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1. Identifikační údaje 

 
1. 1  Údaje o škole 
 
Škola:   Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 
                                     
Adresa :   Hradec Králové, Pešinova 146, PSČ 500 08 
Ředitel školy :  Mgr. Petr Cvrček 
Telefon :   495 264 360 
E-mail :   zsnhk@zsnovyhk.cz 
Web:   www.zsnovyhk.cz 
IČO :    69 17 24 80 
 
Identifikátor za řízení :   600 088 847 
IZO :   Základní škola   102 066 809 
          Školní družina   117 100 196 
          Mateřská škola  107 581 019 
 Školní jídelna   102 778 493 
 Školní jídelna – výdejna 102 778 931 
 
Koordinátor:   Mgr. Jolana Lehká 
E-mail :   lehka@zsnovyhk.cz 
 
Od  1. ledna 2003 je součástí školy Mateřská škola Na Biřičce, Na Biřičce 1263, Hradec Králové, 500 08, pracuje podle samostatného vzdělávacího 
programu „Kamarádi přírody“ zaměřeného na environmentální výchovu. 
 
1. 2  Zřizovatel školy 
 
Magistrát města Hradec Králové, třída Československé armády  408 
502 10 Hradec Králové 
telefon : 495 707 111  
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1. 3  Organizační schéma školy 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPODÁŘKA 
2. stupeň řízení 

ŘEDITEL ŠKOLY 
statutární orgán 

3. stupeň řízení 

VEDOUCÍ ŠJ 
1. stupeň řízení 

VEDOUCÍ KUCHAŘKA 
0. stupeň řízení 

KUCHAŘKY UKLIZEČKY UKLIZEČKY 
 

ŠKOLNÍK 
1. stupeň řízení 

 

ZÁSTUPCE ŘŠ 
zástupce statutárního orgánu 

2. stupeň řízení 

VEDOUCÍ ŠD 
1. stupeň řízení 

 

ZÁSTUPCE ŘŠ pro MŠ 
1. stupeň řízení 

 

VYCHOVATELKY 

UČITELÉ I. ST. 

UČITELÉ II. ST. POMOCNÁ 
KUCHAŘKA 

UKLIZEČKA 

UČITELKY MŠ ŠKOLNICE 

PROVOZNÍ ČÁST + ŠJ PEDAGOGICKÁ ČÁST + MŠ 
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2. Charakteristika školy  

 

 
2.1 Úplnost a velikost školy 
 Základní škola a Mateřská škola,Nový Hradec Králové, Pešinova 146 je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky a mateřskou 
školou. Na prvním i druhém stupni  je v každém ročníku po jedné třídě. Pokud počet žáků přesáhne 30, je možné v závislosti na ekonomických 
ukazatelích třídu rozdělit. Kapacita školy je 330 žáků. Součástí školy je školní družina, mateřská škola a vlastní školní kuchyně a jídelna. 
V školní družině jsou tři oddělení s kapacitou 75 žáků. V mateřské škole jsou dvě oddělení a její kapacita je 56 dětí. 
 
  
2.2 Areál školy, materiální vybavení 

Základní škola sídlí ve třech budovách v Pešinově ulici č.p. 144, 145 a 146, které tvoří jeden celek. K dispozici má celkem 10 kmenových 
učeben, z nichž některé jsou poloodborné (Ma, Vv, D, Př), 1 dílnu, 1 cvičnou kuchyň, učebnu F – Ch, hernu cizích jazyků, multimediální učebnu 
informatiky, učebnu informatiky pro výuku žáků s vývojovými poruchami učení a tělocvičnu. Mimo to má škola 5 kabinetů, sborovnu, ředitelnu, 
kancelář hospodářky školy. V provozu je školní hřiště s umělým povrchem, které slouží nejenom pro výuku tělesné výchovy, ale v odpoledních 
hodinách  a o sobotách a nedělích také pro veřejnost a mládež. Provoz školního hřiště pro veřejnost je  hrazen z finančních prostředků v rámci 
Programu prevence kriminality. V areálu školy je školní okrasná soutěžní zahrada se vzácnými druhy růží a rododendronů a prostorný odpočinkový 
dvůr. Ke zkvalitnění celkového prostředí školy přispěla také komplexní rekonstrukce veškerých sociálních zařízení a vybudování nových šaten, ve 
kterých má každý žák školy od 4. ročníku svoji vlastní skříňku. V rámci úspor energie byla provedena výměna oken a vstupních dveří ve všech 
budovách školy.  

Škola je vybavena počítači propojených v síti a připojených na internet. Pro žáky slouží počítačová učebna s 15 notebooky a multimediální 
učebna s 30 žákovskými počítači. Žáci mají k dispozici i 30 tabletů. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo dotykovými panely. 
V každé třídě a kabinetu je počítač  pro učitele. 

    
Mateřská škola má samostatnou budovu Na Biřičce čp. 1263. Jsou zde dvě herny, výdejna školní kuchyně, jídelna, kancelář zástupkyně 

ředitele. Na školní zahrada je vybavena pískovištěm,herními prvky a dřevěným domkem. Je zde pavilon pro uskladnění školního mobiliáře. I zde 
mají vychovatelky možnost pracovat s interaktivní tabulí. 
 

Školní družina má samostatnou budovu v  Prašingerově ulici čp. 96. Jsou zde tři herny a keramická dílna s keramickou pecí a hrnčířským 
kruhem. Na dvoře školní družiny je dětské hřiště s pískovištěm a okrasná zahrada. 
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 Školní jídelna má samostatnou budovu na Svatováclavském nám. 765. Je zde vývařovna, jídelna, kancelář, sklad potravin a šatna 
zaměstnanců.   
 

Je nesporné, že k výraznému  zlepšení  kontaktu  školy a veřejnosti přispělo využívání tělocvičny a venkovního tartanového hřiště místními 
občany. Kromě sportovních akcí pořádáme v tělocvičně také akce kulturní, na které zveme rodiče, prarodiče i občany z místního Domova 
důchodců.  
 Škola, obklopena šesti rybníky, třemi státními přírodními rezervacemi (Černá stráň, Sítovka, Císařská studánka), rozsáhlými lesy, je 
ideálním prostředím nejen pro názornou výuku biologie, ekologie, estetiky, ale především pro vytváření komplexního kladného vztahu dětí 
k přírodě a pozitivního postoje k životu. Aktivně spolupracujeme s Městskými lesy HK a jsme zapojeny do ekologického projektu M.R.K.E.V. 
 
 
2.3  Pedagogičtí pracovníci  

Škola celkem zaměstnává 26 pedagogických pracovníků – 15 učitelů ZŠ, 4 asistenty pedagoga, 4 učitelky MŠ a 3 vychovatelky v ŠD. Plně 
kvalifikováno je 100% pedagogů. 
Jak žákům tak rodičům je k dispozici výchovný poradce pro volbu povolání a metodik prevence sociálně patologických jevů. 
Velká péče je věnována dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé se zúčastňují různých školení pořádaných NIDV nebo Školským 
zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královehradeckého kraje věnovaných pedagogice, psychologii i didaktice předmětů. 
 Téměř polovina učitelů pracuje ve funkci fakultních učitelů. Z hlediska věkového složení převažují pracovníci středního věku. 

Personální činnost vedení školy je dlouhodobě zaměřena na stabilizaci pedagogického sboru vedoucí ke zvyšování kvality výchovně-
vzdělávací činnosti. 
 
 
 2.4  Charakteristika žáka 

Demografický vývoj v posledních letech vedl k poklesu počtu žáků, v současné době se jejich počet pohybuje kolem 220 žáků. Školu 
navštěvují i žáci, kteří svým bydlištěm patří do spádových oblastí jiných škol v Hradci Králové nebo okolních škol patřících do Pardubického kraje. 
Z uvedeného důvodu hraje nezastupitelnou roli školní družina, je o ní mezi rodiči velký zájem a je schopna zajistit péči o všechny zájemce z řad 
žáků školy. 
 Rozbory výsledků přijímacích řízení za několik posledních roků ukazují, že 75 - 80 % absolventů odchází na střední školy s maturitním výstupem. I 
tento fakt je nutno brát v úvahu při práci na koncepci školy a konkrétně pak na podobě učebního plánu. Rovněž je třeba respektovat skutečnost, že 
relativně dost velká část žáků trpí vývojovými poruchami učení. Tito žáci jsou integrováni v běžných třídách. 
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2.5  Spolupráce s rodiči a jinými subjekty  
Na škole je oficiálně ustanoven zapsaný spolek „Klub rodičů při Základní škole, Nový Hradec Králové“. Hlavním cílem spolku je 

podporovat všestranně prospěšnou spolupráci mezi rodiči a základní školou ve prospěch dětí.   
S účinností od 1. 1. 2006 zřídilo Statutární město Hradec Králové „Školskou radu při Základní škole a Mateřské škole, Nový Hradec Králové, 
Pešinova 146“. Školská rada má 6 členů. 
 Rodiče jsou o dění ve škole pravidelně informováni na třídních schůzkách nebo prostřednictvím webových stránek. Informace o studijních 
výsledcích žáků dostávají prostřednictvím elektronických žákovských knížek nebo na třídních schůzkách. Do školy se mohou dostavit a konzultovat 
své problémy kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Se školou se rodiče mohou seznámit i v rámci dnu Otevřených dveří, kdy mohou získat 
ucelený pohled na školu i veškeré informace o škole a výuce. 
 Naší snahou je, aby se rodiče zapojovali do dění školy prostřednictvím různých projektů (Vánoční trhy, sportovní akce,…) ať jako diváci 
nebo aktivní účastníci. 
Dále spolupracujeme  v rámci ekologie s Městskými lesy Hradec Králové a dalšími organizacemi, které se programově zabývají ochranou životního 
prostředí. V oblasti vzdělávání a výchovy spolupracujeme se společností SCIO, pořádáme besedy s Policií ČR i Městskou polocií HK . Pravidelně 
navštěvujeme Knihovnu na Novém Hradci Králové, která pro nás připravuje naučně-vzdělávací programy a projekty.  
Naši žáci navštěvují babičky a dědečky v Domově důchodců na Novém Hradci Králové, kde pro ně pořádají různé besídky a výstavy.  
 
 
2.6  Dlouhodobé  projekty školy 

V pravidelném plánu práce jsou také mimořádné dny školního vyučování a znamenají jak oživení školního života, tak vytváření podmínek pro 
zlepšování příznivého klima školy, zlepšování a upevňování vzájemných vztahů mezi všemi zainteresovanými skupinami, tj. žáci – učitelé – rodiče 
– veřejnost. V programovém kalendáři se pravidelně objevují Nultá školička pro budoucí prvňáčky, Mikuláš s čerty a anděly (zabezpečují žáci 8. a 
9. tříd), kteří navštíví nejenom žáky ZŠ, ale i děti v Mateřské škole Na Biřičce, Vánoční trhy navštěvované širokou veřejností, tradiční předvánoční 
zpívání v Mateřské škole i v Základní škole , Velikonoční dílny. Dlouhodobou tradici již má Výstup na osmitisícové velehory v podmínkách školy. 
Tato třídenní sportovně společenská akce významnou měrou zasahuje do života školy a přispívá k vytváření morálně volních vlastností žáků, 
upevňování a zkvalitňování jejich vzájemných vztahů a vytváří klima přátelství a vzájemné soudržnosti. Velké pozornosti žáků i rodičů se těší 
každoroční soutěž „Novohradecké krasopaní aneb obnovme krásu psacího písma“. Prvňáčci se pravidelně ve spolupráci s Knihovnou na Novém 
Hradci Králové zúčastňují celostátního projektu - Knížka pro prvňáčka a akce „Pasování na čtenáře“. Na konci školního roku jsou absolventi po 
složení závěrečných zkoušek slavnostně vyřazování za přítomnosti rodičů a ostatní veřejnosti. Součástí této akce je kulturní program, jako je 
pěvecké vystoupení žáků školy nebo divadelní představení. 

Pořádáme také pravidelné ozdravné pobyty ( lyžařské kurzy a zájezdy, školy v přírodě ), řadu exkurzí zaměřených jak na poznávání a získávání 
nových vědomostí, tak také na  oblast pro volbu povolání. 
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3.  Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 
3.1 Zaměření školy 
 

Zaměření naší školy je  orientováno na poskytnutí kvalitního základního vzdělání všem žákům, aby pochopili význam vzdělávání nejenom 
na základní škole, ale i na středních školách a odborných učilištích i v dalších případných fázích jejich vzdělanostního růstu. 

V rámci tohoto vzdělávání poskytujeme zvýšenou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům nadaným a žákům s  
přiznanými podpůrnými opatřeními. Důležitá je také orientace na environmentální vzdělávání žáků, vyplývající již ze ŠVP Mateřské školy, 
současných potřeb i umístění školy v přírodním prostředí lokality Nový Hradec Králové. 
 Rozvíjíme osobnost každého žáka, aby samostatně myslel, svobodně se rozhodoval, projevoval se jako demokratický občan s přirozenou 
schopností správně se orientovat a prosadit na trhu práce a v osobním životě.    

 
  
3.1.1 Výchovné a vzdělávací strategie 

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy ( dále ročníků, předmětů ) vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné 
osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii. 
V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence : 
1. Kompetence k učení ( mj. efektivní vlastní učení se, práce s informacemi, samostatné pozorování, experimentování atd. ) 
2. Kompetence k řešení problémů ( rozpozná problém, plánuje způsob řešení, kriticky myslí, využívá vědomosti pro různé varianty řešení atd. ) 
3. Kompetence komunikativní ( formuluje a vyjadřuje své myšlenky, naslouchá druhým, využívá informační a komunikační prostředky atd. ) 
4. Kompetence sociální a interpersonální ( spolupracuje v týmu, je ohleduplný k jiným, přispívá k diskusi v menším i větším kolektivu atd. ) 
5. Kompetence občanské ( respektuje přesvědčení druhých, chápe základní demokratické principy společnosti, rozhoduje se zodpovědně, jedná 

ekologicky atd. ) 
6. Kompetence pracovní ( používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, přistupuje zodpovědně k výsledkům pracovní činnosti atd. ) 

 
Úplné vymezení klíčových kompetencí uvádí rámcový vzdělávací program. 

 
K osvojování těchto kompetencí směřuje přímá i nepřímá vyučovací činnost školy, tj. vyučování, ale i mnohé další činnosti a akce, které 

s činností školy souvisejí.  
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3.1.2 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
 
Žák s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 
 Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami věnujeme již mnoho let zvýšený zájem formou individuální péče dyslektických asistentek, 
které se pravidelně věnují jednotlivým žákům. Žáci jsou integrováni do běžných tříd. Včasné odstranění či maximální utlumení vývojových poruch 
umožní žákovi jeho další kvalitní vědomostní a dovednostní rozvoj a úspěšné uplatnění na středních školách či odborných učilištích po absolvování 
základní školy.  
 
 Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních 
vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu 
každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených 
podpůrných opatření. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory 
(PLPP) a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (IVP). 
Opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) na základě PLPP. Podpůrná 
opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. 

 
 PLPP a IVP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce a dyslektické asistentky. 
PLPP a IVP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod 
práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s 
rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. IVP může být během roku  upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno 
metodické podpory školního poradenského pracoviště.  

 
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP 

využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV leden 2021. 
 
 
Žák nadaný a mimořádně nadaný 
 
 Po dohodě s rodiči bude dítě, které dosahuje výrazně nadprůměrných výsledků, posláno do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě 
zprávy z vyšetření a ve spolupráci s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny bude vypracován IVP, podle kterého bude žák vzděláván. 
Žák bude integrován v běžné třídě, kde třídní vyučující zajistí výuku v souladu s PPLP nebo IVP. Své schopnosti žák uplatní mimo jiné i při 
školních a okresních kolech olympiád, znalostních, kulturních a sportovních soutěží různých úrovní. 
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 PLPP nebo IVP nadaného nebo mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se 
projevuje nadání nebo mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. PLPP nebo IVP nadaného nebo 
mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči nadaného nebo mimořádně nadaného žáka. 
Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb v platném znění. PLPP nebo IVP může být zpracován i 
pro kratší období než je školní rok. PLPP nebo IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.Výchovný poradce zajistí písemný 
informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn.  
 
Minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů vzdělávání žáků s LMP - nově  uvedeny v RVP ZV leden 2016 (upraveny v RVP 
ZV leden 2021). 
 
 
3.2  Koncepce školy 
 
Klima a prostředí školy 

• klima vzájemné důvěry a spolupráce na naší škole velmi pozitivně ovlivňuje nejenom kvalitu výchovně-vzdělávací  práce, ale vytváří 
účinný systém mezilidských vztahů v cílových skupinách i mezi nimi navzájem (žáci – učitelé – rodiče – ostatní zaměstnanci školy) 

 
• pozitivní vztahy prolínající se všemi cílovými skupinami a jejich úzká vzájemná spolupráce výrazně napomáhají úspěšnému řešení 

vzniklých výukových a výchovných obtíží žáků, jsou přirozenou prevencí před nebezpečím užívání drog a vzniku drogové závislosti, 
před jakýmikoliv projevy šikany a negativního chování vůči spolužákům z nižších ročníků. Účinná spolupráce tyto problémy na naší škole 
již prakticky vyloučila 

• vždy v devátém ročníku učitelé ve spolupráci s externími pracovníky z řad psychologů, lékařů, sociálních pracovníků, obchodníků a 
podnikatelů formou přednášek aplikují program výchovy k dospělosti, rodičovství a občanství – „Děti na cestě k samostatnosti“   

 
Co se nám daří 

• poskytujeme žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, vytváříme podmínky pro pochopení významu  celoživotního vzdělávání,  
komunikace  mezi  lidmi  a  významu  mezilidských  vztahů a jejich uplatnění v návaznosti na další vzdělávání na středních školách a 
odborných učilištích, to vše s položením důrazu na systematické propojení teorie s praxí 

• rozvíjíme osobnost každého žáka, aby samostatně myslel, svobodně se rozhodoval, projevoval se jako demokratický občan s přirozenou 
schopností správně se orientovat a prosadit se na trhu práce a v osobním životě 

• poskytujeme zvýšenou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální práce dyslektických asistentek s integrovanými žáky 
• implementovat do výuky různé formy využívání počítačové a multimediální techniky  ( příprava vyučovacích hodin s využitím interaktivní 

tabule, využití výukových programů )  
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Proč se nám to daří 
• hlavním prostředkem k dosažení základního cíle je plnění školního vzdělávacího programu „Škola hrou, hrou ke vzdělání“ , který je 

rozpracován do jednotlivých ročníků a předmětů 
• při plnění školního vzdělávacího programu vedle cílů poznávacích plníme i cíle hodnotové, orientované k formování osobních rysů, 

mravních vlastností žáků, pozitivní motivace a morálního kodexu 
• systematicky spolupracujeme s externími partnery (Město Hradec Králové, střední školy, továrna na piana Petrof, Lesy České republiky, 

Městské lesy Hradec Králové a další firmy), kteří nám umožňují konat exkurze do provozů, zabezpečují přednášky pro žáky o ekologii a 
ochraně přírody, věnují nám finanční prostředky a věcné dary na zabezpečení akcí a zlepšení materiálních podmínek školy 

 
 
Co se nám nedaří a proč 

• více zapojit rodičovskou veřejnost do práce a života školy, do oblasti zájmové činnosti žáků – pracovní a profesní vytížení rodičů a z toho 
nedostatek času 

• urychleně řešit materiálně-technické nedostatky – vybudování školní zahrady v ŠD, pomalá je obnova kabinetních sbírek, což vyplývá 
z omezených finančních prostředků na učební pomůcky 
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3.3  Začlenění průřezových témat 
 
3.3.1   Celkový přehled aktivit školy – akce a projekty konané pravidelně v rámci školy 
 
  

Akce, činnosti, projekty OSV VDO VEGS MKV ENV  MV Akce, činnosti, projekty OSV VDO VEGS MKV  ENV MV 

Den Země     x  Nabídka kroužků x  x x x  

Vánoční trhy x  x   x Den dětí x   x   

Velikonoční jarmark x  x   x Dopravní hřiště 4. – 5. tř. x    x  

Zdoláváme osmitisícovky x     x Den otevřených dveří x x     

Knihovna NHK x x x   x 
Školní výstavy, 
vystoupení žáků 

x   x   

Školní časopis x x  x  x Nultá školička x x  x   

Mikuláš x   x  x Zápis do 1. třídy x x     

Sběr a třídění druhotných 
surovin 

    x  Ekologické programy     x  

Závěrečné zkoušky v 9. 
roč.  

x  x x   
Vánoční besídky, 
karneval 

x   x   

Slavnostní vyřazení 9. 
roč. 

x x    x 
Spolupráce s Domovem 
důchodců na NHK 

x x  x   

Besedy s Policií ČR, 
Městskou policií HK 

 x     Hvězdárna a planetárium  x    x  

Školní mléko     x  Sportovní turnaje x      

Plavecká škola x x     Škola v přírodě a LVVZ x x x x x  

Otevřené školní hřiště x      Knížka pro prvňáčka x x     

Pasování na čtenáře x x            
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3.3.2 Začlenění průřezových témat v rámci jednotlivých předmětů 
 

1. Osobnostní a sociální výchova 

  1. stupeň 2. stupeň 

Název tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní rozvoj Čj, Sč, Tv Čj, Sč Čj, M, Vv Čj, Vv, Pč Čj, M, Vv Čj, Ov Ov, Vv 
Čj, Př, Ov, 
Tv 

Čj – soutěž 
v lit. tvoř., 
Pč, Ov 

Sociální rozvoj Čj, Sč Sč Sč Čj, Sč Čj, Sč, Hv 
Čj, Aj, Ov, 
Hv 

Čj, Ov Čj, Ov Čj, Aj, Ov  

Morální rozvoj Sč Tv Čj Sč Sč, Vv Ov Ov D, Ov D, Ov 

 
Besedy: Policie ČR, Městská policie HK 
Spolupráce s Městskou knihovnou Nový Hradec Králové 
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2. Výchova demokratického občana 

  1. stupeň 2. stupeň 

Název tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Občanská společnost a 
škola 

Sč Sč Sč Sč Sč, Pč D, Ov D, F D D 

Občan, občanská 
společnost a stát 

   Sč Čj, Sč D Z Čj, Z Aj, Ov 

Formy participace 
občanů v politickém 
životě 

   Sč Sč  Ov Ov Čj 

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 

  Sč Sč Sč D   D, Ov 
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3. Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech 

  1. stupeň 2. stupeň 

Název tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Evropa a svět nás zajímá   Sč Čj Čj, Sč Čj, D Hv Aj, Z, Vv Aj 

Objevujeme Evropu a svět   Sč Aj, Sč Čj, Aj, Sč   F Čj, D, Vv 
Čj, Aj, D, 
Vv 

Jsme Evropané    Sč Čj, Sč Aj, Ov Aj, D Čj, Aj Aj, Ch 
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4. Multikulturní výchova 

  1. stupeň 2. stupeň 

Název tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Kulturní diferenciace     Aj, Sč D, Ov D Čj, Aj  

Lidské vztahy Sč Sč Sč, Vv, Tv Hv, Tv Hv, Tv Ov, Pč, Tv Tv Čj, Hv, Tv  Čj, Tv 

Etnický původ     Sč  Ov D Aj, D, Z 

Multikulturalita      Čj, Aj Aj, Z Čj  

Princip sociálního smíru  
a solidarity 

       Ov D, Ov 
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5. Environmentální výchova 

  1. stupeň 2. stupeň 

Název tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Ekosystémy   Sč Sč Sč 

S
am

os
ta

tn
ý 

pře
dm
ět

 

Ov F, Ch Př, Z, Ch 

Základní podmínky života   Sč Sč Sč, Pč Čj Čj, Ch Ch 

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

Sč Sč Sč Sč Sč  Ch Z, Ch 

Vztah člověka k prostředí Vv Vv Vv Vv Čj, Sč, Vv Ov Ch Čj, Ch 

 
Spolupráce se střediskem Sever, Městskými lesy HK, M.R.K.E.V. 
Sběr druhotných surovin 
Exkurze 
Soutěž: Středisko ekologické výchovy SEVER 
Projekt: Den Země 
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6. Mediální výchova 

  1. stupeň 2. stupeň 

Název tématického 
okruhu - receptivní činnosti 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

    Čj Čj Čj Čj, Ov Čj 

Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 

    Čj Hv Hv Čj, Hv Hv, VV 

Stavba mediálních sdělení       Hv Čj, Inf  Čj 

Vnímání autora mediálních 
sdělení 

Čj Čj Čj, HV Čj, Hv Čj, Hv Aj, Hv Aj, Hv 
Aj, Hv, 
Inf 

Aj, Hv,  

Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

      Ov Ov Aj, OV 

Produktivní činnosti  

Tvorba mediálního sdělení  Čj Čj Čj, Sč Čj. Sč, Inf Čj, Inf Čj, Inf Čj, Inf Čj, Inf 

Práce v realizačním týmu     Inf Inf Inf, F Inf, F F 

 

Školní časopis 
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4. Učební plán 

 
4.1 Učební plán  - I. stupeň 
 

Třída Čj Dh Aj Dh Ma Dh Inf Sč Hv Vč Tv Disp.hod.  Týd.dotace 
žáků 

Min.týd. 
dotace 

Max.týd. 
dotace 

1.r 7 2   1 4     1 1 2 2 3 20 18 22 

2.r 7 1   2 4 1   2 1 2 2 4 22 18 22 

3.r 7 2 3  4 1   2 1 3 2 3 25 22 26 

4.r 6 2 3  4 
    

1   3 1 3 2 3 25 22 26 

5.r 6 2 3  4  1 1 4 1 2 2 3 26 22 26 

I.st 33 9 9 3 20 4 1 12 5 7 + 5 10 16 118     

min. čas 
dotace 33  9 20 1 12     12 + 5  10 16 118 
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4.2 Učební plán – II. stupeň 
 

Třída Čj Dh Aj  
D
Cj Ma Dh Inf  Dě Dh Ov Fy Dh Ch Př Dh Z Dh Hv Vv Tv Dh Pč Dh Vol.

př. 
Disp.
hod. 

Týd.dotace 
žáků 

Min.týd. 
dotace 

Max.týd. 
dotace 

6.r 4 1 3 

 

3 1 1 2   1 1 1   2   2   1 2 3   1   1 3 30 28 30 

7.r 4 1 3 2 4     2   1 2     2   2   1 2 3   1   0 1 30 28 30 

8.r 3 1 3 2 4     2   1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1   1 5 31 30 32 

9.r 4   3 2 4     1 1 1 1 1 2 1   1 1 1 1 2 1 0 1 2 5 31 30 32 

II.st 15 3 12 6 15 1 1 7 1 4 5 3 4 6 1 6 2 4 6 10 2 3 1 4 14 122     

min.čas 
dotace 15 12 6 15 1 11 21 10 10 3 18 122 
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4.3 Poznámky k učebnímu plánu 
 
4.3.1 Využití disponibilní časové dotace na I. stupni ZŠ 
 
V 1.ročníku a v  3. – 5. ročníku byla posílena výuka českého jazyka o 2 disponibilní hodiny, v 2. ročníku o 1 disponibilní hodinu. Jedna disponibilní 
hodina posílila výuku matematiky ve 2. - 5. ročníku. Na výuku Aj v 1. ročníku byla použita jedna disponibilní hodina a 2 disponibilní hodiny v 2. 
ročníku. Na 1. stupni se spojuje výuka Výtvarná výchova a oblasti Člověk a svět práce do jednoho předmětu Výtvarné činnosti ( Vč ). Předmět  Svět 
člověka ( Sč ) nahradil předměty Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda.  Platí pro všechny žáky.  
 
 
4.3.2 Využití disponibilní časové dotace na II. stupni ZŠ 
 
Na druhém stupni byl posílen o 1 vyučovací hodinu Český jazyk v 6. – 8. roč., Matematika v 6. roč., Dějepis v 9.roč., Fyzika v 6., 8. a 9. roč., 
Přírodopis v 8. roč., Zeměpis v 8. a 9. roč., Tělesná výchova  v 8. a 9.roč. a Pracovní činnosti v 9.roč. Na volitelné předměty jsou využity 4 disponibilní  
hodiny. Praktické činnosti tvoří tyto složky : technické práce, pěstitelství, provoz domácnosti,  příprava pokrmů. 
Obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je začleněn do předmětu Tělesná výchova, Svět člověka, Přírodopis a Pracovní činnosti. 
 
Vzdělávací obor Finanční gramotnost je na I. stupni  vyučován vrámci předmětu Svět člověka a Matematika. Na II. stupni je začleněn do Matematiky a 
Občanské výchovy. 
Vzdělávací obor Etická výchova je na I. stupni  vyučován vrámci předmětu Svět člověka a Tělesná výchova. Na II. stupni je jako samostatný předmět 
vyučován v 6. ročníku, v 7. – 9. ročníku je začleněn do Tělesné výchovy a Občanské výchovy. 
 
Volitelné předměty: 
6.r. – ETI, EVO 
8.r. –SPH, TK,  KAj, LDS, Inf, EVO, PřS 
9.r. –SPH, TK,  KAj, LDS, Inf, EVO, PřS 
 
Do výuka jsou začleňovány podle volby žáků. 
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5. Učební osnovy 

 
5.1 Jazyk a jazyková komunikace 
 
5.1.1 Český jazyk a literatura 
 
Český jazyk - I.stupeň 
 
 
1. Cíle předmětu 
 
Cílové zaměření žáka vede žáka k: 

• chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa 
• vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i 

prožitků a ke sdělování názorů 
• zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci komunikace 
• samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření 
• získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama 
• individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším 

druhům umění a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 
 
 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
    Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět a výuka probíhá v kmenových učebnách : 

1. ročník – 9 hodin / týdně 
2. ročník – 8 hodin / týdně (z toho 3 hod. čtení + 1 hod. psaní) 
3. ročník – 9 hodin / týdně (z toho 3 hod. čtení + 1 hod. psaní) 
4. ročník – 8 hodin / týdně (z toho 2 hod. čtení + 1 hod. psaní) 
5. ročník – 8 hodin / týdně (z toho 3 hod. čtení) 
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Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk  a literatura je na 1. stupni zaměřeno na : 
a) rozvoji slovní zásoby a slovního vyjadřování 
b) používání různých informací (pravidla českého pravopisu, encyklopedie, internet, …) 
c) čtenářské besedy, návštěva knihovny – soutěže, čtenářské deníky 
d) písemné i ústní vyjádření pocitů žáka – didaktické hry 
e) dodržování tradic – Vánoce, Velikonoce, …, chápání významu státních svátků 
f) dramatizace – divadlo, kino, … 

 
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je spjat s předmětem „Svět člověka“, „Výtvarné činnosti“, „Hudební výchova“i „Tělesná výchova“. 
 

• jazyk a jazyková komunikace zaujímají nejdůležitější úlohu ve výchovně  vzděl. procesu 
• použití češtiny jako mateřského jazyka  v jeho mluvené i písemné podobě dává žákům poznat a pochopit společensko kulturní vývoj lidské 

společnosti 
• vzdělávací obsah oboru český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek, které se vzájemně prolínají (jazykové vyučování, sloh, literární 

výchova) 
1. v jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka 
2. výuka slohu - pravidla komunikace v běžných každodenních situacích (pozdrav, poděkování….) 

    - jednoduchá sdělení (adresa, blahopřání, omluva) 
- tematické okruhy (domov, rodina, škola, volný čas…) 
- slovní zásoba a tvoření slov (synonyma, antonyma, …) 
- základní gramatické struktury a typy vět (věta jednoduchá, otázky, zápor…) 

3. v literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké 
záměry, autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Rozlišují fikci od skutečnosti, postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské 
návyky. Poznatky a prožitky z literární výchovy mohou pozitivně ovlivnit jejich postoj, životní hodnotovou orientaci a obohatit jejich duchovní 
život. 
 

Průřezová témata: 
 

• směřují k utváření postojů a hodnot 
• tvoří okruhy aktuálních problémů světa 
• do výuky musí být zařazeny na prvním stupni a to všechna průřezová témata (nemusí být zastoupena v každém ročníku) 
• umožňují propojení oborů a oblastí 
• často nabízenou „metodou“ je dramatická výchova, projekt 
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Osobností a sociální výchova 
• pomáhá každodennímu utváření praktických dovedností (vztah k sobě i okolí) 
• zvládá vlastní chování 
• přispívá k dobrým vztahům 
• rozvíjí dovednosti komunikace 
• formuje své studijní dovednosti 
• osvojuje si zdravý životní styl 

 
Výchova demokratického člověka 

• obhajuje postoje a práva druhých 
• respektuje pravidla 
• je si vědom(a) vlastní odpovědnosti za druhé 
• dokáže vnímat a naslouchat druhým 
• uvažuje v širších souvislostech 
• zaujímá vlastní stanoviska 
• je ohleduplný a pomáhá zejména slabším 
• dokáže se prosadit a je schopen kompromisu 

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

• nachází společné znaky i odlišnosti 
• nachází své osobnostní vzory 
• umí překonávat předsudky a stereotypy 
• utváří si pozitivní postoj ke kulturní rozmanitosti 
• má smysl pro odpovědnosti 

 
Multikulturní výchova 

• využívá multikulturních poznatků pro vlastní obohacení 
• toleruje odlišné zájmy, schopnosti a názory 
• uvědomuje si vlastní identitu 

 
Environmentální výchova 

• citlivě vnímá vztahy člověka a prostředí 
• uvědomuje si podmínky života a jeho ohrožení 
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• chápe život jako nejvyšší hodnotu 
 

Mediální výchova 
• dokáže se zapojit do mediální komunikace 
• má kritický odstup 
• chápe mediální strategie 
• má jasnou představu o roli médií ve společnosti 
• přispívá aktivně k týmové práci 
• svobodně vyjadřuje svoje postoje a chápe odpovědnost za své sdělení 
 

 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie  
 
KOMPETENCE  – prolíná se všemi předměty 
 

- dokáže se zapojit do mediální komunikace 
- chápe mediální strategie 
- má jasnou představu o roli médií ve společnosti 
- přispívá aktivně k týmové práci 
- svobodně vyjadřuje svoje postoje a chápe odpovědnost za svá sdělení 

 
V průběhu základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: 
 
 Kompetence k učení: 

• vybírá a využívá pro učení vhodné způsoby, metody, plánuje, a organizuje vlastní učení 
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení  je efektivně využívá v procesu učení i praktickém životě 
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 
• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry 
• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by 

mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky  svého učení a diskutuje o nich 
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Kompetence k řešení problémů: 
• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnatelnostech, jejich příčinách, 

promyslí a naplánuje způsob řešení 
• vyhledá informace vhodné k řešení problému využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 

případným nezdarem 
• samostatně řeší problémy – volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy 
• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémů 
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si svá rozhodnutí 
 

Kompetence komunikativní: 
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle v písemném i ústním projevu 
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje a účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně  

argumentuje 
• rozumí různým textům a záznamům, obrazovým materiálům 
• aktivně se zapojuje do společenského dění a využívá ho ke svému rozvoji 
• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 
Kompetence sociální a personální: 

• účinně spolupracuje  ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání pozitivně ovlivňuje 
kvalitu společné práce 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektuje 
různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí a oceňuje zkušenosti druhých lidí 

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

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

Kompetence občanské: 
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen se vcítit do situacích ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé 

zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psych. Násilí 
• chápe ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a 

ochrany zdraví 
• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
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• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního 
dění a sportovních aktivit 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích  
 

Kompetence pracovní: 
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla a plní povinnosti a závazky 
• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska 

ochrany svého zdraví i druhých, ochrany životního prostředí 
• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání 
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4.Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 
 

Předmět : 
Český jazyk 

Ročník: 1. 
 
Časová dotace: 9 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
1.JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
přípravné období čtení 
 
 
 
 
 
 
2. ČTENÍ –slabičné 
Analytický způsob 
a)otevřených slabik ve slovech 
b)čtení zavřené slabiky na 
konci slov 
c)čtení otevřené slabiky 
d)čtení slov se slabikotv. 
souhlás. a slov s ě 
 
 
 
 
3. PSANÍ 
a)čitelnost 
b)úhlednost 
c)celková úprava 

 

• Rozlišuje zrakem tvary stejné a odlišné 
• Určuje pravou a levou stranu 
• Dokáže se orientovat v pojmech nahoře - dole, v zadu 

- vpředu, před - za, nad - pod ap. 
• Dovede se spisovně vyjadřovat 
• Umí prostě, souvisle, jasně a krátce se  vyjádřit 
• Správně intonuje a vyslovuje 
 

• Rozliší větu, slovo, slabiku a hlásku 
• Pozná písmeno abecedy malé, velké, tištěné, psané 
• Plynule spojuje slabiky a slova 
• Vyslovuje délku hlásek 
• Umí doplňovat písmena či slova 
• Dovede skládat slova a věta 
• Umí přiřazovat obrázky ke slovům 
• Skládá slova z přeházených písmen 
• Umí přečíst slabiky di-dy, ti-ty, ni-ny 
• Slabiky dě-tě-ně, bě-pě-vě-mě 
• Čte věty 

 

• Umí správně sedět a držet psací potřeby (praváci i 
leváci) 

• Píše s uvolněnou rukou  
• Opisuje správné tvary písmen a číslic 

 

 
• 1.ročník – do Vánoc 

neklasifikovat: obrázky, 
jen jedničky, podle 
individ. přístupu 
k jednotlivci. 

• Od Vánoc klasif. 1-3 do 
konce šk. roku. 

• Horší známku slovně 
(neuspěl, více procvičuj, 
pečlivěji, …) 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
4. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
 
 
 
 
 

 

• Píše krátká slova a věty 
 
• Opisuje podle předlohy, přepisuje, diktáty. 
• Umí psát velké počáteční písmeno vlastních jmen a 

prvního slova ve větě. 
• Dodržuje čitelnost a úhlednost psaného projevu. 
• Uvědoměle se naučí správnému dýchání, trénuje si 

paměť na krátkých textech, vyslovuje pečlivě a správně 
všechny hlásky. S názorem učitele opakuje rytmická 
cvičení (hra na tělo). Volí vhodné tempo a hlasitost řeči. 

• Dokáže naslouchat ostatním. Volí vhodné verbální 
prostředky při řešení situací ve škole i mimo školu. Učí 
se slušnou formou odmítat a říkat „ne“. Zkouší si tyto 
situace nanečisto v podobě scének ve škole. Umí vyjádřit 
své přání, dokáže se omluvit, pozdravit,  poprosit o 
pomoc, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz. Respektuje 
pravidla rozhovoru, neskáče do řeči druhému (nejen 
dospělému).Učí se nonverbálnímu vyjadřování (řeč těla). 

• Nahrazuje slova v textu slovy stejného významu.                    
Vypravuje krátký příběh vlastní nebo reprodukuje čtený 
text. 

 
• Rozlišuje pojmy - básnička, říkadlo, pohádka, příběh, 

odlišuje verše, umí tvořit slova, která se rýmují.  
• Umí naslouchat čtenému textu. Rozlišuje dobro a zlo, 

vysvětlí ponaučení z příběhu, vyjmenuje kladné a 
záporné postavy. Zařadí postavu do správné pohádky. 
Nakreslí ilustraci k příběhu. Sestaví z několika obrázků 
osnovu příběhu a vypravuje podle ní. Je schopen 
dramatizovat scénu příběhu. Čte a přednáší zpaměti  

• krátké texty přiměřené věku. Navštěvuje divadelní 
      představení a hovoří o svých zážitcích. 
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Předmět : 
Český jazyk 

Ročník: 2. 
 
Časová dotace: 8 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
1. JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PSANÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Rozlišuje grafickou a zvukovou podobu slova, člení 

slova na slabiky, hlásky. Skládá slova z hlásek, slabik, 
skládá ze slov věty. Rozlišuje druhy vět, 

• vybírá vhodné prostředky k tvorbě vět.  
• Rozlišuje  krátké a dlouhé samohlásky,  odlišuje 

význam slova podle délky                               
samohlásky (např. kolik x kolík).  

• Prakticky používá slov opačného a stejného významu, 
slova souřadná, nadřazená a  podřazená.   

• Porovnává a třídí slova podle různých hledisek (počet 
slabik, počet hlásek, význam slova apod.).  

• Užívá správných tvarů ohebných slov v textu.  
 
• Vyjmenuje samohlásky krátké a dlouhé, souhlásky 

tvrdé, měkké i obojetné.  Odůvodní a správně napíše 
i/y po tvrdých a měkkých souhláskách.  

• Zdůvodní a správně napíše ve slovech ú-ů.   
• Píše správně slabiky dě- tě,- ně, bě-pě- vě, mě.  
• Umí používat velká písmena na začátku vět a 

v typických  případech vlastních jmen osob, zvířat a  
místních pojmenování.  

• Vyhledá a rozlišuje podstatná jména, slovesa a 
předložky. Tvoří s nimi  věty.  

• Vyjmenuje zpaměti abecedu a dokáže řadit slova podle 
abecedy podle prvního (druhého, třetího) písmene. 

• Umí hledat v abecedním rejstříku. 
 

 
• 2. – 5. ročník 
• Klasifikuje se : diktáty, 

přepis, opis, dopl. cvič., 
KP 

• Čtení podle ŠVP 
• Integrov. žáci budou 

hodnoceni dle IVP 
• Klasifikace psaní – 

s přihlédnutím k úpravě 
0 –    chyb        =  1 
1 – 2 chyby      =  2 
3 – 4 chyby      =  3 
5 – 6 chyb        =  4 
7 a více chyb    =  5 

 



 36

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
3. KOMUNIKAČNÍ A  
   SLOHOVÁ VÝCHOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Zdůvodní a správně píše slova s párovou souhláskou na 

konci i uvnitř (b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, h-ch, v-f).  
• Píše úhledně všechna psací písmena psací (velká i malá)  
 

• Čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a 
náročnosti. Čte se správnou intonací. Rozumí textu a 
reprodukuje jeho obsah. Orientuje se v textu, vyhledává 
odpovědi na otázky, hledá klíčová slova. Umí číst 
v rolích , rozlišuje přímou řeč.  

• Umí napsat adresu, krátký dopis, pozdrav, blahopřání, 
vzkaz. Tvoří smysluplné bohaté věty k obrázkům. 
Nahrazuje slova jiným výrazem. Pracuje s obrázkovou 
osnovou (řadí, vypráví). Odstraňuje přebytečná slova 
v textu.  

• Popisuje předmět, obrázek, osobu, zvíře, pracovní 
postup. 
 

• Poslech literárního textu a jeho uvědomění 
• Číst samostatně knihy (vést čt.deník – název knihy, 

jméno spisovatele, ilustrátora) 
• Kreslí ke knize vlastní ilustraci.. Vypráví, co se mu 

v knize líbilo, hledá a předčítá 
• Dětem zajímavou část z knihy. (Čtenářské besedy). 
• Návštěva knihovny.Seznámí se se systémem půjčování 

knih.  
• Přednáší zpaměti texty přiměřené jeho věku. Rozlišuje a 

používá pojmy - pohádka, hádanka, říkanka, báseň, 
sloka, rým, verš, kniha, knihovna, knihkupectví, čtenář, 
básník, spisovatel, ilustrátor, divadlo, herec, jeviště, 
hlediště, režisér, divadelní hra, hlavní postavy.  

• Návštěva koncertů a divadel, vystoupení na besídkách a 
na akcích školy. 
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Předmět : 
Český jazyk 

Ročník: 3. 
 
Časová dotace: 9 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
1. JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
   a) věta jedno-duchá, souvětí 
   b) psaní i,í x y,ý po obojetných    
       souhláskách uvnitř slov 
   c)tvarosloví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PSANÍ 
 
 
 
 

 
• Bezpečně rozezná větu jednoduchou a souvětí 
• Pozná slovo, význam slova, slova souznačná x 

protikladná x příbuzná 
• Určí kořen slova, předponu a příponu. Naopak umí 

tvořit ke kořenu slova příbuzná. 
• Umí vyjmenovat řady vyjmenovaných slov, používá 

jejich tvary ve větách. Rozumí jejich obsahu. Umí 
k nim přiřadit slova příbuzná. Není nutno dodržet 
pořadí od b. Seznamuje se se slovy stejně znějícími 
(být - bít, výr - vír atd.) Tolerance při klasifikaci! 

• Vyhledává v textu a třídí  slova podle slovních druhů - 
podstatná jména, slovesa, přídavná jména, předložky.  

• U podstatných jmen určují rod, číslo, pád, u mužských 
životnost.  

• U sloves určuje osobu, číslo, čas v oznamovacím 
způsobu.  

• Vyhledává a vyznačuje základní skladební dvojici ve 
větě jednoduché.  

• Tvoří k holé větě větu rozvitou.  
 
• Píše úhledně všechna písmena psací (velká i malá) 

abecedy, číslice.  
• Dbá na úpravu psaného textu při zvyšování rychlosti 

psaní. Kontroluje si písemný projev zcela automaticky. 
 
 

 
• 2. – 5. ročník 
• Klasifikuje se: diktáty, 

přepis, opis, dopl. cvič., 
KP 

• Čtení podle ŠVP 
• Integrov. žáci budou 

hodnoceni dle IVP 
• Klasifikace psaní – 

s přihlédnutím k úpravě 
0 –    chyb        =  1 
1 – 2 chyby      =  2 
3 – 4 chyby      =  3 
5 – 6 chyb        =  4 
7 a více chyb    =  5 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
3. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 
    VÝCHOVA 
   a)vyprávění 
 
 
 
   b)psaní textu 
 
   c)slovní zásoba 
 
 
 
 
 
 
   d)osnova 
 
 
4. LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
 
a)úroveň čtení 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Dokáže zcela samozřejmě zdravit, omluvit se, 

poděkovat, poprosit, požádat 
• Umí slušně jednat se spolužáky i s dospělými 

 
• Zřetelně a stručně dokáže mluvit do telefonu 
 
• Umí napsat adresu, krátký dopis < dodržovat formy > 

 
• Umí vypravovat vlastní  příhodu, obohacuje si slovní 

zásobu, nahrazuje 
• opakující se slova jinými 
• Reprodukuje přečtený text – dotváří -, zapojuje 

fantazii, představivost 
 
• Umí vypravovat podle osnovy (obrázkové, psané …) 
• Popisuje předmět, hračku, osobu, … 

 
• Žák by měl číst bez větších problémů přiměřené texty 

a měl by jim rozumět 
• Konec tohoto ročníku je koncem 1. období základního 

vzdělávání 
• Žák čte plynule, nahlas i potichu, rozumí čtenému, 

dokáže z textu vybrat podstatnou informaci a odlišit ji 
od nepodstatné 

• Dokáže vyjádřit své pocity z přečteného textu 
• Přednáší zpaměti texty přiměřené 
• Vypráví zážitky z divadelního, filmového představení, 

dovede shrnout obsah. 
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Předmět : 
Český jazyk 

Ročník: 4. 
 
