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pokračování: 9. ročník 

Očekávané a dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

OV-dokáže vnímat autora mediálních sdělení 
DV-identifikuje postoje a názory autora v mediovaném 
sdělení 

Co to je publikum: hledání motivů pro zařazení do 
určitého publika."Mediální profil" rodiny ( co kdo čte, 
poslouchá a sleduje) 

MeV–Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

OV-má přehled o fungování a vlivu médií ve společnosti  
DV- zná roli médií v každodenním životě, používá slovník 
cizích slov, vyhledá informaci nebo význam slov ve 
vhodném výkladovém slovníku 

Jaký mají média vliv: kdo se snaží řídit vliv médií a 
proč (vytváření image) - sledování celebrit, rozbor 
toho, co se příjemci o dotyčné osobě dozvídají, 
konkrétní obsahy (např. násilné scény ve filmu) a 
jejich předpokládaný vliv - společné sledování a 
rozbor akčního filmu, návrh na kritéria zařazení 
"hvězdičky" do televizního vysílání. 

MeV–Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení, Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality, Vnímání autora 
mediálních sdělení, Fungování a vliv médií 
ve společnosti  
OSV2-Mezilidské vztahy,  
OSV3-morální hodnota postoje jednotlivců, 
historické souvislosti 

OV- aktivně se zapojí do tvorby mediálního sdělení, osvojí 
si základní postupy spojené s přípravou mediálních výstupů 
(reklama, školní časopis) 
DV-umí vybrat a kombinovat výrazové prostředky pro 
vytvoření věcně správného a komunikačně vhodného 
sdělení   
DV-vyžádá si jednoduché informace, tyto shrnuje a 
zaznamenává, třídí 
DV-rozlišuje pojem podstatné a okrajové informace 
DV-sestaví jednoduché písemné mediální sdělení pro 
školní časopis týkající se situací souvisejících s životem 
třídy, školy, obce 
DV-vyvodí závěr sdělení 
DV-pracuje s osnovou, na základě osnovy sestaví text 

Další zvyšování mediální gramotnosti - možnost 
osobního rozvoje: 1. Společný projekt mediální 
kampaně (např. na podporu nějaké veřejně 
prospěšné stavby v obci). - ustavení pracovních 
skupin - režim a zásady skupinové práce - přidělení 
jednotlivých zodpovědností, rozdělení úkolů, 
stanovení časového harmonogramu -zvládnutí 
technických prostředků ) diktafon,...,umístění textu na 
stránku) - vyhodnocování výsledků 

VDO–Občanská společnost a škola, 
Občan, občanská společnost a stát  
MeV–Stavba mediálních sdělení, Tvorba 
mediálního sdělení, Práce v realizačním 
týmu 
OSV1-Sebepoznání a sebepojetí(vede k 
porozumění sobě samému a druhým) 
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pokračování:  9. ročník 

Očekávané a dílčí výstupy Učivo 
Mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata 

OV-v rámci práce realizačního týmu umí stanovit si cíle, 
časový harmonogram a delegovat úkoly a zodpovědnost 
DV-komunikuje a spolupracuje v týmu redakce školního 
časopisu 
DV- sestavuje časový harmonogram a deleguje úkoly a 
zodpovědnost 
DV-stanovuje si cíle 

Další zvyšování mediální gramotnosti - možnost 
osobního rozvoje: 2. Školní časopis -Fáze 
přípravy: ustavení redakce a rozdělení rubrik, režim 
a zásady redakční práce, zvládnutí technických 
prostředků, vyjasnění vztahů s vydavatelem(vedením 
školy),příprava "nultého“ čísla  
Fáze rutinního vydávání: režim porad a uzávěrek, 
redakční úpravy textů, služby při sestavování čísla, 
vyhodnocování výsledku, práce se čtenáři 