Časová dotace: 8 hod. /týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
1. JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 
   Slovní zásoba a tvoření slov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Tvarosloví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Vyhledává, tvoří a aktivně používá slova jednoznačná 

a mnohoznačná, protikladná (antonyma), souznačná 
(synonyma), souzvučná (homonyma), nadřazená, 
podřazená a souřadná 

• Rozlišuje zvukovou a psanou podobu slov 
• Rozlišuje slova spisovná a nespisovná, pozná a rozliší 

spisovné a nespisovné tvary slov 
• V psaném projevu používá spisovná slova a jejich 

tvary 
• Umí v textu vyhledat slova nespisovná a nahradí je 

tvary spisovnými 
• Pozná u slov citové zabarvení, odliší slova lichotivá a 

hanlivá 
 
• Rozpozná části slova – kořen, předponu a příponovou 
část, pomocí předpon a příponových částí tvoří slova 
odvozená od daného kořene 

• Odlišuje předpony a předložky – nad…, pod…, od…, 
před…, roz…, bez…, vz...; správně píše slova 
s předponami a s předložkami 

• Bezpečně najde a určuje podstatná jména, přídavná 
jména, slovesa a předložky, v textu najde další ohebné 
slov. druhy 

• Seznamuje se s neohebnými slovními druhy – 
příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce, 
vyhledává jejich příklady v textu 
 

 
• 2. – 5. ročník 
• Klasifikuje se : diktáty, 

přepis, opis, dopl. cvič., 
KP 

• Čtení podle ŠVP 
• Integrov. žáci budou 

hodnoceni dle IVP 
• Klasifikace psaní – 

s přihlédnutím k úpravě 
0 –    chyb        =  1 
1 – 2 chyby      =  2 
3 – 4 chyby      =  3 
5 – 6 chyb        =  4 
7 a více chyb    =  5 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Ohebné slovní druhy – zájmena a číslovky rozpoznává 

v textu (neurčuje druhy a neskloňuje je v návaznosti na 
pravopis)  

• V textu přiměřené obtížnosti určuje všechny slovní 
druhy 

• U podstatných jmen určuje mluvnické kategorie – pád, 
číslo, rod 

• Seznamuje se se vzory podstatných jmen, přiřazuje 
slova ke 

• vzorům, určuje životnost podstatných jmen rodu 
mužského 

• Skloňuje podstatná jména s pomocí přehledu 
skloňování jednotlivých vzorů, 

• rozlišuje spisovné a nespisovné tvary 
• Odůvodňuje psaní koncovek podstatných jmen, 

správně píše i,y v koncovkách podstatných jmen, 
(slova podle vzoru předseda a soudce pouze zařazuje 
ke vzorům) 

• U sloves určitých procvičuje a zlepšuje určování 
mluvnických kategorií osoba a číslo, seznamuje se 
s kategorií čas a samostatně určuje 

• K infinitivu (neurčitku) utvoří sloveso určité a naopak 
• V textu vyhledá slovesné tvary a rozliší tvary 

jednoduché (tvořené jedním slovesem a zvratná 
slovesa) a tvary složené (vyjádřeny více slovy) 

• Učí se časovat a časuje slovesa v čase budoucím a 
minulém, tvoří a píše správné tvary sloves  

•  Seznamuje se s kategorií způsob – oznamovací, 
rozkazovací, tvoří gramaticky správné tvary sloves 
v rozkazovacím způsobu 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Skladba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Určuje mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo, čas, 

způsob, (bez způsobu podmiňovacího) 
• Rozlišuje a správně určuje slovesa a podstatná jména 

slovesná 
• U vyjmenovaných slov přibere slova příbuzná, rozšíří 

učivo, docvičuje pravopis 
• Rozlišuje věty jednoduché a souvětí podle počtu 

sloves v určitém tvaru 
• Vyhledává slovesa určitá, spojovací výrazy a určuje 

podle toho počet vět v souvětí 
• naznačí stavbu souvětí pomocí větného vzorce (V= 

věta, číslice = pořadí věty v souvětí, všechna 
znaménka ve větách) 

• Samostatně vytváří souvětí podle jednoduchého vzorce 
(Když V1, V2. ) 

• Užívá  spojovací výrazy, podle potřeby projevu je umí 
obměňovat 

• Používá nejčastější spojky (když, ale, že, protože + 
zájmeno který) a získává dovednost psaní čárky  

• Ve větě vyhledává základní skladební dvojici  
• Rozliší podmět a přísudek 
• Seznamuje se s neúplnou základní skladební dvojicí 

(pojem nevyjádřený podmět), dohledá a určí podmět 
podle předcházejících vět nebo ze situace 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Pravopis 
 
 
 
 
 
 
 
2. LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. KOMUNIKAČNÍ 
A SLOHOVÁVÝCHOVA 
 
 
 

Čtení a naslouchání 
 

 
• Docvičuje a opakuje pravopis vyjmenovaných slov 

(opakuje) 
• Zdůvodňuje a píše i, y nejen ve vyjmenovaných 

slovech, v jejich tvarech, ale i ve slovech příbuzných 
• Píše  i, y v koncovkách ohebných slov (podstatných 

jmen, sloves – kromě shody přísudku s podmětem) 
 
• Docvičuje plynulost a techniku čtení 
• Volně reprodukuje text  
• Přednáší vhodné literární texty zpaměti 
• Samostatně nebo v kolektivu spolužáků se pokouší o 

dramatizaci textu 
• Vyjadřuje své dojmy z textu, z poslechu 
• seznamuje se se základními pojmy literární teorie  

- pohádka, hádanka, říkanka, báseň 
- spisovatel, kniha, ilustrátor, čtenář 
- divadlo, film, herec, režisér 
- verš, rým, přirovnání 

 
• Používá komunikační žánry 
• Umí pozdravit, oslovit kamarády - dospělého 
• Umí se omluvit, požádat, vyřídit vzkaz, vede dialog 
• Umí telefonovat, vede telef. rozhovor 

 
• Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 

nahlas 
• Zlepšuje tiché čtení s porozuměním, odpovídá na 

otázky k textu 
• Učí se z textu vybírat hlavní body 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
  Mluvený projev 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  Písemný projev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Docvičuje techniku a plynulost čtení 
 
• Volně reprodukuje text 
• Přednáší vhodné literární texty zpaměti 
• Pokouší se o dramatizaci 
• Vyjadřuje své dojmy z četby + poslechu 
• Seznamuje se základními pojmy liter. teorie: 

- pohádka 
- hádanka 
- říkanka 
- báseň 
- spisovatel, kniha, ilustrátor, čtenář 
- divadlo, film, herec, režisér 
- verš, rým, přirovnání 

 
• Dodržuje základní návyky při psaní  
• Upravuje text, používá barev při zápisu 
• Píše jednoduché žánry: 

- adresa, blahopřání, pozdrav 
- oznámení, pozvánka 
- popis, pracovní postup činnosti 
- jednoduché tiskopisy – podací lístek ( umí vyplnit ) 
- rozlišuje slova spisovná a nespisovná 
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Předmět : 
Český jazyk 

Ročník: 5. 
 
Časová dotace: 8 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
1. JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
 
Slovní zásoba a tvoření slov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvarosloví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Bezpečně určí základní části slova, rozliší slovo 

základové a odvozené 
• Tvoří slova pomocí předpon, přípon i koncovek 
• Tvoří slova se samohláskovými a souhláskovými 

změnami 
• Odliší předponu a předložku, příponu a koncovku 
• Pravopis předpon a předložek 
• Pravopis přípon 
• Slova jednoznačná, mnohoznačná 
• Antonyma, homonyma, synonyma 
• Slova citově zabarvená 
• Slova nadřazená a podřazená 
 
• V textu přiměřené náročnosti určuje všechna slova 

ohebná i neohebná 
• Podstatná jména skloňuje podle vzorů (nově předseda 

a soudce), odůvodňuje psaní y/i v koncovkách 
• U podstatných jmen v textu přiřazuje rod i životnost, 
číslo, pád a vzor 

• U sloves určuje nebo tvoří osobu, číslo, čas a způsob  
      (i podmiňovací) 
• Slovesa časuje v čase přítomném, budoucím i 

minulém, kde správně odůvodní psaní koncovek  podle 
syntaktických pravidel 

• Samostatně určí přídavná jména, určí jejich druh, 
 

 
• 2. – 5. ročník 
• Klasifikuje se : diktáty, 

přepis, opis, dopl. cvič., 
KP 

• Čtení podle ŠVP 
• Integrov. žáci budou 

hodnoceni dle IVP 
• Klasifikace psaní – 

s přihlédnutím k úpravě 
0 –    chyb        =  1 
1 – 2 chyby      =  2 
3 – 4 chyby      =  3 
5 – 6 chyb        =  4 
7 a více chyb    =  5 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skladba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      skloňuje přídavná jména podle vzoru mladý a jarní ,    
      odůvodní pravopis koncovek 
• Pozná zájmena a určuje druh (neskloňuje) 
• Pozná číslovky a určuje druh (neskloňuje) 
• Tvoří a v textu vyhledá větu jednoduchou a souvětí 
 
• V jednoduché větě rozliší podmět vyjádřený – holý, 

rozvitý, všeobecný, několikanásobný a podmět 
nevyjádřený, který dohledá 

• Pozná nebo tvoří přísudek holý, rozvitý, slovesný, 
jmenný a několikanásobný 
 

• V souvětí určí počet vět, spojovací výrazy a odůvodní 
psaní znamének v textu 

• Rozšiřuje zásobu spojovacích výrazů o další spojky, 
vztažná zájmena a příslovce 

• Píše větné vzorce u delších souvětí nebo podle vzorců 
tvoří složitější souvětí 

• V textu vyhledává přímou řeč a různé druhy 
uvozovacích vět, upraví přímou řeč na nepřímou a 
naopak, ovládá grafický zápis přímé řeči 

• Píše správně předpony nad - , pod -, před -, od -, roz -, 
bez - 

• Ovládá psaní ě a je, mě a mně v kořeni slov 
• Poznává a správně píše  přípony –il, -it, -ivý, -itý 
• Ovládá psaní koncovek podstatných jmen, přídavných 

jmen tvrdých a měkkých a přivlast. i osobní koncovky 
sloves v přítomném čase 

• Ovládá pravopis slov vyjmenovaných a příbuzných 
• Zvládá základy syntaktického pravopisu 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
2. KOMUNIKAČNÍ  
A SLOHOVÁ VÝCHOVA 
 
Čtení a naslouchání 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mluvený projev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Písemný projev 
 
 
 
 
 

 
• při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé 
řeči – tempo, intonace, přízvuk, snaží se používat 
různá zabarvení hlasu podle textu 

• samostatně reprodukuje text po tichém čtení 
• při tichém čtení odliší podstatné a okrajové informace, 

vybere hlavní body a slova, podstatné informace 
zaznamená 

• posoudí úplnost či neúplnost sdělení písemného i 
ústního 

• zapamatuje si podstatná fakta z přiměřeného ústního 
sdělení a reprodukuje jeho obsah 

 
• zvládá samostatné, souvislé subjektivní zhodnocení  

(líčení zážitků) 
• užívá kultivovaný mluvený projev 
• využívá český jazyk jako nástroj ke zpracování a 

k osvojování cizích jazyků 
• vede správně dialog, střídá roli mluvčího a posluchače, 

zdvořile vystupuje 
• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost  a 

vhodně ji používá 
• používá při řeči přiměřená gesta a mimiku 

 
 

• zvládá přehlednou  úpravu písemného projevu 
• zlepšuje techniku psaní, snaží se o úhledný, čitelný a 

přehledný písemný projev 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
 
Beseda se spisovateli 
Zvládnutí divadel. i film.představení 
 
Zvládá divadel. představení., film 
 
Literatura s dětských hrdinou 
(Sienkiewiz, Štorch, 
Seton, Tomeček, Drijverová) 
Spisovatelé národ. obrození  

 
• učí se rozvrhnout text na ploše 
• píše správně po stránce obsahové a formální další 

žánry písemného projevu  
• omluvenka, vzkaz, inzerát, oznámení 
• dopis, zpráva 
• referát 
• výpisek (z vlastivědy, přírodovědy) 
• jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník) 
• sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří 

písemný projev a text rozdělí na odstavce 
• aktivně používá své znalosti z pravopisu lexikálního i 

syntaktického 
• upevňuje si znalosti mluveného i psaného projevu 
• uspořádává informace v textu s ohledem na jeho účel 
• respektuje a toleruje práva druhých 
 
 
• umí vyjádřit pocity z mluveného i psaného textu 
• využívá různých zdrojů informací 
• zvládá vyjádřit vlastní názor na přečtenou knihu, 

divadelní představení, film 
 
 

• užívá pravidla veřejné komunikace 
• využívá literárního textu a médií jako zdroje informací, 

kvalitní zábavy i naplnění volného času  
• rozlišuje žánry literatury 
• zvládá zážitkové čtení a naslouchání 
• vyjádří své dojmy z četby, zaznamená je a seznamuje  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
(Němcová, Erben, Borovský) 

 
• s nimi ostatní žáky pomocí referátu o knize 
• tvoří vlastní literární text na dané téma, verše, rýmy 
• seznamuje se s dalšími základními pojmy literární 

teorie 
- komedie, tragédie, drama 
- bajka, povídka, báje, pověst 
- cestopis 
- humor v literatuře, řeč autora, řeč postav 
- čas a prostředí děje 

s pomocí tyto pojmy používá při jednoduchém rozboru 
liter. Díla 
 

  

 
 
Český jazyk – II. stupeň  
 
 
1. Cíle předmětu 
 

Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. 
Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka, které patří k podstatným znakům 
všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, se 
snaží vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat  
a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání.  
       Dále vytvořit předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji 
roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. 
 
 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět 
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v 6. ročníku – 5 hod. / týden 
v 7. ročníku – 5 hod. / týden 
v 8. ročníku – 4 hod. / týden 
v 9. ročníku – 4 hod. / týden 
Jazykový a literární seminář – 1 hod. / týden – volitelný předmět v 8. a 9. roč. 
 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je na 2. stupni zaměřeno na: 

• rozvíjení kultivovaného ústního i písemného projevu 
• porozumění různým druhům mluvených i psaných jazykových projevů, poznání záměru autora, hlavní myšlenky 
• využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, příručky, internet) pro rozšiřování znalostí  
• a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání 
• vyjádření reakcí a pocitů žáka 
• pochopení role v různých komunikačních situacích 
• orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama 
• vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků 
 
Vyučovací předmět český jazyk a literatura je spjat s dramatickou výchovou, ( literatura, sloh), s dějepisem, informačními a komunikačními 
technologiemi, hudební výchovou. 
 
 
Průřezová témata 

 
Osobnostní a sociální výchova 
 
Rozvoj osobnosti 
 

Rozvoj schopností poznávání  6. - 9. roč.: Je integrovanou součástí vyučovacího procesu. Systém hodnocení v českém jazyce zohledňuje     
dovednosti, tvořivost, aplikaci i prvky memorování. 

Sebepoznání a sebepojetí 6. - 9. roč: Žáci si uvědomí úspěšnost v kontrolních diktátech, písemných pracích, pololetních a závěrečných 
prověrkách. V soutěžích: 8.-9.roč. Olympiáda v českém jazyce /školní, okresní a oblastní kolo/; 6.-9.roč. 
recitační soutěž /školní, okresní, oblastní a národní kolo/; 6.-9.roč. soutěže v literární tvořivosti /Svět očima 
dětí, Hradecký škrabák …/ 
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Seberegulace a sebeorganizace 6. - 9. roč.: Žák dokáže využít nabízených možností. Dobrovolná účast v soutěžích, dobrovolné domácí 
úkoly, dobrovolná účast žáků 9.tříd v závěrečných zkouškách. Rozvržení úkolů při 45 minutových 
písemných pracích. 

Psychohygiena 6. - 9. roč.: Střídání různých forem práce. 
Kreativita 6. - 9. roč.: Schopnost zvolit vhodný postup práce. V případě vlastní chyby zvolit adekvátní opravný 

prostředek a nastalou situaci vyřešit. 
 
Sociální rozvoj 
 

Poznávání lidí 6. - 9. roč.: Napodobování literárních dovedností spisovatelů a profesionálních umělců. 
Mezilidské vztahy 6. - 9. roč.: Vzájemná pomoc mezi spolužáky. Dovednost vcítit se do čteného literár. díla, objevovat a 

rozebírat mezilidské vztahy. 6.roč. – vypravování, dopis; 7.roč. –vypravování, charakteristika; 8.roč. – 
charakteristika liter. postav, úvaha; 9.roč. – vypravování, charakteristika, úvaha, proslov, diskuse, 
publicistické útvary. 

Komunikace 6. - 9. roč.: Schopnost vyjádřit vlastní názor na literární dílo. Schopnost diskuse při snaze porozumět 
případným nejasnostem v učivu. Opravovat a přesvědčovat spolužáky o vlastní pravdě. 

Kooperace a kompetice 6. - 9. roč.: Práce ve dvojicích a ve skupinách. 
 
Morální rozvoj 
 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

6. - 9. roč.: Na příkladech z literárních děl ukázat složitost řešení problémů a rozhodování. 

Hodnoty , postoje praktická etika: 6. - 9. roč.: Na příkladech z literárních děl ukázat hodnoty a postoje, snažit se posoudit klady i zápory. 
 
 
Výchova demokratického občana    
 
Český jazyk a literatura přispívá historickým pohledem k tomu, aby žáci ocenili dnešní demokratickou společnost, aby si uvědomili, že tomu tak vždy 
nebylo. Měli by dojít k uvědomělému dodržování pravidel a chápat svobodu jako kategorii těsně spjatou s odpovědností a povinnostmi. Tato tematika 
je využita v textech všestranných jazykových rozborů. 
 

Občanská společnost a škola 6. - 9. roč.: Žákovská ústava /vypracovaná žáky školy/ obsahuje základní principy fungování školy. 
Občan, občanská společnost a stát  
Formy participace občanů v 7. roč. – bajka; 
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politickém životě 8. roč. – charakteristika literárních postav, úvaha; postoje Husa, Komenského, osobností národního obrození, 
              Němcové, Borovského, Bezruče, Vančury, Seiferta, Voskovce, Wericha…, Krylova, Puškina, Huga,  
              Čechova …;  
9. roč. – úvaha, proslov, diskuse, publicistické útvary; fejeton, poezie, písňové texty; poezie, próza a    
              divadelní hra mezi válkami, literatura po roce 1945, literatura exilová a samizdatová. 

Principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 

6. - 9. roč.: Pochopit způsob organizačního uspořádání třídy a funkce učitele. Snažit se pochopit a uplatnit 
jednotu práv a povinností. 

 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 
Český jazyk a literatura přispívá k vytvoření pocitu vlastenectví, k pocitu určitého pevného zakotvení /můj domov, naše škola, naše město, náš kraj, 
česká země, česká literatura/, ale i k tomu, že žijeme v širším společenství. 
Tato tematika je využita v textech všestranných jazykových rozborů. 
 

Evropa a svět nás zajímá 6. - 9. roč.: V literatuře se tato tematika objevuje poměrně často. Žáci se seznamují s českou literaturou 
v porovnání s literaturou světovou /především evropskou/ - viz osnovy. Staré pověsti české – Staré řecké 
báje a pověsti; české pohádky – pohádky cizích autorů; romantismus: Mácha – Puškin, Hugo; divadelní hra: 
Vrchlický, Čapek, Voskovec, Werich – Shakespeare, Moliere … 

Objevujeme Evropu a svět 6. - 9. roč.: Dobrovolná četba, setkání se soudobou evropskou a světovou literaturou. Film a  adaptace 
literárních děl. Možnost návštěvy divadla u příležitosti Divadelního festivalu s mezinárodní účastí. Mluvní 
cvičení zaměřené na cestování po Evropě i mimo ni. 

Jsme Evropané 6. - 9. roč.: Čeština jako jeden ze slovanských jazyků v porovnání s jazyky germánskými a románskými. 
Někteří čeští spisovatelé a významné osobnosti nepůsobili jen v Čechách, ale odcházeli i do jiných zemí 
/převážně evropských/ - Komenský, Aškenazy, Kundera, Kryl …V dnešní době sbližuje Evropu i internet. 

 
 
Multikulturní výchova 
 
Prostřednictvím literatury se žáci seznámí i s kulturou jiných národností, s jiným životním stylem, s jinými uznávanými hodnotami. Výsledkem by pak 
mělo být přijetí názoru o rovnocennosti všech těchto odlišností. 
Tato tematika je využita v textech všestranných jazykových rozborů. 
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Kulturní diference 6. - 9. roč.: Na pozadí rozmanitosti různých kultur si žáci lépe uvědomí svou vlastní kulturu a tradice. Do 
naší kultury se promítají cizí vlivy a naopak české osobnosti přispívají do kultury světové /např. Komenský/. 
Mýty a báje /ve starověkém Egyptě, Mezopotámii, Řecku, Římě/ a jejich kulturní přínos – počátky písma, 
představy o světě, náboženství. Bible – stvoření člověka. Počátky křesťanství – Cyril a Metoděj. 
Staroslověnská literatura. 

Lidské vztahy 6. - 9. roč.: Příklady literárních děl, též příklady životních osudů spisovatelů ukazují, k jakým konfliktům 
docházelo z důvodů náboženských, kulturních, sociálních i jiných odlišností. 

Etnický původ 6. - 9. roč.: Černošská otázka –otrokářská společnost, boj za práva a svobodu. Česko – německé vztahy – 
doba temna, germanizace, nacistický rasismus a holocaust. 

Multikulturalita 6. - 9. roč.: Žáci jsou seznamováni s tradicemi a rozmanitostmi různých kultur. Dnešní multikulturalita je 
výsledkem dlouholetého historického vývoje. Každá kultura něčím přispívá. Různost jazyků /bájný výklad – 
babylonská věž, zmatení jazyků/ - /rozpad praindoevropského jazyka, vznik skupiny indoevropských jazyků 
– jazyky slovanské, germánské, románské …/ Ukázky – důkazy příbuznosti. 

Princip sociálního smíru a 
solidarity 

6. - 9. roč.: Správnost a potřebnost tohoto principu by měla být přirozeným vyústěním předchozích 
tematických okruhů. 

 
 
Environmentální výchova 
 
Tato tematika je využita v textech všestranných jazykových rozborů. 
 

Ekosystémy 6. - 9. roč.: Naučit se vidět svět kolem sebe komplexně jako systém. 
Základní podmínky života  
Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

6.roč. – popis pracovního postupu – výroba recyklovaného papíru,  zpráva, oznámení – sběr papíru 
            výpisky, výtah – např. z učebnice zeměpisu 
7.roč. – líčení přírody, výtah – např. z učebnice zeměpisu nebo odborné literatury 
8.roč. – subjektivně zabarvený popis, výklad, výtah, úvaha 
9.roč. – výklad, výtah, úvaha, proslov, diskuse, publicistické útvary 
Využití v četbě, např. v oblasti sci-fi 

Vztah člověka k prostředí 6. - 9. roč.: Využití slohových útvarů jako v oddíle Lidské aktivity a problémy životního prostředí. Využití 
v četbě literárních děl. 
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Mediální výchova 
 
Tematické okruhy receptivních činností: 
 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
 

6. - 9. roč.: Posuzovat kriticky mediální informace je velmi obtížné. 
Umožňuje však objektivnější nazírání na skutečnost kolem sebe. 
Vhodné pracovat s tiskovými dokumenty.. 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Bulvární reality,Etická 
výchova 

6. - 9. roč.: Využití textu z denního tisku, např. inzeráty a reklamy. 
Vlastní úsudek je cenný. Co je bulvár a co je kvalitní zdroj informací. 

Stavba mediálních sdělení 
 

6. - 9. roč.: U každého sdělení se snažíme vytušit ještě další motiv, proč 
bylo sepsáno nebo natočeno. /Např. uctění památky spisovatele, 
historické události, přiblížení cizí kultury, cizí země …/                                                                  

Vnímání autora mediálních sdělení 6. - 9. roč.: Kvalita sdělení je závislá na subjektivním faktoru autora 
Fungování a vliv médií ve společnosti 6. - 9. roč.: Média mají kladný i záporný vliv. Ovlivňují názory 

lidí.Práce s denním tiskem. 
 
Tematické okruhy produktivních činností 
 

Tvorba mediálního sdělení 6. - 9. roč.: Žáci vytvoří zprávu, oznámení, fejeton, projev, inzerát, příspěvek do školního časopisu 
/rozhovor, úvahu …/. Vysílání školního rozhlasu, vydávání školního časopisu. 

Práce v realizačním týmu 6. - 9. roč.: Některé úkoly je účelné plnit ve skupinách. 
 
 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie  
 
Kompetence k učení 

• Vedeme  žáky k zájmu o sebevzdělávání. 
• Vybíráme vhodné způsoby efektivního učení. 
• Učíme, jak pracovat s obecně užívanými pravidly, termíny, zkratkami a symboly. 
• Směřujeme žáky k uvádění věcí do souvislostí, propojování jazykových, slohových a literárních znalostí s poznatky z různých oborů do širších 

celků. 
• Vedeme žáky k poznání smyslu a cíle učení. 
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Kompetence k řešení problémů 
• Usměrňujeme žáky při vnímání problémových situací, rozpoznání a rozboru problému. 
• Učíme vyhledávat vhodné informace k řešení problému. 
• Vedeme žáky k formování vlastního úsudku a  promýšlení různých řešení. 
• Učíme žáky ověřovat si správnost řešení a využívat takové řešení v podobné situaci. 
• Navádíme ke kritickému myšlení, l zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a přijetí důsledků. 

 
Kompetence komunikativní 

• Učíme žáky vyjadřovat vlastní myšlenky a názory v logickém sledu. 
• Vedeme k souvislému, kultivovanému vyjadřování v ústním i písemném projevu. 
• Učíme žáky naslouchání ostatním, vhodnému reagování a účinnému zapojení se do hovoru. 
• Rozšiřujeme schopnost porozumět různým typům textu, obrazovému materiálu, gestům a dalším verbálním i neverbálním způsobům projevu. 
• Komunikační dovednosti dětí zapojujeme do kulturního a společenského dění školy. 

 
Kompetence sociální a personální 

• Podporujeme u žáků spolupráci v týmu. 
• Rozvíjíme schopnosti zastávat v týmu různé role. 
• Vedeme žáky k osvojování dovedností kooperace společného hledání optimálních řešení problémů. 
• Učíme žáky hodnotit práci druhého i práci týmu. 
• Vedeme žáky k ohleduplnosti a úctě k druhý, k ocenění cizích zkušeností a dovedností. 
• Podporujeme vytváření pozitivní představy o sobě samém, učíme sebedůvěře a sebeúctě. 

 
Kompetence občanské 

• Vedeme žáky k respektování názorů a přesvědčení druhých. 
• Hovoříme o vlastních právech a povinnostech dětí ve škole i mimo ni. 
• Vedeme k zodpovědnému chování žáků, vzájemné pomoci v závažných situacích ohrožujících zdraví a život. 
• Vedeme žáky k aktivní ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti a současnosti. 
• Učíme chápat základní ekologické souvislosti a problémy. 

 
Kompetence pracovní 

• Vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků. 
• Učíme oceňovat práci svou i druhých. 
• Navádíme žáky, jak využívat znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost. 
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4. Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk 
 

Předmět : 
Český jazyk 

Ročník: 6. 
 
Časová dotace: 5 hod. /týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
 

• Tvarosloví, důraz na ohebné 
• slovní druhy 
• Slovník spisovné češtiny 
• Skladba věty jednoduché a 

souvětí 
• Zvuková stránka jazyka, 

spisovná a nespisovná 
výslovnost 

• Rozvrstvení národního 
jazyka 

• Jazykověda a její složky 
  
KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 
 
Vyplňování jednoduchých 
tiskopisů, poštovní poukázky, podací 
lístek 
Jednoduché komunikační žánry – 
vzkaz, inzerát, objednávka, zpráva, 
oznámení, SMS 
 

 
 
 

- dokáže rozpoznat ohebné slovní druhy, 
určuje kategorie, skloňuje a časuje 

- dokáže se orientovat ve Slovníku spisovné 
češtiny 

- uvědomuje si vztah mezi základními větnými členy 
- zná nejovyklejší spojovací výrazy, základy 

interpunkce v souvětí 
- odliší spisovnou a nespisovnou výslovnost 
- odliší spisovný a nespisovný jazykový projev 
- bude se orientovat v základních složkách jazykovědy 

 
 
 
 
 
- Žák dokáže rozlišit spisovný a nespisovný projev a 

vhodně užít spisovné jazykové prostředky vzhledem 
k svému komunikačnímu záměru 

 

 
- kontrolní diktáty 
- diktáty, pravopisná 

cvičení, pětiminutovky 
(včetně doplňovacích) 

- jazykový rozbor 
- ústní zkoušení 
- aktivita 
- práce v hodině ve  

skupině 
- plnění domácích úkolů 
- úroveň sešitů 
- účast v soutěžích 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Dopis osobní a úřední 
Popis a jeho funkce 
Popis budovy, místnosti, postavy, 
krajiny 
Popis pracovního postupu 
Výpisky a výtah 
Vypravování dějová posloupnost při 
vypravování, osnova vypravování, 
vyprávění podle obrázku, dokončení 
příběhu  
 
LITERÁRNÍ   VÝCHOVA 
 
I. Tematický okruh: S podzimem do 

školy 
• Poezie, próza, drama 
• Verš, rým, sloka – básně lyrické, 

epické a lyricko-epické 
• Próza – prozaik, literární žánr 
• Metafora a personifikace 

v literárním díle 
• Drama – monolog a dialog, 

tragédie, komedie 
 
II.  Tematický okruh: Vznik země a 

život na ní 
• Báje, bájesloví (mytologie) 
• Osobnost Ivana Olbrachta 
 

 
- Ovládá tvorbu jazykových projevů v jednoduchých 

komunikačních žánrech 
- V mluveném a psaném projevu vhodně užívá 

verbálních i neverbálních komunikačních prostředků 
- Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i 

věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci 
s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na 
základě vlastních dispozic a osobních zájmů 
 
 
 
 
 
 
 

- Žák čte text s porozuměním a dokáže jej reprodukovat 
- Dokáže pracovat s textem: najde hlavní myšlenku, určí 

námět, charakterizuje hlavního hrdinu, posoudí jeho 
jednání a vztah k ostatním postavám, vyhledá umělecké 
jazykové prostředky (metaforu, přirovnání, 
personifikaci, básnický přívlastek atd.) a dokáže je     
pojmenovat, sestaví osnovu a vyhledá v textu místo, 
kde dochází k zápletce 
 

 

 
- 1 písemná slohová práce 
- mluvní cvičení 
- aktivita 
- skupinová práce 

v hodině 
- plnění domácích úkolů 
- úroveň sešitů 
- účast v soutěžích 

 
 
 
 
 
 
 
- referát o knize 
- recitace básně 
- kvalita čtení 
- ústní zkoušení 
- práce s textem 
- aktivita 
- spolupráce s knihovnou 
- vedení čtenářského 

(kulturního) deníku 
- úroveň sešitů 
- účast v soutěžích 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• Encyklopedie 

 
III.  Tematický okruh: Život 

v pravěku a starověku 

• Osobnost Eduarda Štorcha, Zdeňka 
Buriana a Eduarda Petišky 

• Román a jeho znaky 
• Epos 
• Nadsázka v literárním díle 
 
IV.  Tematický okruh: Zima 
• Pranostika 
• Přirovnání 
• Struktura básnického díla 
 
V. Večer s moderní pohádkou 
• Pohádka – základní znaky, 

představitelé 
• Lidová a moderní pohádka 
• Nonsens 
• Přísloví 

 
VI.  Tematický okruh: Život 

v rodině a mezi lidmi 
• Bajka – pointa, personifikace, Ezop, 

autoři bajek 
• Povídka – Ota Pavel, Eduard Bass 
• Osobnost básníka Jaroslava Seiferta 

 

 
- Rozliší poezii od prózy a uvede jejich typické znaky 
- Rozliší lyriku od epiky 
- Pozná, k jakému základnímu literárnímu žánru ukázka 

patří 
- Formuluje jasně a souvisle své dojmy z uměleckého 

díla 
- Pokusí se vyslovit vlastní názor na knihu, film, 

divadelní představení, koncert či jiný umělecký zážitek 
- Vytváří vlastní texty 
- Z různých zdrojů získává informace o autorech, nových 

knihách, a významných kulturních akcích 
- Naučí se recitovat několik básní nebo úryvků vhodných 

pro svůj věk 
- Podle svých možností a schopností se zapojuje do 

kulturních akcí pořádaných školou, městem nebo obcí 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

VII.  Tematický okruh: Já a moji 
kamarádi 

• Osobnost Karla Poláčka a 
Stanislava Rudolfa 

• Vztahy mezi vrstevníky – řešení 
problémových situací 

 
VIII.   Tematický okruh: Místo, kde 

žiji 
• Pověst – místní a národní pověsti 
• Naše vlast v básnickém díle – 

rytmus básně, metafora, 
personifikace, básnické prostředky 
epické a lyrické 

 
IX.  Tematický okruh: Cesty za 

dobrodružstvím 
• Detektivní příběhy 
• Dobrodružná literatura 
• Dílo Jaroslava Foglara 
• Dobrodružné příběhy s dětským 

hrdinou 
• Spisovatel j. R. R. Tolkien – 

fiktivní světy v literárních dílech 
X. Tematický okruh: Prázdniny 

klepou na dveře 
• Vědecko-fantastická literatura 
• Osobnost J. Verna 
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Předmět : 
Český jazyk 

Ročník: 7. 
 
Časová dotace: 5 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
Slovní zásoba: 
Význam slova, slova jednoznačná, 
mnohoznačná,sousloví, rčení, 
synonyma, homonyma, slova citově 
zabarvená, odborné názvy, slova s 
časovým příznakem 
 
Nauka o tvoření slov: 
Slovní zásoba a její obohacování 
Slovotvorný rozbor 
Způsoby tvoření slov (odvozování, 
skládání, zkracování) 
Vybrané slovotvorné typy 
 
Tvarosloví: 
Ohebné slovní druhy, zájmeno jenž, 
důraz na slovesa (slovesný rod), 
neohebné slovní druhy (příslovce) 
 
Skladba: 
Druhy vět podle postoje mluvčího 
Věty dvojčlenné, jednočlenné, větné 
ekvivalenty 
Základní a rozvíjející větné členy  
Druhy vět vedlejších 

 

 
 
 

-  chápe přenášení pojmenování 
 
 

 
 

- orientuje se v základních způsobech obohacování slovní 
zásoby a ve způsobech tvoření nových slov  

- dokáže rozpoznat ohebné slovní druhy, určuje 
kategorie, skloňuje a časuje 

- ovládá základní pravopisné jevy syntaktické ve větě 
jednoduché 

- určuje druhy vedlejších vět 
- ovládá základní pravopisné jevy syntaktické 
   v podřadném souvětí  

 
- kontrolní diktáty 
- diktáty, pravopisná 

cvičení, pětiminutovky 
(včetně doplňovacích) 

- jazykový rozbor 
- ústní zkoušení 
- aktivita 
- práce v hodině ve 

skupině 
- plnění domácích úkolů 
- úroveň sešitů 
- účast v soutěžích 
 
 
 

 
 
 
- 1 písemná slohová práce 
- mluvní cvičení 
- aktivita 
- skupinová práce v hodině 
- plnění domácích úkolů 
- úroveň sešitů 
- účast v soutěžích 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Pravopis: 
Vyjmenovaná slova, koncovky 
podstatných a přídavných jmen, 
shoda přísudku s podmětem, psaní 
velkých písmen ve vlastních jménech 
 
KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ  
VÝCHOVA  
 
• Projev mluvený a psaný, spisovný 

a nespisovný, komunikace 
• Popis – statický a dynamický 
• Popis výrobku 
• Popis uměleckého díla 
Popis pracovního postupu – odborné 
názvy v popisu pracovního postupu 
• Charakteristika - rozlišování 

charakteristiky vnitřní a vnější 
• Charakteristika literární postavy 
• Líčení – jazykové prostředky 

vyvolávající citovou působivost 
textu 

• Líčení krajiny 
• Výtah - uspořádání informací 

v textu s ohledem na jeho účel 
• Výtah z odborného textu 
• Žádost – administrativní styl, 

formulování žádosti, obvyklé formy 
žádosti 

 

 
- ovládá pravidla českého pravopisu v uvedených jevech 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Žák dokáže rozlišit spisovný a nespisovný projev a 

vhodně užít spisovné jazykové prostředky vzhledem 
k svému komunikačnímu záměru 

- Využívá základy studijního čtení 
- Ovládá tvorbu jazykových projevů v jednoduchých 

komunikačních žánrech 
- V mluveném a psaném projevu vhodně užívá 

verbálních i neverbálních komunikačních prostředků 
- Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i 

věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci 
s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě 
vlastních dispozic a osobních zájmů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- referát o knize 
- referát o spisovateli 
- recitace básně 
- kvalita čtení 
- ústní zkoušení 
- práce s textem 
- aktivita 
- spolupráce s knihovnou 
- vedení čtenářského 

(kulturního) deníku 
- úroveň sešitů 
- účast v soutěžích 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• Životopis – sestavování životopisu 

vlastního, rodinného příslušníka, 
známé osobnosti, profesní životopis 

• Vypravování – osnova 
vypravování, tvořivá práce 
s textem, vlastní tvořivé psaní 

 
LITERÁRNÍ   VÝCHOVA 
 
I. Tematický okruh: O knihách 

kolem dokola 
• Vznikání knihy – nakladatelství, 

nakladatel, redaktor, grafik korektor 
Veřejné knihovny, knižní veletrhy, 
soutěže 

 
II.  Tematický okruh: Svět fantazie 
• Osobnost spisovatele J. R. R. 

Tolkiena 
• Žánr fantasy 
 
 
 
 
 
III.  Tematický okruh: Cesta po 

Africe a Austrálii 
• Umělecký cestopis, autoři cestopisů 
• Bajka  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Žák získá zajímavé poznatky o vzniku knihy 
- Dozví se, co je knižní veletrh a jaké soutěže se pro 

knihy pořádají 
- Uvede argumenty, proč upřednostňuje knihu před 

médii a naopak 
- Zopakuje si pojem „dobrodružná literatura“ a jmenuje 

známá díla tohoto žánru 
 

- Žák uvede knihy žánru fantasy, které zná z vlastní 
četby, nebo filmy stejného žánru 

- Dokáže v ukázce vyhledat fantazijní prvky 
- Vyhledá jazykové a stylotvorné prostředky, kterými 

autor dosahuje napětí 
- Pořídí seznam nejznámějších autorů fantasy 
- Pokusí se zhodnotit, jaký význam hraje fantazie v jeho 

životě 
 
- Žák na ukázkách demonstruje typické znaky cestopisu 

jako literatury faktu 
- Vysvětlí, co je charakteristické pro bajku, a v textu 

vyhledá její typické rysy 
- Pokusí se napsat bajku ve verších nebo v próze 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 

IV.  Tematický okruh: Jen se směj 
• Jazyková a slovní hříčka 
• Situační a jazykový humor 
• Satira 
 
V. Tematický okruh: Zví řata a lidé 
• Báseň – jazykové prostředky, 

interpunkce v poezii 
• Osobnost Oty Pavla 
• Typické znaky deníku 

 
 
 
 

VI.  Tematický okruh: Bestsellery 
z knihovny 

• Pojem „bestseller“ – práce 
s ukázkami 

• Kladný a záporný hrdina 
 
 
 
VII.  Tematický okruh: Na úsvitu 

dějin 
• Pověst, legenda, kronika 

 
- Na ukázce objasní, co je lidová poezie 
- Prokáže své znalosti o uměleckých jazykových 

prostředcích, vyhledá je v písni 

 
- Žák vysvětlí pojmy jazyková a slovní hříčka 
- Objasní rozdíl mezi humorem situačním a jazykovým 
- Seznámí se s novým pojmem satira 

 
 
- Žák si zopakuje, na čem je založena nonsensová 

poezie 
- Pomocí ukázek vysvětlí, co je pointa 
- Posoudí úlohu přirovnání v literárním díle 
- Na konkrétní básni nebo písni ukáže, co je strofa 

(sloka), verš a rým 
- Vysvětlí pojem „přírodní tematika“ 
- Z ukázky vyvodí, co je typické pro deník 

 
- Žák objasní, které knihy jsou označovány jako 

bestsellery a proč 
- Jmenuje knihy, o kterých ví, že nesou toto označení 
- Zhodnotí úlohu kladných a záporných postav 

v literárním a filmovém díle 
- Přinese svou nejoblíbenější knihu a představí ji i 

jejího autora svým spolužákům 

 
- Žák si upevní poznatky o pověsti tím, že její hlavní 

znaky demonstruje na ukázkách 
- Rozliší pravdivé jádro jednotlivých pověstí 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
• Básnický přívlastek 
• Vypravěč jako jeden ze 

základních složek epického 
literárního díla 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.  Tematický okruh: Cesta po 
Americe 

• Literatura faktu - cestopis, 
individuální styl autora 

• Komiks v literatuře - sci-fi, fantasy 
příběh 

 
IX.  Tematický okruh: Nebojte se 

bát 
• Horor, detektivka – světoví a čeští 

autoři 
• Dialog a monolog 
• Drama jako základní literární druh 
 
 
 
 
 
 

 

- Uvede pověsti, které četl, a volně reprodukuje 
některou z nich 

- Porovná různá ztvárnění téhož námětu pověsti po 
stránce jazykové a stylové 

- Sestaví osnovu některého úryvku 
- Seznámí se s novým žánrem – legendou 
- Získá poznatky o dalším novém žánru – kronice 
- Na základě ukázek vyvodí rozdíl mezi legendou, 

pověstí a kronikou a tyto útvary dokáže rozpoznat 
- Formuluje rozdíl mezi ich- a er-formou vypravování  
 
- Žák vyjmenuje rozdíly mezi literaturou faktu a 

literaturou uměleckou 
- Z ukázky vyvodí specifické znaky komiksu a uvede 

známé komiksy 
- Objasní pojem „mýtus“ a uvede příklady tohoto žánru 

zpracovávající období starověku a středověku 
 

- Žák vysvětlí typ literatury a filmu zvaný horor 
-  Vyhledá místa největšího napětí, odliší realitu od 

fikce 
- Porovná horor s detektivkou, uvede rozdíly a společné 

znaky 
- Zopakuje si charakteristické znaky dramatu a tyto 

znalosti aplikuje na ukázce 
- Poznává nové pojmy týkající se dramatu – monolog a 

dialog 
- Rozliší dějství, scénu a výstup 
- Vyloží rozdíl mezi tragédií a komedií 

 

  



 64

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

X. Tematický okruh: V zemi 
rostlin 

• Báseň lyrická, epická, lyricko-
epická 

• Umělecké básnické prostředky – 
přívlastky, přirovnání 

• Charakteristické znaky pohádky 
• Prozaické literární žánry 

 
 
XI.  Tematický okruh: Nepokojná 

doba 
• Pojem „jinotaj“ 
• Ironie v poezii 
• Hrdina díla a lyrický mluvčí 
• Fejeton – námět, pointa, pohled na 

skutečnost 
 

XII.  Tematický okruh: Cesta po 
Asii 

• Cestopis – opakování 
• Tvořivé psaní – poutavý cestopis 

ze známých míst 
• Expresivně zabarvená slova a 

citoslovce v básni 
• Náležitosti deníku 
• Interview 

 

 
- Žák určí, zda uvedené básně patří mezi epické, lyrické 

nebo lyricko-epické 
- Prokáže znalost typických znaků lyriky i epiky 
- Vyhledá v básních umělecké básnické prostředky – 

básnické přívlastky, přirovnání 
- Zopakuje si učivo o pohádce, vyjmenuje 

charakteristické znaky 
- Zopakuje si charakteristické znaky prozaických  
- literárních žánrů 

 
- Žák vysvětlí podstatu jinotaje 
- Vyloží smysl použití ironie v poezii 
- Charakterizuje hrdinu díla a odliší ho od lyrického 

mluvčího 
- Na základě literární teorie o fejetonu určí, co je jeho 

námět, vyhledá pointu, nejvtipnější pasáže a nezvyklé 
pohledy na skutečnost 

 
- Žák si připomene poznatky o cestopise 
- Pokusí se napsat krátký poutavý cestopis z míst, která 

navštívil 
- V básni vyhledá básnické výrazové prostředky, 

především expresivně zabarvená slova a citoslovce 
- Uvede, jaké náležitosti by měl mít deník a co 

zaznamenává 
- Z uvedené ukázky vyvodí, co je interview a kde se 

s ním nejčastěji setkáváme 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

XIII.  Tematický okruh: Smrti 
navzdory 

• Tematika smrti v literárním díle – 
podoby různých zpracování 

• Alegorické pojetí smrti, vyjádření 
pocitů z četby 

 
XIV.  Tematický okruh: Ty a já = 

my 
• Vztahy mezi rodiči a dětmi, 

vrstevníky, dospívajícími 
• Dílo Vladimíra Vysockého 
• Romská lidová slovesnost 
• Filmový scénář – vznik filmu 

 

 
- Žák se seznámí s tematikou smrti v literárním díle 
- Uvědomí si rozdílné zpracování tohoto tématu 

v různých prozaických žánrech 
- Rozpozná alegorické pojetí smrti na základě úryvku z 

knihy 
- Vyjádří své pocity při čtení úryvků 
 
- Žák si uvědomí komplikovanost vztahů mezi rodiči a 

dětmi, mezi dospívající mládeží 
- Seznámí se s tvorbou Vladimíra Vysockého, tzv. 

básníka s kytarou 
- Poznává zvláštnosti romské lidové slovesnosti 

(především písně) 
- Seznámí se s podobou filmového scénáře, diskutuje o 

tom, jak vzniká film 
- Vyjadřuje vlastní filmové zážitky 
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Předmět : 
Český jazyk 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 4 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
 
Slovní zásoba 
Obohacování  
Slova přejatá: pravopis, výslovnost  
 
Tvarosloví 
Skloňování obecných jmen přejatých 
Cizí vlastní jména v textu 
Slovesný vid  
 
Pravopis 
Koncovky i/y 
Předpony a předložky s, z 
Skupiny bě,pě,vě x bje,pje,vje, 
Mě/mně 
 
Skladba 
Věta jednoduchá a souvětí 
Druhy vedlejších vět 
Poměry mezi větami hlavní                        
Souvětí souřadné a podřadné 
Spojovací výryzy v souvětí 
Jazykové rozbory 
 
Obecné výklady o českém jazyce 
Slovanské jazyky 
Útvary českého jazyka a jaz. kultura  

 
 
 

- žák rozliší nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby, rozpozná přenesené pojmenování 

 
 

- dokáže v textu používat běžná přejatá jména  
 

- tvoří vidové dvojice 
 
 
- ovládá pravopis těchto jevů  
 
 
 
 
- rozlišuje souvětí souřadné a podřadné 
- vyjmenuje druhy vět vedlejších 
 
- chápe poměry mezi větami hlavními a odliší je od 

souřadně spojených větných členů, ovládá základní 
pravopisné jevy v souvětí 

 
- má přehled o slovanských a světových jazycích 
- ovládá pravopisné jevy morfologické 

 

 
- kontrolní diktáty 
- diktáty, pravopisná 

cvičení, pětiminutovky 
(včetně doplňovacích) 

- jazykový rozbor 
- ústní zkoušení 
- aktivita 
- práce v hodině ve 

skupině 
- plnění domácích úkolů 
- úroveň sešitů 
- účast v soutěžích 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 
 
• Jazykové projevy a vyjadřování 
• Základní jazykové styly, slohové 

útvary a slohové postupy 
• Charakteristika literární 

postavy 
• Odborný text a jeho tvorba 
• Líčení 
• Úvaha 
• Výtah 
• Slohové útvary v literárních 

ukázkách 
• Souhrnné poučení o slohu 
 
 
 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
I. Tematický okruh: Literatura 

doby pobělohorské 
• Loutková divadelní hra, lidová 

píseň, knížky lidového čtení a 
kramářská píseň 

• Ohlasová literatura 
• Verš a strofa 
• Rým a jeho druhy 
• Parodie, komika 

 
 
 
 
- Žák dokáže rozlišit spisovný a nespisovný projev a 

vhodně užít spisovné jazykové prostředky vzhledem 
k svému komunikačnímu záměru 

- Využívá základy studijního čtení 
- Ovládá tvorbu jazykových projevů v jednoduchých 

komunikačních žánrech 
- V mluveném a psaném projevu vhodně užívá 

verbálních i neverbálních komunikačních prostředků 
- Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i 

věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci 
s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na 
základě vlastních dispozic a osobních zájmů 

- Dokáže vytvořit výtah, charakteristiku literární 
postavy, výklad, líčení, úvahu 

- Identifikuje funkční styl, slohový postup a útvar 
 
- Žák získá konkrétní představu o několika žánrech 

lidové a pololidové tvorby z pobělohorského období 
- Seznámí se s námětem a scénářem jedné z nejstarších 

loutkových her, popíše jeho strukturu 
- Seznamuje se s pojmem „ohlasová literatura“ i 

s několika jejími autory 
- Prokáže své dosavadní poznatky o verši a strofě 
- Na ukázkách z poezie aplikuje své poznatky o rýmu a 

jeho druzích 
- Vysvětlí pojem „parodie“, charakterizuje různé 

podoby komiky 
 

 
- písemná práce 
- mluvní cvičení 
- aktivita 
- skupinová práce 

v hodině 
- plnění domácích úkolů 
- úroveň sešitů 
- účast v soutěžích 

 
 
 
 
 

 
 

- referát o knize 
- referát o spisovateli 
- recitace básně 
- kvalita čtení 
- ústní zkoušení 
- práce s textem 
- aktivita 
- spolupráce s knihovou 
- vedení čtenářského 

(kulturního) deníku 
- úroveň sešitů 
- účast v soutěžích 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
II.  Tematický okruh: Světová 

literatura 18. st. a 1. poloviny 
19. st. 

• Klasicismus a romantismus – 
typické žánry, hlavní představitelé 
světové i české literatury 

• Historický román 
• Román rodinného života 
• Dramatické, knižní a filmové 

zpracování téhož námětu 
• Básnická povídka 
 
 
 
 
III.  Tematický okruh: Národní 

obrození 
• Národní obrození, osobnosti 

tohoto období a jejich tvorba 
• Vznik české národní hymny 
• Kompozice literárního díla 
• Největší představitel českého 

romantismu K. H. Mácha, jeho 
dílo a romantické prvky v jeho 
básni 

• Balada 
• Satira a její smysl v literární 

tvorbě – K. Havlíček Borovský 
• Povídka 

 
- Žák se seznamuje s žánry typickými pro období 

klasicismu a romantismu a s jejich významnými 
českými a světovými představiteli 

- Připomene si typické znaky dramatu 
- Získává další poznatky o románu a několika jeho 

podobách – románu rodinného života a historického 
románu 

- Porovná ukázky uvedených podob románu, snaží se 
vystihnout jejich funkci, hledá charakteristické znaky 

- Na základě ukázek jmenuje odlišnosti dramatického, 
knižního a filmového zpracování téhož námětu 

- Poznává nový druh povídky – „básnickou povídku“ – 
v ukázce hledá obrazná pojmenování, archaismy, tyto 
pojmy vysvětlí a vystihne jejich funkci  

 
- Žák prokáže své znalosti o období národního obrození a 

osobnostech této doby, poznává tvorbu představitelů 
národního obrození 

- Z ukázky se dozvídá o vzniku české národní hymny a 
jejích autorech 

- Seznamuje se s pojmem kompozice literárního díla, 
aplikuje tyto znalosti na některé z ukázek 

- Poznává část díla našeho největšího představitele 
romantismu – K. H. Máchy, vyhledá v Máchově básni 
romantické prvky, obrazná pojmenování a rozpozná 
druhy rýmu 

- Vyjádří svůj názor na působivost literární a filmové 
podoby Erbenovy „Kytice“ 

- Na ukázkách z díla k. Havlíčka Borovského si ověřuje 
poznatky o satiře a jejím smyslu v literární tvorbě,  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

• Základní rysy stylu autorů tohoto 
období 

 
 
 
 
 
IV.  Tematický okruh: Svět 

literatury ve 2. polovině 19. 
století 

• Humor v literárním díle 
• Dialog a jeho funkce v literárním 

díle 
• Realismus – nový literární směr 2. 

poloviny 19. století 
• Realismus a romantismus – 

typické žánry obou směrů, 
protiklady 

• Reprodukce přečtených příběhů 
• Kompozice konkrétního příběhu 
• Drama – členění na jednotlivé 
části: jednání, výstupy, obrazy 

• Parodie a satira v literatuře a filmu 
 
V. Tematický okruh: Od májovců 

po lumírovce 
• Představitelé májovců, ruchovců a 

lumírovců  

• Tvorba představitelů májovců,  

jmenuje některé současné satirické časopisy, pokud je 
zná 

- Zopakuje si své znalosti o žánru povídka, vyhledá 
charakteristiku hlavního hrdiny, diskutuje o pozici lidí, 
kteří jsou něčím výjimeční 

- Rozpoznává základní rysy stylu autorů uvedených 
v tomto literárním okruhu 

 
- Hodnotí ze svého pohledu význam a smysl humoru 

v literárním díle 
- Vysvětlí, co je dialog a jakou funkci v literárním díle 

plní 
- Dozvídá se o realismu – novém uměleckém směru 2. 

poloviny 19. století 
- Konfrontuje realismus s romantismem porovnáním 

ukázek v čítance, vystihne protiklady a jmenuje typické 
žánry obou uměleckých směrů 

- Volně reprodukuje přečtený příběh, vyznačí kompozici 
příběhu 

- Charakterizuje jednotlivé části dramatu: jednání, 
výstupy, obrazy 

- Znovu si osvěží a vysvětlí pojmy „parodie“ a „satira“, 
uvede známý příklad filmové parodie a zamyslí se nad 
jejím smyslem 

 
- Žák poznává další klasiky naší literatury: Nerudu, 

Hálka, Arbese, Heyduka, Čecha, Sládka a Vrchlického 
- Dovídá se podstatné informace o romanci a romanetu 
- Formuluje pointu a námět básní obsažených v tomto 

tematickém okruhu, určí, zda jsou lyrické nebo epické,  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
• ruchovců a lumírovců 
• Romance a romaneto 
• Rozbor básní – pointa, námět 
• Lyrická a epická báseň 
• Umělecké jazykové prostředky 

v básni 
• Rýmové schéma 
• Pojmy „utopie“ a „fantazie“ 

 
VI.  Tematický okruh: Česká 

společnost ke konci 19. století 
• Báseň a jejich struktura – rozbor 

na základě ukázek z děl literatury 
konce 19. století 

• Charakteristické rysy kramářské 
písně  

• Práce s textem parodie 
• Historická událost v naučné 

literatuře a v beletrii 
• Typické znaky dramatu, 

dramatické žánry 
 

VII.  Tematický okruh: Barvy 
Ameriky 

• Ocenění udělovaná za literaturu a 
film - Pulitzerova cena, filmový 
Oscar 

• Funkce refrénu v písni 
• Jazykové a kulturní překážky mezi 

etniky 

vyhledá v nich umělecké jazykové prostředky, vyznačí 
rýmová schémata 

- Definuje pojmy „utopie“ a „fantazie“ 

 
 
 
 
 
 
- Žák procvičí své znalosti o struktuře básně 
- Připomene si charakteristické rysy kramářské písně 
- Prokáže, že pochopil, co je parodie 
- Hodnotí rozdíl mezi popisem historických událostí 

v naučné literatuře a beletrii 
- Připomene si typické znaky dramatu, jmenuje 

dramatické žánry 

 
 
 
 
 
 
- Žák získá informace o oceněních udělovaných za 

literaturu a film 
- Dokáže vysvětlit, jakou funkci plní v písni refrén, tento 

pojem definuje  
- Zamyslí se nad tím, jak překonávat jazykové a kulturní 

bariéry mezi etniky 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
VIII.  Tematický okruh: Rakousko-

Uhersko a velká válka 
• Literární dílo jako zdroj méně 

známých aspektů ze života 
významných osobností 

• Memoáry, životopis – literatura 
faktu a beletrie 

• První světová válka a J.Hašek 
• Světová válka pohledem autorů – 

Hašek, Remarque, Suchý a Šlitr 
• Nespisovné a vulgární výrazy 

v literárním díle 
 

IX.  Tematický okruh: Lidským 
životem krok za krokem 

• Dramatičnost vyprávění – 
jazykové prostředky 

• Deník jako forma literárního díla 
• Účinnost prozaického a 

básnického literárního díla 
• Detailní kompozice literárního 

díla a její složky 
• Citové prožitky spojené 

s interpretací literárního díla 
• Realita a konkrétní literární dílo 
• Metonymie, epitaf 
• Odlišnosti triviální a hodnotné 

literatury 
• Literární dílo pro určitou věkovou 

kategorii 

 
- Žák zjišťuje, čím se liší memoáry a bibliografie 
- Prostřednictvím literárního díla poznává méně známé 

aspekty ze života významných osobností 
- Pohlédne na první světovou válku očima Jaroslava 

Haška a jeho humoristického románu 
- Srovná Haškův pohled na válku s pohledem Remarqua 

a dvojice Suchý a Šlitr 
- Posoudí užití nespisovných výrazů a vulgarismů 

v literárním díle 

 
 
 
• Žák zjistí na konkrétní ukázce, jaké jazykové 

prostředky zvyšují dramatičnost vyprávění 
• Zhodnotí, čím je specifické a přitažlivé literární dílo 

psané formou deníku 
• Popíše, jak se liší účinnost textu prozaického a 

básnického, a uvede, která forma je podle jeho názoru 
působivější 

• Seznámí se detailně s kompozicí literárního díla a 
jejími složkami 

• Uvede, které citové prožitky a problémy z ukázek 
v čítance jsou aktuální a jemu blízké 

• Uvědomuje si, jak je konkrétní umělecké dílo spjato 
s realitou 

• Poznává nové pojmy z literární teorie – metonymii a 
epitaf 

• Učí se rozlišovat triviální tvorbu od literatury 
hodnotné 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
 
 
 
X. Tematický okruh: Literární 

toulky Evropou 
• Individuální autorský styl 
• Znaky mýtu 
• Odlišnosti mezi povídkou a 

románem 
• Prostředky humoristické literatury 
• Charakteristika cestopisu 
• Rozdíly mezi literaturou faktu a 

uměleckou literaturou 
• Vlastní tvorba – limerik 
• Hlavní myšlenka a pointa textu 
• Romská literatura 
• Memoáry 
• Výrazové prostředky v literatuře a 

jejich klasifikace 
 
 

XI.  Tematický okruh: Prázdninové 
těšení 

• Práce s ukázkami v čítance 
• Shrnutí znalostí literární teorie 

 

• Dokáže určit kritéria, která rozhodují při posuzování 
vhodnosti či nevhodnosti literárního díla pro určitou 
věkovou kategorii 
 

• Žák poznává literární díla evropských národů, učí se 
poznávat individuální autorský styl 

• Zopakuje si znalosti o mytologii, uvede 
charakteristické znaky mýtu 

• Uvede odlišnosti mezi povídkou a románem 
• Učí se poznávat a pojmenovat prostředky užívané 

v humoristické literatuře 
• Charakterizuje cestopis, zařadí tento žánr 

k příslušnému druhu literatury 
• Jmenuje rozdíly mezi literaturou faktu a uměleckou 

literaturou 
• Pokusí se o vlastní tvorbu – limerik 
• V ukázkách vyhledá hlavní myšlenku a pointu 
• Rozšiřuje si svůj pohled na romskou kulturu 
• Poznává další žánr literatury faktu – memoáry 
• Posoudí užití nespisovných výrazů a vulgarismů 

v literárním díle 
 

• Žák posoudí slovník literárních ukázek a to, zda 
koresponduje s věkem literární postavy 

• Oživí si všechny znalosti literární teorie 
• Aplikuje znalosti literární teorie na konkrétních 

textech 
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Předmět : 
Český jazyk 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 4 hod./ týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
 
Slovní zásoba a význam slova 

 Slovo a sousloví, věcný význam 
 slov 
 Obohacování slovní zásoby a pppp 
 Významové vztahy mezi slovy 
Věty podle mluvčího 
Nauka o tvoření slov 
Stavba slova 
Tvoření nových slov 
 
Tvarosloví: 
Slovní druhy – slova ohebná a 
neohebná 
Podstatná jména 
Přídavná jména – druhy, stupňování, 
mluvnické významy 
Zájmena, číslovky – druhy,                            
skloňování 
Slovesa – mluvnické významy, tvary, 
přechodníky slovesa být 
Příslovce, předložky, spojky  
 
Pravopis: 
 Psaní vlastních jmen 
 Opakování 

 
 
 
- chápe přenášení pojmenování 
- umí se výstižně vyjádřit 
- pracuje se Slovníkem spisovné češtiny, umí používat 

různé druhy slovníků 
 
 
- chápe zásady tvoření českých slov 
- umí věci pojmenovávat a pojmenováním rozumět 
 
-    správně třídí slovní druhy a používá je ve vhodných 

komunikačních situacích 
 
 
- naučí se rozpoznat přechodník přítomný a minulý 
- chápe smysl přechodníku ve větě 
- zopakuje si slovesa a jejich tvary 
 
 
 
 
 
 
- určuje druhy souvětí 
- ovládá pravopisné jevy syntaktické v souvětí 
 

 
 
 
- kontrolní diktáty 
- diktáty, pravopisná 

cvičení, pětiminutovky 
(včetně doplňovacích) 

- jazykový rozbor 
- ústní zkoušení 
- aktivita 
- práce v hodině ve 

skupině 
- plnění domácích úkolů 
- úroveň sešitů 
- účast v soutěžích 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Skladba: 
- Stavba věty a souvětí 
- Věty podle postoje mluvčího  
- Věty dvojčlenné, jednočlenné, 

větné ekvivalenty 
- Mluvnický zápor 
- Skladební dvojice 
- Věta hlavní, vedlejší, řídící, závislá 
- Souvětí souřadné, podřadné,                
- druhy vedlejších vět 
- Významové poměry mezi 

souřadně spojenými vedl. větami a 
větnými členy 

- Složitá souvětí 
- Řeč příma a nepřímá 
- Samostatný větný člen, oslovení, 

vsuvka, věta neúplná 
- Pořádek slov v české větě 
 
 Zvuková stránka jazyka: 
 Hlásky a hláskové skupiny 
 Větný přízvuk, větná melodie 
 
 Obecné výklady o jazyce: 
 Projev mluvený a psaný, řeč, jazyk 
 Slovanské jazyky, 
 vývoj jazyka, útvary českého jazyka 
 Jazykověda a její discipíny 
 Jazyková kultura 
 
 

 
 
- naučí se formulovat složitější myšlenky a porozumí 

složitějšímu sdělení 
-    orientuje se v pravidlech psaní souvětí 
- vysvětlí základní a rozvíjející větné členy 
- graficky zobrazí větu 
-     pozná přístavek 
-     umí správně použít zápor slovní a mluvnický  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- umí rozlišit, správně napsat a vhodně používat 
- aplikuje zásady českého pravopisu při tvorbě vlastního 

jazykového projevu 
 
- bude dbát na hlavní zásady spisovné výslovnosti a 

zvukovou podobu věty 
 
- rozezná spisovný a nespisovný jazykový projev, bude 

se umět spisovně vyjadřovat 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 
• Nauka o slohu 
• Cíl slohu, vytříbený ústní nebo 

písemný projev – uspořádání 
jazykových prostředků a jejich 
využití 

• Funkční styly 
• Styl prostěsdělovací, odborný, 

administrativní, publicistický, 
umělecký, řečnický 

• Výklad 
• Znaky výkladu, osnova, jazykové 

prostředky 
• Základy studijního čtení, 

formulování hlavních myšlenek 
textu, uspořádání informací z textu 
s ohledem na jeho účel, 
vyhledávání informací vhodných 
k řešení problémů 

• Popis, popis pracovního postupu 
• Popis děje, jazykové prostředky, 

osnova 
• Práce s odborným texte, 

odbornými názvy, popis 
jednotlivých činností – stručnost, 
jasnost, přehlednost 

• Studijní čtení – čtení jako zdroj 
informací, metody práce  

 
 
 

- Žák dokáže rozlišit spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užít spisovné jazykové prostředky vzhledem 
k svému komunikačnímu záměru 

- Vhodně se zapojuje do diskuse, řídí ji a ve svých 
výstupech využívá zásad komunikace a pravidel 
dialogu 

- V mluveném a psaném projevu vhodně užívá 
verbálních i neverbálních komunikačních prostředků 

- Využívá poznatků o jazyce a stylu k dosažení 
gramaticky i věcně správného písemného projevu a 
k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě vlastních dispozic a osobních zájmů 

- Komunikuje kultivovaně, výstižně volí vhodné 
jazykové prostředky 

 
 

 
- referát o knize 
- referát o spisovateli 
- recitace básně 
- kvalita čtení 
- ústní zkoušení 
- práce s textem 
- aktivita 

spolupráce s knihovou 
- vedení čtenářského 

(kulturního) deníku 
- úroveň sešitů 
- účast v soutěžích 
- exkurze 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

• s informací 
• Popis uměleckého díla 
• Hlavní motiv, popředí, pozadí, 

jazykové prostředky, osnova 
• Užití spisovných jazykových 

prostředků vhodných ke 
komunikačnímu záměru 

• Stylizační cvičení 
• Výstižné, souvislé a kultivované 

vyjadřování 
• Subjektivně zabarvený popis 
• Líčení na základě vlastních 

pozorovacích a vyjadřovacích 
schopností, osnova líčení 

• Promyšlené vybírání vhodných 
jazykových prostředků 

• Charakteristika – povaha, 
schopnosti, zájmy 

• Přímá a nepřímá charakteristika, 
osnova 

• Využívání poznatků o jazyce a 
stylu k tvorbě gramaticky i věcně 
správného projevu, k vlastnímu 
tvořivému psaní s využitím 
vhodných jazykových prostředků 

• Práce se SSČ a slovníkem 
synonym 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

• Vypravování 
• Kultivované vyjadřování, 

reprodukovaný děj, postupná 
dějová linie, řeč postav, 
retrospektiva, jazykové prostředky 
vypravování, osnova 

• Úvaha  
• Zamyšlení nad problémem, vlastní 

závěr 
• Úvaha v různých stylech, srovnání 

s výkladem, osnova úvahy, její 
struktura, ukázky úvahy 
z publicistického nebo 
uměleckého stylu 

• Proslov, diskuse 
• Řečnický slohový útvar, funkce, 

osnova proslovu, součásti 
proslovu, působivost mluveného 
projevu, intonace, tempo řeči, 
společenské chování řečníka 

• Řízení diskuse, pravidla, ukázky 
• Fejeton 
• Publicistické útvary na aktuální 

téma, historie vzniku fejetonu, cíl 
fejetonu 

• Slohové útvary dle výběru žáků 
• Životopis, dopis soukromý, 

milostný, e-mail – struktura 
životopisu, typy životopisu,  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• modelovost, práce s informací – 

vyhledávání životopisných údajů 
• Otevřený dopis – cíl otevřeného 

dopisu 
• Shrnutí učiva o slohu 
• Vytváření pozitivního vztahu 

k vlastní tvůrčí činnosti, 
autoevaluace 

 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
 

I. Tematický okruh: Zrod 
moderny   

• Prokletí básníci, moderna, 
moderní umělecké směry 1. 
poloviny 20. století 

• Lyrické a lyrickoepické žánry 
• Obrazná pojmenování v básni: 

přirovnání, metafora, metonymie, 
básnický přívlastek 

• Téma a rýmové schéma 
 
 
 
 

II.  Tematický okruh: Doba -ismů 
(20. léta) 

• Pořekadlo, přísloví 
• Volný verš, pásmo, avantgarda 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Žák se seznamuje s pojmem „prokletí básníci“, 

„moderna“ a dokáže je stručně vysvětlit 
- Poznává stručný chronologický přehled směrů 1. 

poloviny 20. století 
- Dokáže směry jednoduše charakterizovat a časově i 

místně zařadit 
- Zopakuje si vědomosti o lyrických a lyrickoepických 

žánrech 
- V básni vyhledá obrazná pojmenování: přirovnání, 

metafora, metonymie, básnický přívlastek, téma a 
rýmové schéma 

- Dokáže interpretovat báseň a vyjadřuje své názory na 
působivost díla 

 
 
- Žák dokáže porovnat a vysvětlit pojmy pořekadlo, 

přísloví a dokáže je v textu vyhledat, uvést vlastní 
příklad 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

• Obrazná pojmenování v textu 
• Poetismus a Devětsil 
• Apollinaire, Vančura, T. G. 

Masaryk 
• Libozvučnost v textu, balada, 

píseň, muzikál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  Tematický okruh: Jedna dvě, 

krize jde (30. léta) 
• Osobnost Karla Čapka 
• Osobnosti světové literatury 
• Kaligram, obrazová báseň, 

dadaismus, surrealismus, 
Osvobozené divadlo 

• Komično v literatuře 
• Jazyková a stylistická stránka 

textu 
• Neologismus 

- Seznamuje se s volným veršem a dokáže jej v básni 
vyhledat 

- Zjišťuje, co je pojem „pásmo“ 
- Vysvětlí pojem „avantgarda“ a dokáže jej stručně 

charakterizovat 
- Vyhledá v textu obrazná pojmenování 
- Rozšiřuje své poznatky o směr „poetismus“ a spolek 

„Devětsil“ 
- Vyhledává informace o vlivu poetismu na výtvarné 

umění 
- Hlouběji poznává osobnosti – Apollinaire, Vančura 
- Zamýšlí se nad osobností T. G. Masaryka a vyjadřuje 

své názory na jeho působení 
- Na prozaické ukázce se zamýšlí nad stylistickými a 

jazykovými prostředky, jež ovlivňují zvukovou 
kvalitu textu – libozvučnost 

- Zopakuje si své znalosti o literárních žánrech – 
balada, píseň, muzikál 

 
- Žák si rozšiřuje své poznatky o osobnostech – Karel 
Čapek, John Steinbeck 

- Seznamuje se s pojmem „kaligram“, „obrazová 
poezie“, „dadaismus“, „surrealismus“, „Osvobozené 
divadlo“ 

- Vytváří vlastní obrazovou a dadaistickou báseň 
- Získává další poznatky o osobnosti Karla Čapka 
- Hodnotí podoby komična v literatuře 
- Charakterizuje jazykovou a stylistickou stránku textů 
- Dokáže v básni vyhledat neologismy 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
IV.  Tematický okruh: Válečná léta 

(40. léta) 
• Válka v literatuře - osobnost 

Arnošta Lustiga a Josefa 
Škvoreckého 

• Dramatizace příběhu – jazykové 
prostředky 

• Obsah díla, příčiny jednání 
postav v díle, charakteristika 
literární postavy 

• Sonet, novela 
 
 
V. Tematický okruh: Doba 

zatemnění (50. léta) 
• Literatura období totality – 

cenzura, gulagy, koncentrační 
tábory 

• Interpretace básně – dílo 
v konfrontaci s realitou, symboly 
v básni, pojem „přesah“ 

• Literární časopisy, „Beat 
generation“ 

• Osobnost Bohumila Hrabala, 
pojem „pábitelé“ 

• Expresivní a hovorové výrazy 
v textu, jazykový styl 

• Sarkasmus, satira, nonsens 
• Chronologický přehled vývoje 

světové a české literatury 2.  

- Žák se zamýšlí nad obdobím války a jejími následky 
- Dozvídá se o působení odboje 
- Poznává osobnosti – Arnošt Lustig, Josef Škvorecký 
- Vyhledává v textu jazykové prostředky, které příběh 

dramatizují 
- Na základě ukázky hodnotí ze svého úhlu pohledu 

příčinu jednání postav 
- Zamýšlí se nad obsahem díla, charakterizuje postavu 
- Dokáže v textu vyhledat pasáže založené na 

kontrastním popisu, ale také pasáže s dějem, jenž 
vrcholí 

- Rozšíří své poznatky o pojmy „sonet“ a „novela“ 
 
- Žák poznává období totality – cenzura, gulagy, 

koncentrační tábory 
- Hodnotí báseň, konfrontuje dílo s realitou a svými 

názory 
- Interpretuje symboly v básní 
- Seznamuje se s pojmy „trezorové filmy“, „přesah“, 

„literární časopisy“, „Beat generation“, dokáže je 
vysvětlit a uvést příklady 

- Rozšíří své vědomosti o osobnosti – Bohumil Hrabal 
- Dokáže vysvětlit pojem „pábitelé“ 
- V textu vyhledá expresivní a hovorová slova, umí 

popsat jazykový styl a doložit jej citacemi z ukázky 
- Vysvětlí rozdíl mezi sarkasmem a satirou 
- V básni dokáže vyhledat nonsens 
- Hodnotí ze svého úhlu pohledu důsledky válečného 

období a jejich zobrazení v literatuře 
- Uvědomuje si, jak hluboce je konkrétní dílo spjato  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
poloviny 20. století 
 
 
 
VI.  Tematický okruh: Dlouhá 

cesta ke svobodě (60. – 80. léta) 
• Osobnost Karla Kryla 
• Období normalizace v literatuře – 

charaktery a jednání postav 
• Samizdatová literatura, exilová 

literatura, autorské divadlo, 
memoáromán 

• Interpretace symbolických obrazů 
v básni, báseň a protestsong 

• Autobiografický a biografický 
román 

• Účinek básně, pointa, oxymóron 
 
 
 
 
 
VII.  Tematický okruh: 

Postmoderní svět 
• Postmoderna – roviny literárního 

díla, kompozice díla, obsah, 
vlastní názor na dílo 

• Osobnost M. Kundery, V. Havla 
• Magický realismus – fikce a 

realita 

s realitou 
- Poznává stručný chronologický přehled vývoje světové 

a české literatury 2. poloviny 20. století 

 
- Žák se seznamuje s osobností Karla Kryla 
- Prostřednictvím ukázek poznává období normalizace, 

hodnotí a vysvětluje charaktery postav, důvody jejich 
jednání 

- Rozšiřuje své vědomosti o pojem „samizdatová a 
exilová literatura“, „autorské divadlo“, „memoáromán“ 

- Vyhledá v básni symbolické obrazy a svými slovy je 
interpretuje 

- Ze svého úhlu pohledu hodnotí báseň, vysvětlí pojem 
„protestsong“ 

- Vysvětlí rozdíl mezi autobiografickým a biografickým 
románem 

- Ukázku hodnotí, vyhledá symboly a srovnává 
- Tvoří vlastní báseň, opakuje si oxymóron 
- Hodnotí účinek básně a vysvětluje pointu 

 
- Žák se seznamuje s pojmem „postmoderna“ a dokáže 

popsat postmoderní dílo 
- Vyhledá v ukázce rovinu filozofickou, detektivní a 

historickou 
- Popisuje kompozici díla, pracuje s jeho obsahem, 

vyjadřuje své názory 
- Rozšiřuje své vědomosti o literárních osobnostech – 

Milan Kundera, Václav Havel 
- Diskutuje na téma pomsta 
- Poznává magický realismus a v ukázce vyhledává  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

• Pojem „absurdní drama“ 
 
 
 
 
VIII.  Tematický okruh: Současný 

svět 
 

• Esej v literatuře 
• Individuální styl autora 
• Aktuální témata společnosti 

v literárních dílech 
• Literární mystifikace 
• Obrazná pojmenování – tropy 
• Publicistické žánry – 

manipulativní komunikace, 
kritický postoj 

• Fantasy a sci-fi 
 

- pasáže, kde se mísí fikce a realita 
- Zopakuje své poznatky o dramatu, vypracuje shrnutí a 

znaky dramatu 
- Dokáže vysvětlit pojem absurdní drama 

 
- Žák se učí o eseji, dokáže pojem vysvětlit 
- Poznává základní rysy výrazného individuálního stylu 

autora 
- Diskutuje o anorexii, drogové závislosti, situaci 

národnostních menšin 
- Rozšiřuje své vědomosti o pojem literární mystifikace 
- Orientuje se v druzích obrazného pojmenování – tropů 
- Opakuje si publicistické žánry a charakterizuje je 
- Diskutuje o přírodních a jiných katastrofách, obavách a 

strachu 
- Rozpoznává manipulativní komunikaci v masových 

médiích a zaujímá k ní kritický postoj 
- Vysvětlí rozdíl mezi fantasy a sci-fi povídkou 
- Zamýšlí se nad vědou a jejím vlivem na život 
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5.1.2 Literární seminář 
 

Předmět : 
Literární seminář 

Ročník: 8. + 9. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
Tvorba významných českých autorů 
19. a 20. století 
 
Současná tvorba české beletrie 
 
Regionální autoři a jejich díla 
 
Prozaická díla 
 
Básnická tvorba 
 
Literární žánry a směry 
 
Základní literární pojmy 
 
Struktura prozaického a básnického 
díla 
 
Dramatická tvorba 
 
Filmové a televizní podoby 
přečtených literárních děl 
 
 

 
 
• žák se orientuje ve struktuře textu 

 
• rozumí významu a smyslu literárního díla 
 
• dokáže si vybírat hodnotnou četbu 

 
 

• umí přiřadit literární text k literárnímu žánru 
 

• naučí se charakterizovat jednotlivé literární žánry 
 

• má přehled o významných představitelích české 
literatury 

 
• naučí se formulovat názory na diskutované problémy 
 
• chápe literaturu jako významného pomocníka při 

získávání životních hodnot 
 

 
• sebehodnocení žáka  

 
•  hodnocení 

spolužáků 
 

• soutěže, hry 
 

• prezentace 
 

• filmová a televizní 
tvorba 

 
• návštěva divadla 

 
• program v knihovně 

 
• aktuální výstavy 

v muzeích 
 

• exkurze 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Doporučení autoři: 
Michal Viewegh, Ota Pavel, 
Petr Šabach, Zdeněk Jirotka, 
Bohumil Hrabal, Jaroslav Hašek, 
Jaroslav Seifert, Karel Čapek, 
Ludvík Aškenazy, Ilona Borská, 
Ondřej Neff, Gabriel Laub, 
Ivan Kraus, František Nepil,, 
Miloslav Šimek a Jiří Grossmann, 
Jan Balabán, Josef Škvorecký, 
Jiří Žáček, Josef Nesvadba 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
5.1.3 Cizí jazyk – Anglický jazyk 
 
Anglický jazyk 
 
1. Cíle předmětu 
 

Cílem předmětu anglický jazyk je poskytnout žákům  základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází, na textech budovat čtenářské 
dovednosti a na nich pak schopnost psát. Gramatiku učíme teprve tehdy, když jsou příslušné pojmy zvládnuty v předmětu český jazyk a literatura 
(např. časování sloves). Žáci pracují ve větší míře s autentickými texty, konverzují spolu anglicky ve větších skupinách. V souvislosti s probíraným 
zeměpisným a dějepisným učivem se žáci seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Angličtinu používají při práci s internetem i v částech jiných 
vyučovacích předmětů. 
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2. Charakteristika vyučovacího předmětu pro I.stupeň 
 

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i 
ve světě. 

Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci 
pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost 
rodilých mluvčích. Bohatě jsou využívány jednoduché říkanky, písně, nacvičování dialogů a konverzace. 
Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do každodenního života dětí. S angličtinou se pravidelně setkáváme  
prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. 

Učebnice obsahuje nejen přehledy gramatiky a slovník, ale i řadu textů z různých oblastí života dětí daného věku a seznamuje je s životem, 
zvyky a povinnostmi jejich vrstevníků v několika zemích všech světadílů. 
 
 
Formy realizace: 
Ve vyučovací hodině: kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textu v písemné a ústní formě je kladen důraz i na 
samostatnou práci žáků, práci se slovníkem a  jiné vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou  hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na 
PC a různé zajímavé krátkodobé projekty. 
 
Časová dotace: 1 hodina týdně – 1. ročník 
    2 hodiny týdně – 2. ročník 
    3 hodiny týdně – 3. – 5. ročník. 
Místo realizace: v kmenových učebnách, v učebně AJ 
Dělení: klasické na skupiny v rámci ročníku. 
 
Průřezová témata:  
OSV (Sociální rozvoj) 
EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) 
MKV (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) 
MDV (Tvorba mediálního sdělení) 
EV (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) 
VDO (Občanská společnost a škola) 
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Vzdělávací obsah pro 1. ročník základní školy 
 
Výchovné a vzdělávací strategie 
 
Vzdělávací strategie učebnice jsou zaměřeny na poslech a porozumění anglickému jazyku, mluvení je založeno na reprodukci slyšeného. Žák se 
seznamuje s přirozenými jazykovými strukturami a jednoduchými každodenními frázemi na příbězích odehrávajících se v různých částech jednoho 
domu.  
Stavba a ilustrace těchto příběhů jsou voleny tak, aby žák porozuměl jejich obsahu za pomocí obrázků a zvukových efektů, čímž se u něho posiluje 
vědomí ve své schopnosti rozumět anglickému jazyku. Učebnice nepoužívá testy, které by mohly vyvolat u žáka pocit ohrožení. Evaluační aktivity 
jsou zařazovány do jednotlivých lekcí nenápadným způsobem a slouží učiteli jako pomůcka k detekování individuálních problémů žáka. 
 
Nabízené činnosti v učebnici Happy House 1 směřují k rozvíjení následujících klíčových kompetencí: 
 
Kompetence k učení 
• Žák odhaduje cíl hodiny pomocí karet s obrázky nebo pomocí plakátu 
• Žák si vytváří svůj vlastní slovník pomocí samolepek z učebnice 
• Žák upevňuje získané znalosti prostřednictvím jednoduchých písniček a říkanek 
• Žák absorbuje probranou látku na konci každé hodiny v tzv. „tiché době“, kdy samostatně pracuje na různých typech hádanek, skládaček, 

hlavolamech a podobně 
 
Kompetence k řešení problémů 
• Žák je konfrontován s běžnými pokyny a činnostmi každodenního života prostřednictvím příběhů  
• Žák odvozuje význam slov pomocí obrázků a zvukových efektů příběhů 
• Žák řeší různé hádanky, hlavolamy a skládačky samostatně nebo ve skupině 
• Žák řeší úkoly v rámci jednoduchých projektů a divadelních scének 

 
Kompetence komunikativní 
• Žák komunikuje pomocí pantomimy a postupně pomocí nejpoužívanějších slov a jednoduchých výrazů 
• Žák komunikuje pomocí říkanek a písniček, vede rozhovory se spolužáky v hrách a scénkách 
• Žák adekvátně reaguje na základní pokyny učitele  
• Žák dostává z času na čas úkoly, které musí řešit se svými spolužáky; domlouvá se s nimi v českém jazyce, učí se vyjádřit, a obhájit svůj názor, 

učí se respektovat názor jiných 
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Kompetence sociální a personální 
• Žák přijímá různé role v krátkých scénkách 
• Žák prožívá příběhy různých lidí a zvířátek, učí se tak vcítit do rolí jiných 
• Žák prezentuje svou samostatnou práci před ostatními 
• Žák plní některé úkoly ve dvojicích nebo ve skupinách, a učí se tak spolupracovat s ostatními 

 
Kompetence občanská 
• Žák používá osvojenou látku k tomu, aby vyjádřil něco o sobě 
• Žák respektuje pravidla společné hry  
• Žák vnímá kulturní tradice v jiných zemích prostřednictvím písní a her 
• Žák je veden k zdravému životnímu stylu na příkladech postaviček v příbězích učebnice 

 
Kompetence pracovní 
• Žák akceptuje pravidla práce s učebnicí a pracovním sešitem 
• Žák si plní své povinnosti, pracuje na zadaných úkolech  
• Žák se adaptuje na různé formy činností a způsoby práce 
• Žák pracuje systematicky a v daném časovém rozpětí 

 
 
Vzdělávací obsah pro 2. ročník základní školy 
 
Výchovné a vzdělávací strategie 
 
Vzdělávací strategie učebnice jsou zaměřeny na porozumění slyšenému a na mluvení v jednoduchých větách, čtení a psaní je rozvíjeno receptivním 
způsobem. Žák se seznamuje s přirozenými jazykovými strukturami a jednoduchými, každodenními frázemi na příbězích známých postav z prvního 
dílu Happy House. Jednotlivé příběhy jsou ilustrovány a doplněny doprovodnou zvukovou nahrávkou, která napomáhá porozumění. Žák si vytváří 
vlastní knížečku s příběhem, pracuje s jednoduchým psaným textem v řečových bublinách obrázkových příběhů, v krátkých cvičeních a při tvorbě 
obrázkového slovníku. Druhý díl učebnice opět nepoužívá testy, které by mohly vyvolat u žáka pocit ohrožení. Evaluační aktivity jsou zařazovány na 
konec jednotlivých lekcí přirozeným způsobem a slouží jak žákovi k hodnocení osvojených znalostí, tak učiteli jako pomůcka k detekování 
individuálních problémů žáka. 
 
Nabízené činnosti v učebnici Happy House 2 směřují k rozvíjení následujících klíčových kompetencí: 
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Kompetence k učení  

• Žák si upevňuje učivo z předchozího dílu učebnice návratem do stejného tematického prostředí prostřednictvím plakátu 
• Žák odhaduje cíl hodiny pomocí karet s obrázky, plakátu a poslechem doprovodné zvukové nahrávky 
• Žák si vytváří svojij vlastní knížku s příběhem myšky Tíny a obrázkový slovník s použitím samolepek z učebnice  
• Žák upevňuje získané znalosti prostřednictvím jednoduchých písniček, říkanek, her a jednoduchých cvičení, a to už i v psané podobě 
• Žák absorbuje probranou látku na konci každé hodiny v tzv. „tiché době“, kdy individuálně pracuje na různých typech hádanek, skládaček, hlavolamech a 

podobně 
 

Kompetence k řešení problémů 

• Žák je konfrontován s běžnými, každodenními situacemi prostřednictvím příběhů již známých postav 
• Žák odvozuje význam slov a vět pomocí obrázků a zvukového doprovodu příběhu, doplňuje text do řečových bublin 
• Žák přiřazuje karty s obrázky k textu 
• Žák řeší různé hádanky, hlavolamy a skládačky individuálně nebo ve skupině se spolužáky 
• Žák řeší úkoly v rámci jednoduchých projektů a divadelních scének 

 
Kompetence komunikativní 

• Žák komunikuje pomocí pantomimy a pomocí jednoduchých výrazů v mluvené i psané formě 
• Žák komunikuje pomocí říkanek a písniček, vedou rozhovory se spolužáky v hrách a scénkách 
• Žák adekvátně reaguje na běžné pokyny učitele používané při výuce 
• Žák dostává také úkoly, při kterých se musí domlouvat se svými spolužáky (v českém jazyce), čímž se učí vyjádřit a obhájit svůj názor, učí se respektovat 

názor jiných 
• Žák doplňuje slovní bubliny do obrázků příběhů 

 
 

Kompetence sociální a personální 

• Žák přijímá různé role v krátkých scénkách 
• Žák prožívá příběhy různých lidí a zvířátek, učí se tak vcítit do rolí jiných 
• Žák se prezentuje svou samostatnou práci před spolužáky 
• Žák používá slovní a obrázkové karty ke hrám či úkolům ve dvojicích nebo ve třídě, učí se tak spolupracovat s ostatními 
• Žák si osvojuje slovní zásobu dobře známou z běžného, každodenního života 
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Kompetence občanská 

• Žák používá osvojenou látku k mluvení a psaní o sobě 
• Žák respektuje pravidla hodiny, společných her a činností  
• Žák vnímá kulturní tradice v jiných zemích prostřednictvím písní a her, seznamuje se s průběhem oslav svátků Vánoc a Velikonoc v Británii 
• Žák je veden k zdravému životními stylu na příkladech postav v příbězích známých již z předchozího dílu učebnice 
• Žák hraje třídní divadlo 

 
Kompetence pracovní 

• Žák akceptuje pravidla práce s učebnicí a pracovním sešitem 
• Žák si plní své povinnosti, pracuje na zadaných úkolech  
• Žák se adaptuje na různé formy činností a způsoby práce 
• Žák pracuje systematicky a v daném časovém rozpětí 
• Žák si vytváří vlastní pomůcky k osvojování učiva 

 
 
 
Průřezová témata - Anglický jazyk 1. - 5. ročník         
                                                                               
Osobnostní a sociální výchova 
 
Rozvoj osobnosti 
 

Rozvoj schopností poznávání  1. – 2. roč.: Hlavolamy, hádanky, vybarvování obrázků, vystřihování a správné zařazování obrázků, tvorba 
obrázkového slovníčku 
3. – 5. roč.: Komunikace v anglickém jazyce – tvořivá dovednost, dramatizace, hry – záliby, zájmy; 
procvičování paměti – např. Kimova hra apod., procvičování smyslů, pozornosti 

Sebepoznání a sebepojetí 3. – 5. roč.: Samostatné řešení a vlastní osobní přístup k zadané činnosti s oporou o slovník. Tvořivý a 
osobnostní přístup k projektům  na daná témata. Dramatické hry. 

Seberegulace a sebeorganizace 3. – 5. roč.: Dodržování pravidel v rámci skupinových prací, rozhovorů, dramatizace a také umění sám 
využívat nabízených možností dobrovolných úkolů v samotném systému hodnocení anglického jazyka. Umět 
se samostatně rozhodovat a vybírat si z nabídky možností podle sebe. 

Psychohygiena 3. – 5. roč.: Střídání různých forem práce a aktivní zapojování se do těchto činností. 
Kreativita 3. – 5. roč.: Řešení zadaných situací či situací, na které se náhodně „narazí“ a umět je originálně vyřešit. Být 
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tvořivým a tuto tvořivost zapojit jak formou písemného /výtvarného/ zpracování, ale také domluvou se 
s ostatními v kolektivu, dramatizací, hrou, vlastní nápaditostí. Zpracovat a zahrát vlastně vymyšlený příběh. 

 
Sociální rozvoj 
 

Poznávání lidí 3. – 5. roč.: Vzájemná spolupráce, modelové situace, rozhovory a konverzace na daná témata, společný 
projekt. 

Mezilidské vztahy 3. – 5. roč.: Vzájemná pomoc při společném řešení situací, tvorba scének, rozhovorů, umění vcítit se podle 
možností do různých skupin - posuzování výkonů, nápaditosti a tvořivosti svých spolužáků, pomoc 
potřebnému apod. 

Komunikace 1. – 2. roč.: Řeč předmětů-tvorba přání k narozeninám a k Vánocům 
3. – 5. roč.: Konverzace na daná témata, skupinové dialogy, tvorba otázek a odpovědí, dramatizace textů etc. 

Kooperace a kompetice 3. – 5. roč.: Tvorba a práce ve skupinách, spolupráce ve dvojici, náhodné vazby, rozdělení rolí etc. 
 
 
Morální rozvoj 
 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

3. – 5. roč.: Komunikace. Schopnost řešit dané aktuální situace – pozitiva a negativa řešení. Jednání podle 
vlastního přesvědčení a svědomí. – Obhajoba vlastního postoje před kolektivem. 

Hodnoty , postoje praktická etika: 3. – 5. roč.: Umění být vnímavý a vážit si sebe i druhého, svého i cizího majetku. Využití empatie v různých 
situacích, kde je zapotřebí spolupráce, pomoc, rada – rozvoj sociální inteligence. 

 
Výchova demokratického občana 
 

Občanská společnost a škola 3. – 5. roč.: Politické systémy v anglicky mluvících zemích. Systém školství v anglicky mluvících zemích. 
Sestavujeme třídní parlament – funkce, kompetence. Rozvoj schopností: kultivovaná diskuse, verbální 
projev, posunky a mimika. 

Občan, občanská společnost a stát 3. – 5. roč.: Velká Británie a USA, hlavní města, prezidenti, jiné zvyky, tradice, kultura, svátky…. /srovnání 
s ČR/ / – příprava pro 2. stupeň 

Formy participace občanů v 
politickém životě 

3. – 5. roč.: Jak se můžu zapojit já do politického života?  

Principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 

3. – 5. roč.: Řešení problémů či situací – diskuse, argumentace. 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 

Evropa a svět nás zajímá 3. – 5. roč.: Porovnání znalostí o ČR a Velké Británii. Jaké další státy Evropy známe? Aktuální informace a 
zprávy – „dramatické zpracování“ – simulované TV studio s vlastními zprávami apod. Vyhledávání 
informací v novinách a na internetu. 

Objevujeme Evropu a svět 3. – 5. roč.: Evropa a její státy, které jsme navštívili o prázdninách, orientace v mapě daných států, měna, 
britská a americká vlajka – popis. Přísloví, říkanky, hrátky v anglickém jazyce s porozuměním. Významné 
osobnosti VB a USA ze současnosti a dějin. 

Jsme Evropané 3. – 5. roč.: Zpracování krátkého projektu – informace o České republice – MY COUNTRY, MY TOWN. 
 
 Multikulturní výchova   
 

Kulturní diference 1. – 2. roč.: Povídání si o jedinečnosti každého člověka a o jeho individuálních zvláštnostech na příkladu postaviček 
myší bydlících v domě s rodinou, povídání si o jedinečnosti každého člověka a o jeho individuálních zvláštnostech na 
příkladu postaviček myší bydlících v domě s rodinou 
3. – 5. roč.: Porovnání zvyků a tradic v USA, Velké Británii a ČR. /různé formy zpracování, postavené na 
prožitku, projekty – přizpůsobení dětem mladšího školního věku/ 

Lidské vztahy 1. – 2. roč.: Povídání si o právu všech lidí žít společně a vzájemně se tolerovat na příkladu rodiny lidí a rodiny 
myšiček žijících v Happy House 
3. – 5. roč.: Vzájemná ohleduplnost, potřeba kooperace, radost ze společného tvoření, základní vztahy 
v rodině. 

Etnický původ 3. – 5. roč.: Zmínka o odlišení národnostního, sociálního, náboženského atd. – články z novin, práce 
s textem a slovníkem. 

Multikulturalita 3. – 5. roč.: Rozdílnosti AJ – USA vs VB, hovorové výrazy, vliv původních domorodých jazyků na AJ - 
zajímavosti 

Princip sociálního smíru a 
solidarity 

3. – 5. roč.: Správnost a potřebnost tohoto principu by měla být přirozeným vyústěním předchozích 
tematických okruhů. 

 
Enviromentální výchova 
 

Ekosystémy 3. – 5. roč.: Společenstva např. okolí lidských obydlí, pole, les, voda – propojení s PRV, zvířata v daných 
společenstvech. 

Základní podmínky života 3. – 5. roč.: Vyjádření vlastních potřeb. Postupné rozvíjení tématu s přibývajícími ročníky. 
Lidské aktivity a problémy 3. – 5. roč.: Čtvero ročních období: SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER – WHAT´S WEATHER 



 92

životního prostředí LIKE? – hry, procházky přírodou a sledování změn, rozvíjení tématu s přibývajícími ročníky. 
Vztah člověka k prostředí 3. – 5. roč.: Vztah ke svému domovu, městu, zemi a přírodě. 

 
Mediální výchova 
 

Tematické okruhy receptivních činností: • Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
• Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
• Stavba mediálních sdělení 
• Vnímání autora mediálních sdělení 
• Fungování a vliv médií ve společnosti 
• Tvorba slovních bublin do kreslených příběhů 
• Ttvorba vlastní knížky s příběhem 
• Prezentace vlastního práce 

 
Tematické okruhy produktivních činností: 
 
 
 
 
 
 

• Tvorba mediálního sdělení - Tvorba  pozvánky: MY  BIRTHDAY  
PARTY; pozvánka  do  kina,  divadla; NA REPORTÉRA – 
každodenní konverzace – otázky a odpovědi, komunikace a 
mluvení základem dorozumívání, kontaktu, pochopení apod. 

• Práce v realizačním týmu - Umění pracovat a tvořit v týmu – 
redakce /jednoduchý popis, vyprávění jako ukázka možného 
článku/…                                                                   

 
 
3. Charakteristika vyučovacího předmětu pro II. stupeň 
 
Vzdělávací obsah předmětu  

• získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu 
• osvojení potřebných jazykových znalostí, dovedností a aktivního využití účinné komunikace v cizím jazyce 
• získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce 
• porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí 
• poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a  práce s nimi 
• pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným 

kulturním hodnotám jiných národů. 
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Formy realizace: 
 
Vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, 
práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty (olympiády, 
příležitostné akce, projekty 
 
Časová dotace:  3 hodiny /  týden  
                          1 hodina / týden  - volitelný předmět v 8. – 9. roč. 
Místo realizace: v jazykové učebně, v učebnách k tomu účelu vybraných 
Dělení: na skupiny v rámci ročníku (vyžaduje-li to počet žáků ve třídě) 
 
 
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: 
 
Přírodopis 

• ekosystémy 
• lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Zeměpis 
• Evropa a svět 

Rodinná výchova 
• mezilidské vztahy 
• kooperace a kompetice, komunikace 

Občanská výchova 
• mezilidské vztahy, etnický původ 
• princip sociálního smíru a solidarity 
• principy demokracie 
• občan, společnost , stát 
• formy participace 

Český jazyk 
• tvorba mediálního sdělení 
• práce v realizačním týmu 

 
OSV (Sociální rozvoj) 
EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) 
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MKV (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) 
MDV (Tvorba mediálního sdělení) 
EV (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) 
VDO (Občanská společnost a škola) 
 
 
Průřezová témata - Anglický jazyk  6. – 9. ročník 
 
Rozvoj osobnosti a sociální výchova 
                                                                                             
Osobnostní rozvoj 
 

Schopnost poznávání 
 

6. – 9. roč. : používání slovníku , internetu , atlasu , časopisu, vyhledávání informací v knihovnách 

Sebepoznání a sebepojetí 
 

6. – 9. roč. : Děti - každodenní povinnosti , charakteristika životního stylu, rodiny. Kdo jsem? Tužby a přání.  
Rodina a rodokmen , umět se představit. 

Seberegulace a 
sebeorganizace 

6. - 9.roč. : Domácí příprava na hodinu , dobrovolná účast v soutěžích , aktivní činnost ve skupinách a při 
samostatné práci. 

Psychohygiena 
 

6. – 9. roč. : Střídání forem práce v hodině. 

Kreativita 
 

6. – 9. roč. : Referáty , projekty – volba tématu a vypracování , dramatická tvorba , seminární práce, příprava 
aktivit do hodiny pro spolužáky – hry, křížovky, aktuality etc.  

 
Sociální rozvoj 
 

Poznávání lidí 
 

6. – 9. roč. : Možnost komunikace  s dětmi po celém světě prostřednictvím internetu a dopisováním. 

Mezilidské vztahy 
 

6.roč. : Tradiční svátky v angl. mluvících zemích – rodina , škola. 
7. roč. : Lidské smysly , funkčnost , soužití s tělesně postiženými lidmi – jejich integrace do každodenního života. 
8. roč. : Boj proti lidské agresivitě , nesnášenlivosti , předsudkům , rasismu. 
9 . roč. : Konfliktní  situace dospívajících , vhodné a nevhodné reakce osob. 

Komunikace 6. – 9.roč. : Způsoby zdravení , situační rozhovory , společenské a zdvořilostní fráze.  
Kooperace a kompetice 6. – 9.roč. : Vypracování projektů a sestavování kvízů, křížovek a dalších cvičení. 
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Morální rozvoj 
 
Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
 

7. roč. : Popis momentální nesnáze – více témat, žádost o radu. 
8. roč. : Komunikativní schopnosti – vyjádřit žádost , povinnost , možnost , nezbytnost , zákaz. 
9. roč. : Pozitivní a negativní chování dospívajících , řešení konfliktních situací. 

Hodnoty, postoje, etika:  6. a 8. roč. : Priority v životě, společenské jevy, společenské patologie -  vyjádření vlastního názoru. 
 
Výchova v občana v demokratické společnosti 
 

Občanská společnost a škola 6.roč.: At school - průběh a závěr vyučování. 

Občan, občanská společnost a stát 
6.roč.: the Czech Republic -  stručná charakteristika území , města , zákl. zeměpisné údaje , české tradice 
jmenin - oslavy svátků. 

Občan a politický život 6. – 9. roč.: Zájem o politické dění, politický přehled. 
Principy demokracie  6. – 9. roč.: Charakteristika demokratických principů, diskuse. Srovnání s dalšími politickými systémy. 

 
Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech 
 

Evropa a svět nás zajímá 
6 – 9.roč. : Znalost jazyků EU. Dětská literatura, dějiny evropských zemí – souvztažnost s českými zeměmi, 
rozdílnost mentalit evropských národů. Dějiny hudby a evropské kulturní kořeny ve světovém kontextu. 

Objevujeme Evropu a svět 
6.- 9. roč.: Národní zvyky – Halloween , Christmas v kontrastu s USA a Británii , St.Valentine´s Day , 
Easter,náboženské svátky v USA a Británii. Porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Vliv náboženských 
svátků na život jednotlivce. 

Jsme Evropané 6.- 9. roč.: Internet a komunikace po celém světě , práce na Internetu.  
 
Enviromentální výchova 
 

Ekosystémy 
 

6. – 9. roč.: Porovnání jednotlivých ekosystémů v ČR s ostatními evropskými zeměmi, specifika.   

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

6. – 9. roč.: Znečištění přírody a jeho formy. Ochrana životního prostředí, prostředky. 

Vztah člověka k prostředí  
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Multikulturní výchova 
 

Kulturní diference 
 

6. – 9. roč.: Způsob života různých národů. Rozdílnost myšlení a mentalit. Souvislost s náboženskými a 
politickými systémy.   

Lidské vztahy 
 

6. – 9. roč. : Získávání nových přátel, udržení. Schopnost komunikace. 

Princip sociálního smíru a 
solidarity 

6. – 9. roč.: Utváření sociálního cítění. Rozvoj tzv. sociální inteligence. 

 
Etická výchova 
 

Základní etické principy 
6. – 9. roč.: Klasifikace pojmů. Zásady slušného jednání mezi lidmi – porovnání různých zemí a národů. 
 

Etika v praxi 
6. – 9. roč.: Zdvořilostní fráze, jednání v eticky složitých situacích. 
 

 
 
4.  Výchovné a vzdělávací strategie 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. 
 
Kompetence k učení 

• pochopit důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život  
• propojovat probraná témata a jazykové jevy do širších celků  
• samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině 
• vybírat a využívat vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 
• poznávat smysl a cíl učení 

 
Kompetence k řešení problémů  

• řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí  
• pochopit problém 
• vyhledat informace 
• nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem 



 97

• naučit se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba 
 
Kompetence komunikativní 

• porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce 
• umět zformulovat jednoduché myšlenky anglicky 
• komunikovat na odpovídající úrovni 
• rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce  
• využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu 

 
Kompetence sociální a personální 

• v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu  
• dodržovat v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování 
• spolupracovat v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu 
• podílet se na vytváření pracovní atmosféry v týmu 
• rozvíjet schopnost sebekontroly 

 
Kompetence občanské 

• respektovat názory ostatních 
• rozhodnout se podle dané situace 
• prezentovat své názory a myšlenky a respektovat názory druhého člověka 
• získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi,  
• umět srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky mluvících zemí a České republiky 

 
Kompetence pracovní 

• efektivně organizovat svou práci 
• samostatně pracovat s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem 
• využívat anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí 
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5.Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk 
 

Předmět: 
Anglický jazyk 

Ročník: 1. 
 