MeV–Stavba mediálních sdělení, Tvorba 
mediálního sdělení, Práce v realizačním 
týmu  
OSV2-rozvíjí základní dovednosti dobré 
komunikace, dialogu a argumentace, učí 
se toleranci a naslouchání druhému, 
respektování názoru spolupracovníka 
VDO–Občanská společnost a škola, 
Občan, občanská společnost a stát, 
Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování  

OV-pochopí nutnost koordinace a aktivního přístupu v 
prostředí rozvinuté dělby práce 
DV- dbá na pravidelnost mediální produkce 

Společné pro oba týmy 1. a 2.: v průběhu této 
praktické části vzdělávání práce s anketou , 
dotazníkem aj. (otázky si vytvářejí sami), následné 
rozebírání vlastní činnosti, vyhodnocování kladů i 
záporů - vede k reflexi zkušeností s chodem redakce, 
s vydavatelem (obcí, vedením školy), s okolním 
světem 

VDO–Občanská společnost a škola, 
Občan, občanská společnost a stát, 
Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování  
MeV–Práce v realizačním týmu 
INF-využívání tištěných (digitálních 
dokumentů) jako zdroje informací a 
následného využití při zpracování vlastního 
mediálního produktu 

 
Pozn. Očekávané výstupy (OV) byly vybrány ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie (Vyhledávání informací a komunikace) 

a doplněny o dílčí výstupy (DV). 
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6. Volitelné předměty 
 
Cvičení z matematiky: 
 
Časová dotace: 6. roč. 1 hodina týdně. 
 Volitelný předmět CVM navazuje svým obsahem na vyučovací předmět Matematika v 6. roč. Předmět je vyučován v kmenových třídách. 
Do výuky v tomto předmětu je zařazováno rozšiřující učivo odpovídající předpokladům žáků, nadání, zájmu a ochotě na sobě pracovat. 
Upřednostňován je odhad, úsudek, rozvíjení logického myšlení, praktické úlohy spojené s řešením životních situací. 
Tím jsou dány i metody práce zaměřené především na samostatnou práci žáků, na problémové úlohy, soutěže, sebekontrolu. 
 
 

Laboratorní techniky: 
 
Praktika ze zeměpisu: 
 
Časová dotace: 7. roč. 2 hodiny týdně. 
 Výuka PRZ rozvíjí a upevňuje především praktické dovednosti žáků z oblasti geografických disciplín. Výuka probíhá střídavě v učebně 
přírodopisu a v počítačové učebně, na školním dvoře a v okolí školy. 
 Mezi hlavní náplně PRZ patří orientace v krajině a základy topografie, činnosti s mapami a busolou, azimut a praktická topografie při 
pohybu v terénu, zásady pobytu a pohybu v přírodě, činnosti s atlasem a jízdními řády, geografické aplikace v podmínkách místní krajiny a 
místní oblasti, zeměpis cestovního ruchu, socioekonomický zeměpis, ochrana přírody atd. Podle potřeby jsou zařazována aktuální témata a 
aktivity rozvíjející právě probíraná učiva v Zeměpise. Žáci vypracovávají několik projektů, mnohdy soutěžních. Účastní se internetových soutěží 
jako Eurorebus. Vědomosti získané v rámci tohoto vzdělávacího předmětu mají především ambice být v přímém vztahu k reálnému životu. 
Vyučovací činnosti jsou směřovány k podněcování zájmu o aktuální dění ve světě, k poukazování na jeho různorodost a k získávání pozitivního 
vztahu k přírodě a všemu živému. 
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Praktika z přírodopisu, z fyziky: 
 
Časová dotace: Praktika z přírodopisu fyziky – 7. roč. 2 hodiny týdně,  
 Tyto volitelné předměty navazují na experimentální činnosti v přírodovědných předmětech – fyzika, přírodopis. 
Cílem výuky je přiblížení základních přírodních zákonitostí pomocí jednoduchých experimentů. Činnost žáků je zaměřena na využívání 
vhodných pracovních postupů, přístrojů, zařízení a pomůcek pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů. 
 Žáci se učí zpracovávat protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce, formulovat závěry, k nimž dospěli, vyhledávat 
v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež jim co nejlépe pomohou provést danou experimentální práci. 
 