Časová dotace: 1 hodina / týden 

 
 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
Slovní zásoba na témata 
• rodina 
• školní pomůcky 
• hračky 
• oblečení 
• narozeniny 
• koupání 
• zvířata 
• Vánoce 
Komunikační situace 
• pozdravy 
• představování 
• Co se děje? 
• přání k narozeninám a k Vánocům 
• pokyny při výuce a při hře 
Jazykové struktury a gramatika 
• osobní jména 
• jednoduchá otázka a odpověď 

s použitím slovesa „být“ 
• číslovky 6 a 7 
• přivlastňovací zájmena můj, tvůj 
• rozkazovací způsob 
• jednoduché užití pokynů při hře a 

při výuce 
Reálie- Vánoce v Anglii 

 
• rozumí základním pokynům při výuce 
• pozdraví jednoduchým způsobem 
• rozliší členy rodiny a vlastní jména 
• rozumí otázkám a výrazům používané v každodenním 

životě 
• klade jednoduché otázky týkající se jeho bezprostředního 

okolí 
• rozliší základní barvy  
• pojmenuje předměty kolem sebe 
• zeptá se na věk spolužáka 
• sdělí, kolik mu je let 
 
Osobnostní a sociální výchova – Tematické okruhy: 
Rozvoj schopnosti poznávání (hlavolamy, hádanky, 
vybarvování obrázků, vystřihování a správné zařazování 
obrázků, tvorba obrázkového slovníčku), Komunikace 
(řeč předmětů-tvorba přání k narozeninám a k Vánocům) 
Multikulturní výchova – Tematický okruh: Kulturní 
diference (povídání si o jedinečnosti každého člověka a o 
jeho individuálních zvláštnostech na příkladu postaviček 
myší bydlících v domě s rodinou), Lidské vztahy 
(povídání si o právu všech lidí žít společně a vzájemně se 
tolerovat na příkladu rodiny lidí a rodiny myšiček 
žijících v Happy House) 

 
Mezipředmětové vztahy: 
 
Hudební výchova, Výtvarná 
výchova, Dramatická výchova 
 

 
Učebnice Happy 
House 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomůcky: audio, 
video kazety, CD 
a DVD, kartičky 
se slovíčky, 
pexesa, hry 
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Předmět: 
Anglický jazyk 

Ročník: 2. 
 
Časová dotace: 2 hodiny / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

Slovní zásoba na témata 
• zvířata 
• školní pomůcky a činnosti 
• jídlo 
• obličej 
• barvy 
• dům 
• oblečení 
• Vánoce a Velikonoce 

 
Komunikační situace 
• poděkování 
• dotazování 
• zdvořilostní fráze 
• fráze spojené s Vánocemi a 

Velikonocemi 
• pokyny při výuce, běžných 
činnostech a při hrách  

 
Jazykové struktury a gramatika 
• užití „to“ a „toto“ při označování 

věcí 
• jednoduché otázky a odpovědi 

s použitím sloves „moct“ a „být“  

 
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžných při 

výuce 
• pozdraví a odpoví na pozdrav jednoduchým způsobem 
• rozumí otázkám a výrazům používané v každodenním 

životě 
• pojmenuje předměty kolem sebe doma a ve škole 
• popisuje jednoduchými větami věci a činnosti kolem 

sebe  
• tvoří jednoduché věty a otázky týkající se jeho 

každodenních potřeb a činností 
• užívá základní barvy při jednoduchém popisu osob či 

věcí 
• pojmenuje některá zvířata a zvuky, které vydávají 
• popíše dům velmi jednoduchým způsobem 

 
Osobnostní a sociální výchova – Tematické okruhy: 
Rozvoj schopnosti poznávání (hlavolamy, hádanky, 
vybarvování obrázků, vystřihování a správné 
zařazování obrázků, tvorba obrázkového slovníčku) 
Multikulturní výchova – Tematický okruh: Kulturní 
diference (povídání si o způsobech slavení svátků 
Vánoc a Velikonoc v různých zemích)  
Mediální výchova – Tematický okruh: Tvorba 
mediálního sdělení (tvorba slovních bublin do 
kreslených příběhů) 
 
 

 
Mezipředmětové vztahy: 
Hudební výchova, Výtvarná 
výchova, Dramatická výchova  

 
Učebnice Happy 
House 2 
 
 
 
Pomůcky: Audio 
a video technika, 
počítače, 
časopisy, 
slovníky, 
encyklopedie, 
mapy, hry, 
obrazový a 
kopírovaný 
materiál, názorný 
materiál 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• rozkazovací způsob 
• jednoduché užití přítomného času 

průběhového při popisu činnosti 
• předložky „v“ a „na“ ve slovním 

spojení 
• předložky „pro“ a “od“ v přáních 

 
 

Reálie 
• Vánoce a Velikonoce ve Velké 

Británii 
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Předmět: 
Anglický jazyk 

Ročník: 3. 
 
Časová dotace: 3 hodiny / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Slovní zásoba na témata 
• číslovky 1 – 20  
• základní zdvořilostní fráze  
• školní pomůcky a činnosti  
• barvy  
• hračky  
• ovoce  
• sportovní potřeby 
• základní části lidského těla  
• nábytek  
• místnosti v domě  
• domácí zvířecí mazlíčkové  
• lidé 
• přídavná jména popisující 

velikost, rozměr a stáří  
• oblečení  
• rodina 

 
Komunikační situace 
• uvítání a rozloučení  
• pokyny při hrách  
• v obchodě s ovocem  
• dotazování na oblíbenost ovoce  
• dotazování na vlastnění 

předmětů  
 

 
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžných při 

výuce  
• rozumí pokynům při běžném cvičení a sportování  
• rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného 

textu  
• používá jednoduché zdvořilostní fráze při setkání a 

představování  
• pozdraví a rozloučí se  
• pojmenuje a označí barvami běžné předměty ve škole  
• pojmenuje běžné hračky a hry  
• řekne si v obchodě o běžné ovoce a pamlsky  
• sdělí, jaké ovoce má rád a zeptá se na totéž kamaráda  
• sdělí, které běžné sportovní předměty vlastní a zeptá se 

na totéž kamaráda  
• používá číslovky od 1 do 20  
• zeptá se na umístění běžných předmětů v místnosti a na 

stejnou otázku odpoví  
• popíše v základních rysech blízké osoby  
• sdělí jednoduchou větou, co má právě na sobě a zeptá 

se na majitele konkrétního oblečení  
• označí oblečení dle velikosti  
• pojmenuje části lidského těla  
• zeptá se kamaráda, zda umí konkrétní, běžný sport a na 

stejnou otázku odpoví  
• rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu 
 

 
Mezipředmětové vztahy 
Prvouka 
- anglicky hovořící země ve 

světě (lekce 2) 
- materiály, které 

recyklujeme (lekce 3) 
- britská měna, britské 

mince a bankovky  
(lekce 4) 

- historické předměty 
(lekce 6) 

 
Výchova ke zdraví 
- pravidla bezpečnosti na 

silnici (lekce 5) 
- zdravý životní styl  

(lekce 5) 
 
Výtvarná výchova 
- výtvarná díla a jejich 

autoři (lekce 7) 
 
Matematika 
- odhad rozměru a jeho 

měření (lekce 8) 
 

 
Učebnice Happy 
Street 1 
 
 
 
Pomůcky: audio, 
video kazety, CD 
a DVD, kartičky 
se slovíčky, 
pexesa, hry 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

• popis a charakteristika osob  
• dotazování se na majitele 

předmětu  
• pokyny při výuce, běžných 
činnostech a při hrách 

 
Jazykové prostředky  
• člen neurčitý a základní 

podstatná jména  
• užití to a toto při označování věcí  
• vazba there is  
• pravidelné tvoření množného 
čísla podstatných jmen  

• základní přídavná jména  
• osobní zájmena 
• základní číslovky  
• rozkazovací způsob v běžných 

pokynech při hrách a sportu  
• kladná a negativní odpověď  
• sloveso have got v otázce a 

odpovědi  
• sloveso like v kladné větě a 

otázce 
• předložky místa v, na a pod   
• přivlastňovací pád (’s) 
• hlásky a jejich výslovnost 
• slovní přízvuk  
• pravopis 
 
 

 
• přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 

slovního spojení  
• píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 

předlohy 
 
 

Osobnostní a sociální výchova - Tematický okruh: Rozvoj 
schopnosti poznávání (hlavolamy, hádanky, vybarvování 
obrázků, vystřihování a správné zařazování obrázků) 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech - Tematický okruh: Evropa a svět nás zajímá 
(diskuse nad sdělením na dané téma lekce – reálií Velké 
Británie; tvorba vlastního sdělení) 
 
Multikulturní výchova - Tematický okruh: Kulturní 
diference (povídání si o způsobech slavení významných 
dnů a vánočních svátků v různých zemích)  
 
Mediální výchova  Tematický okruh: Kritické čtení a 
vnímání mediálního sdělení a Tvorba mediálního sdělení 
(tvorba slovních bublin do kreslených příběhů, prezentace 
vlastní práce, práce s e-maily od Grega)  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Reálie 
• hudební výchova v anglické 

škole  
• hry anglických dětí  
• nakupování na anglickém 

ovocném trhu  
• sportovní činnosti anglických 

dětí  
• zvířata chovaná anglickými 

dětmi pro potěšení  
• výletní místa v Británii  
• anglická rodina  
• Halloween, Vánoce a Velikonoce 

ve Velké Británii 
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Předmět: 
Anglický jazyk 

Ročník: 4. 
 
Časová dotace: 3 hodiny / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

• sloveso „be“ a „have got“ 
• spojování jednotlivých vět 

(and,but, or ) 
• užívání členů ( the, a, an ) 
• anglická abeceda (spelling ) 
• stavba věty jednoduché, 

oznamovací,rozkazovací, tázací 
• zápor ve větě, otázka ve větě 
• přvlastňování 
• zájmena osobní, ukazovací, 

přivlastňovací 
• přítomný čas prostý a průběhový 
• číslovky 1- 100 
• technika čtení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• získá základní slovní zásobu 
• umí udržet pozornost nutnou k porozumění  obsahu 

sdělení 
• rozumí jednotlivým pokynům při práci ve třídě 
• prezentuje jednoduché básničky, říkanky a písničky 
• řeší jednoduché situace související se seznamováním, 

zahájením, vedením a ukončením rozhovoru a se 
získáváním a poskytováním základních místních, 
časových a jiných informací 

• uvědomění si rozdílu mezi fonetickou a psanou 
formou jazyka 

• umí používat slovník učebnice 
• reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené 

mikrodialogy 
• formuluje otázky a odpovídá na ně 
• písemně obměňuje krátké probrané texty 

 
• kontrolní diktáty 
• pravopisná cvičení 
• pětiminutovky 
• aktivita 
• ústní zkoušení 
• práce s textem 
• kvalita čtení 
• plnění D.Ú. 
• skupinová práce 
• projekty 

 
Pomůcky : Audio 
a video technika, 
počítače, 
časopisy, 
slovníky, 
encyklopedie, 
mapy, hry, 
obrazový a 
kopírovaný 
materiál, názorný 
materiál 
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Předmět: 
Anglický jazyk 

Ročník: 5. 
 
Časová dotace: 3 hodiny / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

Gramatika 
• slovesa „být“, „mít“, 

„moct“/“umět“ 
• přítomný čas prostý a průběhový 
• tvorba kladné a záporné věty, 

tvorba otázky a krátkých odpovědí 
• otázky „ano/ne“ a otázky 

s tázacími zájmeny 
• osobní a přivlastňovací zájmena 
• neurčitý člen 
• množné číslo podstatných jmen 
• postavení přídavných jmen ve větě 
• přivlastňovací pád 
• vazba “there is/there are” 

 
Výslovnost 
• fonetická abeceda 
• krátké a dlouhé samohlásky 
• specifická výslovnost některých 

samohlásek 
• přízvuk slov 
• intonace ve větě 
• výslovnost znělého a neznělého 

“th” 
 

 

 
• rozumí v slyšeném textu názvům nejběžnějších věcí 

kolem sebe 
• rozumí běžným, každodenním pokynům doma i ve 

škole 
• rozumí číslům a běžným číselným údajům 
• rozumí v slyšeném i čteném textu základním 

informacím o lidech a jejich rodině 
• představí se, pozdraví, rozloučí, poděkuje 
• sdělí o sobě základní informace a zeptá se na ně 

kamaráda 
• popíše velmi jednoduše místo, kde bydlí, popíše svůj 

domov 
• rozumí hlavním bodům a informacím krátkých 

jednoduchých čtených textů, vyhledá v nich známá 
slova 

• řekne si o běžné věci a reaguje na podobnou žádost 
kamaráda 

• popíše jednoduchým způsobem předměty a obrázky 
• popíše svůj denní režim, co dělá rád a nerad, co umí a 

co neumí dělat 
• popíše stručně lidí a jejich aktuální činnosti 
• popíše umístění významných budov ve městě 
• rozumí hlavní myšlence krátkého příběhu a 

dramaticky ho ztvární 
 
 
 

 
• kontrolní diktáty 
• pravopisná cvičení 
• pětiminutovky 
• aktivita 
• ústní zkoušení 
• práce s textem 
• kvalita čtení 
• plnění D.Ú. 
• skupinová práce 
• projekty 

 
Pomůcky : Audio 
a video technika, 
počítače, 
časopisy, 
slovníky, 
encyklopedie, 
mapy, hry, 
obrazový a 
kopírovaný 
materiál, názorný 
materiál 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

Slovní zásoba 
• já, moje rodina a moji kamarádi 
• číslovky 1 – 100 
• zájmové činnosti, režim dne 
• domov, dům, pokoje 
• škola, předměty ve škole, 

vyučovací předměty 
• město, budovy, obchody 
• části lidského a zvířecího těla 

 
Komunikační situace 
• krátké rozhovory  
• krátké jednoduché texty  
• ústní a písemný popis osoby, 

místa, dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Multikulturní výchova 
 
Tematické okruhy:  
• Kulturní diference 
• Lidské vztahy 
• Etnický původ 
• Multikulturalita 
• Princip sociálního smíru a solidarity 

 
Činnosti: 
• čtení a diskuse na stránkách „Culture“ v každé lekci 
• psaní krátké úvahy na dané téma 

 
Osobností a sociální výchova 
 
Tematické okruhy: 
• Sebepoznání a sebepojetí 
• Seberegulace a sebeorganizace 
• Kreativita 
• Poznávání lidí 
• Mezilidské vztahy 
• Komunikace 
• Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 
Činnosti: 
• zhotovení individuálních projektů – výpovědí o sobě na 

daná témata po každé lekci 
• prezentace a obhajoba vlastní práce 
• diskuse nad pracemi spolužáků 
• sebehodnocení 

 
Žák využije znalosti 
z vyučovacích předmětů 
vycházející ze vzdělávacích 
oborů: 
• matematika (1. lekce) 
• zeměpis (vlastivěda)  

(2. lekce) 
• přírodopis (3. lekce) 
• hudební výchova  

(4. lekce) 
• dějepis (vlastivěda) 

(5. lekce) 
• výtvarná výchova  

(6. lekce) 
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Předmět: 
Anglický jazyk 

Ročník: 6. 
 
Časová dotace: 3 hodiny / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Opakování předchozího učiva 
• gramatika 
• slovní zásoba 
• poslech 

 
 

• minulý čas prostý 
 

• pravidelná a nepravidelná slovesa 
 

• práce  s textem – vyhledávání 
odpovědí na otázky; potřebné 
informace,  doplňování do textu 
podle jeho smyslu 
 

• konverzační dovednosti – vybraná 
témata 

 
 
 
 
 
 

 
• písemná obměna krátkých textů 

 
• práce se slovníkem 

 
• zpracování slyšeného slova 

 
• porozumění jednoduché konverzace, reakce na situaci 

– obsah, smysl 
 

• umí vyžádat jednoduché informace 
 

• dokáže si dělat krátké poznámky v jazyce – na základě 
zpracovávání textu či témat 

 
  

 
• kontrolní diktáty 
• diktáty, pětiminutovky 
• ústní zkoušení 
• práce v hodině  
• práce ve skupině – 

schopnost kooperace 
• poslech 
• překlad 
• gramatická cvičení – 

dosazování písmen do 
textu, skládání slov a vět 

• čtení 
• práce s textem – 

porozumění textu  
• referáty 
• tématické projekty 
• úroveň sešitů 
• domácí úkoly 

 
Pomůcky: audio a video 
technika, mapy, časopisy, 
slovníky,počítače, 
encyklopedie, hry, obrazový 
a kopírovaný materiál 
Soutěže: Olympiáda v AJ, 
soutěž Basiclingua 
 

 
Září - listopad 
 
 
 
 
 
prosinec – leden 
 
únor 
 
 
 
březen – květen 
 
 
červen 
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Předmět: 
Anglický jazyk 

Ročník: 7. 
 
Časová dotace: 3 hodiny / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

• psaní krátkých stručných dopisů a 
pohlednic 

• žádání a poskytování osobních 
informací 

• seznámení s měnami anglicky 
mluvících zemí 

• modální sloveso (can / cannot) 
• popis města a instrukce k určení 

směru 
• popsání denní rutiny, zvyků a 

životního stylu 
• popis lidí, charakteristika a 

oblečení 
• vyjádření množství 
• minulý a budoucí čas 
• gerundium  
• průběhový čas 
• neurčitá zájmena 
• příslovce, číslovky 
• přivlastňování 
• čas, míry, objem, váhy 
• stupňování přídavných jmen 
• předložky času a místa 
• pokyny : Don´t, Let´s  
 

 
• dokáže se orientovat v monologu či dialogu s malým 

počtem neznámých výrazů, jejich význam dokáže 
odhadnout 

• dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně 
důležitých detailů 

• rozumí přiměřeně obtížným souvislým sdělením i 
konverzaci dvou a více osob 

• umí vyhledat základní informace a hlavní myšlenky 
• využívá slovníky 
• tvořivě se zúčastní rozhovoru dvou a více osob 
• vhodně reaguje v nejběžnějších řečových situacích 
• umí jednoduše vyjádřit svůj vlastní názor 
• umí přednést krátkou zprávu či sdělení 
• umí napsat stručný osobní dopis 
• má základní poznatky o anglicky mluvících zemích 

 
• kontrolní diktáty 
• pravopisná cvičení 
• pětiminutovky 
• aktivita 
• ústní zkoušení 
• práce s textem 
• kvalita čtení 
• plnění D.Ú. 
• skupinová práce 
• projekty 
• referát 
• účast v soutěžích 

 
• Pomůcky : 

Audio a 
video 
technika, 
počítače, 
časopisy, 
slovníky, 
encyklopedie
, mapy, hry, 
obrazový a 
kopírovaný 
materiál, 
názorný 
materiál 
 

• Soutěže : 
Olympiáda 
v AJ, soutěž 
Basiclingua 
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Předmět: 
Anglický jazyk 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 3 hodiny /týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Opakování předchozího učiva 
• gramatika 
• slovní zásoba 
• poslech 
 
Modální slovesa 
• must, may, have to, should 

 
Předpřítomný čas 
• důraz na nepravidelná slovesa 
 
Trpný rod 
 
Konverzační dovednosti – vybraná 
témata 
 
 
 
 
 
 
 

 
• dokáže se orientovat v monologu či dialogu s několika 

neznámými výrazy  a jejich význam dokáže odhadnout 
 

• vystižení hlavního obsahu sdělení, schopen vystihnout 
myšlenku, umí zpracovat 
 

• tvořivě se účastní rozhovorů dvou a více osob, 
adekvátní reakce na řečové situace a dokáže vyjádřit 
vlastní názor 
 

• umí napsat stručný osobní dopis a krátký životopis 
 

• schopnost samostatného vyhledání informací 
z různých zdrojů a jejich zpracování v souvislý text; 
schopnost jeho prezentace 

 
• reprodukce textu 

 
• kontrolní diktáty 
• diktáty, pětiminutovky 
• ústní zkoušení 
• práce v hodině  
• práce ve skupině – 

schopnost kooperace 
• plnění domácích úkolů 
• poslech 
• překlad 
• gramatická cvičení – 

dosazování písmen do 
textu, skládání slov a vět 

• čtení 
• práce s textem – 

porozumění textu  
• referáty 
• tématické projekty 
• seminární práce 
• úroveň sešitů 
• domácí úkoly 

 
Září - listopad 
 
 
 
prosinec – leden 
 
únor 
 
 
 
březen – květen 
 
 
červen 
Pomůcky: audio 
a video technika, 
mapy, časopisy, 
slovníky, 
počítače, 
encyklopedie, 
hry, obrazový a 
kopírovaný 
materiál 
Soutěže: 
Olympiáda v AJ, 
soutěž Basiclingua 
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Předmět: 
Anglický jazyk 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 3 hodiny / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• minulý, přítomný a budoucí čas 

prostý a průběhový 
• předpřítomný čas 
• zájmena zvratná samostatná 
• trpný rod 
• nepřímá řeč 
• vedení telefonického rozhovoru 
• modální slovesa ( should, can, 

might, shall, would ) 
• udávání směru 
• příslovce času 
• tázací dovětky 
• příkazy a žádosti 
• části těla 
• význačné osobnosti z oblasti 

vědy, kultury, umění, historie, 
politiky a sportu 

• nepravidelná slovesa 
• tvoření příslovce 
• podmětná otázka 
• řadové číslovky 
• zájmena 
• gerundium 
• souvětí podmínková a předmětná 
 

 
• rozumí souvislým projevům učitele 
• monologickým i dialogickým projevům rodilých 

mluvčí, pronášeným v přirozeném tempu a 
obsahujícím několik neznámých výrazů snadno 
odhadnutelných z kontextu 

• formulovat otázky a odpovídat na ně 
• pohotově a přirozeně a jazykově správně reagovat 

v dialogických situacích každodenního života 
• samostatně vést jednoduchý dialog 
• vyjadřovat vlastní názor 
• reprodukovat vyslechnutý nebo přečtený text 
• souvisle pohovořit na známá témata (včetně 

základních reálií) 
• používat slovníky a jazykové příručky 
• umí napsat stručný životopis 
• vyplní běžný formulář a dotazník 
• pracuje s autentickými texty (časopisy. knihy, 

prospekty) 
• orientuje se v základních zeměpisných, 

hospodářských, společenskopolitických, kulturních a 
historických reáliích 

• má všeobecný přehled 
• odhaduje významy neznámých výrazů 

 
• kontrolní diktáty 
• pravopisná cvičení 
• pětiminutovky 
• aktivita 
• ústní zkoušení 
• práce s textem 
• kvalita čtení 
• plnění D.Ú. 
• skupinová práce 
• projekty 
• referát 
• účast v soutěžích 

 
Pomůcky : Audio 
a video technika, 
počítače, 
časopisy, 
slovníky, 
encyklopedie, 
mapy, hry, 
obrazový a 
kopírovaný 
materiál, názorný 
materiál 
Soutěže : 
Olympiáda v AJ, 
soutěž 
Basiclingua 
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5.1.4 Anglická konverzace 
 

Předmět: 
Anglická konverzace 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 1 hodina / týden 

  

 
Témata : 

• film, hudba v anglicky 
mluvících zemích 

• rodina a vztahy v ní 
• škola – moje budoucnost 
• jídlo, stravování 

v restauraci, pobyt 
v hotelu 

• anglická a americká 
literatura pro děti 

• nakupování 
• orientace na mapě 
• počasí a roční období, čas 
• reálie anglicky mluvících 

zemí 
• sportovní odvětví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• vystižení hlavního obsahu sdělení, schopnost 
vystihnout myšlenku, kterou umí zpracovat 
 
 

• umí navázat kontakt s konkrétní osobou 
 
 

• reaguje na otázky 
 
 

• schopnost samostatně hovořit na dané téma, vlastní 
stanovisko 

• umí převyprávět text či sdělení vlastními slovy 
• schopnost samostatného vyhledání informací 

z různých zdrojů a jejich zpracování v souvislý text, 
schopnost prezentace 

 

 
• pětiminutovky 
• ústní zkoušení 
• práce v hodině 
• skupinová práce 
• plnění domácích úkolů 
• poslech 
• překlad 
• práce s textem 
• úroveň sešitů 
• referáty 
• projekty 
 

 
září 
 
 
říjen 
listopad 
 
prosinec 
 
 
leden 
 
únor 
březen 
duben 
 
květen 
 
 
červen 
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Předmět: 
Anglická konverzace 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 1 hodina / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Témata: 
 
• příbuzenské vztahy 

 
• význačné osobnosti z oblasti 

kultury, vědy, umění, politiky, 
historie a sportu 
 

• vzdělávací systémy v anglicky 
mluvících zemích 
 

• zvyky a tradice 
 

• móda a módní trendy  
 

• nakupování 
 

• orientace na mapě; cestování 
 

• profese – moje budoucnost 
 

• životní prostředí a změna klimatu 
 

• základní reálie anglicky mluvících 
zemí 

 
• vystižení hlavního obsahu sdělení, schopen vystihnout 

myšlenku, umí zpracovat 
 

• umí navázat kontakt s konkrétní osobou 
 

• reaguje na otázky 
 

• schopnost samostatně hovořit na dané téma, vlastní 
stanovisko 
 

•  schopnost samostatného vyhledání informací 
z různých zdrojů a jejich zpracování v souvislý text; 
schopnost jeho prezentace 
 
 

 

 
• pětiminutovky 
• ústní zkoušení 
• práce v hodině  
• práce ve skupině – 

schopnost kooperace 
• plnění domácích úkolů 
• poslech 
• překlad 
• čtení 
• práce s textem – 

porozumění textu  
• úroveň sešitů 
• referáty 
• seminární práce 

 
 
 
Pomůcky: audio a video 
technika, mapy, časopisy, 
slovníky, počítače, 
encyklopedie, hry, obrazový 
a kopírovaný materiál 
Soutěže: Olympiáda v AJ, 
soutěž Basiclingua 
 

 
 
 
září 
 
říjen 
 
 
 
listopad  
 
 
prosinec 
 
 
leden 
 
únor 
 
březen 
 
duben 
 
květen 
 
červen 
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5.1.5 Další cizí jazyk – Německý jazyk 
 
Německý jazyk 
 
 
1. Cíle předmětu 
 

• chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa 
• vnímání a postupné osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování 

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

komunikace 
• samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření 
• získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama 
• individuální prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k zahraniční literatuře 

 
 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

• cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem 
• poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa 
• osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariery a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak 

v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění 
• umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice 
• prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních 

projektech 
• požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který 

popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka 
 
Německý jazyk je do výuky zařazen jako další cizí jazyk, který je nabízen od 7. ročníku s hodinovou dotací 2 hod. / týden. 
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Průřezová témata: 
 
Osobnostní a sociální výchova 
 
Jazyk a jazyková komunikace 

• Jazyk a soc. dovednosti 
• komunikace 

 Člověk a jeho svět 
• zdravý životní styl 

 Člověk a společnost 
• vztahy a soužití 

Rozvoj schopností poznávání (paměť, soustředění) 
 Vztahy mezi lidmi 

• odlišnost, respekt, pomoc, podpora 
• Zvládá vlastní chování, přispívá k dobrým vztahům, rozvíjí komunikace, formuje své studijní dovednosti, osvojuje si studijní dovednosti, 

osvojuje si zdravý životní styl 
 
Výchova demokratického člověka 
 
Člověk a jeho svět 

• domov 
• vlast 

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 
Evropa a svět nás zajímá 

• zážitky, zkušenosti, tradice 
Objevujeme Evropu a svět 

• Krajina, symbolika 
Jsme Evropané 

• Kořeny a zdroje civilizace 
• Historie, integrace 
• Mezinárodní organizace 
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 Multikulturní výchova 
 
Seznamuje se s růz. kulturami, tradicemi a hodnotami 
Podporuje vlastní , kulturní identitu 

 
Kultura duch a a těla (solidarita – tolerance – rozmanitost) 

 Člověk a jeho svět 
Člověk a společnost 

• Majority a minority 
• Mezilidské vztahy (i škola) 
• Odstraňování předsudků 
• Jazyk a jazyková komunikace 

Kulturní diferenciace 
• Individuální zvláštnosti 
• Etnika, rozdíly 

Multikulturalita 
• Vzájemné obohacování 
• Naslouchání druhých 
• Cizí jazyk pro dorozumění 
• Využívá multikulturních poznatků pro vlastní obohacení 
• Toleruje odlišné zájmy, schopnosti a názory 
• Uvědomuje si vlastní identitu 

 
 Mediální výchova 
 

 Nabízí poznatky z mediální komunikace a práce s médií 
• Socializace – vliv na jedince 
• Společnost, životní styl – informace, manipulace, zábava 

 Jazyk a jazyková komunikace 
• Stavba mluveného a psaného projevu 
• Pravidla komunikace a argumentace 
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Tvorba medián. sdělnost 
• Časopis, rozhlas, televize, internet 
• Dokáže se zapojit do medián. Komunikace 
• Má  kritický odstup 
• Chápe mediální strategie 
• Má jasnou představu o roli médií ve společnosti 
• Přispívá aktivně k týmové práci 
• Svobodně vyjadřuje svoje postoje a chápe odpovědnost za svá sdělení 

 
Průřezovými tématy dojdeme ke klíčovým kompetencím. 
 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie  
 
Kompetence k učení 

• vybírá  a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení využívá v procesu učení a v praktickém životě 
• poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky 

 
Kompetence k řešení problémů 

• vyhledává informace vhodné k řešení problému 
• využívá získané vědomosti a dovednosti 
• samostatně řeší problémy 

             
Kompetence komunikativní 

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory kultivovaně v písemném i ústním projevu 
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse 
• rozumí různým typům textům, záznamům 
• využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 
• komunikativní dovednosti využívá k spolupráci s ostatními lidmi 
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Kompetence sociální a personální 
• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu 
• přispívá k upevňování mezilidských vztahů 
• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými 

 
Kompetence občanské 

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot 
• respektuje, chrání tradice jiných kultur 

 
Kompetence pracovní 

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, 
činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
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4.Vzdělávací obsah předmětu Německý jazyk 
 

Předmět : 
Německý jazyk 

Ročník: 7. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 
 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Seznámení s učivem nového jazyka 
Seznámení s Německem 
 
 
 
 
 
Úvodní lekce 
Start: Hallo, guten Tag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Žák 
• vysvětlí smysl výuky cizího jazyka 
• se orientuje na mapě Německa a je obeznámen se 

základními informacemi týkající se Německa 
(geografickými, historickými, kulturními a 
jazykovými) 

 
Žák 

• umí představit sebe a někoho dalšího 
• vyjmenuje písmena německé abecedy a umí hláskovat 
• vyjmenuje dny v týdnu, roční období a měsíce v roce a 

umí je používat s odpovídajícími předložkami 
• vyjmenuje čísla od 0 do 20 
• je obeznámen se základními barvami 
• umí používat různé druhy pozdravů odpovídající 

situaci a částem dne 
• umí používat a reagovat na základní otázky typu: 

          Wie heißt du? Wie geht’s dir heute? Welche ist 
deine Lieblingsfarbe/-nummer? Wie alt bist du?… 

• je seznámen se základními výslovnostními pravidly a 
trénuje slovní přízvuk v rámci měsíců v roce 

 

 
Učebnice: Beste Freunde 
A1.1 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
1. lekce 
Und wer bist du? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. lekce 
Laura klettert gern. 
 
 

 
V oblasti komunikace umí žák: 

• představit se 
• pozdravit a rozloučit se 
• zeptat se na jméno a odkud někdo pochází 
• vyjádřit, odkud pochází 
• vyjádřit svůj názor 
• říct, že něco neví 

 
V oblasti gramatiky žák: 

• umí časovat slovesa spielen, kommen, heißen a sein  
(1. a 2. os. č.j.) 

• je seznámen s určitými členy podstatných jmen v 1. 
pádě a rozdíly mezi Nj a Čj 

• umí používat předložku aus v souvislosti s městem 
 

V oblasti slovní zásoby žák: 
• zná slovíčka k tématům: nábytek, sportovní potřeby a 

volnočasové aktivity 
 

V oblasti výslovnosti žák: 
• trénuje výslovnost hlásek a – o – u a jejich délku 
• je seznámen s pravidly pro výslovnost dlouhých a 

krátkých samohlásek 
• trénuje větnou melodii 
 

 
 

V oblasti komunikace umí žák: 
• představit sebe i někoho 
• říct, co dělá 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opakování učiva 7.  
ročníku 

 

 
• říct, co dělá rád či nerad a jak tráví čas s kamarády 
• něco navrhnout, návrh přijmout nebo odmítnout 
 
V oblasti gramatiky žák: 
• umí vyjmenovat osobní zájmena v č.j. a ví, jak funguje 

jejich použití při nahrazování podstatných jmen 
• se seznámí s časováním sloves ve 3. os. č.j. 
• umí vysvětlit princip časování pravidelných sloves v 

přítomném čase v jednotném čísle 
• umí časovat slovesa z této lekce jako spielen, klettern, 

singen, machen … ve všech osobách č.j. 
• umí časovat nepravidelné sloveso sein v č.j. 
• umí časovat slovesa, jejichž kmen končí na sykavku 

(heißen) 
• zná pravidla slovosledu v oznamovací větě a je 

upozorněn na rozdíly mezi Nj a Čj 
• zná pravidla tvoření otázek a umí na ně odpovědět 
 
V oblasti slovní zásoby žák: 
• zná slovíčka z oblasti hudby a sportu 
  
V oblasti výslovnosti žák: 
• trénuje výslovnost hlásek e - i a jejich délku 
• trénuje větnou melodii v otázkách a oznamovacích 

větách 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Důraz kladen především na 
W-Fragen a tázací zájmena. 
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Předmět : 
Německý jazyk 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Opakování učiva ze 7. ročníku 
 
3. lekce 
Das machen Freunde zusammen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V oblasti komunikace umí žák: 
• vyjádřit, jak se má, a umí se zeptat ostatních, jak se 

mají 
• vyjádřit, kde bydlí, kde bydlí ostatní a zeptat se 
•  říct, kde se nachází dané město 
  
V oblasti gramatiky žák: 
• žák je seznámen s osobami mn. čísla 
• dokáže vysvětlit rozdíl mezi osobami sie x Sie 
• časuje v přítomném čase pravidelná slovesa z dané 

lekce a lekcí předchozích včetně nepravidelného 
sloveso sein v jednotném i množném čísle 

•  umí vyjádřit zápor pomocí nicht 
• zná předložky, které se týkají měst a zemí  (in x aus) 
  
 V oblasti slovní zásoby žák: 
•  se orientuje ve slovní zásobě, která se týká 

volnočasových aktivit, sportu, hudby a názvů zemí 
 
V oblasti výslovnosti žák: 
• zopakuje výslovnostní pravidla z minulého ročníku 
• rozezná výslovnostní rozdíl mezi ie x ei a dokáže 

přečíst rozhovor s aplikací těchto hlásek 

Další: 
• žák se seznámí s počtem a názvy německy mluvících 

zemí 

 
Učebnice: Beste Freunde 
A1.1 
 
 
 
 
 
 
 
Slovesa končící na -ieren 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
 
 
 
 
 
4. lekce 
Simon liebt Informatik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

5. lekce 
Ich brauche einen Kuli. 

 

 
• žák je obeznámen se základními informacemi a 

zajímavostmi týkajících se německy mluvících zemí 
(geografie, historie, kultura, tradice, památky, jídlo, 
…) 
 

 V oblasti komunikace žák dokáže: 
• mluvit o svém týdenním programu, rozvrhu hodin a 

svých jazykových znalostech 
• vyjádřit svůj názor 
• reagovat na otázky kladně i záporně 
  
V oblasti gramatiky žák: 
• vyčasuje slovesa, jejichž kmen končí na t,d (finden) 
• časuje nepravidelná slovesa sprechen a haben 
• se seznámí s topikalizací 
• si žák zopakuje dny v týdnu a používá vazbu s ‘am’ 
  
V oblasti slovní zásoby žák: 

• se orientuje ve slovní zásobě týkající se školních 
předmětů, jazyků a volnočasových aktivit 

 
V oblasti výslovnosti žák: 

• procvičuje výslovnostní pravidla týkající se 
slovního přízvuku, která zná z minulého roku, a 
trénuje ho v rámci nové slovní zásoby 
 
 

V oblasti komunikace žák umí: 
• něco či někoho pojmenovat 
• vyjádřit přání 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. lekce 
- Hast du Zeit? 
 
 

 
V oblasti gramatiky žák: 
• si zopakuje informace týkající se určitých členů v 1. 

pádě a seznámí se se 4. pádem 
• se seznámí s neurčitými členy v 1. a 4. pádě 
•  používá slovesa, která se pojí se 4. pádem (haben, 

brauche, kaufen) 
• vyčasuje sloveso möchten 
  
V oblasti slovní zásoby žák: 
•  ovládá slovíčka k tématu ‘psací potřeby’ 
  
 V oblasti výslovnosti žák: 
• trénuje rozdíl mezi hláskami ich x ach 
 
 
V oblasti komunikace žák dokáže: 
• domluvit si s někým schůzku 
• něco navrhnout a návrh přijmout či odmítnout 
• vyjádřit časové údaje 
  
V oblasti gramatiky žák: 
• dokáže rozlišovat předložky ‘am’ a ‘um’ 
• časuje modální slovesa müssen a können a používá je 

ve větách 
 
V oblasti slovní zásoby žák: 
• se orientuje ve slovní zásobě k tématům: čas, časové 

údaje, části dne a volnočasové aktivity 
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Předmět : 
Německý jazyk 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Opakování učiva z 8. ročníku 
  
7. lekce 
Mein Bruder ist einfach super! 

  

  

  

  

  

 
8. lekce 
Trinken wir einen Karibik-Cocktail? 
 
 
 

 
 
 
V oblasti komunikace žák dokáže: 
• mluvit o své rodině, popsat její členy 
• mluvit o povoláních 
  
V oblasti gramatiky žák: 
•  používá přivlastňovací zájmena mein a dein v č.j. 
•  používá 2. pád vlastních jmen 
•  tvořit slova pomocí koncovky -in 
  
V oblasti slovní zásoby žák: 
• se orientuje ve slovní zásobě týkající se členů rodiny a 

povolání 
 
 
V oblasti komunikace žák umí: 
• vyjádřit, co má a nemá rád 
• vykat – zdvořile pozdravit a rozloučit se 
• se zeptat na cenu a vyjádřit, kolik, co stojí 
• omluvit se, poděkovat 
 
V oblasti gramatiky žák: 
• vyčasuje sloveso mögen 
• je seznámen s tvořením množného čísla podstatných 

jmen 
 

 
Učebnice: Beste Freunde 
A1.1 
 
Lze začínat také lekcí 6 z 
předchozího ročníku. 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. lekce 
Was isst du gern? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hromadné opakování 

 
• používá přivlastňovací zájmena mein a dein v plurálu 
• počítá do 100 
 
V oblasti slovní zásoby žák: 
• ovládá slovní zásobu týkající se nápojů, potravin a 

nakupování 
 
V oblasti výslovnosti žák: 
• trénuje výslovnost přehlásek ä - ö – ü 
 
 
V oblasti komunikace žák dokáže: 
• popsat svůj den 
• co rád jí a co naopak rád nejí 
• co jí v jednotlivých částech dne 
• vyjádřit časové údaje 
• vyjádřit překvapení 
  
V oblasti gramatiky žák: 
• časuje nepravidelná slovesa essen a schlafen 
• zopakuje si nahrazování podstatných jmen v 1. pádě 

příslušnými zájmeny 
• seznámí se s pravidly časování sloves s odlučitelnými 

předponami (auf, ein) 
•  umí používat vazbu von …bis 
 
V oblasti slovní zásoby žák: 
• se orientuje ve slovní zásobě týkající se jídla, potravin a 

denního režimu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Bundesländer – žák 
zpracuje prezentaci na jednu 
spolkovou zemi NJ 
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5.1.6  Další cizí jazyk – Ruský jazyk 
 
Ruský   jazyk  
 
 
1. Cíle předmětu 
 
Výuka předmětu ruský jazyk  si dává za cíl vybudovat u žáků základní znalost ruského jazyka jako prostředku komunikace, osvojit základní slovní 
zásobu a konverzační fráze a také naučit žáky pracovat s odlišnou abecedou – naučit je psát a číst s použitím jiným písmen než těch, na jaká byli dosud 
zvyklí. Žáci pracují s texty z praktického života i s texty týkajícími se reálií současného Ruska, součástí výuky jsou také stručné informace týkající se 
ruského jazyka jako takového, ruské kultury a reálií. Žákům se nabízí srovnání se zkušenostmi, které už mají z učení se jinému cizímu jazyku a také 
češtině, a tak se nenásilně formují základy abstraktního myšlení. Zdůrazňuje se role ruštiny jako průhledu do jiné kultury a politického systému. 
 
Žáci si samostatným vyhledáváním informací a následnou korekcí budují základní schopnosti zodpovědné samostatné práce, efektivního vyhledávání 
informací a práce s internetem jako důležitým médiem 21. století. Poznají,  jak důležité je studium cizího jazyka pro vlastní osobní rozvoj a budou 
pracovat na formování vzájemného  porozumění mezi cizími zeměmi a respektu a toleranci k jiným kulturním hodnotám.  
 
  
2. Charakteristika vyučovacího předmětu  

 
První stádium výuky ruského jazyka na druhém stupni má svá specifika. Vzhledem k ročníku, kdy je ruský jazyk do osnov zaváděn, a zralosti žáků 
v sedmém ročníku je předazbukové období zkrácené na naprosté minimum. Výuku otevírá postupné učení se jednotlivým písmenům abecedy 
v návaznosti na jednoduché poslechové stopy - dialogy namluvené rodilými mluvčími. 
        Důležitou součástí prvních etap výuky ruštiny jako cizího jazyka je důsledný a od počátku výuky prováděný nácvik výslovnosti jednotlivých 
hlásek tak, aby bylo docíleno autentické výslovnosti. Podoba ruštiny a mateřského jazyka žáka zde (na rozdíl od čtení a poslechu) přináší spíše 
komplikace. Po nácviku dílčích dovedností jako je správné rozpoznávání písmen,  jisté a dobře nacvičené psaní následuje další etapa, kdy se výuka 
ruštiny sbližuje s modely výuky jiných cizích jazyků.    
      Žáci v učebnicích s bohatým obrazovým materiálem pracují s autentickými nahrávkami v ruském jazyce, čtou texty z praktického života a jsou 
seznamování s ruskými reáliemi. Sami aktivně jazyk používají při tvorbě dialogů a přehrávání situací z praktického života. Jsou také využívány 
říkanky a literární ukázky z klasických děl ruské literatury. Gramatika je podávána formou přehledných tabulek s následným docvičením. 
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Formy realizace výuky 
 
Vzhledem  k věku žáků byla vybrána nová učebnice „Радуга по новому“, a sice první dva díly z pětidílné série na sebe navazujích dílů. Žáci tak 
dostanou dobrý jazykový základ a výhledově se jim také otevírá možnost v případném učení se ruskému jazyku pokračovat. Jelikož se jedná o nově 
zařazený předmět, rozvržení učiva ze dvou dílů učebnice je zkušební a v budoucnu může podléhat změnám.     
 
     Učební sada „Радуга по новому“ se sestává ze studentské učebnice a pracovního sešitu. Je koncipována tak, aby odpovídala moderním 
požadavkům výuky cizích jazyků jako komunikačního prostředku. Je vybavena atraktivním obrazovým materiálem a používá nahrávky namluvené 
rodilými mluvčími. Ve výuce bude zahrnut také procvičovací a herní materiál z jiných učebnic ruského jazyka, jako je „Радуга“ a „Поехали“.  
     Žáci budou v hodinách kromě tradičních forem výuky (výklad, poslech, četba, reprodukce textu v ústní i písemné formě, procvičování gramatiky) 
používat také internet, zpracovávat krátkodobé a posléze i dlouhodobé projekty a využívat doplňkových herních a procvičovacích aktivit. Důležitá je 
samostatná práce žáků. 
 
 
Ruský jazyk je do výuky zařazen jako další cizí jazyk, který je nabízen od 7. ročníku s hodinovou dotací 2 hod. / týden. 
 
Časová dotace předmětu:  2 hod. / týden 
Místo realizace:                v kmenových učebnách, v počítačové učebně 
Dělení:                               na klasické skupiny v rámci volitelných předmětů 
 
 
Průřezová témata: 
 
OSV    -  Sociální rozvoj 
EGS  –  Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět 
MKV -  Lidské vtahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ 
MDV – Tvorba mediálního sdělení 
EV – Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah  člověka a prostředí 
VDO – Občanská společnost a škola 
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Vyučovací předměte Ruský jazyk je spjat s předměty: 
 
český jazyk – tvorba mediálních sdělení (zahrnuje týmovou práci a práci ve skupině s přihlédnutím k individuálním stylům práce ostatních členů 
skupiny) 
 
anglický jazyk – tvorba mediálních sdělení  (viz výše jako u českého jazyka) a osobnostní rozvoj (zahrnuje abstraktní práci se systémem cizího jazyka) 
 
zeměpis a dějepis – objevujeme Evropu a svět (poznávání Ruska jako samostatného státu s vlastní historií, geografií a reáliemi)  
 
občanská výchova – mezilidské vztahy (poznávání jiných kultur a jejich specifik) 
 
přírodopis – ekosystémy a vztah člověka k životnímu prostředí  
 
Rozvoj osobnosti a sociální výchova 
                                                                                             
Osobnostní rozvoj 
 

Schopnost poznávání 
 

7. – 9. roč. : používání různých zdrojů informací pro vyhledávání a samotná práce s nimi (internet, slovníky, 
atlasy, časopisy, veřejná knihovna) 

Sebepoznání a sebepojetí 7. – 9. roč. : kdo jsem, mé každodenní povinnosti, moje rodina a město, kam patřím, moje tužby a přání 
Seberegulace a 
sebeorganizace 

7. - 9.roč. : pravidelná samostatná příprava na hodiny,  aktivita při hodinách a v týmové práci, individuální učební 
styl 

Psychohygiena 7. – 9. roč. : střídání odpočinku a práce, střídání různých forem práce v hodině. 
Kreativita 
 

7. – 9. roč. : možnost vlastní volby při výběru a realizaci projektů a samostatných prací, vlastní tvorba a její 
sdílení se spolužáky 

 
Sociální rozvoj 
 

Poznávání lidí 
 

7. – 9. roč. : komunikace s lidmi po celém světě, možnost poznávání života vrstevníkův jiné zemi  
pomocí např. internetu nebo dopisování 

Mezilidské vztahy 
 

7.roč. : kultivace mezilidských vztahů, vztahy v rodině a škole  
8. roč. : tradiční ruské svátky, vhodné a nevhodné reakce při setkání s cizími kulturními normami 
9 . roč. : boj proti předsudkům a rasismu, lidé s tělesným postižením a jejich integrace 
   do společnosti    
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Komunikace 7. – 9.roč. : normy společenského chování a vyjadřování zdvořilosti a respektu, situační rozhovory 
Kooperace a kompetice 7. – 9.roč. : řešení hádanek, křížovek a kvízů, soutěžení i kooperace při práci na projektech 

 
Morální rozvoj 
 
Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
 

7. roč. : sdělení existence problému, žádost o radu. 
8. roč. : obecné interaktivní dovednosti jako poskytnutí rady, omluva, vyjádření povinnosti a zákazu, svolení 
9. roč. : řešení konfliktních situací 

Hodnoty , postoje, praktická 
etika:  

7. – 9.roč. : jak sdělovat své hodnoty a postoje a respektovat hodnoty a postoje ostatních ve společnosti  

 
 
Výchova v občana v demokratické společnosti 
 

Občanská společnost a škola 7.roč.: škola a povinnosti žáka ve škole 
Občan, občanská společnost a stát 8.roč.: základní fakta o České republice jako o geografickém celku a státním zřízení, typické české svátky      
Občan a politický život 

 9. roč.: základní politický rozhled a zájem  o politické dění, co je to demokracie, typy politických zřízení 
Principy demokracie  

    
Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech 
 

Evropa a svět nás zajímá 
7. – 9.roč. : Evropská unie a Česká republika, Česká republika a Rusko  rozdílnost mentalit a kultur 
v evropském kontextu, společné kulturní kořeny, kapitoly z  dějin hudby, literatury a výtvarného umění 

Objevujeme Evropu a svět 7.- 9. roč.: státní a náboženské svátky v České republice a Rusku, srovnání s jinými státy 
Jsme Evropané 7.- 9. roč.: možnost komunikace s ostatními obyvateli Evropy i celého světa 

 
Enviromentální výchova 
 

Ekosystémy 
 

7. – 9. roč.: Lidské aktivity a problémy životního prostředí – vliv činnosti člověka na životní 
   prostředí a možnosti nápravy a ochrany životního prostředí   

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

7. - 9. roč.: Jak lidé ovlivňují své životní prostředí  

Vztah člověka k prostředí 7- -9. roč.: Jak posilovat obecné povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí a její principy 
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Multikulturní výchova 
 

Kulturní diference  
6. – 9. roč.: životní styly národů a národností, existence jiných kulturních norem a  mentalit, rozdílné 
náboženské a politické systémy 

Lidské vztahy 6. – 9. roč. : rozvíjení schopností komunikace, zakládání a udržování přátelství. 
Princip sociálního smíru a 
solidarity 

7. – 9. roč.: rozvoj sociálního cítění a sociální inteligence. 

 
Etická výchova 
 

Základní etické principy 
7. – 9. roč.: – seznámení se s hlavními etickými pojmy a zásadami slušného chování, kulturní odlišnosti mezi 
národy. 

Etika v praxi 
7. – 9. roč.: zdvořilost jako důležitý faktor komunikace, jak se rozhodovat ve složitých  
    situacích  

 
 
3. Výchovné a vzdělávací strategie 
 
 Všechny formy práce při vyučování jsou používány tak, aby si žák osvojil požadované kompetence v maximální možné míře. 
 
Kompetence k učení  
 

• uvědomovat si důležitost  schopnosti komunikovat v ruském jazyce – cizí jazyk jako prostředek komunikace a jako nástroj sebepoznávání 
• schopnost vidět spojitosti mezi tématy, rozvíjení schopnosti abstraktního myšlení  (schopnost syntézy a dedukce) 
• vybírat a využívat vhodné metody učení s přihlédnutím k osobnosti žáka 

 
Kompetence k řešení problémů 
 

• pochopení, definice a řešení problémů v prostředí cizího jazyka 
• nácvik reakcí a pohotovosti při komunikaci 
• cvičení směřující k odstranění ostychu při používání cizího jazyka 
• kompenzační strategii při nedostatečných znalostech jazyka nebo při náhodném 
• nácvik odstraňování problémů při komunikaci 
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Kompetence komunikativní 
 

• porozumění jednoduchému i složitějšímu sdělení v ruském jazyce 
• nácvik vazby na partnera nebo partnery v dialogu 
• dovednost iniciovat, udržet a ukončit komunikaci 
• schopnost přiměřené komunikace za současného využití kompenzačních strategií 

 
 
Kompetence sociální a personální 
 

• dodržovat přiměřené zdvořilostní normy při komunikaci 
• své partnery v dialogu respektovat a být schopen přijmout radu i vyžádat si ji 
• spolupracovat se spolužáky v ruském jazyce na jednoduchém úkolu 
• účastnit se jako platný člen skupiny týmové práce 
• poznávat a rozvíjet vlastní učební styl  
• rozvoj samostatného myšlení 

 
Kompetence občanské  
 

• dodržování zásad slušného chování  
• respekt k názorům ostatních 
• odpovídající prezentace vlastních názorů a myšlenek 
• poznávání zvyklostí a norem chování v jiných zemích 
• srovnávání života v České republice se životem v rusky mluvícím prostředí 

 
Kompetence pracovní 
 

• nalezení a respektování vhodného stylu domácí práce 
• efektivní organizace práce při hodině 
• zohlednění možnosti použití ruského jazyka jako způsobu, jak získávat nové informace   (např. prostřednictvím internetu)     
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4.Vzdělávací obsah předmětu Ruský jazyk 
 

Předmět : 
Ruský jazyk 

Ročník: 7. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Téma 1.:  
Úvod do ruského jazyka 
 
• srovnání ruštiny a češtiny 
• ruština ve srovnání s jinými cizími 

jazyky, které se žáci učí 
• obecné poučení o ruštině jako 

typu jazyka 
• zvuková stránka jazyka – 

teoretické základy výslovnosti a 
její nácvik 

• poučení o přízvuku a jeho roli v 
jazyce  

• ruská abeceda a její tištěná a 
psaná podoba – teorie a praktický 
nácvik, její adekvátní používání 
v přiměřeném časovém úseku  
 

Téma 2.:  
Pozdravy a představování 
 
• pozdravy a základní představení  
• jednoduché věty typu „Kdo je to/ 

Co je to?“ 
• vyjádření vazby „to není X, aleY “ 

 
 
- zvládnutí základů správné ruské výslovnosti a intonace 
- zvládnutí azbuky v psané i tištěné formě 
- základní komunikační dovednosti, schopnost reagovat   
  v ruském jazyce 
- jednoduchá konverzace na téma „Já a moje rodina“,  
  „Zaměstnání“ 
- osvojení základní slovní zásoby pro tato témata 
- schopnost jednoduché gramatické analýzy, žák je  
  schopen doplňovat mezery v jednotlivých  
   větách i v jednodušším textu 
- zvládnutí jednoduchého poslechu 
- schopnost tvořit jednoduché otázky a odpovídat na ně 
- schopnost zapamatovat si a reprodukovat krátký text  
  básnického i prozaického typu  
- zvládnutí úvodní situace po setkání s neznámou osobou –  
  tj. pozdrav, oslovení a představení 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Použité formy práce:  
 
• písemné a ústní 

opakování,  
• diktáty, vypracovávání  
     kontrolních zadání  z   
     materiálu v učebnici a  
     v pracovním sešitě,  
• skupinová a párová práce 
• poslech 
•  písemný a ústní překlad 
•  projekty kratšího 

rozsahu úměrné                   
jazykovým schopnostem 
žáků 

• gramatické doplňovačky, 
skládání slov a vět 

• práce s textem 
(schopnost čtení pro 
obecnou informaci i za 
účelem získání dílčích 
informací) 

• domácí úkoly z výše 
uvedených oblastí hry a 
komunikační cvičení 

 
Září, říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad, 
prosinec 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• zvláštnosti použití slovesa ´být´v 
     přítomném čase 
• intonace tázacích a oznamovacích 

vět           
• číslovky 1 až 20 (1. pád)  
• oslovení v ruštině 
 
Téma 3.: 
Kdo jsem já, Telefonování 
 
• základní osobní informace – 

podávání a získávání 
• intonace tázacích a oznamovacích 

vět 
• pořadí písmen azbuky 
• poučení o funkci jotovaných 

písmen 
• slovesný zápor  pravopis jmen 

příslušníků národů 
• číslovky 11 – 20 (1. pád) 
• slovní spojení číslovek s výrazy 

„hodina, rok“ 
• časování sloves „žít“ a  „vědět“ 
• telefonování – jednoduché 

rozhovory 
• nepřízvučné „o“ , „a“ 
  
 
 
  

  
Pomůcky:  
audio, kartičky typu pexeso, 
kartičky se slovíčky, flash 
cards, deskové hry, knihy, 
časopisy, obrazový materiál 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leden, únor 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Téma 4.:  
Já a moje rodina 
 
• pohyblivý přízvuk u sloves „učit“ 
     a „podívat se“ 
• porovnání intonace oznamovacích 

a tázacích vět 
• číslovky 30 – 90 a 100 až 900 

(1.pád) 
• podstatná jména po číslovkách  
• podstatná jména typu „bratr“ a 

„máma“ v 1. až 3. pádě j.č. 
• osobní zájmena v 1. a 3. pádě  
• časování sloves „telefonovat“, 

„být“, „u čit‘‘, „podívat se“ 
• Píseň o kamarádovi – text písně 

Vladimíra Vysockého 
• Návštěva a vhodný dárek – 

společenská etiketa v ruském 
prostředí 

• téma „moje rodina“ - slovní 
zásoba a konverzace nad 
fotografií   
 

Téma 5.:  
Rodina, Zaměstnání 
 
• změny intonace otázek podle 

jejich smyslu 
• pohyblivý přízvuk slovesa „učit 

se“ 

  

 
Březen, duben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Květen, červen 



 135

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• podstatná jména po číslovkách 

2,3,4 
• jednoduchá  konverzace o rodině  
• osobní zájmena v 1. až 3. pádě 
• přivlastňovací zájmena v 1. a 3. 
• pádě j. a mn.č. 
• rozšiřující text o vztazích v rodině 

a předcích 
• téma „Zaměstnání“ a základní 

slovní zásoba 
• doplňkové čtení a konverzace na 

stejné téma 
• časování slovesa „chtít“ 
• 7. pád některých vybraných 

podstatných jmen 
• 4. pád osobních zájmen 
• rozlišování slovesných tvarů 
• závěrečná konsolidace naučeného 

za celý školní rok 
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Předmět : 
Ruský jazyk 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Téma 1.:  
Volný čas 
 
• postupné opakování učiva ze 

sedmého ročníku 
• slovní zásoba a práce s tématem 

„M ůj volný čas“ 
• vyjadřování preferencí a zálib 
• slovní zásoba a fráze používané 

při pozvání 
• opakování výslovnosti 

nepřízvučných samohlásek 
• výslovnost tvrdého a měkkého „l“ 
• časování sloves I. a II. typu  
• slovesa se skupinou –ova/- eva  
•  zvratná slovesa 

 
Téma 2.:  
Setkávání se s lidmi 
 
• nácvik situací z praktického života 

(dopisování, inzerát) 
• slovesa se změnou kmenových 

souhlásek  
• zvratná slovesa 
 
 

 
 
- kvalitní četba a adekvátní používání psané azbuky 
- schopnost vypořádat se s problémem v konverzaci a  
  snaha o udržení vazby na partnera v dialogu 
- porozumění a produkce trochu složitějších vět i delších  
  celků 
- schopnost soustředěné samostatné práce 
- schopnost soustředěné práce v páru i ve skupině 
- odpovídající slovní zásoba a schopnost jednoduše  
  konverzovat na probraná témata 
- znalost gramatických pravidel a schopnost použít je  
  v praxi 
- schopnost porozumět poslechům složitějším než  
  v prvním roce výuky  

 
 

 
Použité formy práce:  
 
• písemné a ústní 

opakování 
•  diktáty, vypracovávání 

kontrolních zadání z  
materiálu v učebnici a 
v pracovním sešitě  

• skupinová práce 
• poslech 
• písemný a ústní překlad 
•  projekty kratšího i 

delšího rozsahu dle 
jazykových schopností 
žáků 

• gramatické doplňovačky, 
skládání slov a vět, práce 
s textem (schopnost 
čtení pro obecnou 
informaci i za účelem 
získání dílčích 
informací) 

• domácí úkoly z výše 
uvedených oblastí, hry a 
komunikační cvičení  

 
Září, říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad, 
prosinec 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• slovesné vazby se slovesem „hrát“ 
• rozšiřující texty: Boris Pasternak a 

L.N. Tolstoj 
• skloňování osobních zájmen  
  
Téma 3.: 
Škola 
 
• souhrnné opakování látky 

obsažené v prvním díle učebnice 
„Радуга по новому“ 

• slovní zásoba a práce s tématem 
„Škola“ 

• denní rozvrh, jak to chodí ve 
škole, předměty a známky – 
osvojení slovní zásoby a nácvik 
situací z reálného života  

• řadové číslovky v 1. a 6. pádě  
• vyjadřování data 
• vykání 
• minulý čas 
• rozšiřující texty: První den ve 

škole, Syn je student 
• předložkové vazby odlišné od 
češtiny 

• skloňování zájmen „kdo“a „co“ 
• skloňování podstatných jmen typu 

„týden“, „obchod“, „penál“, 
„škola“, „fotografie“ v jednotném 
čísle 

  
Pomůcky:  
audio, kartičky typu pexeso, 
kartičky se slovíčky, flash 
cards, deskové hry, knihy, 
časopisy, obrazový materiál 
 

 
 
 
 
 
 
Leden, únor, 
březen 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Téma 4.:  
Jak se tam dostanu – doprava 
 
• slovní zásoba a nácvik 

praktických situací k danému 
tématu 

• časování sloves „pomoci“, „jet“ 
• infinitivní věty 
• předložkové vazby odlišné od 
češtiny 

• rozšiřující texty: Moskevské 
metro, Dobré způsoby, Dopis Soni 
Nadě     

• souhrnné opakování dosud 
probrané gramatické látky, 

     konverzačních témat a situací  
     z reálného života na základě celé  
     učebnice „Радуга по новому“1  
     a lekcí 1 až 3 z učebni „Радуга по 
     новому“2   
 
   
 
 

  

 
 
Duben, květen, 
červen 
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Předmět : 
Ruský jazyk 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Téma 1.:  
V nákupním centru 
 
• slovní zásoba a nácvik 

praktických situací k danému 
tématu 

• časování sloves „koupit“, „zeptat 
se“ a „vzít“ 

• 1. a 2. pád množného čísla 
podstatných jmen typu „obchod“, 
„penál“ a „škola“ 

• pohyblivé –o- a –e- u podst. jmen 
• 4. pád mn. čísla životných a 

neživotných podstatných jmen 
• doplňující text ke čtení – Babička, 

vnučka a mobilní telefon 
• souhrnné opakování gramatické 

látky  a konverzačních témat za 7. 
a 8. ročník  

 
 

Téma 2.:  
Dvě hlavní města – Moskva  a 
Petěrburg 
 
• slovní zásoba a nácvik 

praktických situací k danému  

 
 
- plynulá četba a bezproblémové používání psané azbuky 
- schopnost porozumět komplikovanějším poslechům 
- schopnost rozpoznat a použít gramatická pravidla 
- osvojení slovní zásoby a schopnost konverzace na  
   probraná témata 
- komunikační pohotovost, vhodné řešení problémů  
  v komunikaci  stálá vazba na partnera v konverzaci 
- zvládnutí zásad slušného chování a jejich použití v praxi 
   schopnost číst a zpracovávat informace z doplňkových  
   materiálu i složitějšího charakteru schopnost konverzace 
   na každodenní témata 

 
 

 
Použité formy práce:  
 

• písemné a ústní 
opakování 

• diktáty, vypracovávání 
kontrolních zadání z  
materiálu v učebnici a 
v pracovním sešitě 

• skupinová a párová práce 
• poslech, písemný a ústní 

překlad, projekty 
kratšího i delšího rozsahu 
dle  jazykových 
schopností žáků 

• gramatické doplňovačky, 
skládání slov a vět, práce 
s textem (schopnost čtení 
pro obecnou informaci i 
za účelem získání dílčích 
informací) 

• domácí úkoly z výše 
uvedených oblastí, hry 

    a komunikační cvičení 
 
 

 
Září, říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad, 
prosinec 
 
 
 
 
 



 140

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• tématu 
• seznámení se s pamětihodnostmi 

obou měst, četba doplňujících 
textů 

• skloňování podstatných jmen typu 
„město“ a „budova“ v jedn.čísle 

• nesklonná podstatná jména 
shrnutí vazeb s předložkami    
 
Téma 3.: 
Přijeďte do Prahy! 
 
• osvojení slovní zásoby a nácvik 

praktických situací k danému 
tématu 

• práce na téma „Naše hlavní 
město“ 

• 1. a 2. pád mn.č. podst.jmen typu 
„týden“, “fotografie“ 

• 1. a 2. pád mn.č. podst.jmen typu 
„město´“, „budova“ 

• souhrn skloňování podstatných 
jmen 

• četba doplňujících textů – Praha, 
město, které mám rád/ O 
Bruncvíkovi/ Ahoj, Anno        

  
 
 
 
 

  
Pomůcky: 
 audio, kartičky typu 
pexeso, kartičky se 
slovíčky, flash cards, 
deskové hry, knihy, 
časopisy, obrazový materiál 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leden, únor 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• souhrnné opakování látky 

probrané v obou dílech učebice 
„Радуга по новому“ 

    včetně konverzačních témat a  
    praktických zadání 
  
Dále:  
 
Celkové prohloubení probraného 
učiva ve všech směrech a obohacení 
slovní zásoby, prohlubování 
základních jazykových dovedností 
(poslech, mluvený projev, četba,                  
psaní) na základě autentických 
materiálů z obecně dostupných 
zdrojů (časopisy, internet,  literární 
díla upravovaná pro potřeby výuky 
cizích jazyků) nebo doplnění 
materiály z jiného typu učebnice  
   

  

 
Březen, duben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Květen, červen 
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5.1.7  Další cizí jazyk – Španělský jazyk                        
 
Španělský jazyk  
 
 
1. Cíle předmětu 
 
Výuka předmětu španělský jazyk si dává za cíl vybudovat u žáků základní znalost španělského jazyka jako prostředku komunikace a osvojit si 
základní slovní zásobu, konverzační fráze a mluvnici pro běžné každodenní situace. Dále si klade za cíl seznámit žáky s reáliemi španělsky mluvícího 
světa, který je dle mnohých pramenů v současnosti druhý či třetím na světě co do počtu uživatelů. Španělský jazyk může žákům zprostředkovat 
průhled do neobyčejně zajímavé kulturní a jazykové oblasti, která existuje boku po boku s anglicky mluvícím světem. Žáci pracují s texty 
z praktického života i s texty týkajícími se reálií a kultury současného Španělska a také ostatních španělsky mluvících zemí. Žákům se v průběhu 
osvojování těchto základů nabízí srovnání se zkušenostmi, které už sami nasbírali při učení se svému mateřskému jazyku i jiným cizím jazykům, a tak 
se formují základy abstraktního myšlení. 
 
Žáci si samostatným vyhledáváním informací a následnou korekcí budují základní schopnosti zodpovědné samostatné práce, efektivního vyhledávání 
informací a práce s internetem jako důležitým médiem 21. století. Poznají,  jak důležité je studium cizího jazyka pro vlastní osobní rozvoj a budou 
pracovat na formování vzájemného  porozumění mezi cizími zeměmi a respektu a toleranci k jiným kulturním hodnotám.  
  
2. Charakteristika vyučovacího předmětu  

 
Úvod v 7. ročníku umožní žákům pozvolný vstup do španělského jazyka a návyk na jevy, které budou později v jazyce automaticky uplatňovat. Tyto 
dovednosti zrychlí a ulehčí jejich postup dalším učivem. Nenásilnou formou tím také upevňujeme principy abstraktního myšlení a logické postupy.  
 
V 8. a 9. ročníku žáci v učebnici s bohatým obrazovým materiálem pracují s autentickými nahrávkami ve španělském jazyce, čtou texty z praktického 
života a rozvíjejí své komunikační schopnosti. Sami aktivně jazyk používají při tvorbě dialogů a přehrávání situací a také při zpracování informací 
v ukázkových textech. Gramatika je podávána jak formou přehledných tabulek s následným docvičením, tak demonstrováním v reálném kontextu a 
následným odvozením. 
 
Formy realizace výuky 
Vzhledem k věku žáků a časové dotaci předmětu  jsme použili učebnici Explora 1, která je přímo určena pro žáky posledních ročníků základní školy a 
odpovídá moderním požadavkům na výuku cizích jazyků jako komunikačního prostředku. 
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Žáci si osvojí základní gramatické principy a okruhy slovíček a získají základní poslechové dovednosti. Učebnice Explora 1 dovede žáky k jazykové 
úrovni A0 - A1.1 podle Společného evropského referenčního rámce. 
     
Procvičovací a herní materiál, který doplňuje osnovu učiva, pochází z mnoha zdrojů. Jsou využívány běžně dostupné cvičební materiály českých 
jazykových nakladatelství, videa k výukovým kurzům v pokročilosti A0 - A1, internetové zdroje a audio nahrávky rodilých mluvčích.   
     Žáci budou v hodinách kromě tradičních forem výuky (výklad, poslech, četba, reprodukce textu v ústní i písemné formě, procvičování gramatiky) 
používat také internet, zpracovávat krátkodobé a posléze i dlouhodobé projekty a využívat doplňkových herních a procvičovacích aktivit včetně 
učebních online aplikací. Důležitá je samostatná práce žáků. 
 
Španělský jazyk je do výuky zařazen jako volitelný druhý cizí jazyk, který je nabízen od 7. ročníku s hodinovou dotací 2 vyuč. hodiny / týden. 
 
Časová dotace:  2 hod. / týden 
Místo realizace: v kmenových učebnách, v počítačové učebně 
Dělení: na klasické skupiny v rámci volitelných předmětů 
 
Průřezová témata: 
OSV    -  Sociální rozvoj 
EGS  –  Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět 
MKV -  Lidské vtahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ 
MDV – Tvorba mediálního sdělení 
EV – Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah  člověka a prostředí 
VDO – Občanská společnost a škola 
 
Vyučovacím předmětem španělský jazyk prolínají tato průřezová témata: 
 
český jazyk – tvorba mediálních sdělení (zahrnuje týmovou práci a práci ve skupině s přihlédnutím k individuálním stylům práce ostatních členů 
skupiny) 
anglický jazyk – tvorba mediálních sdělení  (viz výše jako u českého jazyka) a osobnostní rozvoj (zahrnuje abstraktní práci se systémem cizího jazyka) 
zeměpis a dějepis – objevujeme Evropu a svět (poznávání Španělska a ostatních španělsky mluvících zemí jako samostatných států s vlastní historií, 
geografií a reáliemi)  
občanská výchova – mezilidské vztahy (poznávání jiných kultur a jejich specifik) 
přírodopis – ekosystémy a vztah člověka k životnímu prostředí  
 
 



 144

Průřezová témata – Španělský jazyk  7. - 9. ročník         
 
Rozvoj osobnosti a sociální výchova 
                                                                                             
Osobnostní rozvoj 
 

Schopnost poznávání 
 

7. – 9. roč. : používání různých zdrojů informací pro vyhledávání a samotná práce s nimi (internet, slovníky, 
atlasy, časopisy, veřejná knihovna) 

Sebepoznání a sebepojetí 7. – 9. roč. : kdo jsem, mé každodenní povinnosti, moje rodina a město, kam patřím, moje tužby a přání 

Seberegulace a sebeorganizace 
7. - 9.roč. : pravidelná samostatná příprava na hodiny,  aktivita při hodinách a v týmové práci, individuální 
učební styl 

Psychohygiena 7. – 9. roč. : střídání odpočinku a práce, střídání různých forem práce v hodině. 
Kreativita 
 

7. – 9. roč. : možnost vlastní volby při výběru a realizaci projektů a samostatných prací, vlastní tvorba a její 
sdílení se spolužáky 

 
Sociální rozvoj 
 

Poznávání lidí 
 

7. – 9. roč. : komunikace s lidmi po celém světě, možnost poznávání života vrstevníkův jiné zemi  
pomocí např. internetu nebo dopisování 

Mezilidské vztahy 
 

7.roč. : kultivace mezilidských vztahů, vztahy v rodině a škole  
8. roč. : tradiční svátky španělsky mluvícího světa, vhodné a nevhodné reakce při setkání s cizími kulturními 
normami. 
9 . roč. : boj proti předsudkům a rasismu, lidé s tělesným postižením a jejich integrace 
   do společnosti    

Komunikace 7. – 9.roč. : normy společenského chování a vyjadřování zdvořilosti a respektu, situační rozhovory 
Kooperace a kompetice 7. – 9.roč. : řešení hádanek, křížovek a kvízů, soutěžení i kooperace při práci na projektech 

 
Morální rozvoj 
 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 
 

7. roč. : sdělení existence problému, žádost o radu. 
8. roč. : obecné interaktivní dovednosti jako poskytnutí rady, omluva, vyjádření povinnosti a zákazu, svolení. 
9. roč. : řešení konfliktních situací 

Hodnoty , postoje praktická 
etika:  
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Výchova v občana v demokratické společnosti 
 

Občanská společnost a škola 7.roč.: škola a povinnosti žáka ve škole 
Občan, občanská společnost a stát 8.roč.: základní fakta o České republice jako o geografickém celku a státním zřízení, typické české svátky      
Občan a politický život 

 9. roč.: základní politický rozhled a zájem   o politické dění, co je to demokracie, typy politických zřízení. 
Principy demokracie  

    
Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech 
 

Evropa a svět nás zajímají 
7. – 9.roč. : Evropská unie a Česká republika, Česká republika a Španělsko - rozdílnost mentalit a kultur 
v evropském kontextu, společné kulturní kořeny, kapitoly z  dějin hudby, literatury a výtvarného umění 

Objevujeme Evropu a svět 7.- 9. roč.: státní a náboženské svátky v České republice a Španělsku, srovnání s jinými státy 

Jsme Evropané 
7.- 9. roč.: možnost komunikace s ostatními obyvateli Evropy i celého světa 
 

 
Enviromentální výchova 
 

Ekosystémy 
 

7. – 9. roč.: Lidské aktivity a problémy životního prostředí – vliv činnosti člověka na životní 
   prostředí a možnosti nápravy a ochrany životního prostředí.   

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

 

Vztah člověka k prostředí  
 
Multikulturní výchova 
 

Kulturní diference  
6. – 9. roč.: životní styly národů a národností, existence jiných kulturních norem a  mentalit, rozdílné 
náboženské a politické systémy 

Lidské vztahy 6. – 9. roč. : rozvíjení schopností komunikace, zakládání a udržování přátelství. 
Princip sociálního smíru a 
solidarity 

7. – 9. roč.: rozvoj sociálního cítění a sociální inteligence. 
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Etická výchova 
 

Základní etické principy 
7. – 9. roč.: – seznámení se s hlavními etickými pojmy a zásadami slušného chování, kulturní odlišnosti mezi 
národy. 

Etika v praxi 
7. – 9. roč.: zdvořilost jako důležitý faktor komunikace, jak se rozhodovat ve složitých  
    situacích  

 
 
 
3. Výchovné a vzdělávací strategie 
 
 Všechny formy práce při vyučování jsou používány tak, aby si žák osvojil požadované kompetence v maximální možné míře. 
 
Kompetence k učení  

• uvědomovat si důležitost  schopnosti komunikovat ve španělském jazyce – cizí jazyk jako prostředek komunikace a jako nástroj sebepoznávání 
• schopnost vidět spojitosti mezi tématy, rozvíjení schopnosti abstraktního myšlení  (schopnost syntézy a dedukce) 
• vybírat a využívat vhodné metody učení s přihlédnutím k osobnosti žáka 

 
Kompetence k řešení problémů 

• pochopení, definice a řešení problémů v prostředí cizího jazyka 
• nácvik reakcí a pohotovosti při komunikaci 
• cvičení směřující k odstranění ostychu při používání cizího jazyka 
• kompenzační strategii při nedostatečných znalostech jazyka nebo při náhodném jazykovém selhání 
• nácvik odstraňování problémů při komunikaci 

 
Kompetence komunikativní 

• porozumění jednoduchému i složitějšímu sdělení ve španělském jazyce 
• nácvik vazby na partnera nebo partnery v dialogu 
• dovednost iniciovat, udržet a ukončit komunikaci 
• schopnost přiměřené komunikace za současného využití kompenzačních strategií 
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Kompetence sociální a personální 
• dodržovat přiměřené zdvořilostní normy při komunikaci 
• své partnery v dialogu respektovat a být schopen přijmout radu i vyžádat si ji 
• spolupracovat se spolužáky ve španělském jayzce na jednoduchém úkolu 
• účastnit se jako platný člen skupiny týmové práce 
• poznávat a rozvíjet vlastní učební styl  
• rozvoj samostatného myšlení 

 
Kompetence občanské  

• dodržování zásad slušného chování  
• respekt k názorům ostatních 
• odpovídající prezentace vlastních názorů a myšlenek 
• poznávání zvyklostí a norem chování v jiných zemích 
• srovnávání života v České republice se životem ve španělsky mluvícím prostředí 

 
Kompetence pracovní 

• nalezení a respektování vhodného stylu domácí práce 
• efektivní organizace práce při hodině 
• zohlednění možnosti použití španělského jazyka jako způsobu, jak získávat nové informace   (např. prostřednictvím internetu)     
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4.Vzdělávací obsah předmětu Španělský jazyk 
 

Předmět : 
Španělský jazyk 

Ročník: 7. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Téma 1.:  
Lección 0 
 
Úvod do španělského jazyka 
 
• srovnání španělštiny a češtiny 
• španělština ve srovnání s jinými 

cizími jazyky, které se žáci učí 
• obecné poučení o španělštině jako 

typu jazyka 
• zvuková stránka jazyka – 

teoretické základy výslovnosti a 
její nácvik 

• poučení o přízvuku a jeho roli v 
jazyce  

• slovesa ser, tener 
• tvoření množného čísla 
• rod přídavných a podstatných 

jmen 
• Španělsko  - obecné informace 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
• zvládnutí základů správné výslovnosti a jejich 

uplatnění při setkání s novou slovní zásobou  
• zvládnutí abecedy 
• základní komunikační dovednosti, schopnost reagovat 

na pozdrav 
• zvládnutí úvodní situace po setkání s neznámou 

osobou  
• základní slovní zásoba pro tvoření jednoduchých vět 
• tvoření jednoduchých vět 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Použité formy práce:  
 
• písemné a ústní 

opakování,  
• vypracovávání  
     kontrolních zadání  ze 

zadaných materiálu  
• poslech 
•  písemný a ústní překlad 
• skupinová a párová 

práce     
• gramatické doplňovačky, 

skládání slov a vět 
• práce s textem 

(schopnost čtení pro 
obecnou informaci i za 
účelem získání dílčích 
informací) 

• domácí úkoly z výše 
uvedených oblastí hry a 
komunikační cvičení 

 
 
 
 
Září, říjen, 
listopad 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Téma 2: 
Lección 1 
¿Cómo te llamas? 
 
• členy 
• rod u přídavných jmen a pozice 

přídavného jména ve větě 
• rod u podstatných jmen 
• slovesa ser a tener 
• pořadí slov ve větě 
• španělská interpunkce 
• telefonní číslo 
• číslovky 1 až 20 
• slovní zásoba na téma Země a 

národnosti 
• Vánoce ve Španělsku 
• Ostatní španělsky mluvící země - 

obecné reálie   
  

 
Téma 3: 
Lección 2: 
Mi familia  
 

• slovní zásoba na téma  Barvy, 
Rodina, Domácí mazlíčci, Dny v 
týdnu, Povolání  

• sloveso llamarse 
• nesamostatná přivlastňovací 

zájmena  

 
 
 
 

• zvládnutí a správné používání gramatických základů 
• zvládnutí základní slovní zásoby pro práci s 

podstatnými a přídavnými jmény 
• umět časovat slovesa ser a tener 
• poskytnout základní informace o tom, odkud jsem já a 

moji kamarádi 
• umět se zeptat na telefonní číslo a uvést to své 
• tvoření jednoduchých vět 
• seznámení s vánočními tradicemi ve Španělsku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• zvládnutí nové slovní zásoby 
• tvorba jednoduchých vět 
• četba krátkých jednoduchých textů 
• stručný popis osoby a předmětů 
• umět popsat svou rodinu a krátce konverzovat nad 

rodinnou fotografií   
 

 
 
Pomůcky:  
 
audio, kartičky typu 
pexeso, kartičky se 
slovíčky, flash cards, 
deskové hry, knihy, 
časopisy, obrazový 
materiál,  
online učební aplikace, 
výuková videa 
 

 
 
 
 
prosinec 
leden  
únor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
březen 
duben  
květen 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

• ukazovací zájmena 
• desítkové číslovky 10 - 100 
 
Téma 4.: 
Souhrnné opakování a rozšíření 
témat z L0, L1 a L2  
 
 

• umět se zeptat na zaměstnání a pohovořit o tom, co 
dělají lidé v mém okolí 

• práce se slovesy ser, tener, llamarse 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
červen 
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Předmět : 
Španělský jazyk 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Téma 1.:  
Souhrnné opakování z 7. ročníku  
 
 
 
 
 
 
Téma 2: 
Lección 3  
Nuestra clase  
• slovní zásoba na téma Škola, 

Předměty na rozvrhu, Školní 
pomůcky a vybavení, Barvy, Dny 
v týdnu    

• popis třídy a školy ukazovacích 
zájmen 

• předložky místa 
• číslovky 0-100 
• vazba se slovesným tvarem hay 
• časování sloves querer, poder  
• časování pravidelných sloves v 

přítomném čase (vzor hablar) 
• Školy ve Španělsku a u nás 
• Vánoce ve španělsky mluvících 

zemích 
 

 
 
• dobré zvládnutí základních principů výslovnosti 
• schopnost vypořádat se s problémem v konverzaci a   

snaha o udržení vazby na partnera v dialogu 
• tvoření jednoduchých vět 
• orientace v základních komunikačních situacích 
 
 
 

 
 
• umět popsat svou třídu a školu 
• umět popsat svůj rozvrh 
• umět pohovořit o svém běžném školním dni včetně 

orientace v čase 
• vyjádřit žádost o pomoc či zapůjčení předmětu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Použité formy práce:  
 
• písemné a ústní 

opakování,  
• vypracovávání  
• kontrolních zadání  ze 

zadaných materiálu  
• poslech 
• písemný a ústní překlad 
• skupinová a párová práce    
• gramatické doplňovačky, 

skládání slov a vět 
• práce s textem (schopnost 
čtení pro obecnou 
informaci i za účelem 
získání dílčích informací) 

• domácí úkoly z výše 
uvedených oblastí  

• hry a komunikační cvičení 
 
 

 
 
 
září 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
říjen 
listopad 
prosinec 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Téma 3: 
Lección 4 
¡Qué rico!  
 
• slovní zásoba na téma Jídlo, 

Ovoce a zelenina, V obchodě, V 
restauraci, Denní jídla, názvy 
obchodů 

• Co rád a nerad jím  
• jednoduché komunikační situace v 

obchodě/restauraci 
• typické pokrmy španělsky 

mluvících zemí 
 
 
 
 
 
Téma 4: 
Lección 5  
Mi casa es tu casa 
 
• slovní zásoba na téma Dúm a byt, 

Nábytek, Ve městě  
• Co kde je - sloveso estar a 

předložky místa 
• nepravidelné sloveso ir 
• řadové číslovky 1. - 5. 
• nácvik praktických situací k 

danému tématu 
 

 
 
 
• umět vyprávět o svých oblíbených a neoblíbených 

jídlech a zeptat se na ně 
• umět vyjádřit své preference pomocí slovesa gustar a 

zvládnout jeho používání pro 'mám/nemám  rád' 
• umět podat základní informace o denních jídlech 
• ovládat slovní zásobu na daná témata z lekce 
• umět vyjádřit pozvání a také ho přijmout nebo 

odmítnout 
• umět vyjádřit omluvu 
• zvládnout jednoduché situace v obchodě při nakupování 
či objednávání jídla 

• časování pravidelných sloves v přítomném čase (vzor 
comer) 

• umět vyjádřit množství s pomocí výrazů mucho, poco, 
algo, nada 

 
 
 
 
• umět popsat své bydliště (kde a jaké je, nábytek a jeho 

uspořádání) 
• umět stručně popsat své město 
• umět se sám zeptat na cestu a také poradit ostatním 
• časování pravidelných sloves v přítomném čase (vzor 

vivir) 
• konsolidace 3 vzorů časování pravidelných sloves v 

přítomném čase  
 

 
Pomůcky: 
 audio, kartičky typu 
pexeso, kartičky se 
slovíčky, flash cards, 
deskové hry, knihy, 
časopisy, obrazový 
materiál, 
online učební aplikace, 
výuková videa 
 

 
 
 
 
 
leden, únor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
březen, 
duben, květen 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• Ve městě - orientace podle mapy a 

jednoduché pokyny k ní 
• Světové metropole 
 
 
 Téma 5: 
 Souhrnné opakování ze 7. - 8. roč. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
• opakování gramatiky z L0 - L5  
• prověření zvládnutí dostatečné slovní zásoby 
• procvičování schopnosti komunikace v rámci 

probraných lexikálních a konverzačních témat 
• opakování znalosti základních reálií španělsky 

mluvícího světa 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
červen 
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Předmět : 
Španělský jazyk 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Téma 1.:  
Souhrnné opakování ze 7. – 8. roč 
 
 
Téma 2: 
Lección 6 
¿Cómo te encuentras? 
 
• slovní zásoba na téma Části těla, 

Zdraví, Běžné zdravotní 
problémy, Návštěva lékaře 

• životní styl 
• stupňování přídavných jmen 
• slovesa doler, tener que, deber  
• české vánoční tradice 
 
Téma 3: 
Lección 7 
¿Qué hora es? 
 
• určování času 
• denní režim a části dne 
• vypadá tvůj  
• slovní zásoba na téma Denní 

režim a části dne, Hodiny, Sport, 
Měsíce a roční období 
 

 
 
• opakování gramatiky, slovní zásoby a základních 

konverzačních okruhů z L0 až  L5 
 
 
 

 
• umět porovnat více předmětů či osob mezi sebou 
• umět popsat svůj životní styl a běžné aktivity a zúčastnit 

se běžné konverzace na toto téma 
• zvládnout vyžádat si a podat informace o zdravotním 

stavu 
• umět přiblížit jednoduchým způsobem vánoční tradice v 
Česku někomu z cizí země 

 
 
 
 
 
 
• umět se zorientovat v čase, denní době a datumu 
• umět se zeptat a odpovědět na otázku Kolik je hodin? 
• zvládnout stručnou konverzaci a vyprávění na téma Můj 

denní a týdenní režim 
• umět správně použít běžná zvratná slovesa  
• umět správně vyčasovat slovesa typu pedir, volver, 

empezar, jugar a vestirse 

 
Použité formy práce:  
 
• písemné a ústní 

opakování 
• vypracovávání 

kontrolních zadání z  
materiálu v učebnici  

• skupinová a párová 
práce 

• poslech, písemný a ústní 
překlad, projekty 
kratšího i delšího 
rozsahu dle  jazykových 
schopností žáků 

• gramatické doplňovačky, 
skládání slov a vět, práce 
s textem (schopnost 
čtení pro obecnou 
informaci i za účelem 
získání dílčích 
informací) 

• domácí úkoly z výše 
uvedených oblastí, hry a 
komunikační cvičení 

 
 

 
září 
 
 
 
říjen, listopad, 
prosinec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
leden, únor 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• časování zvratných sloves v 

přítomném čase 
• časování sloves v přítomném čase 

se změnou kmenové samohlásky 
datum 

 
Téma 4: 
Lección 8  
¡A divertirse! 
 
• slovní zásoba na téma Volný čas, 

Záliby a dovednosti, Oblíbený 
program, Můj týden, Životní styl  

• sloveso preferir 
• slovesa saber, fregar, hacer, salir 
• vyjádření frekvence opakování  
 
 
Téma 5: 
 Souhrnné opakování ze 7. - 9. roč. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• umět pohovořit a zúčastnit se základní konverzace o 

zájmech a zálibách 
• -umět vyjádřit, co umím a neumím a zeptat se v 

rozhovoru s druhými 
• umět pohovořit a zúčastnit se základní konverzace o 

tom, jaký kdo má v průběhu týdne program a co rád či 
nerad dělá 

• umět správně používat běžná pravidelná, nepravidelná a 
zvratná sloves z učebnice 

• -souhrnné procvičování na téma Slovesa 
 
 
• opakování látky z lekcí L0 - L8 
• prověření zvládnutí dostatečné slovní zásoby 
• procvičování schopnosti komunikace v rámci 

probraných lexikálních a konverzačních témat 
• opakování znalosti základních reálií španělsky 

mluvícího světa 
 
 
 
 
 
  

 
Pomůcky: 
 audio, kartičky typu 
pexeso, kartičky se 
slovíčky, flash cards, 
deskové hry, knihy, 
časopisy, obrazový materiál 
online učební aplikace, 
výuková videa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
březen, duben, 
květen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
červen 
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5.2 Matematika a její aplikace 
 
5.2.1 Matematika 
 
Matematika - I. stupeň 
 
 
1. Cíle předmětu 
 

• vyžívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace 
• rozvíjení paměti žáků  prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů 
• rozvíjení kombinatorického a logického myšlení 
• rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů 
• vytváření zásoby matematických nástrojů ( početních operací, algoritmů, metod řešení úloh ) 
• provádění rozborů problému a plánu řešení, odhadování výsledků 
• přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke 

zdokonalování grafického projevu 
• rozvíjení spolupráce při řešení problémových úloh 
• rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh 

 
 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
    Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, pro užití matematiky v reálných 
situacích. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům 
( osvojování: některých pojmů, algoritmů, terminologie  a symboliky, způsob jejich užití ) 
Vyučovací předmět matematika se vyučuje  jako samostatný předmět v kmenových učebnách: 

1. ročník – 4 hodiny / týden 
2. ročník – 5 hodin / týden 
3. ročník – 5 hodin / týden 
4. ročník – 5 hodin / týden 
5. ročník – 5 hodin / týden 
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Vzdělávací obsah  MATEMATKA A JEJÍ APLIKACE je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 
 

1. Čísla a početní operace  * si žáci osvojují aritmetické operace 
• učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním 

2. Závislosti vztahy a práce s daty 
• žáci rozpoznávají určité typy změn a závislosti 
• tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů 

3. V okruhu geometrie  v rovině a v prostoru 
• žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace 

4. Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé 
na znalostech  a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení  

 
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky ( především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů. 

Průřezová témata: 
1. směřují k utváření postojů a hodnot 
2. tvoří okruhy aktuálních problémů světa 
3. do výuky musí být zařazeny na prvním stupni a to všechna průřezová témata (nemusí být zastoupena v každém ročníku) 
4. umožňují propojení oborů a oblastí 
5. často nabízenou „metodou“ je dramatická výchova, projekt 

 
Osobností a sociální výchova 
Pomáhá každodennímu utváření praktických dovedností (vztah k sobě i okolí) 

• zvládá vlastní chování 
• přispívá k dobrým vztahům 
• rozvíjí dovednosti komunikace 
• formuje své studijní dovednosti 
• osvojuje si zdravý životní styl 

 
Výchova demokratického člověka 

• obhajuje postoje a práva druhých 
• respektuje pravidla 
• je si vědom(a) vlastní odpovědnosti za druhé 
• dokáže vnímat a naslouchat druhým 
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• uvažuje v širších souvislostech 
• zaujímá vlastní stanoviska 
• je ohleduplný a pomáhá zejména slabším 
• dokáže se prosadit a je schopen kompromisu 

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

• nachází společné znaky i odlišnosti 
• nachází své osobnostní vzory 
• umí překonávat předsudky a stereotypy 
• utváří si pozitivní postoj ke kulturní rozmanitosti 
• má smysl pro odpovědnosti 

 
Multikulturní výchova 

• využívá multikulturních poznatků pro vlastní obohacení 
• toleruje odlišné zájmy, schopnosti a názory 
• uvědomuje si vlastní identitu 

Environmentální výchova 
• citlivě vnímá vztahy člověka a prostředí 
• uvědomuje si podmínky života a jeho ohrožení 
• chápe život jako nejvyšší hodnotu 

 

Mediální výchova 
• dokáže se zapojit do mediální komunikace 
• má kritický odstup 
• chápe mediální strategie 
• má jasnou představu o roli médií ve společnosti 
• přispívá aktivně k týmové práci 
• svobodně vyjadřuje svoje postoje a chápe odpovědnost za své sdělení 
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3.  Výchovné a vzdělávací strategie 
 
Kompetence – prolíná se všemi předměty 
 

• dokáže se zapojit do mediální komunikace 
• chápe mediální strategie 
• má jasnou představu o roli médií ve společnosti 
• přispívá aktivně k týmové práci 
• svobodně vyjadřuje svoje postoje a chápe odpovědnost za svá sdělení 

 
V průběhu základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: 
 
 Kompetence k učení: 

• vybírá a využívá pro učení vhodné způsoby, metody, plánuje, a organizuje vlastní učení 
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení  je efektivně využívá v procesu učení i praktickém životě 
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 
• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry 
• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by 

mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky  svého učení a diskutuje o nich 
 

Kompetence k řešení problémů: 
• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnatelnostech, jejich příčinách, 

promyslí a naplánuje způsob řešení 
• vyhledá informace vhodné k řešení problému využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 

případným nezdarem 
• samostatně řeší problémy – volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy 
• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémů 
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si svá rozhodnutí 
 

Kompetence komunikativní: 
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle v písemném i ústním projevu 
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje a účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně   
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argumentuje 
• rozumí různým textům a záznamům, obrazovým materiálům 
• aktivně se zapojuje do společenského dění a využívá ho ke svému rozvoji 
• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 
Kompetence sociální a personální: 

• účinně spolupracuje  ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání pozitivně ovlivňuje 
kvalitu společné práce 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektuje 
různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí a oceňuje zkušenosti druhých lidí 

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

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj 
 
Kompetence občanské: 

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen se vcítit do situacích ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé 
zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psych. Násilí 

• chápe ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a 
ochrany zdraví 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního 

dění a sportovních aktivit 
• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích  
 

Kompetence pracovní: 
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla a plní povinnosti a závazky 
• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska 

ochrany svého zdraví i druhých, ochrany životního prostředí 
• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání 
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4.Vzdělávací obsah předmětu Matematika 1. – 5.r. 
 

Předmět : 
Matematika 

Ročník: 1. 
 
Časová dotace: 4 hod. / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
Úvodem 
 
 
 
 
Přirozená čísla 1 – 20, číslo 0,  
sčítání a odčítání  do 20 bez přechodu 
desítky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Žák počítá obrázky, předměty, 
• porovnává jejich množství, zařazuje čísla ke 

správnému počtu 
• poznává čísla a čte je. 
 
• Žák čísla čte, píše a porovnává,  
• počítá předměty v oboru do 20, 
• vyhledává a zobrazuje čísla na číselné ose,  
• orientuje se v číselné řadě do 20, 
• dočítá do 10, do20,  
• užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti, 
• provádí zpaměti i písemně jednoduché početní 

operace,  
• řeší slovní úlohy a sám je tvoří, 
• slovní úlohy řeší tak, že podtrhne v zadání důležité 

údaje, zapíše příklad a odpověď, 
• řeší slovní úlohy typu „ o více“, „ o méně“, 
• rozumí pojmu zvětšujeme a zmenšujeme,  
• rozkládá čísla, 
• rozumí pojmu „záměna sčítanců“a užívá jej v praxi 
• počítá „číselné řetězy“ v oboru do 20, 
• doplňuje tabulky a posloupnosti čísel, 
• rozumí pojmu sloupec a řádek 

 

 
• 1.ročník – do Vánoc 

neklasifikovat: obrázky, 
jen jedničky, podle 
individ. přístupu 
k jednotlivci. 

• Od Vánoc klasif. 1-3 do 
konce šk. roku. 

• Horší známku slovně 
(neuspěl, více procvičuj, 
pečlivěji, …) 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
Geometrie - průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanční gramotnost 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Rozumí pojmům vlevo – vpravo, před, za, nahoře, 

dole, 
Vpředu, vzadu, uprostřed, hned, před, za. 

• Rozezná, pojmenuje a nakreslí základní rovinné 
útvary  

• ( trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh),  
• Rozezná, pojmenuje, nakreslí a vymodeluje 

jednoduchá tělesa ( koule, krychle, válec), 
• Orientuje se v prostoru  
• Rozezná, pojmenuje, nakreslí a vymodeluje 

jednoduchá 
  
• Hra na obchod, nakupování, počítání s penězi 
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Předmět : 
Matematika 

Ročník: 2. 
 
Časová dotace: 5 hod. / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
Úvodem - opak.uč.z 1roč. 
 
 
Sčítání a odčítání s přechodem 
desítky do 20. 
 
 
 
 
 
 
Úvod do násobení a dělení 
 
 
Přirozená čísla do 100, 
písemné sčítání a odčítání do 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Žák počítá a bezpečně ovládá příklady na sčítání a 
odčítání bez přechodu desítky do 20. 
 

• Sčítá a odčítá s přechodem desítky do 20 
• Řeší příklady s jednou závorkou 
• Početní operace provádí zpaměti i písemně 
• Řeší slovní úlohy a sám je tvoří 
• Řeší slovní úlohy „ o více“, „ o méně“, 
• Využívá znalosti o záměně sčítanců. 
 
• Seznámení se s násobky 2, 3, 4, 5 
• Základy dělení do 50 

 
 

•  Čte, zapisuje a porovnává čísla do 100 
• Sčítá a odčítá desítky 
• Rozkládá čísla na desítky a jednotky 
• Vyhledá a zobrazí čísla na číselné ose 
• Orientuje se v číselné řadě do 100 
• Počítá po 1,2,5,10 do 100 
• Řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy 
• Zaokrouhluje čísla na desítky 
• Sčítá a odčítá bez přechodu desítky do 100 
• Sčítá a odčítá s přechodem desítky do 100 
• Řeší slovní úlohy typu „o méně“, „o více“  

 
2. – 5. ročník 
Klasifikuje se: Numerické 
počítání, pamětné počítání, 
slovní úlohy, geometrie 
 
0     -   chyb      =  1 
1 – 2 chyby      =  2 
3 – 4 chyby      =  3 
5 – 6 chyb         =  4 
7 a více chyb    =  5 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometrie - průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Řeší slovní úlohu tak, že podtrhne v zadání všechny 

důležité údaje, zapíše příklad a odpověď 
• Sám dokáže řešit slovní úlohu 
• Řeší příklady s jednou závorkou 
• Provádí písemné sčítání a odčítání 2cifer. čísel 
• Rozumí pojmu řádek x sloupec 

 
• Žák chápe pojem kreslení a rýsování,  
• Osvojuje si správné návyky při rýsování 
• Rýsuje, měří a odhaduje délku úsečky, porovnává 

úsečky (bezpečnost při zacházení s rýsovacími 
potřebami)  

• Zná jednotky délky a času, 
• Zná, pojmenuje a vymodeluje základní rovinné 
      útvary a jednoduchá tělesa. 
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Předmět : 
Matematika 

Ročník: 3. 
 
Časová dotace: 5 hod. / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
Opakování 
 
Číselná řada do 1000 
 
 
 
Zápis čísel 
 
Porovnávání čísel 
 
 
 
 
Zaokrouhlování  a rozklad čísel 
 
 
 
 
Písemné sčítání a odčítání 
 
 
 
 
Odhad a kontrola výsledku 
 

 
Procvičování učiva z 2. ročníku 
 
• Počítá po jednotkách, desítkách a později i po stovkách 

do 1000. 
• Sčítá a odčítá dvojcif. Čísla bez přechodu desítky 

 
• Čte a píše trojciferná čísla. 

 
• Porovnává čísla pomocí číselné osy, používá 

k vyjádření porovnávání čísel znaménka <,> ,= 
• Řeší úlohy na porovnávání čísel. (o více, o méně, x 

více x méně) 
 

• Zaokrouhluje čísla na desítky, stovky a tisíce. 
• Rozkládá čísla do 1 000 v desítkové soustavě. 
• Určí čísla sudá x lichá 

 
• Písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla a provádí 

kontrolu výpočtu. I zpaměti. 
• Používá výrazy sčítanec, sčítanec, součet, menšenec, 

menšitel, rozdíl 
 
• Učí se provádět předběžný odhad výsledku řešení 
• Odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze. 
• Zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení. 
• Řeší a vytváří úlohy na sčítání a odčítání. 
 

 
2. – 5. ročník 
Klasifikuje se: Numerické 
počítání, pamětné počítání, 
slovní úlohy, geometrie 
 
      0 chyb       =  1 
1 – 2 chyby     =  2 
3 – 4 chyby     =  3 
5 – 6 chyb       =  4 
7 a více chyb  =  5 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
Násobilky 1 – 10 
Násobení deseti 
 
 
 
 
 
 
Násobení a dělení dvojciferných čísel 
jednociferným 
 
 
 
 
 
 
Dělení se zbytkem 
 
 
 
 
 
Geometrie 
Geometrické pojmy 
 
 
Rovinné obrazce   
Trojúhelník 
 

 
• Vyjmenuje řady násobků od 1 do 10. 
• Chápe násobení jako opakované sčítání stejných 

sčítanců. 
• Řeší příklady násobení a dělení v oboru násobilek . 
• Řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy na násobení a 

dělení v oboru násobilek i mimo ně do 100. 
• Řeší úlohy typu x-krát více a x-krát méně. 

 
• Dokáže pamětně vynásobit dvojciferné číslo 

jednociferným v jednoduchých příkladech mimo obor 
násobilek. 

• Sestavuje a čte tabulky násobků. 
• Využívá tabulek násobků v praxi ( ceny zboží, 

vzdálenosti,…) při tvorbě úloh. 
 

• Dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor 
násobilek a určí neúplný podíl a zbytek.  

• Používá výrazy dělenec, dělitel ,podíl, neúplný podíl, 
• činitel, činitel, součin 
• Provádí samostatně kontrolu početních výkonů. 
• Provádí odhady výsledků. 