 
Užité výtvarné činnosti: 
 
Časová dotace:7. roč. 2 hodiny týdně. 
 Výuka volitelného předmětu UVČ probíhá v učebně, která byla k tomuto účelu zřízena. Dovednosti a schopnosti, které si žáci osvojují při 
výuce, podporují celkový rozvoj jejich osobnosti. Rozvíjejí svou fantazii, radost z tvořivé činnosti, estetické cítění a manuální zručnost. V tomto 
předmětu žáci často pracují s materiálem, který vyžaduje delší dobu zpracování. Pracují často ve dvojicích a skupinkách podle vlastního výběru a 
podle tématu. Často zpracovávají námět na větší ploše, což vyžaduje týmovou práci. Tím se žáci učí vzájemné komunikaci a spolupráci. Jejich 
výrobky jsou obvykle umisťovány na chodbách naší školy. 
 Do UVČ mají přístup také nadané děti z prvního stupně, které projevují zvýšený zájem o výtvarnou činnost. S jednotlivci i se skupinkami 
se obvykle pracuje idividuálně. 
 
 
 Sportovní hry: 
 
Časová dotace: Sportovní hry – 7. roč. 2 hodiny týdně. 
 Volitelný předmět SH je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. V tomto předmětu je žák veden k rozvoji kladného vztahu ke sportu a 
k pohybu. Žák rozvíjí vlastní pohybové možnosti a zájmy. Žák postupuje od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a výběrové. Důraz je 
kladen na rozvoj pohybového nadání, které vyžaduje diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků.  
 Ve Sportovních hrách žáci rozvíjejí své individuální schopnosti v atletice, míčových sportech (košíková, házená, fotbal, odbíjená, florbal). 
Žáci navštěvují krytý plavecký bazén v Havířově, kde se věnují rozvoji svých plaveckých schopností a rozvíjejí jednotlivé plavecké techniky. 
Připravují se a podílejí se na organizaci menších sportovních turnajů školního a oblastního významu. Žáci rozvíjejí kladný vztah k přírodě, 
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prostřednictvím turistických akcí. Poznávají okolí obce při cykloturistických výjezdech, kde uplatňují pravidla bezpečnosti silničního provozu a 
seznamují se s místními cyklistickými stezkami. V závislosti na místních sněhových podmínkách jsou využívány okolní běžecké trati v průběhu 
zimních měsíců. Důraz je také kladen na správný způsob odpočinku a relaxace, kdy žáci navštěvují místní finskou a parní saunu.  
 Výuka probíhá v prostorách školní tělocvičny, na víceúčelovém atletickém hřišti a na krytém plaveckém bazénu v Havířově. Při 
turistických a cykloturistických akcích žáci vyjíždějí do okolí obce a nedalekého pohoří Moravskoslezských Beskyd.  
 Ve výuce se využívají doplňkové materiály v podobě časopisů, doplňujících materiálů, video pořadů určených k seznámení s jednotlivými 
sportovními disciplínami.  
 Ve výuce se využívá různých forem a metod učení. V individuálních disciplínách je kladen důraz na rozvoj schopností jednotlivce. 
V kolektivních hrách a sportech je důraz kladen na rozvoj kooperace ve skupinách nebo ve dvojicích žáků. 
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7. Hodnocení žáků 
 
Zásady klasifikačního řádu vycházejí ze zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon), vyhl. MŠMT ČR 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání). 
 
 
Pravidla pro hodnocení žáků: 
 
1.  Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: 

- zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, 
- zásady a pravidla pro sebehodnocení, 
- stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií, 
- způsob získávání podkladů pro hodnocení, 
- podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, 
- způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 
• Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: 
- jednoznačné, 
- srozumitelné, 
- věcné, 
- všestranné. 