 
• Trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec, mnohoúhelník, kruh, 

kružnici 
• Souměrnost 
• Rýsuje přímky, polopřímky, úsečky 

 
• Rýsuje trojúhelník podle daných stran. 
• Pozná rovnostranný trojúhelník. 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
Kružnice 
 
 
 
Jednotky délky mm, cm, m, km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Pojmy kruh x kružnice 
• Sestrojí libovolnou kružnici  
• Měří poloměr dané kružnice 

 
• Změří délku úsečky s přesností na cm, mm. 
• Porovnává délky úseček 

  
• Přenáší úsečku na danou polopřímku. 
• Sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr. 
• Převádí jednotky délky s užitím měnitele 1 000, 100, 

10. 
• (mm, cm, dm, m, km) 
• Provádí odhady vzdálenosti a délky. 

 
• Určí obvod jednoduchých obrazců (trojúhelník, 
čtverec, obdélník) sečtením jejich stran. 
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Předmět : 
Matematika 

Ročník: 4. 
 
Časová dotace: 5 hod. / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
Opakování 
 
Číselný obor do 1 000 000 
 
 
 
Číselná osa 
 
 
 
Zaokrouhlování 
 
 
Zápis přirozeného čísla v desítkové 
soustavě 
 
Početní výkony s přirozenými čísly 
 
 
 
 
 
Kontrola výpočtu 
Odhady výsledků 
Slovní úlohy 
 

 
Procvičování učiva ze 3. ročníku. 
 
• Počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících a 

tisících 
• Posloupnost přirozených čísel 

 
• Čte, píše a umí zobrazit čísla na číselné ose 
• Dokáže porovnávat čísla do 1 000 000 a řeší příslušné 

nerovnice 
 

• Zaokrouhluje čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta a 
desítky. 
 

• Rozkládá čísla v desítkové soustavě. 
 

• Pamětně  sčítá a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě 
číslice různé od nuly. 

• Pamětně sčítá a odčítá  - sčítá alespoň tři čísla, odčítá 
od jednoho čísla dvě čísla, od součtu dvou čísel jedno 
číslo. 

• Pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 nejvýše se 
dvěma 

• různými číslicemi jednociferným číslem. 
• Písemně násobí jednociferným a dvojciferným 
činitelem. 

 
2. – 5. ročník 
Klasifikuje se: Numerické 
počítání, pamětné počítání, 
slovní úlohy, geometrie 
 
0     -   chyb      =  1 
1 – 2 chyby      =  2 
3 – 4 chyby      =  3 
5 – 6 chyb         =  4 
7 a více chyb    =  5 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zlomky 
Celek, část, zlomek. 
 
Čitatel, jmenovatel, zlomková čára. 
 
 
Polovina, čtvrtina, třetina, pětina, 
desetina. 
 
 
 
Geometrie 
Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a 
kružnice 
 
 
 
 
Trojúhelník 
 
 

 
• Písemně dělí jednociferným dělitelem. 
• Provádí odhad a kontrolu svého výpočtu. 
• Řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, 

provádění početních výkonů s čísly v daném oboru a 
na vztahy o n-více (méně), n-krát více (méně). 

• Provádí stručný zápis slovní úlohy. 
• Řeší početní úlohy na dva až tři početní výkony. 
 
 
• Názorně vyznačí polovinu a čtvrtinu celku. 
• Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě 

zlomku 
• Přečte zápis desetinného čísla dané hodnoty 
• Umí pojmenovat jednotlivé části zlomku. 
• Řeší jednoduché slovní úlohy na určení poloviny, 

třetiny, čtvrtiny, pětiny a desetiny daného počtu. 
• Sčítá zlomky se stejným jmenovatel., kdy jmenovatel 

je 2 až 10. 
 

• Určí vzájemnou polohu dvou přímek 
• Sestrojí rovnoběžku s danou přímkou 
• Sestrojí kolmici k dané přímce pomocí trojúhelníku 

s ryskou. 
• Rýsuje čtverec a obdélník. 

 
• Pozná a sestrojí trojúhelník pravoúhlý. 
• Narýsuje kružnici s daným středem a daným 

poloměrem. 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
Souměrnost 
 
 
 
 
 
 
Obsah čtverce a obdélníku, síť 
kvádru a krychle 
 
 
 
 
 
 
Finanční gramotnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Pozná souměrný útvar. 
• Určí osu souměrnosti modelováním, překládáním 

apod. 
• Nakreslí souměrný tvar. 
• Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník 

 
• Určuje obsah rovinných obrazců pomocí čtvercové 

sítě. 
• Řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty obsahu 

obdélníku a čtverce. 
• Jednotky obsahu – zná cm, m, mm 
• Vymodeluje síť kvádru a krychle. 
• Vymodeluje kvádr a krychli z dané sítě. 
 
• VLATNICTVÍ – hmotný a nehmotný majetek, právo na 

ochranu 
• PENÍZE – historie placení, měna bankovky 
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Předmět : 
Matematika 

Ročník: 5. 
 
Časová dotace: 5 hod. / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
Opakování 
Jednotky objemu 
 
Přirozená čísla do a přes 1 000 000  
Posloupnost přirozených čísel 
Číselná osa 
Zápis přirozeného čísla v desítkové 
soustavě a jeho znázornění (číselná 
osa, teploměr, model) 
 
Početní výkony s přirozenými  čísly a 
jejich vlastnosti 
 
 
 
 
 
Pořadí výpočtů 
 
 
Písemné algoritmy 
 
 
 
Kontrola výpočtů 
 

 
• Procvičování učiva ze 4. ročníku 
• Litr, decilitr, mililitr, hektolitr, převádí jednotky 
 
• Čte a zapisuje čísla větší než milión. 
• Zaokrouhluje přirozená čísla s požadovanou přesností. 
• Porovnává přirozená čísla a zobrazuje je na číselné 

ose.Zapisuje přirozená čísla v požadovaném tvaru 
v desítkové soustavě. 

 
• Sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti ( čísla mají 

nejvýše dvě číslice různé od nuly) 
• Písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla. Písemně 

odčítá dvě přirozená čísla. 
• Pamětně násobí a dělí přirozená čísla v jednoduchých 

případech. 
 
• Umí používat zákony: distributivní., asociativní., 

komutativní – zná přednost v pořadí výpočtů 
 
• Písemně násobí až čtyřciferným činitelem. 
• Písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem (včetně 

dělení se zbytkem) 
 
• Samostatně provádí kontroly výpočtů. 

 
 

 
2. – 5. ročník 
Klasifikuje se: Numerické 
počítání, pamětné počítání, 
slovní úlohy, geometrie 
 
0     -   chyb      =  1 
1 – 2 chyby      =  2 
3 – 4 chyby      =  3 
5 – 6 chyb         =  4 
7 a více chyb    =  5 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
Odhady výsledků 
 
Slovní úlohy 
 
 
Finanční gramotnost 
 
 
Aritmetický průměr 
 
 
Desetinná čísla 
Zlomky se jmenovatelem 10 a 100 a 
jejich zápis desetinným číslem 
Desetinná čárka 
Desetina, setina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rovinné obrazce a tělesa 
 

 
• Odhaduje výsledky u jednotlivých  numerických 
      příkladů a slovních úloh 
• Řeší jednoduché a složené slovní úlohy 
 
• BANKA – finanční instituce 
• SPOŘENÍ A ŠETŘIVOST – jak být dobrým 

hospodářem 
 

• Seznámí se s aritmetickým průměrem na slovních 
úlohách 

 
• Zapíše a přečte dané desetin.č. řádu desetin a setin. 
• Zobrazí dané desetinné číslo řádu desetin na číselné 

ose. 
• Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě 

zlomku 
• Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 

jmenovatelem v oboru kladných čísel 
• Přečte zápis desetinného čísla dané hodnoty 
• Porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého 

záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose 
• Zaokrouhlí dané desetinné číslo řádu desetin na celky. 
• Užívá desetinné číslo v praktických situacích. 
• Řeší jednoduché slovní úlohy na užití deset. čísel. 

 
 
 

• Narýsuje obdélník, čtverec trojúhelník (různostranný, 
rovnostranný, pravoúhlý) 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
Konstrukce obdélníku a čtverce 
 
Konstrukce šestiúhelníku 
 
 
 
Druhy trojúhelníků 
 
 
Rovnoběžníky 
 
Další jednotky obsahu – a, ha, km2, 
mm2 
 
 
 
Sítě těles 
Povrch kvádru a krychle. 
 
 
Slovní úlohy na výpočet obvodu, 
obsahu obdélníku  a čtverce a 
povrchu kvádru a krychle 
 
Tabulky, grafy, diagramy 
 
Proměnná, nezávisle proměnná,  
závisle proměnná. 
Grafy a soustava souřadnic. 
 

 
• Vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce 
 
• Sestrojí pravidelný šestiúhelník a vypočítá jeho obvod  

a obvod dalších mnohoúhelníků (pravidelných i 
nepravidelných) 
 

• Rozezná a sestrojí různé druhy trojúhelníků 
(rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý) 
 

• Seznámí se s kosočtvercem a kosodélníkem, sestrojí je 
 

• Zná a umí převádět jednotky obsahu cm2, mm2, m2, 
ha. 

• Řeší slovní úlohy na výpočty obsahů obdélníku a 
čtverce. 
 

• Seznámí se se sítí hranolu, krychle, válce a jehlanu 
• Vypočítá povrch kvádru a krychle sečtením obsahů 

jejich podstav a stěn. 
 

• Řeší úlohy z praxe na výpočty obsahů obdélníku a 
čtverce, povrchu kvádru a krychle. 
 
 
 

• Doplňuje řady čísel a tabulky. 
• Čte a sestrojuje sloupcový diagram. 
• Sestrojuje a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic. 
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Matematika – II. stupeň 
 
 
1. Cíle předmětu 
 

• osvojení  pojmů, matematických postupů 
• rozvoj abstraktního a exaktního myšlení 
• logické a kritické usuzování 
• užití matematiky v reálných situacích 
• rozvíjení spolupráce při řešení problémových úloh 
• rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti 
• etická výchova 
• finanční gramotnost 

 
 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Vzdělávací obsah je rozdělen na tematické okruhy: 

• čísla a početní operace - osvojení aritmetických operací  
                                                 - dovednost provádět operaci 
                                                 - algoritmické porozumění 

                                           - významové porozumění 
                                           - získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem proměnná 
• závislosti, vztahy a práce s daty - rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů  
• geometrie v rovině a prostoru - určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru                                                     
• nestandardní aplikační úlohy a problémy - uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a úloh z běžného života 

 
Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. v 6., 7., 8., a 9. ročníku 4  hodiny týdně. 
  
Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové učebně (aspoň 1x za měsíc) a využívají k učení různé formy práce 
(samostatná práce, práce ve dvojicích, skupinová práce). Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. 
Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty ( např. fyzika – převody jednotek, rovnice, zeměpis – měřítko, výpočty, chemie -  řešení rovnic, 
převody jednotek,…..). 
 



 175

Předmětem prolínají průřezová témata: 
OSV  -  osobnostní rozvoj – žáci získávají přehled v probírané látce 
VDO - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost  

    - práce s mapou, slevy, využití poměru,…. 
EV     - stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí,…. 
EGS   - srovnání států, HDP, grafy,…. 
 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení 
• vyhledává a třídí informace a efektivně je využívá v procesu učení 
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí a propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí 
• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 
• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, plánuje jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 

 
Kompetence k řešení problémů 

• promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 
• vyhledá informace vhodné k řešení problému, využívá získané vědomosti a dovednosti  k objevování různých variant řešení , nenechá se 

odradit případným nezdarem 
• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá logické, matematické a empirické postupy 
• ověřuje prakticky správnost řešení problémů, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí, výsledky svých činů zhodnotí 

 
Kompetence komunikativní 
 

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 
• naslouchá druhým lidem, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, zapojuje se do diskuze, obhajuje své názory a vhodně argumentuje 
• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků 
• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 
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• využívá komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s jinými lidmi 
 
Kompetence sociální a personální 

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 
• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu  
• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného problému, oceňuje 

zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení od druhých lidí 
 
Kompetence občanské 

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících 
život a zdraví člověka 

• 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 
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 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 

svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 
• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí 

podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
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4.Vzdělávací obsah předmětu Matematika 6. – 9.r. 
 

Předmět : 
Matematika 

Ročník: 6. 
 
Časová dotace: 4 hod. / týden 

 
 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• Opakování učiva 5. ročníku 

 
 
 
 
 
 
 

• Desetinná čísla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Geometrické útvary 
 

 
• Umí číst, zapisovat, zvládá základní početní operace, 

uspořádat na číselné ose a porovnávat přirozená čísla 
• Umí zaokrouhlovat přirozená čísla 
• Dokáže narýsovat a zapsat bod, přímku, polopřímku, 

úsečku, kruh a kružnici 
• Zvládá převody jednotek délky, obsahu a objemu 

 
 
 
• Je schopen zapsat a uspořádat desetinná čísla na číselné 

ose 
• Umí sčítat, odčítat, dělit a násobit v desítkové soustavě 

(10, 100, 1000, . .)  
• Provádí početní operace (sčítání, odčítání, násobení a 

dělení desetinného čísla číslem celým i desetinným) 
• Řeší slovní úlohy s desetinnými čísly 
• Je schopen práce v týmu 
• Učí se zvládat situace soutěže 
 
• Umí narýsovat bod, úsečku, přímku, polopřímku 
• Je schopen definovat a popsat kružnici, kruh 
• Sestrojí kružnici s daným středem a poloměrem 
• Umí rozdělit úhly podle velikosti, polohy 

 

 
Učební pomůcky 
(využívány průběžně): 
Hravá Matematika 
Aritmetika 6, Hravá 
Matematika Geometrie 6, 
Pracovní sešit Hravá 
matematika 6 pro základní 
školy a víceletá gymnázia 
Vydavatelství Taktik 
International, s.r.o., Praha 
Sbírky úloh 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hledání těchto útvarů v 
praxi 
Rýsovací pomůcky 
Program Geogebra 

 
září 
 
 
 
 
 
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad, prosinec 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
• Shodnost 
 
• Osová souměrnost 
 
 
 
 
• Středová souměrnost  
 
 
 
 
 
• Trojúhelník 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Dělitelnost přirozených čísel 
 
 
 

       
• Určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 
• Dokáže graficky sčítat a odčítat, přenášet úhly, 

konstruovat je pomocí kružítka a pravítka 

• Umí rozlišit podobné a shodné útvary 

• Rozpozná osově souměrné útvary 
• Zná vlastnosti osové souměrnosti 
• Je schopen sestrojit obraz v osové souměrnosti 
• Umí najít osu souměrnosti 

• Rozpozná středově souměrné útvary 
• Zná vlastnosti středové souměrnosti 
• Je schopen sestrojit obraz ve středové souměrnosti 
• Umí najít střed souměrnosti 
 
● Umí rozdělit trojúhelníky podle velikosti vnitřních 

úhlů, podle délek stran 
● Umí vypočítat obvod trojúhelníku 
● Umí sestrojit trojúhelník podle vět sss, sus, usu 
● Dokáže definovat a popsat trojúhelník 
● Umí zakreslit výšky, těžnice, střední příčky 

trojúhelníku a zná jejich vlastnosti 
• Umí narýsovat kružnici opsanou a vepsanou 

trojúhelníku 
 

• Pozná prvočíslo a číslo složené 
• Dokáže rozložit číslo na součin prvočísel 
• Dokáže určit všechny dělitele čísla a skupiny čísel  
• Umí určit a užívat násobky a dělitele včetně  

 
 
 
 
 
Rýsovací pomůcky 
 
Hledání  osově souměrných 
útvarů v praxi . 
 
 
 
 
Rýsovací pomůcky 
Hledání  středově 
souměrných útvarů v praxi 
 
 
Rýsovací pomůcky 
Program Geogebra 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
prosinec, leden 
 
 
 
 
 
 
 
Únor 
 
 
 
 
březen 
 
 
 
 
 
 
 
 
duben 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
• Mnohoúhelníky a hranoly 
      Krychle a kvádr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
nejmenšího společného násobku a největšího 
společného dělitele 

• Je schopen věty o dělitelnosti aplikovat při řešení 
       slovních úloh 
 
• Dokáže je definovat, popsat a zná jejich jednotlivé 

vlastnosti 
• Je schopen sestrojit jejich síť a zpětně vymodelovat 

tělesa ze sítě 
• Umí užívat jednotky povrchu a objemu a vzájemně je 

převádět  
• Je schopen vypočítat povrch a objem krychle a kvádru 

a využít znalostí při řešení slovních úloh z praxe 
• Je schopen diskuse o problémech při řešení úloh 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vymodelování krychle 
z papíru – geometrie 
skládaného papíru 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
květen, červen 
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Předmět : 
Matematika 

Ročník: 7. 
 
Časová dotace: 4 hod. / týden 

  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• Opakování učiva 6. ročníku 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Zlomky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Trojúhelník 
      Osová a středová souměrnost 
      Shodnost trojúhelníků 

 
• Je schopen zapsat a uspořádat desetinná čísla na číselné 

ose a provádět početní operace 
• Umí určit a užívat násobky a dělitele včetně 

nejmenšího společného násobku a největšího 
společného dělitele 

• Je schopen sestrojit trojúhelník 
• Je schopen vypočítat povrch a objem krychle a kvádru 

a využít znalostí při řešení slovních úloh z praxe 
 
• Pozná čísla přirozená, celá, racionální a dokáže je 

zobrazit na číselné ose  
• Rozumí pojmům zlomek, nepravý zlomek a smíšené 
číslo a umí s nimi počítat 

• Umí modelovat a zapisovat zlomkem část celku 
• Je schopen porovnávat zlomky podle velikosti 
• Umí upravit zlomky rozšiřováním a krácením 
• Umí sčítat, odčítat, násobit a dělit zlomky 
• Dokáže upravit složený zlomek na základní tvar 
• Umí vypočítat slovní úlohy se zlomky 

 
• Rozpozná osově souměrné útvary 
• Zná věty o shodnosti trojúhelníků (sss, sus, usu) 
• Dokáže využít shodnosti v konstrukčních úlohách 

 
Učební pomůcky 
(využívány průběžně): 
Hravá Matematika 
Aritmetika 7, Hravá 
Matematika Geometrie 7, 
Pracovní sešit Hravá 
matematika 7 pro základní 
školy a víceletá gymnázia, 
Vydavatelství Taktik 
International, s.r.o., Praha 
Sbírky úloh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rýsovací pomůcky 
Program Geogebra  
 
 
 

 
září 
 
 
 
 
 
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• Celá čísla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Racionální čísla čísla 
 
 
 
 
 
 
• Mnohoúhelníky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Poměr 

Přímá a nepřímá úměrnost 
 

 
• Dokáže číst, zapsat, porovnat a zobrazit na číselné ose 

celá čísla 
• Zná čísla opačná a je schopen určit absolutní hodnotu 
      a chápe její geometrický význam       
• Provádí zpaměti jednoduché početní operace s celými 
čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

• Umí řešit a tvořit úlohy, ve kterých aplikuje  osvojené 
početní operace celých čísel 

• Je schopen diskuse o problémech při řešení úloh 
 
 
● Dokáže číst, zapsat, porovnat a zobrazit na číselné ose 

racionální čísla 
● Zvládá základní početní operace s racionálními čísly 

(sčítání, odčítání, násobení a dělení)      
• Umí řešit a tvořit úlohy, ve kterých aplikuje  osvojené 

početní operace s racionálními čísly 
 
• Umí rozlišit a znázornit základní druhy čtyřúhelníků 
• Zná jejich základní vlastnosti 
• Využívá jejich vlastnosti v konstrukčních úlohách 
• Zná jednotky obsahu včetně převodů jednotek 
• Je schopen vypočítat obvod a obsah trojúhelníku, 

rovnoběžníku a lichoběžníku 
• Dokáže řešit slovní úlohy z praxe týkajících se 

mnohoúhelníků 
 
• Dokáže dělit celek na části v daném poměru, zvětšovat 

a zmenšovat veličiny v daném poměru 
• Je schopen práce s měřítky map a plánů  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rýsovací pomůcky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
prosinec 
 
 
 
 
 
leden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 únor 
 
 
 
 
 
Únor 
 
 
 
březen 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Procenta   
 
 
 
 
 
 
• Hranol 
 
 
 
 
 
• Úvod do statistiky 
 
 
 
 
 
 

 
• Chápe pojem postupný a převrácený poměr 
• Umí určit závislost  přímé nebo nepřímé úměrnosti 
• Je schopen zapsat přímou nebo nepřímou úměrnost a 

zakreslit její graf 
• Zná trojčlenku 
• Umí řešit slovní úlohy na přímou nebo nepřímou 

úměrnost 
 
• Zná základní pojmy procentového počtu 
• Chápe alternativní vyjadřování části celku různými 

způsoby  
• Je schopen vyjádřit část celku pomocí procent 
• Umí řešit úlohy na procenta i pro případ, že procentová 
část je větší než celek 

 
• Umí nakreslit síť hranolů a zpětně vymodelovat 

hranol ze sítě 
• Je schopen vypočítat povrch a objem hranolů 
• Dokáže využít znalostí (povrchu,objemu) při řešení 

úloh 
 
• Rozumí pojmům statistický soubor, jednotka, znak, 
četnost 

• Umí vypočítat aritmetický průměr, určit modus a 
medián 

• Umí vytvořit graf a vyhodnocovat z něj informace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vymodelování hranolu 
z papíru  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
duben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
květen 
 
 
 
 
 
červen 
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Předmět : 
Matematika 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 4 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• Opakování  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Druhá mocnina a odmocnina  
 
 
 
 
• Pythagorova věta  
 
 
 
• Mocniny s přirozeným 

mocnitelem 
 
 

 
• Je schopen zapsat a uspořádat desetinná čísla na číselné 

Umí provádět operace s desetinnými čísly, se zlomky, 
s celými a racionálními čísly 

• Je schopen řešit úlohy na poměr, úměrnost a procenta 
• Rozlišuje pojmy osová a středová souměrnost a umí je 

použít 
• Řeší konstrukční úlohy na sestrojení čtyřúhelníků 
• Zná vzorce pro objem a povrch hranolu a umí je použít 
• Rozumí pojmům kruh, kružnice a umí s nimi pracovat 
• Umí aplikovat vzorce pro objem a povrch válce při 
řešení úloh 

 
• Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a 

kalkulačky 
• Umí řešit úlohy z praxe na užití druhé mocniny a 

odmocniny  
 
• Zná znění Pythagorovy věty 
• Umí použít Pythagorovu větu v praxi 
• Řeší úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty 
 
• Určí mocninu s přirozeným mocnitelem 
• Provádí základní početní operace s mocninami 
• Umí zapsat číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin 

deseti 

 
Učební pomůcky 
(využívány průběžně):  
Matematika Aritmetika 8, 
Matematika Geometrie 8, 
Pracovní sešit Hravá 
matematika 8 pro základní 
školy a víceletá gymnázia, 
Vydavatelství Taktik 
International, s.r.o., Praha 
Sbírky úloh 
 
 
 
 
Tabulky, kalkulátor  
 
 
 
 
 
Tabulky, kalkulátor  
 
 
 
Tabulky, kalkulátor  
 

 
září 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
září, říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
• Kruh, kružnice, válec 
 
 
 
 
 
 
• Výrazy  
 
 
 
 
 
 
 
 
• Lineární rovnice  
 
 
 
 
 
 

 
• Konstruk ční úlohy 

 
 

       
• Má základní znalost mocnin se záporným mocnitelem 
• Určuje třetí a vyšší mocniny pomocí kalkulačky  

 
• Umí vypočítat obvod a obsah kruhu a objem válce, 

 zná číslo Π 
• Je schopen využít poznatky o kružnici v  konstrukčních 

úlohách 
• Zná pojmy soustředné kružnice a mezikruží, umí je 

narýsovat 
  
• Určí hodnoty číselných výrazů 
• Je schopen zapsat slovní text pomocí výrazů 

s proměnnými v jednoduchých příkladech i s použitím 
příkladů z praxe 

• Umí provádět operace s mnohočleny 
• Umí upravit výraz vytýkáním 
• Používá vzorce ke zjednodušení výrazů 
 
• Umí řešit lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav 
• Provádí zkoušku správnosti řešení 
• Řeší úlohy (i z praxe) pomocí sestavení a vyřešení 

lineární rovnice 
• Umí vyjádřit neznámou ze vzorce 
• Řeší úlohy (i z praxe) pomocí sestavení a vyřešení 

lineární rovni 
 
• Charakterizuje útvary pomocí množin bodů dané 

vlastnosti 
• Využívá poznatky o Thaletově kružnici při 

konstrukčních úlohách 

 
 
 
 
Rýsovací pomůcky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rýsovací pomůcky 
 

 
 
 
 
listopad, prosinec 
 
 
 
 
 
 
leden, únor 
 
 
 
 
 
 
 
březen, duben 
 
 
 
 
 
 
 
  
květen 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 

• Procenta, úroky, statistika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Využívá poznatky o Thaletově kružnici při 
konstrukčních úlohách 

 
• Umí provádět jednoduchá statistická šetření a zapisovat 

jejich výsledky formou tabulky nebo do diagramu 
• Je schopen číst tabulky, grafy a interpretovat jejich 

výsledky 
• Umí určit četnost jednotlivých hodnot, určit modus a 

medián 
• Zvládne výpočet aritmetického průměru 
• Je schopen sestrojit různé diagramy a grafy s údaji 

uvedenými v procentech 
• Využívá média jako zdroj informací 
• Je schopen pracovat v týmu 
• Je schopen diskutovat o problému 
• Učí se zvládat situace soutěže a konkurence 
 
 

 
 
 
Provedení statistického 
šetření na zvolené téma, 
jeho vyhodnocení a 
interpretace 
Kalkulátor 
Příklady tabulek a grafů z 
praxe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
červen 
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Předmět : 
Matematika 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 4 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• Opakování učiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Lomený výraz  
 
 
 
 
• Jehlan, kužel, koule 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Provádí základní početní operace s mocninami 
• Využívá znalosti Pythagorovy věty při řešení úloh 
• Zvládá základní operace s mnohočleny 
• Je schopen řešit rovnice pomocí ekvivalentních úprav 
• Umí řešit slovní úlohy pomocí sestavení a vyřešení 

lineární rovnice 
• Řeší konstrukční úlohy pomocí množin bodů dané 

vlastnosti 
• Zná vzorce na výpočet objemu a povrchu hranolu, 

válce a umí je používat při řešení úloh 
 
• Určí podmínky, za kterých má lomený výraz smysl 
• Umí provádět početní operace s lomenými výrazy 
• Je schopen převést složený lomený výraz na násobení 

dvou lomených výrazů 
 
• Je schopen vymodelovat jehlan a kužel 
• Umí sestrojit sít jehlanu a kužele 
• Zná vzorce na výpočet objemu a povrchu jehlanu, 

kužele a umí je používat při řešení úloh 
• Používá vzorce pro objem a povrch koule při řešení 

úloh 
 

 

 
Učební pomůcky 
(využívány průběžně): 
Matematika Aritmetika 9, 
Matematika Geometrie 9 
pro základní školy a víceletá 
gymnázia , Nakladatelství 
Fraus Plzeň 
Pracovní sešit Hravá 
matematika 9, Vydavatelství 
Taktik International, s.r.o., 
Praha 
Sbírky úloh 
 
 
 
 
 
Rýsovací pomůcky 
Útvary z praxe, které se dají 
dělit, rozebírat a skládat 
 
 
 
 
 
 

 
září 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 říjen, listopad 
 
 
 
 
listopad, prosinec 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

• Lineární rovnice s neznámou ve  
jmenovateli  
 
 
 

• Soustavy lineárních rovnic se 
dvěma neznámými 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Funkce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou ve 

jmenovateli 
• Je schopen řešit slovní úlohy vedoucí k jednoduchým  

lineárním rovnicím s neznámou ve jmenovateli 
 

• Umí řešit soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma 
neznámými dosazovací metodou       

• Je schopen v jednoduchých případech řešit soustavu 
dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými metodou 
sčítací a dosazovací 

• Provádí zkoušku řešení 
• Řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic se 

dvěma neznámými 
• Řeší jednoduché slovní úlohy pomocí soustavy dvou 

lineárních rovnic se dvěma neznámými 
 
• Rozezná funkci od jiných vztahů 
• Umí určit definiční obor funkce a množinu hodnot 

funkce 
• Umí sestrojit graf lineární funkce, nepřímé úměrnosti 

a kvadratické funkce 
• Chápe pojem lineární funkce a zná její vlastnosti 
• Používá probrané funkce při řešení úloh z praxe 
• Je schopen týmové spolupráce  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce s grafy funkcí, které 
vycházejí z praxe 
Programy pro vykreslování 
funkcí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
prosinec, leden 
 
 
 
 
únor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
březen 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

• Podobnost rovinných útvarů 
 
 
 
 
 
 

•  Goniometrické funkce 
 
 
 
 
 
 
 
• Závěrečné opakování učiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Je schopen určit podobné útvary 
• Umí určit a použít poměr podobnosti 
• Zná věty o podobnosti trojúhelníků a umí je aplikovat 
• Sestrojí rovinný útvar podobný danému  
• Používá poměr podobnosti při práci s mapami a plán 

Umí rozdělit a změnit úsečku v daném poměr 
 

• Zná základní pojmy z oblasti goniometrických funkcí 
• Umí určit hodnoty těchto funkcí pomocí tabulek a 

kalkulátoru 
• Je schopen používat goniometrické funkce ostrého úhlu 

při řešení úloh (i z praxe) 
• Používá goniometrické funkce při výpočtech objemů a 

povrchů těles  
 
• Prezentace žáků na zadané téma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulky 
 
 
 
 
 
 
 
PC 
 
 

 
duben 
 
 
 
 
 
 
 
 květen 
 
 
 
 
 
 
 
 červen 
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Hodnocení žáků v matematice  
 
 
1 – samostatně logicky myslí, ze čtvrtletních prací získá více než 85 % a zároveň průměr z  kontrolních prací a z ostatních známek do 1,5. 
 
2 – dovede používat naučené znalosti v praxi, pracuje samostatně, ze čtvrtletních prací získá více než 65 % a zároveň průměr z  kontrolních prací a   
     z ostatních známek do 2,5. 
 
3 – samostatně počítá jednodušší příklady, složitější příklady (příklady pro dvojkaře a jedničkáře) spočítá s pomocí, dovede používat naučená pravidla  
      a vzorce v  příkladech z praxe, ze čtvrtletních prací získá více než 40 % a průměr z ostatních známek do 3,5 
 
4 – snaží se, samostatně počítá jen nejjednodušší příklady, další přiměřené (příklady pro trojkaře) počítá s pomocí, zná základní pravidla pro početní  
     výkony, zná vzorce alespoň krátkodobě, ze čtvrtletních prací získá více než 15 % a zároveň průměr z  kontrolních prací a z ostatních známek do 4,5 
 
5 – nesnaží se, chybuje v nejjednodušších příkladech, nezná základní pravidla pro početní výkony, nezná vzorce, z kontrolních prací získá méně než  
      15 % 
 
 
Poznámka: Při rozdílu jednoho nebo dvou stupňů mezi kontrolními pracemi a ostatními známkami může učitel přihlédnout k další aktivitě - práci  
                   v hodinách, vypracování domácích úkolů atd.  
 
 
Možné způsoby získávání podkladů pro klasifikaci: 

1. kontrolní práce – čtvrtletní prověrky hodnocené procentuálně 
2. ostatní známky  - ústní zkoušení, písemné kontrolní zkoušení 
3. další aktivita – samostatná práce, domácí úkoly, modelování, úspěšná účast v soutěžích, prezentace v power pointu 
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5.3. Informační a komunikační technologie 
 
5.3.1 Informatika 
 
Informatika  
 
 
1. Cíle předmětu 
 
Informatika jako vyučovací předmět má za úkol umožnit žákům osvojit si znalosti a dovednosti práce s počítačem, vyhledávat a využívat potřebné 
informace, sebevzdělávat se, využívat možnosti počítače k prezentaci své práce. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a 
zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu„učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k 
žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a 
vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 
 
 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Vyučovací předmět informatika přináší poznatky a dovednosti v ovládání moderních informačních technologií, orientaci ve světě informací, 
tvořivou práci s informacemi a jejich využití při vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou nezbytným předpokladem uplatnění na trhu 
práce.  

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie mají široký přesah a úzce souvisí s celou škálou vzdělávacích 
oblastí základního vzdělávání, stávají se jejich součástí. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v 
síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě prezentací a www stránek. Všechny tyto nástroje se žáci 
učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů používají elektronickou 
poštu a další formy digitální komunikace. 

Předmět informatika je vyučován v 5. – 8. ročníku. V 5. ročníku a 6. ročníku jako povinný předmět s dotací 1 hodina / týden a v 7. ročníku a 8. 
ročníku jako předmět volitelný s dotací 1 hodina / týden. Do rozvrhu je většinou zařazen blok 2 hod. / 14 dní. Výuka probíhá v odborné počítačové 
učebně. Žáci mají k dispozici tiskárnu, digitální fotoaparát a kameru, datavideoprojektor a zálohovací zařízení (disketa, flash disk, CD a DVD disk). 
 
Informatika zahrnuje část tématických okruhů průřezových témat: 
• Mediální výchova (v návaznosti na kritické posuzování získaných informací, jejich hodnoty a způsobů jejich ověřování) 
• Osobnostní a sociální výchova (zdokonalování dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu v různých situacích, rozvoj kreativity) 
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• Enviromentální výchova (využití výpočetní techniky při zjišťování aktuálních informací stavu prostředí, možnost výměny informací, navazování 
kontaktů) 

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (použití Internetu pro získávání informací o Evropě i světě i jako prostředku 
komunikace) 

Při výuce se využívají metody a formy práce založené převážně na individuálním řešení problému, který může být součástí většího celku, zpracovávání 
informací a následné prezentaci vlastního řešení. Hodnocení sleduje schopnosti žáků realizovat získané dovednosti a vědomosti v praktických úlohách 
a jejich prezentaci.  
 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie  
 
Kompetence k učení 
  

Zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém 
životě. Pro toto poznávání využívají počítač, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu u jednotlivých programů, literaturu apod. Učitel vede žáky k 
vyhledávání, třídění a zpracovávání potřebných informací, k uvědomění si významového jádra sdělení.  
  
Kompetence k řešení problémů 
  

Žáci jsou zadáváním úloh a projektů vedeni k tvořivému přístupu při jejich řešení. Učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a 
komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více. Žáci jsou vedeni 
nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce. 
  
Kompetence komunikativní 
  

Učitel vyžaduje od žáků jasné a logicky strukturované vyjadřování. Podporuje v žácích zájem o smysluplné využívání komunikačních 
prostředků včetně komunikace živé. Žáci se učí využívat vhodné technologie pro komunikaci na dálku. Některé práce žáci odevzdávají prostřednictvím 
elektronické pošty. Žáci  při komunikaci dodržují vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.). 
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Kompetence sociální a personální 
  

Učitel vede žáky ke kolegiální radě či pomoci. Žáci se učí při projektech práci v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový 
harmonogram apod. Žáci jsou přizváni k hodnocení prací. Žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních. Při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k 
ohleduplnosti a taktu. Učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný. 
  
Kompetence občanské 
  

Učitel žáky seznamuje s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (softwarové pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, 
bezpečnost, hesla…) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální software, žáci si chrání své heslo…). Při 
zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím internetu i jinými 
cestami. 
  
Kompetence pracovní 
  

Žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla. Učitel zařazuje do výuky činnost ve skupinách. Žáci mohou využít ICT pro hledání informací 
důležitých pro svůj další profesní růst. Učitel orientuje žáky na výběr jejich budoucího povolání. Učitel hodnotí u žáků také aktivní přístup k práci, 
projevovanou činorodost, pracovitost, podnikavost. 
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4.Vzdělávací obsah předmětu Informatika 
 

Předmět : 
Informatika 

Ročník: 5. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• Co je to počítač a z čeho se skládá 
• Popis základních součástí 

počítače, pojmy software a 
hardware 

• Stručná historie, novinky a trendy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Klávesnice a myš 
• Operační systém Windows 
• Program „Malování“ 
• Textový editor 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Dodržuje hygienu, zná a dodržuje zásady při práci 

s počítačem, vytváří si správné návyky 
• Zvládá nejzákladnější obsluhu počítače = umí počítač 

zapnout a vypnout 
• Rozpozná stav počítače – vypnutý, zapnutý, úsporný 

režim 
• Chápe základní počítačové pojmy, rozpozná a 

pojmenuje jednotlivé části počítačové sestavy 
• Zná základní historické milníky ve vývoji výpočetní 

techniky 
• Je schopen účinné spolupráce ve skupině 
• Umí se přihlásit do počítačové sítě 
 
• Ovládá klávesnici a myš, zná význam všech kláves a 

umí je využívat - napíše malé i velké písmeno, smaže 
napsaný text zprava i zleva, zapne numerickou část 
klávesnice, pohybuje se v textu 

• Pozná a pojmenuje operační systém na daném počítači 
• Umí pracovat s programem „Malování“ 
• Ovládá základní funkce textového editoru 

 
OSV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porovnání výhod a nevýhod 
programu Malování oproti 
ruční tvorbě - Určité téma 
žáci zpracují v různých 
hodinách, následně 
v programu Malování a 
výsledky své práce 
objektivně zhodnotí a 
porovnají. 
 

 
Září 
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
Listopad 
 
 
 
 
 
 
Prosinec 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
• Nabídka Start 
• Průzkumník 
• Pracovní plocha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Internet a e-mail 
• Internetový prohlížeč 

 
• Dokáže zjistit základní nainstalovaný software v 

počítači 
• Má základní přehled o využití jednotlivých programů 
• Spustí výukové programy a využívá jejich možností 
• Dokáže uspořádat ikony na pracovní ploše, změní si 

pozadí pracovní plochy, nastaví spořič obrazovky 
• Rozpozná jednotlivá paměťová média  
• Umí si prohlédnout obsah jednotlivých disků 
• Vytvoří novou složku a pojmenuje ji, přesouvá soubory 

mezi složkami, dokáže přejmenovat daný soubor 
 
 
 
• Ví, co si představit pod pojmem „Internet“ 
• Dokáže v počítači najít a spustit internetový prohlížeč 
• Umí správně napsat internetovou adresu – zná její 

jednotlivé části 
• Umí si založit a ovládat vlastní e-mailovou schránku – 

odeslat a přijmout e-mail, smazat starší poštu 
• Běžně pracuje s internetem, má přehled o 

nejdůležitějších internetových vyhledávačích 
• Umí aktivně vyhledávat informace v „síti sítí“ 
• Vyhledává, zpracovává a kriticky hodnotí informace 

z webových stránek 
• Samostatně vyhledává a zpracovává internetové 

informace o zemích Evropy a světa 
• Navazuje kontakty prostřednictvím internetu 
 

 
V rámci možností a 
dostupnosti výukových 
programů různých výrobců 
žáci objektivně zhodnotí 
jejich složky estetickou a 
praktickou.  
Dle svých kritérií si vyberou 
vhodný výukový program 
některého z výrobců a 
objektivně popíší důvody 
své volby. 
M, Čj, Sč 
 
Žáci vyhledávají na 
Internetu informační zdroje 
pro jednotlivé předměty 
v souladu s aktuálně 
probíraným učivem. 
EGS, MV 
M, Čj, Sč 
 

 
Leden 
 
 
 
Únor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Březen 
Duben 
Květen 
červen 
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Předmět : 
Informatika 

Ročník: 6. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• Hardware počítače – aktualizace 
• Novinky ve světě počítačů 
 
 
 
 
 
• Operační systém Windows 
• Průzkumník 
• Logický disk, složka, soubor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Textový editor 
 
 

 
• Umí řádně zapnout a vypnout počítač 
• Dokáže pojmenovat a stručně charakterizovat základní 

součásti počítačové sestavy 
• Rozpozná paměťová média a jejich kapacity. 
• Bez problému ovládá klávesnici a myš 
• Je schopen účinné spolupráce ve skupině 
 
• Umí změnit vzhled pracovní plochy a nastavit spořič 

obrazovky 
• Je schopen srovnat ikony zástupců programů na 

pracovní ploše 
• Dokáže vytvořit zástupce programu a umístit ho na 

pracovní plochu 
• Umí pracovat s několika okny 
• Zná nejdůležitější typy souborů, soubor dokáže 

zkopírovat, přemístit a smazat 
• Má přehled o nejpoužívanějších programech 
• Umí zjistit základní nainstalovaný software a stručně jej 

charakterizuje 
 
• Pracuje s textovým editorem – vytvoření nového 

dokumentu, uložení dokumentu,  
• formátování textu, kopírování textu, nastavení 
       parametrů stránky, tisk dokumentu, vkládání tabulek a 
       obrázků do dokumentu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tvorba motivu plochy 
v programu Malování 
v kombinaci s hodinami VV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žáci v textovém editoru 
mohou:  
psát slohovou práci na 
zadané téma;vytvářet 
písemnou práci pro 
spolužáky z předmětů  Čj,  

 
Září 
 
 
 
 
 
 
Říjen 
Listopad 
Prosinec 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• PowerPoint 
 
 
• Internet, Internetový prohlížeč 

     
• Vytvoření jednoduché prezentace 
 
 
• Umí spustit okno internetového prohlížeče 
• Dokáže nastavit domovskou stránku 
• Je schopen si konkrétní internetovou adresu uložit do 

položky „Oblíbené“ 
• Historii navštívených internetových stránek dokáže 

smazat 
• Je schopen používat komunikační nástroje internetu 
• Využívá internet při zjišťování aktuálních  informací o 

stavu prostředí 
• Orientuje se v nabídce vzdělávacích, pracovních, 

kulturních a zájmových příležitostí 
• Prostřednictvím informací z internetu zaujímá tolerantní 

postoje k odlišným sociokulturním skupinám 
• Vyhledává a zpracovává prostřednictvím internetu 

informace o zahraničí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ma apod., plnit úkoly pro 
výuku práce ve Wordu 

 
V položce Oblíbené žáci 
vytvoří složku Všehochuť 
(jiné předměty) a do ní 
vyhledávají a vkládají max. 
množství stránek s materiály 
totožnými s aktuálně 
probíraným učivem 
 

 
Leden 
únor  
 
 



 197

Předmět : 
Informatika 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• Hardware počítače – aktualitě,  
        novinky 
• Operační systém 
 
 
 
 
 
 
• Internetový prohlížeč 
 
 
¨ 
 
 
 
 
 
 
• E-mail 
• internetový prohlížeč 
• poštovní klient 

 
• Textový editor 

 
 

 
• Dokáže určit nejdůležitější technické parametry 

počítače 
• Rozezná jednotlivé typy konektorů 
• Ví, kde se nacházejí informace o hardwarových 

prostředcích a výkonu  počítače 
• Dokáže zjistit volné místo na harddisku 
• Umí nastavit aktuální datum, čas a jazykové prostředí 

ve Windows 
 

• Běžně pracuje s internetem, má přehled o 
nejdůležitějších internetových vyhledávačích 

• Umí aktivně vyhledávat informace v „síti sítí“ 
• Při hledání dokáže výhodně používat jak hledání 

v katalogu, tak i odhad adresy 
• Nemá problém s konfigurací internetového vyhledávače 
• Je schopen používat komunikační nástroje internetu 

 
• Dokáže si zřídit a obsluhovat e-mailovou schránku jak 

pomocí internetového prohlížeče, tak i pomocí 
poštovního klienta 

 
 
• Zvládá náročnější formátování dokumentu 
• Zná nejdůležitější a nejpoužívanější klávesové zkratky 

 
Sestavení virtuální 
počítačové sestavy 
v internetovém obchodě. 
Složka „Systém“ 
Jednotlivé komponenty 
„naživo“ 
 
 
 
Žáci zjišťují možnosti 
dopravy do vybrané 
evropské metropole 
 
 
 
 
 
 
 
Žáci plní zadaný úkol a jeho 
výsledek odešlou ze své  
e-mailové schránky učiteli. 
 
 
Tvorba referátu za použití 
informací z www stránek 

 
Září 
říjen  
 
 
 
 
 
 
 
Říjen 
listopad 
 
 
 
 
 
 
 
 
prosinec 
 
 
 
 
Leden 
Únor 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 

 
 

• Textový a grafický editor 
• Tabulkový procesor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Umí pracovat s obrázky a tabulkami v dokumentu 
• Dokáže „běžný text“ z internetového prohlížeče přenést 

do textového editoru 
• Výhodně používá tabulátory 

 
 

• Uvědomuje si možnost využívat ke spolupráci různé 
typy aplikací 

• Zná nejběžnější grafické formáty 
• Ovládá základní funkce grafického editoru 
• Ovládá základní funkce tabulkového procesoru 

  
Březen 
 
 
 
 
 
Duben 
Květen 
Červen 
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Předmět : 
Informatika 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• Hardware – aktualizace, novinky  

 
 
 
• Tabulkový procesor 

 
 
 

• Textový editor 
• Internetový prohlížeč 
• Prezentační editor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Textový editor 
• Tabulkový procesor 
• Grafický editor, prohlížeč  

 
• Má velmi dobrý přehled o hardwaru počítače 
• Podle typu sběrnice a konektoru dokáže identifikovat 

hardware 
 

• V tabulkovém procesoru umí vytvořit tabulku a s daty 
dokáže provádět výpočty a vytvořit graf 
 
 

• Dokáže pomocí HTML kódu vytvořit jednoduchou 
www stránku a umístit ji na internet 

• Z internetu umí stahovat soubory a obrázky a ukládat 
celé www stránky na pevný disk 

• Vyhledává, zpracovává a kriticky hodnotí informace 
z webových stránek 

• Samostatně vyhledává a zpracovává informace o 
zemích Evropy a světa 

• Dokáže vytvořit pomocí  Power Pointu prezentaci 
 
 

• Umí využívat výhod propojení textového editoru a 
tabulkového procesoru a dokáže v nich vytvořit 
hypertextový odkaz 

• Dokáže vytvářet dokumenty a editovat obrázky 
v Zonner Calistu 

• Rozumí rozdílu mezi rastrovým a vektorovým 
obrázkem 

 
Sestavení počítače 
z jednotlivých komponentů 
 
 
Matematické vzorce a jejich 
použití v tabulkovém 
kalkulátoru 
 
Využití informací 
z internetu k tvorbě 
samostatné práce na zadané 
téma 

 
Září 
 
 
 
Říjen 
 
 
 
Listopad 
Prosinec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leden 
Únor 
Březen 
květen 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• Antivirové programy 
• Internet  

 
 

 
• Chápe co může způsobit počítačový vir a zná 

prostředky prevence a ochrany proti němu 
• Má přehled o možnostech připojení k internetu 
• Orientuje se v nabídce vzdělávacích, pracovních, 

kulturních a zájmových příležitostí 
• Navazuje kontakty prostřednictvím internetu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komunikační program ICQ, 
internetové stránky 
umožňující „chat“ 

 
Květen 
červen 
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5.4 Člověk a jeho svět 
 
5.4.1 Svět člověka 
 
Svět člověka 
 

 
1. Cíle předmětu 
 

• utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 
• orientace ve světě informací a k časovému a místním propojování, historických, zeměpisných a kulturních informací 
• rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech 
• poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování ( pravidla soužití, plnění povinností a společných úkolů ) 
• samostatné a sebevědomé vystupování a jednání k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci 
• utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům 
• přirozené vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 
• objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět 
• poznávání podstaty zdraví i příčin nemoci k upevňování preventivního chování účelného rozhodování a jednání různých situacích ohrožení 

vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých  
 
 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Vyučovací předmět Svět člověka se vyučuje jako samostatný předmět: 

1. ročník – 1 hodina / týdně 
2. ročník – 2 hodiny / týdně 
3. ročník – 2 hodiny / týdně 
4. ročník – 3 hodiny / týdně 
5. ročník – 4 hodiny / týdně 

 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Svět člověka je na 1. stupni zaměřeno na : (okruhy) 
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Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT je jedinou  vzdělávací oblastí RVPZV, která je koncipována pouze pro 1.st. základního vzdělávání. 
Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkajícího se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. 
Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků 
získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti 
a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Při osvojování poznatků a dovedností v této oblasti se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a 
dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející 
z konkrétních nebo modelových situací. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru ČLOVĚK A JEHO SVĚT je členěn do pěti tematických okruhů: 
 

1. v okruhu MÍSTO, KDE ŽIJEME  se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života 
v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na 
utváření přímých zkušeností žáků 

2. v okruhu LIDÉ KOLEM NÁS  si žáci osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu 
tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen 

3. v okruhu LIDÉ A ČAS se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii 
věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků 
zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat 
informace u dostupných zdrojů ( rodina, okolí, návštěva památek, muzeí, knihoven…) 

4. v okruhu ROZMANITOST P ŘÍRODY  žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život.  Poznávají 
rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí 
hledat důkazy o proměnách přírody, hodnotí svá pozorování a záznamy, sledují vliv člověka na přírodu, hledají možnost přispět k ochraně 
přírody a zlepšení životního prostředí. 

5. v okruhu ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ  žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti. Poznávají, jak se 
člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti ( denní režim, hygiena, výživa, mezilidské vztahy ). Získávají základní poučení o zdraví a 
nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích. Žáci si uvědomují, že každý člověk má 
odpovědnost za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí, poznávají, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. 

 
Průřezová témata: 
 

• směřují k utváření postojů a hodnot 
• tvoří okruhy aktuálních problémů světa 
• do výuky musí být zařazeny na prvním stupni a to všechna průřezová témata (nemusí být zastoupena v každém ročníku) 
• umožňují propojení oborů a oblastí 
• často nabízenou „metodou“ je dramatická výchova, projekt 
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Osobností a sociální výchova 
Pomáhá každodennímu utváření praktických dovedností (vztah k sobě i okolí) 

• zvládá vlastní chování 
• přispívá k dobrým vztahům 
• rozvíjí dovednosti komunikace 
• formuje své studijní dovednosti 
• osvojuje si zdravý životní styl 

 
Výchova demokratického člověka 

• obhajuje postoje a práva druhých 
• respektuje pravidla 
• je si vědom(a) vlastní odpovědnosti za druhé 
• dokáže vnímat a naslouchat druhým 
• uvažuje v širších souvislostech 
• zaujímá vlastní stanoviska 
• je ohleduplný a pomáhá zejména slabším 
• dokáže se prosadit a je schopen kompromisu 

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

• nachází společné znaky i odlišnosti 
• nachází své osobnostní vzory 
• umí překonávat předsudky a stereotypy 
• utváří si pozitivní postoj ke kulturní rozmanitosti 
• má smysl pro odpovědnosti 

 
Multikulturní výchova 

• využívá multikulturních poznatků pro vlastní obohacení 
• toleruje odlišné zájmy, schopnosti a názory 
• uvědomuje si vlastní identitu 

 
Environmentální výchova 

• citlivě vnímá vztahy člověka a prostředí 
• uvědomuje si podmínky života a jeho ohrožení 
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• chápe život jako nejvyšší hodnotu 
 
Mediální výchova 

• dokáže se zapojit do mediální komunikace 
• má kritický odstup 
• chápe mediální strategie 
• má jasnou představu o roli médií ve společnosti 
• přispívá aktivně k týmové práci 
• svobodně vyjadřuje svoje postoje a chápe odpovědnost za své sdělení 

 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie 
 
Kompetence – prolíná se všemi předměty 
 

- dokáže se zapojit do mediální komunikace 
- chápe mediální strategie 
- má jasnou představu o roli médií ve společnosti 
- přispívá aktivně k týmové práci 
- svobodně vyjadřuje svoje postoje a chápe odpovědnost za svá sdělení 
 

V průběhu základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: 
 
 Kompetence k učení: 

• vybírá a využívá pro učení vhodné způsoby, metody, plánuje, a organizuje vlastní učení 
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení  je efektivně využívá v procesu učení i praktickém životě 
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 
• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry 
• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by 

mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky  svého učení a diskutuje o nich 
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Kompetence k řešení problémů: 
• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnatelnostech, jejich příčinách, 

promyslí a naplánuje způsob řešení 
• vyhledá informace vhodné k řešení problému využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 

případným nezdarem 
• samostatně řeší problémy – volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy 
• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémů 
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si svá rozhodnutí 

 
Kompetence komunikativní: 

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle v písemném i ústním projevu 
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, reaguje na ně a účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně  argumentuje 
• rozumí různým textům a záznamům, obrazovým materiálům 
• aktivně se zapojuje do společenského dění a využívá ho ke svému rozvoji 
• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 
Kompetence sociální a personální: 

• účinně spolupracuje  ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání pozitivně ovlivňuje 
kvalitu společné práce 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektuje 
různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí a oceňuje zkušenosti druhých lidí 

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

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

Kompetence občanské: 
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen se vcítit do situacích ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé 

zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psych. Násilí 
• chápe ekologické souvislosti a problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního 

dění a sportovních aktivit 
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• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích  
 
Kompetence pracovní: 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla a plní povinnosti a závazky 
• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska 

ochrany svého zdraví i druhých, ochrany životního prostředí 
• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání 
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4.Vzdělávací obsah předmětu Člověk a jeho svět 
 

Předmět : 
Svět člověka 

Ročník: 1. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
MÍSTO, KDE ŽIJEME 
 
Domov 
Škola 
Obec 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIDÉ KOLEM NÁS 
 
Rodina 
Soužití lidí 
Chování lidí 
 

 
 

 
 
 

• žák dojde samostatně do školy, šatny, třídy 
• orientuje se v budově školy, v prostoru třídy 
• dokáže se připravit na vyučování, na přestávku 
• dodržuje správné sezení, nošení aktovky, úklid prac. 

místa 
• dbá na bezpečnost při cestě do školy 
• pojmenuje město, ve kterém žije a ulici, ve které bydlí 
• zvládne cestu ze školy domů 
• spolehlivě se pohybuje v blízkém okolí školy 
 
 
 

• vyjmenuje nejbližší rodinné příslušníky, seřadí členy 
dle věku 

• vypráví o práci rodičů 
• respektuje spolužáky s jejich přednostmi i nedostatky, 

pokusí se přizpůsobit 
• hovoří o chování v rodině, ví o právech a  

povinnostech jednotlivých členů rodiny 
• aplikuje zásady správného chování ve škole i mimo ni 
• ve škole rozpozná zaměstnance a váží si jejich práce 
• rozliší nesprávné chování jiných i u sebe 

 

 
• Ústní a písemné testy 
• 1.ročník – do Vánoc 

neklasifikovat: obrázky, 
jen jedničky, podle 
individ. přístupu 
k jednotlivci. 

• Od Vánoc klasif. 1-3 do 
konce šk. roku. 

• Horší známku slovně 
(neuspěl, více procvičuj, 
pečlivěji, …) 

• Aktivita 
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Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
LIDÉ A ČAS 
 
Orientace v čase 
Současnost a minulost v našem 
životě 
 
 
 
 
 
 
 
ROZMANITOST NEŽIVÉ A 
ŽIVÉ PŘÍRODY 
OCHRANA PŘÍRODY 
 
Látky a jejich vlastnosti 
Vesmír a Země 
Rostliny 
Živočichové 
 
 

 
 
 
• vyjmenuje dny v týdnu 
• rozlišuje čas práce a odpočinku, vhodně dovede využít 

svůj volný čas 
• určí celé hodiny, orient. se v čase (rok, měsíc, týden, 

den…) 
• na příkladech porovnává odlišnosti života lidí 
• vypráví o zvycích a práci lidí 
• rozpozná současnost a minulost 

 
 
 

 
 

 
• pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit materiál 
• rozliší den a noc 
• rozpozná roční období a zná charekter. znaky jednotl. 

ročních období, jejich proměny 
• zhodnotí odlišnosti v přírodě během ročních období 
• popíše základní části rostliny 
• určí základní podmínky pro život rostlin 
• pozná určité druhy rostlin 
• vyjmenuje základní části těla u určených savců a 

ptáků 
• porovná chování živočichů v závislosti na ročním 

období 
• vymezí živočichy domácí a volně žijící, užitková a 
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Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
 
 
 
 
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
 
Péče o zdraví, zdravá výživa 
Lidské tělo 
Osobní bezpečí 
Situace hromadného ohrožení 
 

 
      hospodářská  zvířata 
• dodržuje pravidla správného chování v přírodě a podílí 

se na něm 
 
 
 
• učí se a dodržovat základní hygienické návyky (mytí 

rukou, používání  WC) 
• dodržuje režim dne, pitný i stravovací 
• projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke 

zdraví 
• rozpozná základní části lidského těla 
• dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 
• pozná obvyklé příznaky nemocí 
• uplatňuje základní pravidla účastníků silničního 

provozu (ovládá chůzi po chodníku, využívá 
podchodu a nadchodu, zná zásady bezpečného 
přecházení, umí používat světelných signálů pro  
chodce, zná zásady bezpečného chování v dopravních 
prostředcích, používá přilby na kolo) 

• pozná bezpečná místa pro hry (sáňkování, lyžování, 
míčové hry) 

• 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 

lidi (dokáže přivolat pomoc např. při nevolnosti nebo 
úrazu dospělého), zná čísla tísňových volání a 
nacvičuje jejich používání, ví, že se nesmí zneužívat 

• dokáže se chovat bezpečně v nouzové situaci, umí  
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Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
  

       vyhledat dospělého a požádat ho o pomoc (např.     
       pozdní příchod do školy a děti nejsou ve třídě,  
       náhodné uzamčení v šatně nebo ve třídě) 
• reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech 
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Předmět : 
Svět člověka 

Ročník: 2. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
MÍSTO, KDE ŽIJEME 
 
Domov 
Škola 
Obec 
Okolní krajina 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIDÉ KOLEM NÁS 
 
Rodina 
Soužití lidí 
Chování lidí 
Právo a spravedlnost 
 

 
 

 
 
 
• žák se orientuje v okolí školy a svého bydliště 
• bezpečně zvládá pohyb po budově školy 
• připravuje se na vyučování podle rozvrhu 
• pamatuje si adresu svého bydliště 
• respektuje pravidla silničního provozu 
• pojmenuje důležité dopravní značky 
• dokáže pojmenovat a ukázat specifické orientační 

body v okolí bydliště 
 
 
 

• vyjmenuje další rodinné příslušníky nad rámec vlastní 
rodiny, uvědomuje si věkové rozdíly a posloupnost 

• vysvětlí povolání rodičů a objasní další jemu známá 
povolání, pokusí se objasnit práci zaměstnanců školy 

• seznámí se s školním řádem a respektuje ho, 
samostatně rozlišuje zásady správného chování 

• dokáže posoudit nesprávné chování a vysvětlí správný 
postup nápravy 

• konkretizuje svá práva a povinnosti 
• učí se obhajovat své názory 
 
 
 

 
• Ústní  + písemné testy 
• Hodnocení 1 – 5 

známkou 
• Referáty 
• Aktivita 
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Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
LIDÉ A ČAS 
 
Orientace v čase 
Současnost a minulost v našem 
životě 
Regionální památky 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZMANITOST NEŽIVÉ A 
ŽIVÉ PŘÍRODY 
OCHRANA PŘÍRODY 
 
Látky a jejich vlastnosti 
Vesmír a Země 
Rostliny 
Živočichové 
Ohleduplné chování k přírodě a 
ochrana přírody 
 
 

 
 
 
• vyjmenuje měsíce, rozlišuje pojmy hodina, den, týden, 

měsíc, rok 
• posoudí posloupnost včera, dnes, zítra 
• rozpozná na hodinách celou, půl, čtvrt 
• vyznačí čas na digitálním displeji čas 
• využívá časové údaje při řešení různých situací 

v denním životě s přihlédnutím k minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

• porovnává zvyky a práci lidí v minulosti a současnosti 
• pojmenuje některé kulturní či historické památky 

místa, kde žije (ve svém okolí) 
 

 
 
 
 

• určí a roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků 

• uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 
• pozoruje, popíše a porovná viditelné změny v přírodě 

v jednotlivých ročních obdobích 
• provádí jednoduché pokusy, pozoruje a upevňuje si a 

rozšiřuje poznatky o rostlinách 
• pozná dané rostliny ve známé lokalitě 
• opakuje a upevňuje si poznatky  
• popíše jednotlivé části těla 
• rozliší a porovná chování živoč.v závislosti na roč.  
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Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
 
Péče o zdraví, zdravá výživa 
Lidské tělo 
Osobní bezpečí 
Návykové látky a zdraví 
Situace hromadného ohrožení 
 

 
      období 
• třídí živočichy na domácí a volně žijící 
• zná jejich význam pro člověka 
• dbá na dodržování pravidel správného chování 

v přírodě (chráněné krajin. oblasti KRNAP, Orlické 
hory ) 

• aktivně se podílí na ochraně přírody a životního 
prostředí 

 
 
 
 
• dodržuje základní hygienické návyky 
• orientuje se v  režimu dne, rozpozná dobu práce a 

povinností od doby odpočinku 
• zhodnotí správnost chování a činností ve vztahu ke 

zdraví 
• shromáždí a porovná kladné a záporné poznatky ve 

vztahu ke zdraví 
• zná základní části lidského těla a polohu základních 

orgánů v těle 
• upevňuje si základní postupy při preventivní péči o 

své zdraví a tělo 
• rozlišuje nemoc a úraz 
• dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 
• důsledně dbá na uplatňování pravidel účastníků 

silničního provozu (zvládá chůzi po krajnici, umí 
přejít bezpečně přes železniční přejezd, zná nebezpečí 
za snížené viditelnosti – vidět a být viděn – reflexní 
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Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
  

materiály, důsledně používá přilbu na kolo) 
• chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi a 

učí se vyhodnotit nebezpečí a závažnost situace 
• odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná a 

dodržuje bezpečnou vzdálenost od neznámé osoby 
• dokáže přivolat pomoc  pro sebe i pro jiné lidi 

v případě nebezpečí, učí se zachovat rozvahu a klid, 
nezmatkuje 

• uposlechne pokynů dospělých při mimořádných 
situacích,   

• respektuje je a řídí se jimi 
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Předmět : 
Svět člověka 

Ročník: 3. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
MÍSTO, KDE ŽIJEME 
 
Domov 
Škola 
Obec 
 
 
ZEMĚ V NÍŽ ŽIJEME 
 
Okolní krajina (místní oblast, region) 
Mapy obecně zeměpisné a tématické 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIDÉ KOLEM NÁS 
 
Rodina 
Soužití lidí 
Chování lidí 
Právo a spravedlnost 
 

 
 
 
• dokáže vypravovat o svém domově 
• popsat svůj koutek, pokojík 
• vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 

školy a cestu na určené místo 
• začlení obec (město) do příslušného kraje a 

obslužného centra ČR 
• pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci 

(městě) 
• určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje 

se podle nich 
• používá buzolu, v turistické mapě blízkého okolí 

dokáže vyznačit trasu 
• řídí se podle zásad bezpeč. pohybu a pobytu v přírodě 
• rozpoznává jednání a chování, která porušují zákl. 

lid.práva 
 
 
 
 

• vyjádří na základě vlastních zkušeností základní 
vztahy mezi lidmi 

• vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, 
rodině, v obci 

 
• Ústní  + písemné testy 
• Hodnocení 1 – 5 

známkou 
• Referáty 
• Aktivita 
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Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
Finanční gramotnost 
 
 
 
 
Kultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VĚCI A ČINNOSTI KOLEM NÁS 
 
Lidská činnost a tvoř. 
Práce a volný čas 
Lidé a výrobky 
Svět v pohybu 
 
 
 
 
 

 
• orientuje se v základních formách vlastnictví: používá 
• peníze v běžných situacích (modelové scénky  
       nakupování) 
• vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka 

správce peněz 
• rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci 
• obhájí při konkrétní činnosti své názory 
• přizná svou chybu, učí se domluvě na společném 

postupu, řešení problému v kolektivu 
• snaží se rozpoznat ve svém okolí jednání a chování, 

která nelze tolerovat a která porušují základní lidská 
práva 

• poukáže v nejbližším společenském a přírodním 
prostředí na změny v kladném i záporném smyslu a 
přemýšlí o možnostech zlepšování životního prostředí 
obce 

• v místě bydliště nabídne možnosti kulturního vyžití 
 

 
 
 

• určí čas jako fyzikální veličinu 
• přesně určí jakýkoli čas 
• orientuje se bezpečně v kalendářním a školním roce 
• objasňuje odlišnosti způsobu života a bydlení dříve a 

nyní 
• vyhledává a shromažďuje poznatky o památkách 

svého regionu a využívá jich 
• seznámí se s pověstmi daného regionu 
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Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
ROZMANITOST NEŽIVÉ A 
ŽIVÉ PŘÍRODY 
OCHRANA PŘÍRODY 
 
NEŽIVÁ PŘÍRODA 
 
Látky a jejich vlastnosti 
Voda  
Vzduch 
Půda 
Vesmír a Země 
Rozmanitost přírody  
a její ochrana  
 
 
ŽIVÁ PŘÍRODA 
 
Rostliny 
Houby 
Živočichové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• rozlišuje prvky živé a neživé přírody 
• určí a roztřídí některé přírodniny podle určujících 

znaků 
• uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 
• provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek 
• určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti 
• podrobně zkoumá vlastnosti vody, vzduchu a půdy 
• hodnotí a uvědomuje si význam vody, vzduchu a půdy 

pro život 
• změří základní veličiny pomocí jednotkových nástrojů 

a přístrojů 
• vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi 

jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období 

• zkoumá zákl. společenstva v daných lokalitách 
regionu 

• zdůvodní podst. vzájemné vztahy mezi organismy 
• nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů 

prostředí 
• porovnává základní projevy života na konkrétních 

organismech 
• prakticky třídí organismy do známých skupin a 

využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy 
• zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě 
• rozlišuje aktivity prospívající životnímu prostředí a 

zdraví člověka a naopak 
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Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
ČLOVĚK  
 
Lidské tělo 
Stavba těla 
Pečujeme o své zdraví 
 

• uplatňuje základní hygienické, preventivní návyky na 
základě elementárních   znalostí o  lidském těle 

• využívá znalostí lidského těla k vysvětlení základních 
funkcí jednotlivých orgánových soustav 

• rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 
• orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

(časová osa) 
• chová se ohleduplně k druhému pohlaví a objasní a 

respektuje rozdíly mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku 

• účelně organizuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a 
odpočinek dle vlastních potřeb 

• aplikuje naučené způsoby chování na modelových 
situacích ohrožující zdraví 

• uplatňuje základní dovednosti a návyky související 
s rozvojem zdraví a jeho preventivní ochranu 

• dokáže přivolat lékařskou pomoc a ošetří drobná 
poranění (krvácení z nosu, odřenina, drobná řezná 
rána, opařenina a popálenina) 

• osvojuje si na modelových situacích odmítání 
návykových látek 

• ovládá přiměřeně svému věku pravidla silničního 
provozu,  používá přilbu 

• seznamuje se s krizovými situacemi (šikana, týrání, 
sexuální zneužívání) a učí se dbát na vlastní bezpečí, 
zná, případně vyhledá čísla linky důvěry  

• řídí se důkladně pokyny dospělých při mimořádných 
situacích 

• využívá poznatků z médií a nacvičuje chování při   
     modelových situacích 
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Předmět : 
Svět člověka 

Ročník: 4. 
 
Časová dotace: 3 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
MÍSTO, KDE ŽIJEME 
 
Domov 
Škola 
Obec, místní krajina 
Okolní krajina (místní oblast, region) 
Regiony ČR 
Naše vlast 
Mapy obecně zeměpisné a tématické 
 
 
ČR, Evropa, svět 
Obrazy z českých dějin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem ke 
krajině a státu 

• vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách 
a sídlištích lidí na mapách ČR 

• čte jednoduchou historickou mapu, náčrt a seznamuje 
se s počátečními historickými událostmi naší země 

• sleduje a porovnává osídlení, hospodářství a kulturu 
• posoudí jednoduše a srozumitelně jejich význam  
• rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich 

zástupce 
• projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

• rozpozná symboly našeho státu a jejich význam,  
• orientuje se na mapě podle světových stran 
• objasní vysvětlivky a grafiku mapy 
• popíše polohu ČR v Evropě, lokalizuje sousední státy 
• nejstarší osídlení naší vlasti, život v pravěku, 

charakterizuje 
• způsob života starých Slovanů, jmenuje první stát, 

útvary na našem území 
 
 

 

 
• Ústní  + písemné testy 
• Hodnocení 1 – 5 

známkou 
• Referáty 
• Aktivita 
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Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
 
 
 
FINANČNÍ GRAMOTNOST 
 
 
 
LIDÉ KOLEM NÁS 
 
Rodina a fin. gramotnost 
Soužití lidí 
Chování lidí 
Právo a spravedlnost 
Kultura 
Základní globální problémy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• charakterizuje rozvoj státu za vlády Karla IV. 
• Popíše období husitských válek 
 
TVORBA HODNOT – obchod, práce, role státu 
ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ – rodinný rozpočet, 
půjčky, příjmy a výdaje 
 
 
 
• vyjádří na základě vlastních zkušeností vztahy mezi 

lidmi, postavení jedince v rodině, role členů rodiny 
• dokáže vysvětlit příbuzenské a mezigenerační vztahy, 

život a funkci rodiny dělba práce 
• rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní a 

bezhotovostní forma peněz, způsoby placení, banka 
jako správce peněz, úspory, půjčky 

• rozliší fyzickou a duševní práci 
• prohlubuje si poznatky o mezilidských vztazích a 

vzájemné komunikaci 
• ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní 

emocionality, rizikové situace a chování, předcházení 
konfliktům 

• upevňuje si vědomosti o základních lidských právech 
• seznamuje se s demokrat. principy a diskutuje o nich 
• zná svá práva a povinnosti žáka školy 
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Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
 
LIDÉ A ČAS 
 
Orientace v čase  
a časový řád 
Současnost a minulost v našem 
životě  
Regionální památky 
Báje, mýty, pověsti 
Významné události našich dějin 
 
 
 
 
ROZMANITOST NEŽIVÉ A 
ŽIVÉ PŘÍRODY 
OCHRANA PŘÍRODY 
 
Látky a jejich vlastnosti 
Voda a vzduch 
Nerosty, hornina, půda 
Vesmír a Země 
Rostliny, houby, živočichové 
Životní podmínky 
Rovnováha v přírodě 
Ohleduplné chování k přírodě a 
ochrana přírody 
 
 
 
 

 
 
• pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů 

k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 
• orientuje se v hlavních reáliích minulosti a 

současnosti naší vlasti, denní režim 
• zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, 
• srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob 

života a práce předků na našem území v hlavních 
dějinných obdobích 

• potřebné vědomosti a dovednosti získávají žáci především 
tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, 
hrají určené role, řeší modelové situace atd. 

• zná státní svátky 
 
 
 
• objevuje propojenost prvků živé a neživé přírody 
• seznamuje se s principem rovnováhy v přírodě 
• rozšiřuje si poznatky o významu vody a vzduchu pro 

život 
• pozná a porovná některé hospodářsky významné 

horniny a nerosty a jejich využití 
• dokáže vysvětlit pojem zvětrávání, vznik půdy a její 

význam 
• porovnává základní projevy života na konkrétních  

organismech 
• s využitím jednoduchých klíčů a atlasů prakticky třídí 

organismy do známých skupin 
• založí jednoduchý pokus, vyhodnotí, vysvětlí a 

zaznamená výsledky svého pozorování 
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Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• v encyklopediích vyhledá a seznamuje se 

s problematikou vzniku Země 
• blíže objasní zákonitosti střídání ročního období 
• pozoruje, porovnává a zaznamenává rozmanitosti 

v závislosti na ročních obdobích a v závislosti na 
rozmanitosti životních podmínek 

• vyvozuje a konkretizuje vzájemné vztahy mezi 
organismy ve vybraných lokalitách 

• charakterizuje jednotlivá společenstva, postupuje na 
základě vlastních pozorování v přírodě 

• u vybraných živočichů popíše stavbu těla, výživu, 
průběh a způsob života 

• vyhodnotí jejich význam pro člověka 
• nachází shody a rozdíly přizpůsobení organismů 

prostředí 
• uvědomuje si odpovědnost lidí za ochranu a tvorbu 

životního prostředí, rostlin a živočichů 
• zajímá se o způsob likvidace odpadů 
• v rámci svých možností se aktivně zapojuje do aktivit, 

které mohou ochranu životního prostředí podporovat 
• zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka, které 

životní prostředí a přírodu poškozují 
• zná živelné pohromy a ekologické katastrofy 
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Předmět : 
Svět člověka 

Ročník: 5. 
 
Časová dotace: 4 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
MÍSTO, KDE ŽIJEME 
 
Obec 
Okolní krajina  
Naše vlast 
Evropa a svět 
Mapy obecně zeměpisné a tématické 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• rozšiřuje si historické znalosti o místě bydliště a širším 

okolí 
• shromažďuje a využívá poznatky z kronik a muzeí 
• utřídí a začlení nabyté vědomosti do jednotlivých 

historických etap 
• objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti 
• zařadí umístění ČR z hlediska zeměpisného (svět, 

Evropa, sousední státy) 
• dokáže vysvětlit grafiku map a používá vysvětlivky 
• porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i jiných 

zemích 
• vyčte z map základní údaje všech evropských zemí 
      ( barevné odlišení – vodstvo, horské mas., les. část…) 
• shromažďuje poznatky o EU, využívá médií 
•  mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – 

postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, 
zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku 
požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný 
záchranný systém  
 
 
 

 
• Ústní  + písemné testy 
• Hodnocení 1 – 5 

známkou 
• Referáty 
• Aktivita 
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Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
LIDÉ KOLEM NÁS 
 
Rodina + fin. gramotnost 
Soužití lidí 
Chování lidí 
 
Právo a spravedlnost 
Kultura 
Základní globální problémy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIDÉ A ČAS 
 
Orientace v čase  
a časový řád 
Současnost a minulost v našem 
životě 
Regionální památky 
Báje, mýty, pověsti 
 
 
 

 
 
 
• uvědomuje si funkci rodiny, soužití v rodině, mezi 

chlapci a dívkami 
• rozliší vazby mezi fyzickou a duševní prací 

 
• konkretizuje své představy o budoucím povolání 
• posoudí mezilidské vztahy a vzájemnou komunikaci 

na základě vlastních zkušeností 
• vnímá dopravní situaci, správbě ji vyhodnotí  a vyvodí 

odpovídající závěry pro své chování jako chodec a 
cyklista 

• zkusí vyvodit a objasnit základní principy demokracie 
• aplikuje teoretické vědomosti o základních lidských 

právech do praxe 
• rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a 

sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi 
 
 
 
 

• orientuje se bezpečně v časové přímce 
• zařadí zjištěné údaje historicky správně a vyvozuje 

souvislosti mezi jednotlivými ději 
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Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
FINANČNÍ GRAMOTNOST 
 
Významné události našich dějin 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZMANITOST NEŽIVÉ A 
ŽIVÉ PŘÍRODY 
OCHRANA PŘÍRODY 
 
Látky a jejich vlastnosti 
Voda a vzduch 
Nerosty, hornina, půda 
Vesmír a Země 
 
 
Rostliny, houby, živočichové 
Životní podmínky 
Rovnováha v přírodě 
Ohleduplné chování k přírodě a 
ochrana přírody 
 
 
 
 
 

 
• FG-FINANCE VE SVĚTĚ LDÍ – solidarita 
 
• upevňuje si již získané znalosti o způsobu života 

našich předků na našem území v hlavních dějinných 
obdobích a rozšiřuje si je 

• prokáže znalosti bájí, mýtů a pověstí v rámci regionu i 
vlasti 

• zdůvodní zařazení státních svátků a významných dnů 
z hlediska historického 

 
 
 
 
 
• na základě znalosti propojenosti prvků živé a neživé 

přírody si uvědomuje princip rovnováhy v přírodě 
• vysvětlí důležitosti základních podmínek pro život na 

Zemi 
• rozšiřuje si poznatky o horninách, nerostech a půdě  
 
• využití pro hospodářství ČR 
• objasní vznik života na Zemi 
• vyhodnotí naši planetu jako součást sluneční soustavy 

a vesmíru  
• zdůvodní střídání dne a noci a ročních období 
• seznamuje se s pojmem ekosystém a samostatně 

vyvozuje podstatu pojmu 
• aplikuje poznatky na blízké lokality 
• navazuje na své poznatky o floře a fauně ve vybraných 

lokalitách a prohlubuje si je 
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Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• třídí nejznámější druhy organismů do skupin a 

porovnává jejich přizpůsobení se prostředí 
• využití pro hospodářství ČR 
• objasní vznik života na Zemi 
• vyhodnotí naši planetu jako součást sluneční soustavy 

a vesmíru  
• zdůvodní střídání dne a noci a ročních období 
• seznamuje se s pojmem ekosystém a samostatně 

vyvozuje podstatu pojmu 
• aplikuje poznatky na blízké lokality 
• navazuje na své poznatky o floře a fauně ve vybraných 

lokalitách a prohlubuje si je 
• třídí nejznámější druhy organismů do skupin a 

porovnává jejich přizpůsobení se prostředí 
• zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě 

a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí a zdraví 
člověka podporovat nebo poškozovat 

• objasní pojem chráněné území (KRNAP, chování 
v těchto oblastech) 

• uvědomuje si nutnost ochrany životního prostředí a 
aktivně se na ní podílí 

• hodnotí ekologické problémy v celosvětovém měřítku 
a využije příkladů 
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Učivo Očekávané výstupy Nástroje hodnocení Poznámky 
 
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
 
Lidské tělo 
Partnerství, rodičovství, základy 
sexuální výchovy 
Péče o zdraví, zdravá výživa 
Návykové látky a zdraví 
Osobní bezpečí 
Situace hromadného ohrožení 

 
 
 
• řídí se pravidly zdravého způsobu života  
• zdravé stravování   
• ovládá poznatky o lidském těle  
• návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, 

odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače 
nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických 
médií  

• zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, 
výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba 
stravy, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; 

•  nemoc,; nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS),  

• ovládá bezpečné chování v silničním provozu v roli 
chodce a cyklisty (získává průkaz cyklisty) 

• rozpozná život ohrožující úrazy seznamuje se s první 
pomocí (masivní krvácení, zástava dechu, zástava 
srdeční činnosti) 

• předvede účelný způsob chování v situacích 
ohrožujících zdraví a osobní bezpečí (upevňuje si a 
prohlubuje si již získané vědomosti) 

• ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní 
emocionality; rizikové situace; rizikové chování, 
předcházení konfliktům  

• právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva 
dítěte, práva a povinnosti žáků školy  
 
 

  



 228

5.5 Člověk a společnost  
 
5.5.1 Dějěpis 
 
Dějepis 

 
1. Cíle předmětu 
 

• rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství 
• odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí 
• hodnocení faktů a snaha o objektivní posouzení společenských jevů současnosti a minulosti 
• vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé texty 
• vést žáky k úctě k vlastnímu národu jiným národům a etnikům, k respektu k odlišnostem lidí, skupin i různých společenství 
• uplatňovat vhodné prostředky komunikace 

 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
    Vyučovací předmět Dějepis  přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním  je kultivace historického vědomí 
jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a 
jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu dnešní společnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. 
století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je 
rozvíjet takové časové a prostorové představy, které umožňují žákům lépe  proniknout k pochopení historických jevů a dějů.  Žáci jsou vedeni 
k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost 
prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány 
prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních. 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis 
 
Vyučovací předmět Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá v kmenové učebně s hodinovou dotací: 
 
v 6. ročníku – 2 hod. / týden 
v 7. ročníku – 2 hod. / týden 
v 8. ročníku – 2 hod. / týden 
v 9. ročníku – 2 hod. / týden  
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Dějepis – průřezová témata 
 
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

• systém hodnocení a sebehodnocení v dějepisu:  testy, kontrol. práce, soutěže 
• psychohygiena: střídání různých forem práce 
• řešení problémů na historických osobnostech 
• komunikace: vyjádřit vlastní názor 
• kooperace: práce ve skupinách a ve dvojicích 

 
2. VÝCHOVA DEMOKRATIC.OBČANA 

• občanská společnost a stát:  pravěk, starověk, středověk, novověk, války, současnost 
• společnost a škola: žákovská samospráva 
• práva a povinnosti v dějinách 

 
3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁL. SOUVISLOSTECH 

• Evropa a svět 
• historie sousedů 
• nacionalismus x vlastenectví 
• železná opona v době studené války 
 

4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
• kulturní přínos jednotlivých států 
• počátky písma, vynálezy,objevy 
• historické slohy 

    
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

• ekosystémy, počátky zemědělství v ml. d. kamenné 
• objevení Ameriky, plodiny, průmyslová revoluce 
• četba knih s tematic.zaměřením, referáty 

  
6.  MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

• role médií na historic. příkladech 
• propaganda v dějinách 
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• totalitní režimy 
• práce v týmu, ve skupinách 
• práce s pomocí internetu, samostudium, odborná literatura 

 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie  
 
Klí čové kompetence: dějepis 
Ročník: 6. – 9. 
 
Kompetence k učení 

• Vedeme žáky ke správnému vyhledávání a třídění informací. 
• Učíme uvádět věci do souvislostí, propojovat poznatky z různých oborů do širších celků. 
• Vedeme žáky ke správnému užívání historických termínů a používání znaků a symbolů. 
• Navádíme žáka na správný výběr a využití vhodných způsobů metod poznávání historických faktů. 
• Vedeme žáka k poznávání smyslu a cílů učení. 

 
Kompetence k řešení problémů 

• Učíme žáky prakticky řešit problémy vytvářením problémových úloh. 
• Pomáháme objevovat a formulovat problém a hledáme různé varianty řešení. 
• Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. 
• Vedeme žáky ke schopnosti ověřovat si správné řešení, aplikovat řešení na další podobné situace. 
• Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. 

 
Kompetence komunikativní 

• Vedeme žáky k vyjadřování názorů a myšlenek v logickém sledu. 
• Učíme žáky souvislému, kultivovanému vyjadřování v ústním i písemném projevu. 
• Vedeme žáky k naslouchání ostatním, vhodnému reagování a účinnému zapojení se do hovoru. 
• Učíme žáky porozumění různým typům záznamu textu, obrazovému materiálu, běžným gestům. 
• Vlastním příkladem se snažíme žákům přiblížit odbornou prezentaci problému. 

 
Kompetence sociální a personální 

• Vedeme žáky k účinné spolupráci v týmu, k podílení na tvorbě jejich pravidel. 
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• Učíme žáky přispívat k diskuzi v malé skupině i v celé třídě, respektovat názor druhých, ocenit cizí zkušenosti a dovednosti. 
• Všímáme si postavení jednotlivce ve skupině a vytváříme vhodnou atmosféru pro urovnání vztahů mezi žáky. 

 
Kompetence občanské 

• Podporujeme u žáků aktivní poznávání umění, smysl pro kulturu a tvořivost. 
• Učíme žáky respektovat tradice a kulturní dědictví. 
• Vedeme žáky k respektování názorů a přesvědčení druhých. 
• Utváříme pozitivní vztah žáků k přírodě a učíme chápat základní ekologické souvislosti a problémy. 
• Vedeme k zodpovědnému chování v situacích ohrožujících zdraví nebo život vlastní i druhých lidí.  
• Podporujeme vzájemnou pomoc žáků. 

 
Kompetence pracovní 

• Vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků. 
• Učíme oceňovat práci svou i druhých. 
• Podporujeme využívání výpočetní techniky a internetu. 
• Vytváříme při výuce tvořivé pracovní prostředí. 
• Představujeme žákům profese s blízkým vztahem k dějepisu. 
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4. Vzdělávací obsah předmětu Dějepis 
 

Předmět: 
Dějepis 

Ročník: 6. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Pravěk 
Úvod do učiva 
Význam zkoumání dějin 
Získávání informací o dějinách 
Historické prameny 
 
Starší doba kamenná  
- způsob života jednotlivých 

vývojových typů člověka 
 
Mladší doba kamenná 
- způsob života a obživy 
- počátky řemesel 

 
Doba kovů (doba bronzová a železná) 
Doba římská 
- rozvoj řemesel a obchodu 
- zánik rodové společnosti 

 
Naše země v období pravěku 
 
Shrnutí 
 
Starověk 
Oblasti starověkého východu  
Mezopotámie, Indie, Čína, Egypt 

 

• osvojí si práci s časovou přímkou 
• osvojí si základní periodizaci dějin 
• dokáže pracovat s pojmy prostor, čas 
• uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti 
• pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány 

 

• rozpozná vývojová stádia člověka 
• seznámí se se způsoby obživy a soužití lidí 

 
 
 

• pochopí podmínky a důsledky přechodu k zemědělství 
• pochopí podmínky vzniku řemesel 

 
 

• pochopí důsledky oddělení řemesel od zemědělství 
jako podmínky pro rozvoj obchodu 
 
 

• uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých 
oblastech světa a kulturní rozmanitost světa 
 
 

• pochopí souvislost mezi přírodními podmínkami a 
vznikem starověkých států 

• seznámí se s podstatou společenského uspořádání   

 
- zkoušení  
- testy 
- referáty 
- aktivita 
- samostatná práce 
- práce ve skupinách 
- úroveň sešitů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Archivy 
Muzea 
Knihovny 
v regionu 
 
Centrum 
experimentální 
archeologie 
Všestary 
 
Muzeum Karla 
Zemana v Praze 
 
 
Pravěk: září - 
listopad 
 
 
 
 
 
 
 
 
prosinec, leden 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Amerika 
- charakteristické rysy oblasti 
- vývoj společnosti 
- náboženské představy 
- počátek písma a kultury 
- přínos starověkých civilizací 

Shrnutí 
 
Řecko 
- kořeny řecké civilizace 

vývojová období 
- Makedonie 
- helénismus 

 
Řím 
- království 
- republika 
- císařství 
- počátky křesťanství 
- římská kultura 
- rozpad římské říše 
- naše země v době římské 

Shrnutí 
Opakování učiva ročníku 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• seznámí se s projevy náboženských představ 

 
 
 
 
 

• pochopí podstatu antické demokracie 
• chápe přínos řecké civilizace pro rozvoj evropské 

kultury 
• uvědomuje si vlastní a občanskou identitu a nutnost 
• respektovat identitu druhých 
• uvědomí si prolínání kulturních vlivů 

 
• učí se chápat formy státní moci 
• uvědomí si význam křesťanství pro vznik raně 

feudálních států 
• získá představu o životě a jednání osobností a 

společenských skupin 
• popíše s pomocí mapy územní rozsah římské říše 
• dokáže porovnat barbarské civilizace se světem antiky 
• uvědomí si rozdílný rozvoj v různých částech Evropy 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
2. pol. ledna - 
duben 
 
 
 
 
 
 
2. pol. dubna - 
červen 
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Předmět : 
Dějepis 

Ročník: 7. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Opakování 

- zánik západořímské říše 
 
Středověk 
Raný středověk 
- zánik otrokářské společnosti 
- byzantská, arabská a franská říše 
- pokusy o podmanění evropské   
  civilizace, Avaři 
 
- první státní útvary na našem území 
- český stát v době knížecí 
 
- hospodářství raně středověkého  
  českého státu 
- společnost a kultura raného      
  středověku 
- formování 1. státních celků  
  v Evropě 
 
 
- boj mezi světskou a církevní mocí 
- křížové výpravy 
- stoletá válka 
- Války růží 
Shrnutí 

 
 
 
 
• osvojí si periodizaci středověku 
• seznámí se s uspořádáním společnosti raně feudálního 

státu, formování národních států 
• učí se chápat úlohu křesťanství a víry 
• uvědomí si obohacení Evropy kulturními podněty 

z Orientu 
• seznámí se se státotvornou úlohou panovnických 

dynastií 
• uvědomí si duchovní odkaz patronů českých zemí 
• učí se charakterizovat dobový životní styl 
• učí se chápat změny politické, hospodářské, sociální a 

kulturní 
• seznámí se s rozmachem českého státu a jeho 

významem ve střední Evropě 
• učí se charakteristice dobového životního stylu 
• seznámí se s problémy, které vedly ke kritice církve a 

vyústily v českou reformaci 
• učí se chápat historický rozměr pojmů tolerance a 

intolerance 
• uvědomí si okolnosti vzniku středoevropského 

soustátí 
 
 
 

 
- zkoušení 
- testy 
- referáty 
- aktivita 
- samostatná práce 
- práce ve skupinách 
- úroveň sešitů 
 

 
Archivy, Muzea, 
Knihovny 
v regionu 

 
 
 Hrady a zámky v 
regionu 

 
září  
 
 
 
říjen 
 
 
 
listopad  
 
 
 
 
 
 
prosinec 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Vrcholný středověk 
- český stát za vlády Přemyslovců  
- nástup Lucemburků a vláda Karla IV.
 
-hospodářské a společenské poměry  
 českého státu vrcholného 
středověku,  
 rozvoj řemesel a obchodu 
- vznik měst a jejich význam 
- gotická kultura 
 
Shrnutí 
 
Pozdní středověk 
- husitská reformace a revoluce 
- doba poděbradská 
- doba jagellonská 
- počátky Jednoty bratrské 
- pozdní gotika 
 
- renesance, evropská střediska 
Shrnutí 
Opakování učiva ročníku 
 
 
 
 
 
 

   
leden  
únor 
 
 
březen 

 
 
 

duben – 
květen 

 
 
 
 
 
 
 
červen 
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Předmět : 
Dějepis 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Raný novověk 
Počátky novověku 
- humanismus 
- objevné plavby a jejich 

společenské důsledky 
- náboženská reformace 
- počátky absolutních monarchií 
- český stát v předbělohorských 

poměrech 
- třicetiletá válka 
- občanská válka v Anglii 
 
Shrnutí 
 
 
 
Období od 2. pol. 17. století do 

konce 18. století 
- baroko a životní styl 
- upevňování vlády Habsburků po 

třicetileté válce 
- rozvoj vzdělanosti v době 

osvícenství 
- české země za vlády Marie Terezie 

a Josefa II. 
- Situace ve Francii, Rusku, Prusku, 
   vzestup Velké Británie 

 
• úvod, opakování 7. ročníku 
• osvojí si periodizace novověku 
• seznámí se s pojmy humanismus, renesance a jejich 

projevy v kultuře, myšlení a životě lidí 
• poznává důvody a význam objevných plaveb a 

důsledky pronikání evropských civilizací do nově 
objevených zemí 

• seznámí se s pojmy reformace, jejími příčinami a cíli 
• chápe podstatu pojmů absolutní moce, absolutismus 
• učí se chápat postavení českých zemí v habsburské 

monarchii i v podmínkách Evropy – rozdělení na 
katolický a reformační blok 

• chápe důsledky náboženské nesnášenlivosti 
• osvojí si pojmy parlamentarismus a konstituční 

monarchie 
 
 

• učí se rozpoznávat projevy barokní kultury 
• seznámí se se situací českých zemí a vybraných 

evropských zemí po třicetileté válce 
• chápe význam osvícenství jako významného 

myšlenkového předělu, který ovlivnil politický vývoj 
u nás v Evropě i na americkém kontinentu 

• ujasní si pojem osvícenský absolutismus 
• uvědomí si rozpor mezi projevy absolutní moci a 

snahami nastupující buržoazie 
• chápe pojem kolonie 

 
- zkoušení 
- testy 
- referáty 
- aktivita 
- samostatná práce 
- úroveň sešitů účast 

v soutěžích 
 
 
 
 
 
 

 
Archivy 
 
Muzea 
 
Knihovny 
v regionu 
 
Památník na 
Chlumu 
 
Hrady a zámky v 
regionu 
 
konec října 
 
 
konec listopadu 
 
 
 
 
prosinec 
 
 
 
 
konec ledna 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
    
- Boj amerických osad za 

nezávislost, vznik U.S.A. 
Shrnutí 

 

Novověk od konce 18. století do r. 
1914 
- Velká francouzská revoluce, její 

průběh a význam po Francii i 
evropské dějiny 

- napoleonské války a jejich důsledky 
- průmyslová revoluce, modernizace 

společnosti, změna sociální 
struktury 

- národní a osvobozenecká hnutí 
v Evropě, pojem vlastenectví a 
požadavek národa na svobodný 
rozvoj 

- utváření novodobého českého 
národa 

- rok 1848 v Evropě a v Čechách 
- postavení českých zemí 

v habsburské monarchii ve 2. pol. 
19. stol., základní rysy české 
politiky, její představitelé 

- procesy sjednocování v Německu 
a v Itálii 

- občanská válka v USA 
- habsburská monarchie v letech 
   přestavby, vznik Rakouska-
Uherska 
- kultura v 1. polovině 19. století  

Shrnutí 

 

• uvědomí si význam boje za svobodu 
 
 
 
 
 

• uvědomí si důsledky definitivního rozbití 
středověkých politických, hospodářských a 
společenských struktur 

• uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako předpoklad a 
katalyzátor společenských změn, dopad na životní 
prostředí 

• uvědomí si emancipační hnutí národů jako důsledek 
změn ve společnosti 

•  chápe národní obrození jako jev celoevropský, jehož 
výsledkem je utvoření novodobých národů 

• seznámí se s příčinami a průběhem českého národní 
obrození 

• uvědomí si význam obrozeneckých snah významných 
osobností  

• uvědomí si dokončení boje jednotlivých skupin jako 
podklad ustavení moderních politických stran 

• chápe emancipační hnutí českého národa jako výrazný 
projev dané doby: snaha ohrožující existenci 
mnohonárodnostní monarchie 

• seznámí se s úsilím o vytvoření jednotlivých 
národních celků 

• chápe historický rozměr pojmu rasismu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
polovina února 
 
 
konec března 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konec dubna 
 
 
 
 
 
konec května 
 
 
 
 
 
 
červen 
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Předmět: 
Dějepis 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Svět a české země 1871-1918 
 
Svět v poslední třetině 
- cesta ke svět. válce 
- první světová válka 
- situace v Rusku, ruské revoluce 
- vznik Československa, 

hospodářsko-politický rozvoj 
republiky, sociální a národnostní 
problémy 

 
Svět a Československo v letech 

1918-1938 
- mezinárodně politická situace 

Evropy ve 20. letech 
- počátky fašistického hnutí 
- SSSR v meziválečném období 
- světová hospodářská krize a její 

důsledky 
- první projevy fašistické agrese, 

vznik válečných ohnisek 
- kultura, věda a technika před 

vypuknutím 2. světové války 
- cesta k Mnichovu, Mnichovská 

dohoda a její důsledky 
- Protektorát Čechy a Morava 
 

 
• svět a české země, kultura, umění, výchova na konci 

století 
 

• učí se chápat 1. pol. 20. stol. jako období dvou 
nejničivějších světových válek 

• učí se chápat okolnosti vzniku samostatného 
Československa, její vnitřní a zahraniční situaci 
v období první republiky 
 
 
 
 

• uvědomí si změnu mezinárodněpolitických vztahů 
vznikem komunistického režimu, totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

• uvědomí si souvislost mezi nepříznivým stavem 
ekonomiky a tendencí řešit problémy extrémními 
způsoby 

• chápe historický rozměr pojmů nacionalismus, 
extremismus, agrese 

• učí se vnímat rozmanitost projevů kultury a přínos 
národní a evropské kultury k tomuto odkazu 

• seznámí se s vnitřní a zahraniční politikou 
Československa v období druhé republiky, 
protektorátu 

 
 

 
- zkoušení 
- testy 
- referáty 
- aktivita 
- samostatná práce 
- úroveň sešitů 
- účast v soutěžích školní 

kolo olympiády v 
dějepise 

 
Archivy 
Muzea 
Knihovny 
v regionu 
 
 
 
 
konec září 
 
 
 
 
 
konec října 
 
 
konec listopadu 
 
 
 
konec prosince 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Druhá světová válka 
- průběh 2. světové války 
- domácí a zahraniční odboj 
- mezinárodní konference 
- uspořádání světa 
- vývoj Československa od roku 

1945 
- únorový převrat 1948 
Shrnutí 
 
Svět a Československo od poloviny 

20. století do současnosti 
- postavení Československa a jeho 

postupné začleňování do sféry 
vlivu SSSR, projevy sovětizace 
Československa ve všech 
oblastech společenského života i 
v každodenním životě lidí 

- studená válka, rozdělení světa do 
vojenských bloků 

- rozpad koloniálního systému, 
mimoevropský svět 

- vnitřní situace v zemích 
východního bloku: krizové projevy 

- charakteristika západních zemí (na 
vybraných příkladech) 

- krize sovětského impéria a 
„perestrojka“ 

- obnova demokracie ve východní 
Evropě a „sametová revoluce“ 
v roce 1989 

 
 
• učí se úctě k odkazu účastníků odboje 
• učí se chápat poválečný vývoj ČSU, který vyústil 

v únorové události 1948 
• chápe možnosti různé interpretace historických faktů 

a nutnost kritického přístupu k interpretacím 
 
 
 
 
 
 
 

• seznámí se s postavením Československa 
v mezinárodních souvislostech (50. a 60. léta) 
 
 
 
 
 
 
 
 

• učí se rozpoznávat znaky totalitní společnosti 
• učí se chápat vznik a problémy existence bipolárního 

světa 
• uvědomí si nutnost respektovat identitu druhých  
• seznámí se s vnitřní situací v naší republice, události r. 

1968 
• učí se chápat postupný rozpad východního bloku  

 

  
 
 
konec ledna 
 
 
 
konec února 
 
březen 
 
 
začátek dubna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konec května 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
- rozpad Československa, vznik 
České republiky 

- Česká republika na přelomu století 
- technika, věda a kultura ve 2. pol. 

20. stol., evropská integrace, 
globalizace 

- rozpad koloniálního systému, 
mimoevropský svět 
 

Opakování učiva ročníku 

 
• rozkladem komunistických systémů 
• seznámí se s vnitřní situací v naší republice v roce 

1968 a s vývojem v 90. letech – vznik České 
republiky 

• ustavení demokratického režimu 
• hrozba terorismu 
• vliv médií na každodenní život a politické dění 
• ujasnění si začlenění České republiky do integračního 

procesu: vstup do EU 

  
 
 
 
 
 
 
červen 
 

 
 
5.5.2 Občanská výchova 
 
Občanská výchova 
 
1. Cíle předmětu 
 

Postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků,získání ucelené představy o mrav.a práv.předpokladech mezilidského soužití,o 
hospodářském životě společnosti,o demokratických postupech při řízení státu,o orientaci v globálních problémech,o dovednosti v mezilidské 
komunikaci, o utvoření vlastního mravního profilu. 

• rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a upevňování vědomí přináležitosti 
k evropské kultuře 

• odhalování základů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí 
• vytváření schopnosti využívat různé zdroje informací 
• vést žáky k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí 
• získávat orientaci v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, rozvíjet zájem o veřejné záležitosti 
• vést žáky k rozvíjení realistického sebepoznání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti a osobnosti druhých lidí 
• rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporující základním principům demokratického soužití, ke zvyšování 

odolnosti vůči myšlenkové manipulaci 
• uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjádření vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů 
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2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
     

Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním 
do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního 
jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským 
životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a 
uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí 
občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě 
demokratické společnosti. 
Občanská výchova probíhá nejen ve třídě, ale i v přírodě, při exkurzích a na poznávacích výletech. Časová dotace1 hodina / týden v 6. – 9. ročníku. 
Výuka je doplněna blokem z tématu Finanční gramotnost,a to zejména v těchto okruzích: 
Hospodaření domácnosti, Dovolená, Kupujeme auto, Svět peněz, způsoby plateb, reklamace, Náklady na bydlení, Nové bydlení, Zodpovědné 
zadlužování, Výhodné nakupování, Spoření a investice, vklady a úvěry, Smlouvy. 
Dále doplněno blokem Etická výchova, a to zejména v okruzích: Etické  hodnoty a Etiketa, dále Rodina, Zdraví a Ekologie, Asertivita a Sebeovládání     
=  Zážitkové metody a tvorba modelových situací průběžně v hodinách. 
 