 
• Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů 

školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 
 

• Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 
a) 1 – velmi dobré 
b) 2 – uspokojivé 
c) 3 – neuspokojivé 

 
• Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se 

v případě použití klasifikace hodnotí v průběhu školního roku a na vysvědčení stupni prospěchu: 
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a) 1 – výborný 
b) 2 -  chvalitebný 
c) 3 – dobrý 
d) 4 – dostatečný 
e) 5 – nedostatečný 

 
• Výsledky jsou hodnoceny vzhledem k očekávaným výstupům dle učebních osnov jednotlivých předmětů, k vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání. 
 
 
A. ve vyučovacích předmětech s převahou naukového zaměření: 
Stupeň 1 (výborný) 
 Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky a správně. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, 
definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. 
Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuse. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit 
problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi 
přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.  
Stupeň 2 (chvalitebný) 
 Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. 
Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími 
chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuse. Je schopen s menší pomocí studovat 
vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, 
jeho působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 
Stupeň 3 (dobrý) 
 Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyby. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů 
učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími 
chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 
korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé., v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do diskuse. Je schopen 
studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší 
míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 
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Stupeň 4 (dostatečný) 
 U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů 
je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má 
vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuse. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při 
samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení zde není příliš 
přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy. 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
 U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí 
nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky 
z různých vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, 
přesnosti i výstižnosti, nezapojuje se do diskuse. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, 
nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních 
členů není schopen. 
 
B. ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 
Stupeň 1 (výborný) 
 Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy 
používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, 
dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň. 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
 Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně 
materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a 
návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný. 
Stupeň 3 (dobrý) 
 Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním i kolektivním projevu. 
Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy. 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 aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 
Stupeň 4 (dostatečný) 
 Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení 
většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje 
velmi malý zájem a snahu. 
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Stupeň 5 (nedostatečný) 
 Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy 
bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. 
Neprojevuje zájem o práci. 
 
Hodnocení a klasifikace žáků se spec. vzdělávacími potřebami 
 
A. ve vyučovacích předmětech s převahou naukového zaměření 
Stupeň 1 (výborný) 

- ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky  
- myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně 
- je schopen samostatné studovat vhodné texty 
- pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné 
- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 
- vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně 
- umí a používá kompenzační pomůcky 
- pracuje spolehlivě s upraveným textem 
- po zadání práce pracuje samostatně 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
- v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 
- myslí logicky správně 
- je schopen s menší pomoci samostatně studovat vhodné texty 
- pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné 
- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 
- vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně 
- umí a dovede použít kompenzační pomůcky 
- pracuje spolehlivě s upraveným textem 
- po zadání práce učitelem pracuje s jistotou 

Stupeň 3 (dobrý) 
- má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků 
- myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby 
- je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele 
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- pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné 
- je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele 
- vyjadřuje se obtížně a nepřesně 
- dovede použít kompenzační pomůcky návodem učitele 
- pracuje spolehlivě s upraveným textem 
- nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat 

Stupeň 4 (dostatečný) 
- má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků 
- v myšlení se vyskytují závažné chyby 
- je nesamostatný v práci s vhodnými texty 
- práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné 
- málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 
- jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 
- kompenzační pomůcky využívá s návodem učitele obtížně a s chybami 
- má velké obtíže při práci s upraveným textem 
- závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
- požadované poznatky si neosvojil 
- samostatnost v myšlení neprojevuje 
- je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele 
- žák nepracuje pro tým 
- správného sebehodnocení a hodnocení ostatních žáků není schopen 
- jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti výstižnosti 
- kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele 
- s upraveným textem nedovede pracovat 
- chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele 

 
B. ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení 
Stupeň 1 (výborný) 

- v činnostech je velmi aktivní, se zájmen o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 
- pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí 
- jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný 
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- osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě 
Stupeň 2 (chvalitebný) 

- v činnostech je aktivní, převážně samostatný 
- úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady 
- projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky 
- osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 

Stupeň 3 (dobrý) 
- v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas je i pasivní 
- nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním i kolektivním projevu 
- jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb 
- jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele 
- nemá aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 

Stupeň 4 (dostatečný) 
- v činnostech je málo tvořivý, často pasivní 
- rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé 
- úkoly řeší s častými chybami 
- dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele 
- projevuje velmi malý zájem a snahu 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
- v činnostech je skoro vždy pasivní 
- rozvoj schopností je neuspokojivý 
- jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu 
- minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat 
- neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje 

 
2.  Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm. Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro 
zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení.  
     Na žádost zákonných zástupců žáků nebo doporučení příslušné PPP nebo SPC může být u žáků se specifickými poruchami učení a chování 
 nebo se zdravotním postižením rozhodnuto o vyjádření hodnocení žáka i slovním hodnocením nebo kombinací obou způsobů.  
     Předměty speciálně pedagogické péče se hodnotí slovně.  
 
3.  Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 



 289

a) prospěl/a/ s vyznamenáním, 
(prospěl/a/ s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, 
průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno jako velmi dobré) 
 

b) prospěl/a/, 
(prospěl/a/, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný) 
 

c) neprospěl/a/. 
(neprospěl/a/. je-li v některém z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný) 
 
4.  Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

a)  1 – velmi dobré 
b)  2 – uspokojivé 
c)  3 - neuspokojivé 

 
5.  Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

a) pracoval/a/ úspěšně 
b) pracoval/a/ 
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Výchovná opatření 
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a dále kázeňská opatření. 
 
1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby udělit žákovi po projednání v pedagogické radě 
pochvalu. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi udělit po projednání 
s ředitelem školy pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 
 
2.  Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: 

a) napomenutí třídního učitele. 
b) důtku třídního učitele, 
c) důtku ředitele školy. 

 
3. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání 
v pedagogické radě. 
 
4. Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí udělení pochvaly  nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem 
žákovi a jeho zákonnému zástupci (zvláštním tiskopisem) v termínu určeném pedagogickou radou. 
 
5. Udělení pochvaly a uložení kázeňského opatření se zaznamená do dokumentace školy v termínu určeném pedagogickou radou. 
 
Komisionální přezkoušení 
 
1.  Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode 
dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o 
komisionální přezkoušení žáka. To se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 
 
2.  Komisi jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
 
3.  Komise je tříčlenná a tvoří ji předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, dále zkoušející učitel, jímž je vyučující daného 
předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen a přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu. 
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek 
přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle §15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle §15 odst.3. Ředitel školy sdělí výsledek 
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přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka.  V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí 
se žákovi vydá nové vysvědčení. 
Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním a vyjádří se stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek prokazatelným způsobem žákovi 
a zákonnému zástupci žáka. 
 
4.  O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
 
5.  Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. 
 
6.  Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
 
Opravná zkouška 
 
1.  Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli 
nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 
 
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni 
skládat pouze jednu opravnou zkoušku.Opravné zkoušky jsou komisionální. 
 
3.  Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy. Pro složení komise a její činnost platí obdobně ustanovení jako v případě 
komisionálního přezkoušení. 
 
4.  Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy 
žákovi stanovit náhradní termín této zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího 
vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 
 
Dodatečná zkouška 
 
1.  Žák, který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy, 
tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce 
klasifikačního období za druhé pololetí. 
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2.  Žák, který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy, 
tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna příslušného školního roku, nejpozději do 15. října téhož kalendářního roku. Do té doby žák 
navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník. 
 
3.  Žák, který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu 
vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu. 
 
Postup do dalšího ročníku 
 
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem 
s výjimkou předmětu výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem 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 žák druhého stupně základní školy, 
který již v rámci druhého stupně opakovat ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 
 

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 
 
Podklady získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 
soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), 
- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 
- analýzou výsledků činnosti žáka 
- konzultacemi s učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka 

s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami 
- rozhovory s žákem a zákonnými zástupci žáka 

 
a) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. Při 

ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek okamžitě, výsledky hodnocení písemných prací pak nejpozději do 14 dnů. 
b) Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. 
c) Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy. Žáky nezkoušíme individuálně v kabinetech a po vyučování. Výjimka je možná 

jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen psychologem. 
d) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok. 
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e) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové 
klasifikace i způsob získání známek. 

f) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a dosažené učební 
výsledky. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka musí odpovídat 
známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům. 

g) Případné zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v pedagogické radě. 
h) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové 

klasifikace do katalogového listu žáka. 
i) Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a jednotliví učitelé na třídních schůzkách a dnech otevřených 

dveří – čtvrtletně. Třídní schůzky se může zúčastnit i žák. 
j) Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školu v určený termín, poskytnou vyučující informace prostřednictvím zápisu v ŽK anebo 

individuální konzultací, pokud o ni rodiče požádají. Údaje o klasifikaci a hodnocení žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoliv 
veřejně.  

k) V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující daného předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem 
(zvláštní tiskopis). 

l) Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uchovávají po celý školní rok. 
Čtvrtletní a pololetní prověrky, slohové práce, kontrolní diktáty ukládejte po celou dobu docházky žáka na daném stupni. Čtvrtletní a 
pololetní prověrky z jednotlivých předmětů a slohové práce odevzdejte vždy na konci školního roku do spisovny. 

m) Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům. 
n) Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména 
- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden  
- možnost doučení učiva je dána v délce doby absence po dohodě s žákem 
- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co žák umí 
- učitel klasifikuje jen probrané učivo 
- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva 
- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva 

 
Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením pedagogicko – psychologických vyšetření, 
které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv třídních 
učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě. 
Dle pokynů výchovného poradce zpracují jednotliví vyučující pro žáky se specifickou poruchou učení individuální vzdělávací plány. Těmto 
žákům je nutno věnovat po celý školní rok speciální pozornost a péči. 
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8. Přílohy 
 
Autoevaluace školy její evaluační činnost: 
 

1. Oblasti autoevaluace 
 

Pro autoevaluaci činnosti si škola stanovuje oblasti, v nichž bude autoevaluaci provádět: 
• podmínky ke vzdělávání,  
• průběh vzdělávání,  
• kultura školy,   
• řízení školy,  
• výsledky vzdělávání,  
• výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům  
• + (školní vzdělávací program). 

 
2. Cíle a kritéria autoevaluace 
 

 Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. 
Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle. 

 
 

3.Nástroje autoevaluace 
 

Škola vymezí nástroje, které bude při autoevaluaci používat (dotazníky, rozhovory, diskuse, žák. práce apod. ) 
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AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 
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Soulad se Školním vzdělávacím 
programem „S přírodou 
k moudrosti“ 

Hodnocení hodin, znalostí a dovedností 
žáků, aktivita, písemné práce, vztahy 
ve škole, úroveň pedagogického sboru 
a jeho složení, plnění tematických 
plánů, organizace školy, přístup 
k žákům se SPU, personalistika, 
kultura, klima, uplatnění žáků, 
dokumentace 
 
Rozbory výkazů, smlouvy, 
personalistika, plnění rozpočtů a 
závazných ukazatelů 

Česká školní inspekce – zpráva ČŠI 
a) komplexní 
b) orientační 

 
Hodnocení zřizovatelem 
 
 
 
Střednědobý výhled personálního obsazení (5 let) 
 
 
 
 
Externí audit – nezávislý auditor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
každoročně 

Úroveň pedagogického a 
výchovného procesu, plnění cílů 
vzdělávacích programů 
Personální obsazení 
Management 
 
Hospodaření 

Odborné oblasti-revize 
Kontroly BOZP, PO apod. 

Technický stav, předpisy, dokumentace Revizní zprávy odborných firem a kontrolorů revize dle plánů  

Hodnocení úrovně práce ředitele 
školy 

Výsledky práce v průběhu působení, 
druh vyžádaných podkladů 

Hodnocení zřizovatelem – Radou obce vyžádané 
podklady 

 
Úroveň vědomostí a dovedností 

Výsledky testů Vědomostní a dovednostní testy v 5. a 9. ročníku 
NIQES, v 8. ročníku dle zájmu žáků SCIO, 
Informační gramotnost s GEPARDEM pro 5. a 9 
ročník 
 

každoročně 
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CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST 

Sponzoring  Získání prostředků od sponzorů 
Úspěšnost dotací, grantů 

Vedení přehledů  

P - R Školní časopis Školáček, články 
v regionálním tisku – četnost, případně 
regionální televize 

Přehled jednotlivých čísel časopisu, o článcích 
v tisku, případně o relacích v televizi – výroční 
zpráva 

 
každoročně 

Demografický vývoj, zájem o školu Žáci nastupující do 1. ročníku, 
naplněnost školní družiny 

Dotazník pro rodiče, letáčky, akce ŠD 
„Předškoláček“ 

květen 

Zhodnocení práce školy ve školním roce, plnění 
cílů vzdělávacího programu 

a) úroveň pedagogického procesu – 
jednotlivé části výroční zprávy 

a) Výroční zpráva o výsledcích pedagogického 
působení 
 

každoročně 
 

 b) hospodaření – čerpání rozpočtu, 
doplňková činnost, hlavní činnost 

b) Výroční zpráva ekonomická každoročně 

Úroveň pedagogického procesu a práce 
jednotlivých pracovníků 

Průběh pedagogického procesu, 
příprava na výuku, úroveň písemných 
prací,  
 
 
 
 
výsledky v soutěžích, 
vzdělávání,  
tematické plány,  
úroveň vedení dokumentace, aktivita a 
iniciativa práce pro školu 

Hospitace,  pohospitační pohovor 
Kontroly testů, sešitů 
 
 
 
 
 
Vedení přehledů o soutěžích 
Vedení přehledu o DVPP 
Kontrola 
Kontroly dokumentace 
 

2x ročně 
1x ročně 
(dle plánů 
kontrolní a 
hospitační 
činnosti) 
 
 
průběžně 
průběžně 
při hospitacích 
dle plánu kontrol 
 
 
 



 297

pokračování    
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E
 

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST 
Úspěšnost absolventů Zhodnocení relativního úspěchu ve 

vztahu ke kritičnosti volby 
Vedení přehledů, zpráva výchovné poradkyně každoročně 

závěr šk. roku 
 

Úroveň vědomostí a dovedností, výstupů Výsledky srovnávacích testů Vědomostní a dovednostní testy NIQES každoročně 
Výchovné problémy Neomluvená absence Vedení přehledů – třídní učitel a výchovná 

poradkyně 
každoročně 
průběžně 

 Šikana - prevence Vedení přehledů – metodik primární prevence 
třídní učitel 

aktuálně dle 
situace 

 Monitoring - drogy Dotazník aktuálně dle 
situace 

Úspěšnost jednotlivých akcí Stupeň hodnocení jednotlivými 
pedagogy 

Slovní zhodnocení jednotlivými pedagogy, 
doporučení, nedoporučení opakovat 

po ukončení akce 
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PLÁN EVALUACE A AUTOEVALUACE UČITELE 
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CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST 

Kvalita vyučovacího procesu Viz záznam z hospitací vedení školy, 
výsledky ČŠI 

Hospitace + pohospitační rozhovor 2x ročně 

Kázeň žáků Pozorování (vedení školy, vzájemné hospitace) průběžně 
Vztah učitel x žák Pozorování průběžně 
Spolupráce s žákovskou samosprávou  Jednání žák. samospráva, (účast, plnění úkolů) průběžně 
Spolupráce se SRPD – radou rodičů, 
spolupráce se Školskou radou 

Zápisy z rady rodičů, třídních schůzek, zápisy 
z jednání Školské rady 

průběžně 

Úroveň písemných prací Kontrola 2x ročně 
Úroveň zpracování tematických plánů Kontrola 1x ročně 
Plnění tematických plánů Vedení přehledů, práce s plány, doplňky aj. u pohospit. 

rozhovorů 
Integrovaní žáci Kontrola individuálních plánů 1x ročně 

Rozvoj osobnosti, studium Výběr školení Přehledy, záznamy 1x ročně 
 Dlouhodobé studium Přehledy, záznamy 1x ročně 
Vedení pedagogické 
dokumentace 

 Kontrola TK, TV, KL a ŽK průběžně dle 
plánu kontrol 

Komplexní hodnocení 
pedagogického pracovníka, 
osobní ohodnocení 

Všechny předchozí indikátory, 
výsledky ČŠI,  

Předchozí záznamy, pohovor 1x ročně 

A
U

T
O

E
V

A
L

U
A

C
E

 -
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Výsledek pedagogického 
působení (okamžitý) 
 

Jak žáci rozumí x nerozumí 
Proč jsme nestihli 
Co se líbilo x nelíbilo 

Diskuse s žáky 
Pohovor s žáky 

průběžně v hodině 

 Schopnost aplikovat učivo Učivo, písemné práce, opakovací prověrky dle 
výběru 

průběžně, 
kontrolní dle 
tematických plánů 

Kvalita vyučovacího procesu Metody, vystupování, řečové 
schopnosti,… 

Vzájemné hospitace, rozbor hodiny dle uvážení 

Komplexní osobní růst Studium, příspěvky do odborného 
tisku, osvědčení, úspěchy v soutěžích, 
projektové dny apod. 

 průběžně 
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Tabulace učebního plánu pro žáky s lehkým mentálním postižením:                                   
 
Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 

1.- 5. ročník 6.- 9. ročník 

1. 2. 3. 4. 5. celkem 6. 7. 8. 9. celkem 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 8+1 8+1 6+1 5+1 6 33+4 4 5 5 5 19 

Cizí jazyk - - 0+1 0+1 0+1 0+3 1 1 1 1+2 4+2 
Další cizí jazyk - - - - - - - - 0 0 0 

Matematika a její aplikace 4 4 5 5 4 22 5 5 5 5 20 
Informační a komunikační technologie - - - 1 1 2 2 2 - - 4 
Člověk a jeho svět 2 2 2 3 3 12 - - - - - 
Člověk a společnost Dějepis - - - - - - 2 1+1 1+1 1+1 5+3 

Výchova k občanství - - - - - - 1 1 1 - 3 
Člověk a příroda Fyzika - - - - - - 1 1 1 1 4 

Chemie - - - - - - - - 1 0 1 
Přírodopis - - - - - - 1 1 1+1 1 4+1 
Zeměpis - - - - - - 1 1 1+1 1 4+1 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1+1 4+1 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví - - - - - - 1 - - 1 2 
Tělesná výchova 2 2 3 4 4 15 3+1 3+1 3+1 3 12+3 

Člověk a svět práce 1+1 2+1 5 3 4 15+2 5 5 5 5 20 
Mediální výchova - - - - - - - - - 0+1 0+1 
Volitelné předměty - - - - - - 0 0 - - 0 
Celková časová dotace 19+2 

21 
20+2 

22 
23+2 

25 
23+2 

25 
24+1 

25 
109+9 

118 
29+1 

30 
28+2 

30 
27+4 

31 
26+5 

31 
110+12 

122 
 
 
 
Individuální plány žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 