 
Průřezová témata – Občanská výchova 6. – 9.r. 
                                                                               
Osobnostní a sociální výchova 
 
Rozvoj osobnosti 
 

Rozvoj schopností poznávání  jedním z kritérií hodnocení je dovednost vyhledávat a zpracovávat údaje, fakta a informace – platí v 6. – 9. 
ročníku 

Sebepoznání a sebepojetí využívání sociálně-psychologických her, dramatického vyučování, skupinové práce k poznání svých 
schopností, silných a slabých stránek své osobnosti 

Seberegulace a sebeorganizace umět pochopit změny a vývoj vlastní osobnosti – učivo: Co je už za mnou – Kde právě jsem – Kam jdu, 
systém hodnocení v Ov 

Psychohygiena seznámení s relaxační technikou k překonávání stresu a psychické únavy 

Kreativita rozvoj individuální tvořivosti žáků 
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Sociální rozvoj 
 

Poznávání lidí 6.ročník – lidská setkání (příbuzenské vztahy, chování k cizím lidem, společenská pravidla) 
7. ročník – kamarádství, přátelství, partnerství, láska 
8. ročník – lidská solidarita, pomoc člověku v nouzi 
9. ročník – člověk mezi lidmi 

Mezilidské vztahy dovednost vcítit se podle možností do role lidí různých sociálních skupin – empatie 
základní asertivní práva a povinnosti 

Komunikace způsob komunikace přispívá k úspěchu či neúspěchu v každodenním životě 
základní pravidla diskuse 

Kooperace a kompetice párová a týmová práce, rozdělení práce i zodpovědnosti za výsledek 
 
Morální rozvoj 
 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

na základě získaných poznatků správně se rozhodovat při výběru dalšího vzdělávání a budoucího povolání 
znát možnosti jak řešit problémy 

Hodnoty , postoje praktická etika: stanovit si žebříček hodnot a sledovat vývoj svých postojů od 6. – 9. ročníku 
 
Výchova demokratického občana 
 

Občanská společnost a škola  
Občan, občanská společnost a stát 6. ročník – nutnost existence řádu – žákovská samospráva, žákovská ústava - městská správa – státní správa 

7. ročník – státní moc, státní orgány a instituce 
8. ročník - Ústava ČR, lidská práva 
9. ročník – právní ochrana občanů 

Formy participace občanů v 
politickém životě 

formou třídní i školní žákovské samosprávy se podílet na chodu třídy a školy 
prostřednictvím školního časopisu získávat informace o životě školy 
využití schránky důvěry 
8. – 9. ročník – na volbě žákovské samosprávy využít dovedností, uplatnění volebního práva 

Principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 

demokracie je způsob, jak společně žít a pracovat 
spolupodílet se na tvorbě školního Desatera 
8. ročník – vypracování Listiny základních zásad pro zlepšení atmosféry ve třídě 
možnost vyjadřovat se k vlastnímu hodnocení i k hodnocení druhých 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 

Evropa a svět nás zajímá uvedená témata prolínají učebním plánem 6. – 9. ročníku 
7. ročník – skupinová práce: zpracování informací o některé členské zemi EU 
9. ročník: globální problémy světa 
podíl ČR na životě EU 
projekt: Cestujeme Evropou 

Objevujeme Evropu a svět 
Jsme Evropané 

 
 Multikulturní výchova   
 

Kulturní diference snaha o vzájemné poznání pomáhá překonat strach z neznámého, pochopit ostatní a přijmout je jako sobě 
rovné 
tomu odpovídají v každém ročníku okruhy výuky – Kultura a Mezinárodní vztahy 
6. ročník – pojem kultura, obsah a význam 
7.ročník – kulturní tradice a hodnoty 

rozmanitost kultur („Jiný kraj, jiný mrav“) 
8. ročník – masová kultura, vliv masmédií na vytváření životního stylu 

mezinárodní spolupráce v oblasti kultury 
9. ročník – kultura a globální svět 

Kolik jazyků znáš? 
Lidské vztahy 6 - 9.ročník – kultivace mezilidských vztahů 
Etnický původ 6. – 9.ročník – etnicita v současné společnosti  
Multikulturalita 6. – 9.ročník – vnímání a respektování kulturních odlišností, svět je multikulturní místo 
Princip sociálního smíru a 
solidarity 

6. – 9. ročník – principy solidarity a sociálního smíru ve společnosti  

 
Enviromentální výchova 
 

Ekosystémy 6.-9.ročník – ekosystémy Země a jejich specifika  
Základní podmínky života Projekt:  Kouření a já 
Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

žákovská samospráva: úklid kolem školy 
                                     třídění odpadu na škole 

Vztah člověka k prostředí třídní samospráva: - péče o estetický vzhled třídy, dodržování osobní hygieny 
6. – 9. ročník- využití besed OS Salinger 
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Mediální výchova 
 

Tematické okruhy receptivních činností: • výběr a zpracování údajů a informací zaměřit na aktuální události 
• důraz na formu podání a schopnost diskuse 
• klady a zápory hromadných sdělovacích prostředků 
• kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
• interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
• stavba mediálních sdělení 
• vnímání autora mediálních sdělení 
• fungování a vliv médií ve společnosti 

 
 

Tematické okruhy produktivních činností: 
 

• tvorba mediálního sdělení  
• 7. ročník – návrh územního využití volných ploch ve městě ke 

zlepšení života obyvatel, plakát – prezentace jedné ze zemí EU 
• 8. – 9. ročník – článek do školního časopisu 
• 9. ročník – plakát nebo pozvánka na školní vernisáž 
• práce v realizačním týmu 

 
 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie  
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 

OBČANSKÁ SPOLEČNOST A ŠKOLA 
• škola jako model otevřeného partnerství 
• demokratické principy v každodenním životě školy 
• práce v žákovské radě,samosprávě 
• spolupráce školy s institucemi v obci 
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 OBČAN,SPOLEČNOST,STÁT 
• práva a povinnosti 
• odpovědnost za postoje a činy 
• Listina základních práv a svobod 
• právo,spravedlnost,identita,komunikace 

   
  FORMY PARTICIPACE OBČANŮ 

• volby,politika,volební systémy 
• parlamentní,krajské,komunální volby 
• obec jako základ.jednotka 
• společenské organizace a hnutí 

 
PRINCIPY DEMOKRACIE JAKO FORMY VLÁDY A ZPŮSOBU ROZHODOVÁNÍ 
• demokracie x diktatury a anarchie 
• spravedlnost,řád,norma,zákon,právo,morálka 
• Ústava země 
• osobní život ve společnosti 
• asertivní jednání 
• respektování odlišností etnických a jiných 
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4.Vzdělávací obsah předmětu Občanská výchova 
 

Předmět : 
Občanská výchova 

Ročník: 6. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
ČLOVĚK V RYTMU ČASU 
Cyklus dne, týdne, roku 
 
Denní rytmus 
 
Volný čas 
 
Důležité události roku, svátky a jejich 
význam 
 
DOMOV A RODINA 
Rodina a její funkce 
 
Život v rodině 
 
 a mimo rodinu 
 
Manželství a rodičovství 
 
Činnost lidí a hospodaření 
domácnosti 
 
 
 
 

 
• pochopí členění roku v závislosti na přírodních 

cyklech 
• vysvětlí pojmy rovnodennost a slunovrat 
• uvědomuje si potřebu správného denního rytmu a 

sestaví vlastní denní řád 
• uvádí příklady aktivního využití volného času 

 
• vyjmenuje důležité události roku, státní svátky, 

výročí, vypráví o nich a zná jejich data 
 
• objasní funkce rodiny 
• popíše roli otce a matky 
• pojmenovává příbuzenské vztahy 
• popíše způsoby náhradní rodinné výchovy 
• seznámí se s existencí Zákona o rodině a jeho 

významem 
• uvědomí si význam plánovaného rodičovství 
• popíše dělení práce v rodině 
• vysvětlí hlavní zdroje rodinných příjmů a výdajů 
• uvědomuje si zásady hospodárného nakládání s 

prostředky 
• sestaví rozpočet vlastních financí 

 
 

 
- testy, 
- ústní zkoušení 
- referáty 
- samostatná práce 

v hodině 
- zapojení do diskusí 
- zpracování 

projektové práce na 
dané téma 

- plnění domácích 
úkolů 

- práce ve skupinách 
- aktivita 
- přednes vlastního 

stanoviska 
k problému 

- úroveň sešitů 
 

 
září 
 
 
 
 
 
říjen 
 
průběžně celý 
školní rok 
 
 
říjen – prosinec 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
KDYŽ ROZHODUJÍ VTE ŘINY 
 
NAŠE VLAST 
Počátky českého národa v pověstech 
 
Naši slavní předkové 
 
Co nás proslavilo ve světě ( vynálezy 
a vědci, výrobky, umělci a díla, 
přírodní krásy) 
 
 
 
 
 
 
 
OBEC, REGION, ZEMĚ 
Radnice a zastupitelstvo, odbory 
městského úřadu 
 
Významná místa naší země 
 
Památná místa a významné osobnosti 
bydliště 
 
Dominanty našeho města 
Národnostní menšiny 
 

 
• poskytnutí pomoci při ohrožení života 

 
• zná základní fakta historie českého národa 
• dovede reprodukovat pověsti a legendy z minulosti 

naší země 
• vyjmenuje slavné historické osobnosti českého 

národa a jejich zásluhy o rozvoj země  
• objasní přínos českých vědců, umělců a jejich děl ve 

světovém měřítku 
• popíše přírodní krásy a historické památky ČR hojně 

navštěvované zahraničními turisty 
• zná důležité symboly našeho státu a ví, jak se 

používají 
• rozlišuje projevy vlastenectví a nacionalismu 

 
 
 

• dokáže objasnit pojmy městský a obecní úřad, 
starosta, primátor, obecní zastupitelstvo a městská 
rada, odbory městského úřadu – zná jejich funkce a  
orientuje se v činnostech odborů 

• uvede významná místa naší země  
• vyjmenuje památná místa a významné osobnosti 

svého bydliště 
• dokáže vyprávět o dominantách současného Hradce 

Králové 
• má přehled o národnostních menšinách žijících u nás 
• respektuje odlišnosti jednotlivých národů 
• definuje pojem rasismus, uvědomuje si nebezpečnost 

rasové nesnášenlivosti 

  
leden – březen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
duben – červen 
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Předmět : 
Občanská výchova 

Ročník: 7. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Život mezi lidmi 
Patříme k lidem 
Vliv rodiny 
Ve škole 
Vrstevníci 
Komunikace 
Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk a kultura 
Umění a krása kolem 
Víra  a náboženství 
Slušnost pro každý den 
Kam za kulturou 
 

 
 

 
 
• Posuzuje, vyhodnocuje a respektuje pravidla soužití 

mezi vrstevníky a ve společnosti a tím přispívá 
k utváření kvalitních mezilidských vztahů 

• Vysvětlí role členů určité skupiny 
• Uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na 

kvalitu sociálního klimatu 
• Uplatňuje vhodné způsoby 

komunikace v různých životních situacích, , případné 
neshody či konflikty s jinými lidmi řeší nenásilným 
způsobem. 

• Zdůvodní nepřiajtelnost 
vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje 

• Uplatňuje obrannou komunikaci 
proti manipulaci a agresi 

• Respektuje sebe i druhé, rozvíjí 
aktivní naslouchání 

• Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjadřuje 
svůj postoj k působení reklamy na veřejné mínění a 
chování lidí  
 

• Jmenuje různé podoby kultury a uvádí příklady 
• Přiřazuje znaky nejznámějším náboženstvím 
• Zhodnotí nabídku kulturních institucí ve svém regionu 

a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 
• Rozlišuje, které projevy chování člověka lze považovat 

za společensky vhodné a které ne 

 
 
 
OSV, VDO,MV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MuV, OSV 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV 

 
Září, říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad, 
prosinec 
 
 
 
 
 
 
Leden 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
Přírodní a kulturní bohatství 

Krásy naší Země 
Ochrana přírodního a kulturního 
 
Přírodní a kulturní bohatství 

Krásy naší Země 
Ochrana přírodního a kulturního 
 
Bohatství 
Zachraňme Zemi 

 
 
 
 
 
 
Majetek v našem životě 
Naše potřeby 
Majetek a vlastnict 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řízení společnosti 
Stát 
Cesta k demokracii 
Volby 

 
• Seznámí se s přírodními a kulturními památkami 
 
 
 
• Seznámí se s přírodními a kulturními památkami 
 
• Dokáže vyjmenovat základní architektonické styly a 

jejich znaky 
• Uvede některé způsoby a postupy ochrany památek a 

přírody 
• Zná organizace, zabývající se ochranou životního 

prostředí 
 
• Funkce peněz 
• Posoudí vztah mezi uspokojováním potřeb člověka a 

hodnotou zdraví 
• Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede 

jejich příklady 
• Dodržuje zásady hospodárnosti, popíše vlastní 

způsoby zacházení penězi a se svým i svěřeným 
majetkem 

• Vyhodnotí současnou ekonomickou zatíženost rodiny 
a posoudí možná opatření,včetně správného zacházení 
a hospodaření s penězi rodiny 

• Vysvětlí nevhodné působení reklamy na zdravý 
životní styl 

 
• Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 

příkladech porovná jejich znaky 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV, MV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDO, VMEGS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Únor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Březen, duben 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Začlenění do veřejného života 

 
 
 
 
Svět kolem nás 
Spolupráce mezi zeměmi Evropy 
Tolerance k úrodnostním menšinám 
Ochrana obyvatel za mimořádných 
událostí 
 
 
 
 
 
 
 
Lidská práva 
Lidská práva v dokumentech 
Rovnost a nerovnost 
Svoboda 
Morálka a mravnost 
Všeobecná deklarace práv 

 
• Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu 

pro každodenní život občanů 
• Vyloží smysl voleb do zastupitelstev a uvede příklady, 

jak mohou výsledky voleb ovlivňovat běžný život 
občanů 

 
• Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život 

občanů 
• Umí vysvětlit, proč je spolupráce mezi zeměmi 

Evropy důležitá 
• Vyhledá základní informace a zajímavosti o členských 

státech EU 
• Dokáže se vcítit do situace diskriminovaného člověka 
• Zamyslí se nad vlastním vnímáním ostatních 
• Přistupuje k ostatním lidem bez jakýchkoli předsudků 
• Porozumí základním pojmům 
 
• Objasní potřebu tolerance ve společnosti, zaujímá 

tolerantní postoje k menšinám 
•  Respektuje kulturní zvláštnosti a odlišné zájmy, 

názory, způsoby chování a myšlení lidí 
• Posoudí význam ochrany lidských práv a svobod 
• Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a 

extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní 
postoj proti všem druhům lidské nesnášenlivosti 

• 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 
 

 
VMEGS, VDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MuV, OSV, VDO, VMEGS 

 
Duben, květen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Květen, červen 
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Předmět : 
Občanská výchova 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
OSOBNOST 
 
PSYCHICKÉ PROCESY A 
STAVY 
 
ČLOVĚK JAKO JEDINEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČLOVĚK V SOCIÁLNÍCH 
VZTAZÍCH 
 
HOSPODŘENÍ  
Majetek, vlastnictví 
• Formy vlastnictví 
• Hmotné a duševní vlastnictví 
• Ochrana hmotného a duševního  

 
• Co jsem,co chci ,co mohu 

 
• Poznávání ,všímavost, paměť,city 

 
 

• Objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení 
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi  i kvalitu života 

• Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů a překonávání 
překážek 

• Rozpoznává projevy záporných charakterových 
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a 
koriguje své chování a jednání 

• Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a 
volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat 
osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 

 
 
• Asertivní chování, pasivní,agresivní 
 
 
• rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně 

duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany 
• objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního 

vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání 
• sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní  

 
 
 
 
 
 
VMS 
 
 
 
 
 
 
MV 

 
září 
 
 
 
 
  

 
  

říjen  
 
 
 
listopad 
  
 
 
 
 
 
 
prosinec 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
vlastnictví 

• Hospodaření s penězi, majetkem 
a různými formami vlastnictví 

• Rizika v hospodaření s penězi  
• Hospodaření – rozpočet 

domácností, úspory, investice, 
úvěry splátkový prodej, leasing, 
rozpočet státu, typy rozpočtu a 
jejich odlišnosti 

• Banky a jejich služby – aktivní a 
pasivní služby, úročení, pojištění, 
produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání 
prostředků 

 
Peníze  
• Funkce a podoby peněz 
• Formy placení  
• Rozpočet rodiny 
• Rozpočet státu 
• Význam daní  
 
Výroba, obchod, služby 
• Výroba, obchod, služby- jejich 

funkce a návaznost 
• Principy tržního hospodářství – 

nabídka, poptávka, trh 
• Podstata fungování trhu 
Nejčastější právní normy 
       podnikání 
 

 
příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 
v hospodaření domácností, objasní principy 
vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu 
domácností 

• dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní 
vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i 
svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření 
s penězi 

 
• 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  

• na příkladech ukáže vhodné využití různých  
nástrojů hotovostního a  bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a platební karty, 
vysvětlí jejich omezení 

• na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží 
podstatu fungování trhu, objasní vlvi nabídky a 
poptávky na tvorbu ceny a jjejí změny, na příkladu 
ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, 
popíše vliv inflace na hodnotu peněz  

• rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu 
a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje 

• uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání 
s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu 

•  uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané 

• rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, 
uvede příklady jejich součinnosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VMS, EV, MV, OSV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
leden  
 
 
 
 
 
Únor 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

• Opakování 
 
VOLBA  POVOLÁNÍ  
Akční plánování  
• Co je to plánování 
• Důležitost a význam osobního 

plánování – osobní cíle, průběžné 
hodnocení 

• Typy akčních plánů + přínosy 
• Hlavní kroky plánování(třídění 

myšlenek, určení klíčových úkolů, 
stanovení postupných cílů) a 
schopnost kontrolovat dosahování 
cílů po jednotlivých krocích 

• První malé plány a jejich 
zhodnocení 

• Plán akcí ( schůzka se zástupci 
SŠ, DOD,..) 

• Konkretizace osobních profesně-
vzdělávacích cílů=akční plán 

• Co dál? 
 

 
• na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží 

podstatu fungování trhu 
 

• postupně si navykne po etapách plánovat důležité 
životní kroky a přehodnocovat dosažené cíle 

• naučí se stanovovat si realistické cíle a hledat účinné 
strategie k dosahování cílů a odstraňování překážek 

•  uvědomuje si podstatný podíl vlastní odpovědnosti 
při rozhodování o volbě budoucího profesního 
zaměření a o výběru vhodného povolání 

• využívá poznatků z oblasti sebepoznávání, 
rozhodování a plánování vlastní budoucnosti a 
koriguje svůj náhled na vlastní potenciál i na možnosti 
svého budoucího profesního uplatnění  
 

• získá přehled o nabídkách vzdělávání, profesní 
přípravy a zaměstnání 

• pozná místní možnosti a příležitosti, které se v dané 
chvíli nabízejí 

•  naučí se zamýšlet nad různými cestami k dosažení 
zvoleného cíle 

• pochopí souvislost mezi požadavky na výkon 
vybraného povolání, svými reálnými osobními 
předpoklady a konkrétním možnostmi výběru 
vhodného povolání 

• hodnotí své osobní šance na trhu práce v souladu 
s reálnými požadavky vybraného povolání 
v konfrontaci s vlastními osobnostními předpoklady 

• orientuje se na trhu práce 
•  orientuje se v mapách povolání, schématech, 

tabulkách, grafech, čerpá z nich významné informace  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Březen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Duben 
 
 
 
 
 
 
 
Květen 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• firem, statistiky a prognózy, 
tabulky, grafy 

• Tiskopisy, dotazníky 
k zaměstnanosti 

• Inzeráty 
• Životopis 
• Individuální rozhovory se žáky o 

jejich profesní orientaci 
• Exkurze na ÚP Příbram – IPS 
• Vyhledávání informací na 

internetu 
• Exkurze v některých firmách 

v regionu 
 
 
 
 
PRÁVNÍ MINIMUM  
 

 
a ty využívá pro svoji profesní volbu 

• chápe nutnost spojovat rozhodování s vyhledáváním 
potřebných informací a se znalostí vhodných 
příležitostí a svých osobních předpokladů 

• učí se vyhledávat, třídit a správně využívat potřebné 
informace 

• využívá informace z různých informačních zdrojů a 
zpětnou vazbu od ostatních lidí 

• využívá při svém rozhodování maximální množství 
dostupných informací a rozlišuje efektivní a 
neefektivní způsoby dosahování stanovených cílů 
samostatně vyhledává potřebné informace, poučeně 
s nimi pracuje a relevantní informace o vybraném 
povolání využívá pro svoji profesní volbu 

• orientuje se v množství informací získaných z různých 
zdrojů a od různých subjektů, odlišuje podstatné 
informace od nepodstatných 

• vyplňuje frekventované tiskopisy, formuláře a osobní 
dotazníky, správně vyplní přihlášku na vybranou 
školu 

• sepíše jazykově, stylisticky a graficky vhodně 
upravený úřední dopis budoucímu zaměstnavateli 

• stručně a věcně odpoví na inzerát nabízející uplatnění 
v určitém povolání a sestaví vlastní dostatečně 
atraktivní inzerát 

• -          v úředním styku kultivovaně vystupuje, 
projevuje žádoucí sociální dovednosti a dbá na 
vhodnou úpravu svého zevnějšku 

 
• Projevuje základní znalosti 

 

  
 
 
 
 
červen 
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Předmět : 
Občanská výchova 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO  
Právní základy státu 
• Znaky státu 
• Typy a formy státu 
• Státní občanství ČR 
• Ústava ČR 
• Složky státní moci, jejich orgány 

a instituce 
• Obrana státu 
 
Státní správa a samospráva  
• Orgány a instituce státní správy 

a samosprávy, jejich úkoly  
 
 
Principy demokracie  
• Znaky demokratického způsobu 

rozhodování a řízení státu 
• Politický pluralismus, sociální 

dialog a jejich význam 
• Význam a formy voleb 

do zastupitelstev 
 
Lidská práva 
• Základní lidská práva, práva 

dítěte, jejich ochrana 
• Úprava lidských práv a práv dětí 

 
 
• rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 

příkladech porovná jejich znaky 
• rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek 

státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na 
správě obcí, krajů a státu 

 
 
 
• rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní 

moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady 
institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, 
krajů a státu  

 
• objasní výhody demokratického řízení státu pro 

každodenní život občanů 
• politický pluralismus, sociální dialog a jejich význam 
• význam a formy voleb do zastupitelstev 
 
 
 
 
• přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva 

a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam 
ochrany lidských práv a svobod 
 

 
 

 
 
 
 
VMS 
 
MkV 
 
 
 
 
EV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MkV, VDO, OSV 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

v dokumentech 
• Poškozování lidských práv, 

šikana, diskriminace 
 
Právní řád české republiky  
• Význam a funkce právního řádu, 

orgány právní ochrany občanů, 
soustava soudů 

• Právní norma, předpis, 
publikování právních předpisů 

 
 
 
Protiprávní jednání  
• Druhy a postihy protiprávního 

jednání,  včetně korupce, trestní 
postižitelnost 

• Porušování předpisů v silničním 
provozu, porušování práv 
k duševnímu vlastnictví 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRÁVNÍ OCHRANA, VLASTNICTVÍ 
Právo v každodenním životě 
• Význam právních vztahů 

 
 
 
 
 
• přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva 

a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam 
ochrany lidských práv a svobod 

• rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany 
občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při 
postihování trestných činů 

• rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a 
trestný čin, uvede jejich příklady  

 
• přiměřeně uplatňuje svá práva, včetně práv 

spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování 
obrany státu 

• dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, 
a uvědomuje si rizika jejich porušování 

• rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany 
občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při 
postihování trestných činů 

• rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a 
trestný čin, uvede jejich příklady 

• diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního 
jednnání 
 

• objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - 
vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

• provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VDO 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

• Důležité právní vztahy a závazky 
z nich vyplývající 

• Základní práva spotřebitele 
• Styk s úřady 
 
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, 
GLOBÁLNÍ SVĚT 
Evropská integrace 
• Podstata, význam, výhody 
• Evropská unie a ČR 
 
Mezinárodní spolupráce  
• Ekonomická, politická 

a bezpečnostní spolupráce mezi 
státy, její výhody 

• Významné mezinárodní 
organizace (Rada Evropy, NATO, 
OSN aj.) 

 
Globalizace 
• Projevy, klady a zápory 
• Významné globální problémy, 

způsoby jejich řešení 
 

 
důsledky, uvede příklady některých smluv 

• upravujících občanskoprávní vztahy - osobní 
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci 

• dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, 
a uvědomuje si rizika jejich porušování 

 
 
• popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život 

občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i 
možných způsobů jejich uplatňování  

 
• uvede některé významné mezinárodní organizace 

a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich 
význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce 
mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti 
v zahraničních misích 

 
 
 
• uvede příklady některých projevů globalizace, 

porovná jejich klady a zápory 
• uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří 

na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i 
možné důsledky pro život lidstva 

• objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, 
uvede příklady možných projevů a způsobů řešení 
problémů na lokální úrovni - v obci,  regionu 

• uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme 
vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli 
ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při 
řešení krizí nevojenského charakteru 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VMS 
 
 
 
 
 
 
MV 
 
 
 
 
VMS 
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5.6 Člověk a příroda 
 
5.6.1 Fyzika 
 
Fyzika 
 
 
1. Cíle předmětu 
 
Výuka směřuje k získání uceleného přehledu o základních fyzikálních zákonech, porovnáváním a zobecňováním nových poznatků a vlastních 
zkušeností a následně jejich využitím v běžném životě. 
 
 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
   
Vyučovací předmět fyzika umožňuje žákům hlouběji porozumět procesům probíhajícím v přírodě, podporuje hledání a poznávání fyzikálních faktů a 
jejich vzájemných souvislostí, vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy. Rozvíjí 
dovednosti žáků v oblasti  experimentování, vyváření a ověřování hypotéz. 
Vyučovací předmět fyzika seznamuje žáky na základě pozorování, měření, experimentování a projektového vyučování s nejdůležitějšími pojmy, 
veličinami a zákonitostmi potřebnými k porozumění jevů a procesů vyskytujících se v přírodě, v běžném životě i v technické praxi. Významně 
přispívají k rozvoji rozumových schopností žáků, učí žáky přesnému vyjadřování, rozvíjí jejich specifické zájmy a uvádí je do možností a perspektiv 
moderních technologií. 
 
Vyučovací předmět Fyzika je realizován v 6. – 9. ročníku v rozsahu 2 hodin / týden. Je zpravidla vyučován v odborné učebně fyziky nebo 
v kmenových třídách. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

• frontální výuka  s demonstračními pomůckami 
• skupinová práce  (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury) 
• samostatné pozorování 
• krátkodobé projekty  

 
Vyučovací předmět fyzika je vázán ve vstupech s matematikou, ve výstupech s chemií a zeměpisem. 
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Průřezová témata - Fyzika 6. - 9. ročník         
                                                                               
Osobnostní a sociální výchova 
 
Rozvoj osobnosti 
 

Rozvoj schopností poznávání  Fyzikální pokusy a pozorování, řešení laboratorních úloh, případně frontálních prací, práce ve skupinách 
Sebepoznání a sebepojetí Samostatné řešení a vlastní osobní přístup k zadané činnosti ,tvořivý a osobnostní přístup k projektům, 

dodržování zásad bezpečnosti a hygieny 
Seberegulace a sebeorganizace umět se při činnostech ovládat, spolupracovat se spolužákem, zvládat vlastní chování, podřídit se tomu, kdo 

má větší znalosti a schopnosti.   
Psychohygiena Střídání různých forem práce a aktivní zapojování se do těchto činností. 
Kreativita Samostatný přístup a řešení zadaných úloh,volba vhodné metody,  postupu 

 
Sociální rozvoj 
 

Poznávání lidí Vzájemná spolupráce, společný projekt. 
Mezilidské vztahy Vzájemná pomoc při společném řešení problémových situací, spolupráce se spolužákem  
Komunikace Seznámení ostatních s  vlastními poznatky, závěry, referáty 
Kooperace a kompetice Práce dvojic a skupin při laboratorní práci tvorba a práce ve skupinách, spolupráce ve dvojici, náhodné 

vazby 
 
Morální rozvoj 
 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

Při experimentech ověřovat vytvořené hypotézy, zdůvodňovat vyvozené závěry a uvádět je do širších 
souvislostí s praktickým využitím. Získává dovednosti pro řešení konfliktů, učí se kompromisu. 

Hodnoty , postoje praktická etika: Učí se hodnotit pomoc a spolupráci,  uvědomuje si různost názorů a přístup k řešení problémů různým 
způsobem, pečovat o učební pomůcky, neničit je ani ostatní zařízení učebny. 

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 

Evropa a svět nás zajímá Historie – vynálezy, fyzikální zákony, výzkumy 
Objevujeme Evropu a svět Objevitelé a vynálezci, meteorologie, doprava 
Jsme Evropané Výroba a potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj  
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 Multikulturní výchova   
 
Výchova dotýkající se mezilidských vztahů je uplatňována při výuce fyziky stejně jako v ostatních předmětech  především dobrou vnitřní atmosférou 
ve výuce, pochopením problému žáka učitelem  a opačně vhodným chováním žáků k učiteli. V kvalitně probíhající hodině by měla být dobrá, klidná 
atmosféra a vzájemná důvěra.Učitel musí svým přístupem usměrnit chování žáků úspěšných vzhledem k žákům s problémy učení.   
 
 
Enviromentální výchova 
 

Ekosystémy Vlastnosti látek, kapaliny, plyny, zdroje energie, atmosféra 
Základní podmínky života Koloběh vody, atmosféra, gravitační síla, akustické a optické jevy 
Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

Druhy energie a její přeměna - využití,šetření, obnovitelné zdroje,  ekologické katastrofy, rozvoj dopravy, 
žáci se učí komunikovat o problémech životního prostředí a racionálně vyjadřují svá stanoviska 

Vztah člověka k prostředí Tříděný odpad, hluk, světlo, energie 
 
 
Mediální výchova 
 

Tematické okruhy receptivních činností: • Sledování nejnovějších objevů ve všech oblastech vědy 
• Získání nových informací z tisku různých encyklopedií, internetu  a 

technických časopisů 
• Vývoj telekomunikační technologie 

 
 

Tematické okruhy produktivních činností: 
 

• Zpracování získaných informací a seznámení ostatních formou 
referátů, projektů 

 
 
 
 
 
 
 
 



 261

3.  Výchovné a vzdělávací strategie 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. 
 
 
Kompetence k učení 

• samostatně nebo ve skupině poznávat přírodní zákonitosti, pozorovat fyzikální objekty, procesy i jejich vlastnosti  
• zpracovávat výsledky svých měření a pozorování, vyhodnocovat a dále je využívat pro své učení 
• samostatně vyhledávat a zpracovávat potřebné informace 
• osvojit si obecně užívané termíny, symboly a znaky všech zahrnutých oborů  
• využívat získané poznatky k dalšímu učení 

 
Kompetence k řešení problémů  

• na modelových příkladech naučit obecný postup řešení  
• hledat, navrhovat  a používat další metody, informace nebo pomůcky, které pomohou vyřešit daný problém 
• zobecňovat a aplikovat poznatky v běžném životě 
• ze získaných informací, výsledků vyvodit závěry, správně je zaznamenat 
• kontrolovat dosažené výsledky a  případná chybná řešení odstranit 

 
Kompetence komunikativní 

• porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce 
• umět zformulovat jednoduché myšlenky anglicky 
• komunikovat na odpovídající úrovni 
• rozumět promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce  
• využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu 

 
Kompetence sociální a personální 

• účinně spolupracovat ve skupině , dodržovat dohodnutá pravidla chování 
• vzájemná pomoc při práci v týmu  
• naučit se objektivně hodnotit nejen svoji práci, ale i práci druhých nebo práci v kolektivu 
• podílet se na vytváření pracovní atmosféry v týmu 
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Kompetence občanské 
• poznat možnosti fyziky – rozvoj i zneužití 
• uvědomit si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu 
• základní ekologické souvislosti  a environmentální problémy 
• odpovědnost za své zdraví a za zachování životní prostředí a jejich ochrana, dodržování pravidel zdravého životního stylu 

 
Kompetence pracovní 

• efektivně organizovat svou práci 
• dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními  
• dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce 
• v rámci možností školy využívání moderních technologií, postupů, pomůcek a techniky 
• seznámení s různými pracovními profesemi pomocí exkurzí, filmů a besed 
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4.Vzdělávací obsah předmětu Fyzika 
 

Předmět : 
Fyzika 

Ročník: 6. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
LÁTKA A T ĚLESO 
Stavba látek 
• látka a těleso 
• skupenství 
 
Silové působení 
• vzájemné působení 
• síla 
• gravitační síla 
• gravitační pole 
 
Částicová stavba látek 
• atom a molekula 
• prvek a sloučenina 
• Brownův pohyb a difůze 
• látky krystalické a amorfní 
 
Elektrické vlastnosti těles 
• atom 
• elektrování 
• el. náboj 
• iont 
• el. síla, el. pole 

 
 
rozliší na příkladech těleso a látku, určí, rozpozná o jaké 
skupenství se jedná, dokáže popsat a porovnat vlastnosti 
látek 
 
na příkladech popíše, že působení těles je vždy vzájemné, 
chápe pojem síla, posoudí, co síla způsobila - změna tvaru, 
pohyb, pozná a popíše účinky gravitační síly, objasní 
pojem gravitační pole 
 
 
rozliší částice látky, dokáže určit prvek a sloučeninu, 
vysvětlí pojem Brownův pohyb a difůze - uvede příklady, 
na základě těchto znalostí osvětlí některé vlastnosti 
pevných , kapalných a plynných látek, vysvětlí, proč 
některé pevné látky vytváří krystaly, zná jednoduchý 
způsob, jak takový krystal vytvořit 
 
popíše složení atomu, vymodeluje částici, určí druhy el. 
náboje protonu, elektronu a neutronu, umí zelektrizovat 
těleso a vysvětlí co je podstatou zelektrování, rozliší 
pojem neutrální atom a iont, chápe pojem el. Síla a el. 
Pole, kladný a záporný iont, popíše el. pole pomocí siločar 
 

 
• ústní zkoušení 
      ( min. 1x ) 
• testy 
• laboratorní práce 
• praktické ukázky 
• referáty 
• práce ve skupinách 
• exkurze 
• planetárium 
 

 
září - listopad 
září - říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
říjen 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Magnetické vlastnosti látek 
• druhy magnetů 
• části magnetu 
• mag. síla a mag. Pole 
• mag. pole Země 
• kompas 
 
 
 
 
FYZIKÁLNÍ VELI ČINY 
• délka 
 
 
 
 
 
 
• objem 

 
 
 
 

• hmotnost 
 
 
 
 

• hustota 
 

 
rozliší magnet přírodní a umělý, dočasný a trvalý, popíše 
části magnetu a jak na sebe magnety působí, chápe pojem 
mag. síla a mag. pole, pomocí jednoduchých pokusů určí, 
které látky magnet přitahuje, pomocí železných pilin 
znázorní magnetické pole, na základě pokusů o 
magnetizaci látky dokáže rozlišit magneticky měkkou a 
tvrdou ocel, ověří existenci mag. pole Země, rozliší 
severní a jižní zeměpisný a magnetický pól Země, objasní 
princip kompasu 
 
 
vysvětlí pojem fyzikální veličina, uvede příklady, zná 
značku, jednotku, měřidlo, dovede jednotky mezi sebou 
porovnávat a převádět, dokáže pomocí měřidel určit délku 
různých předmětů, určí aritmetický průměr z naměřených 
hodnot, dokáže stanovit nejmenší dílek měřidla a odchylku 
měření 
 
zná značku, jednotku a měřidlo, osvojil si převody 
jednotek krychlových i ve vztahu k jednotkám litrovým, 
umí změřit objem pevného i kapalného tělesa pomocí 
odměrného válce 
 
uvede hlavní jednotku a značku veličiny, dokáže hmotnost 
vyjadřovat v různých jednotkách, zjistí hmotnost tělesa 
pomocí rovnoramenných vah a údaje zapíše i s určením 
odchylky 
 
vysvětlí pojem hustota, zná značku, jednotku i měřidlo, 
dokáže se orientovat v matematicko-fyzikálních tabulkách  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LP1 - určení objemu 
pevného tělesa 
 
 
 
LP2 - určení hmotnosti 
pevného tělesa 
 
 
 
LP3 - určení hustoty 
pevného tělesa 

 
listopad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prosinec - květen 
prosinec 
 
 
 
 
 
 
leden 
 
 
 
 
únor - březen 
 
 
 
 
Březen - duben 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
• čas 

 
 
 

• teplota 
 
 
 
 
 
 
 
OPAKOVÁNÍ 
 

 
a hustotu v nich vyhledat, k výpočtům používá vzorec i 
jeho úpravy, experimentálně určí hustotu látky i o jakou 
látku se jedná na základě zjištění hmotnosti a objemu a 
následného výpočtu  
 
uvede značku, jednotku a měřidlo, snaží se odhadovat 
časové úseky, umí převádět jednotky času a vyjadřovat čas 
pomocí zlomku či desetinného čísla, umí změřit čas 
 
pomocí jednoduchých pokusů a následně i na konkrétních 
příkladech vysvětlí změnu objemu a délky tělesa při 
změně teploty, zná značku, jednotku a měřidlo, dokáže jej 
používat, umí osvětlit na jakém principu funguje teploměr, 
uvede některé typy teploměru, vysvětlí co je to termograf, 
umí s pomocí vytvořit graf závislosti teplota na čase a 
orientovat se v něm 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LP4 - měření teploty  - 
sestrojení grafu 
 

 
 
 
 
 
 
květen 
 
 
 
květen - červen 
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Předmět : 
Fyzika 

Ročník: 7. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
KLID A POHYB TĚLESA 
• pohyb x klid tělesa 
• rovnoměrný pohyb 
• dráha, rychlost a čas 
• nerovnoměrný pohyb 
• průměrná rychlost 
• grafické znázornění pohybu 
 
 
 
 
SÍLA 
Síla a její měření 
 
 
 
 
 
Skládání a rozkládání sil 
• síly působí ve stejném směru 
• síly působí v opačném směru 
• síly působí různoběžně 
 
 
 

 
 
vyvodí pojem klid a pohyb jako polohu tělesa vůči jinému 
tělesu, dokáže pojmy objasnit na příkladech z běžného 
života, rozliší různé druhy pohybu, zná rozdíl mezi 
trajektorií a dráhou, k zjištění dráhy a času využívá 
poznatků z 6. ročníku, vysvětlí pojem rychlost, zná a 
používá jednotky a značky pro dráhu, rychlost a čas, za 
pomocí vzorců umí tyto veličiny vypočítat, dokáže 
sestrojit graf závislosti dráhy na čase a orientovat se v 
něm, dokáže se orientovat v jízdních řádech 
 
 
vyvodí pojem síla, dokáže sílu znázornit graficky, zná 
značku, jednotku a měřidlo, ví na jakém principu funguje 
siloměr, zná rozdíl mezi gravitační silou a hmotností, 
pracuje s veličinou g - gravitační konstanta ( gravitační 
zrychlení ), zná a uvede na příkladech účinky síly 
 
 
dokáže skládat síly působící na těleso ve stejném nebo 
opačném směru - graficky i výpočtem, pomocí 
rovnoběžníku sil určí výslednici různoběžných sil, užívá 
pojem výslednice, dokáže uvést příklady z praxe, vyvodí 
podmínky pro rovnováhu sil  
 
 

 
• ústní zkoušení 
      ( min. 1x ) 
• testy 
• laboratorní práce 
• praktické ukázky 
• referáty 
• práce ve skupinách 
• exkurze 
 

 
září - říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
 
 
listopad 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Pohybové účinky síly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deformační účinky síly, tření 
 
 
 
 
 
 
KAPALINY 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLYNY 
 
 
 

 
objasní podstatu Newtonových pohybových zákonů, 
znalosti použije k objasnění běžných situací, objasní 
funkci páky, používá základní pojmy, rozliší různé druhy 
pák, vyjmenuje různé použití páky v běžném životě, při 
výpočtu uplatňuje podmínku rovnováhy, objasní použití 
kladky, pozná kladku volnou, pevnou a kladkostroj, 
dokáže využít stávajících znalostí pro výpočet rovnováhy 
na kladce, experimentálně určí těžiště, charakterizuje 
těžiště, jako působiště gravitační síly,tíhy a jeho závislost 
na rozložení látky v tělese 
 
charakterizuje tlak jako působení síly s cílem změnit tvar 
tělesa, zná značku, jednotku a vzorec, který dokáže 
používat pro výpočet, na praktických příkladech uvede jak 
zvětšit nebo zmenšit tlak, pomocí jednoduchých pokusů 
odvodí na čem závisí tření, uvede využití v praxi, kde je 
účelné jej zvyšovat nebo snižovat 
 
objasní podstatu Pascalova zákona a jeho využití v 
hydraulických zařízeních, charakterizuje hydrostatický 
tlak a vysvětlí jeho příčiny, odvodí na čem závisí, uvede 
na příkladech kde se s hydrostatickým tlakem musí 
počítat, objasní vznik vztlakové síly, dokáže vysvětlit 
Archimédův zákon, vyvodí podmínky pro plování, 
vznášení a potápění těle v kapalině, ví co je sourodé a 
nesourodé těleso 
 
charakterizuje atmosférický tlak - jeho příčiny, popíše 
Torriccelliho pokus a na jeho základě vysvětlí princip 
rtuťového tlakoměru a aneroidu, uvede jak se mění  

  
prosinec - leden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
únor - březen 
 
 
 
 
 
 
březen - duben 
 
 
 
 
 
 
 
 
květen - červen 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
  

atmosférický tlak s nadmořskou výškou- určí tzv. 
normální tlak, aplikuje platnost Archimédova zákona na 
plyny a vysvětlí na příkladech,dokáže vysvětlit pojem 
přetlak a podtlak a jejich užití 
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Předmět : 
Fyzika 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
PRÁCE, VÝKON, ENERGIE 
• mech. práce, výkon 
• mech. práce na jednoduchých 

strojích 
• pohybová energie 
• polohová energie 
• přeměna energie 
 
VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO 
• vnitřní energie 
• změna vnitřní energie 
• projevy vnitřní energie 
• teplo 
• měrná tepelná kapacita 
• šíření tepla 
 
ZMĚNY SKUPENSTVÍ 
• tání a tuhnutí 
• vypařování a kapalnění 
• var 
• sublimace a desublimace 
 
 
MOTORY 
 

 
 
v jednoduchých příkladech určí, zda se koná práce, zná 
značku , jednotku a vzorec pro práci, výkon a energii, 
dokáže používat vztahy pro výpočet, dokáže vysvětlit 
význam použití  jednoduchých strojů, objasní souvislost 
mezi energií polohovou a pohybovou a konáním práce, na 
příkladech uvede přeměny energie a jejich využití 
 
 
charakterizuje vnitřní energii tělesa jako celkovou energii 
částic, spojuje změny vnitřní energie s konáním práce a 
tepelnou výměnou, vyhledá v tabulkách měrnou tepelnou 
kapacitu látek a vysvětlí co tato veličina udává, používá 
vzorec pro výpočet tepla, dokáže aplikovat vědomosti o 
šíření tepla a tepelné výměně 
 
 
 
rozpozná základní skupenské změny ve svém okolí a 
přírodě, orientuje se v tabulkách při vyhledávání veličin, 
vymezí podmínky, při kterých jednotlivé změny nastávají, 
umí určit skupenské teplo tání a tuhnutí, popíše rozdíl 
mezi vypařováním a varem 
 
umí popsat čtyřdobý zážehový motor a jeho činnost, zná 
rozdíly mezi zážehovým a vznětovým motorem 

 
• ústní zkoušení 
      ( min. 1x ) 
• testy 
• laboratorní práce 
• praktické ukázky 
• referáty 
• práce ve skupinách 
• exkurze 
 

 
září  
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
listopad - 
prosinec 
 
 
 
 
 
 
prosinec - leden 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
AKUSTIKA 
Kmitání 
• periodický pohyb 
• matematické kyvadlo 
 
Zvuk 
• zdroje, šíření, prostředí 
• infrazvuk, ultrazvuk 
• odraz zvuku 
• ozvěna, dozvuk 
• tón, jeho vlastnosti 
• rezonance 
 
 
 
 
ELEKTŘINA 
• el. náboj, el. pole 
• elektrování 
• el. Síla 
• vodič, nevodič 
• elektrostatická indukce 
• elektromagnetická polarizace 
 
ZÁKONY EL.PROUDU V 
OBVODECH 
• el obvodu 
• el proud, napětí a odpor 
• Ohmův zákon 

 
dokáže na příkladech určit, kdy se jedná o pohyb 
periodický, zná a dokáže používat základní pojmy pro 
periodický pohyb, vysvětlí podstatu matematického 
kyvadla 
 
 
popíše zdroje zvuku, prostředí, kterým se zvuk šíří, zná 
rychlost šíření zvuku ve vzduchu, rozliší infrazvuk a 
ultrazvuk a určí hranici slyšitelnosti pro člověka, vysvětlí 
jak vznikne ozvěna a co je to dozvuk, rozezná harmonické 
tóny a hluk, ví, čím se od sebe jednotlivé tóny liší, na 
příkladech vysvětlí kde je rezonance potřebná a kde ne, je 
seznámen s hodnotami prahu slyšení a prahu bolesti, 
popíše proč je nebezpečné dlouho pobývat v hlučném 
prostředí 
 
 
zná značku a jednotku el. náboje, používá pojem 
elementární náboj, na základě znalostí o vlastnostech el. 
náboje  rozhodne, zda se dvě tělesa budou el. přitahovat 
nebo odpuzovat, vysvětlí pojem elektrostatická indukce a 
elektromagnetická polarizace, pomocí pokusů rozliší vodič 
a nevodič, umí zelektrovat těleso a vysvětlí podstatu 
elektrování 
 
 
umí sestavit jednoduchý obvod, ví, které podmínky musí 
být splněny, aby obvod fungoval, charakterizuje el. Proud 
jako usměrněný pohyb volných částic ( specifikuje pro 
kovy, kapaliny a plyny ), umí změřit proud a napětí  

  
únor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
březen 
 
 
 
 
 
 
 
 
duben 
 
 
květen 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

• sériové a paralelní zapojení 
• el. práce a výkon 

 
v obvodu, dokáže popsat zdroje napětí, definuje el. odpor 
a jeho závislost na délce, průřezu, materiálu a teplotě, 
vysloví Ohmův zákon a dokáže jej použít při výpočtu I, U, 
R, zná rozdíly mezi sériovým a paralelním zapojením, na 
příkladech uvede kde je vhodné je použít a proč, používá 
zákonitostí při zapojení spotřebičů vedle sebe a za sebou 
při výpočtech, využije poznatku, že se vodič průchodem 
el. proudu zahřívá, k vysvětlení funkce pojistky (popřípadě 
žárovky), při řešení konkrétních příkladů použije vztahy 
pro el. práci a el. výkon 

 

 
květen - červen 
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Předmět : 
Fyzika 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
ZÁKONY EL.PROUDU V 
OBVODECH 
• vedení proudu v kapalinách 

a plynech 
 
 
POLOVODIČE 
• vlastní vodivost 
• nevlastní vodivost 
• polovodiče N,P 
• dioda 
• užití v praxi 
 
 
 
 
 
ELEKTROMAGNETISMUS 
• magnety 
• cívka 
• elektrostatická indukce 
• elektromagnetická polarizace 
• měřící přístroje 
• dynamo, alternátor 
• el. motor 

 
 
 
na příkladech uvede využití vedení proudu v kapalinách a 
plynech 
 
 
 
charakterizuje el. proud v polovodičích ( jako usměrněný 
pohyb volných elektronů a děr ), zná rozdíl mezi vlastní a 
nevlastní vodivostí polovodiče, na základě těchto znalostí 
opíše vznik polovodiče typu N a P, popíše vznik diody, 
správně zapojí diodu v propustném čí závěrném směru, 
popíše užití diody jako usměrňovače ( popřípadě i 
prakticky ověří ), vyjmenuje některé druhy polovodičů a 
zná jejich užití a na jakém principu pracují  ( fotorezistor, 
termistor ) 
 
 
ověří, že kolem cívky kromě elektrického pole je i 
magnetické pole a znázorní průběh siločar, ví jakým 
způsobem zesílí magnetické účinky cívky, zná Ampérovo 
pravidlo pravé ruky a umí ho použít na příkladech, 
vysvětlí princip ampérmetru a voltmetru, objasní vznik 
indukovaného napětí, zná princip dynama a alternátoru i 
jejich využití, podle obrázku popíše elektromotor 
 

 
 

• ústní zkoušení 
      ( min. 1x ) 
• testy 
• laboratorní práce 
• praktické ukázky 
• referáty 
• práce ve skupinách 
• exkurze 
• planetárium 
 

 
 
září  
 
 
 
 
 
říjen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
STŘÍDAVÝ PROUD 
• základní pojmy ( frekvence, 

perioda, časový průběh ) 
• transformátor 
• rozvod el. Energie 
 
 
 
 
OPTIKA 
Přímočaré šíření světla 
• světelné zdroje 
• světelné prosředí 
• světelný paprsek 
• stín 
• měsíční fáze 
• zatmění Slunce a Měsíce 
 
Odraz a lom světla 
• odraz světla 
• zrcadla ( rovinná, kulová ) 
• lom světla 
• čočky ( spojky, rozptylky ) 
• oko 
• fotoaparát, lupa 
• mikroskop, dalekohled 
 
 
 

 
 
popíše princip vzniku střídavého proudu, rozliší 
stejnosměrný proud od střídavého na základě časového 
průběhu, určí periodu střídavého proudu z jeho kmitočtu a 
naopak, popíše transformátor, jeho použití v praxi, 
používá s porozuměním transformační poměr, vysvětlí 
rozvodnou síť, seznámí se se základními pravidly rozvodu 
elektřiny v domě 
 
 
popíše podstatu světla, světelné prostředí i světelné zdroje 
(charakterizuje zdroj světla jako těleso, které vysílá světlo 
), na konkrétních příkladech rozliší různá optická 
prostředí, osvětlí přímočaré šíření světla v praxi, objasní 
vznik stínu za tělesem, zatmění Slunce a Měsíce, zná 
hodnotu rychlosti světla ve vakuu 
 
 
 
vysvětlí zákon odrazu světla, aplikuje tento zákon při 
zobrazení předmětu pomocí rovinného, dutého či 
vypuklého zrcadla, objasní pojmy - ohnisko, ohnisková 
vzdálenost, poloměr křivosti ( kulová zrcadla ), pomocí 
základních paprsků dokáže zkonstruovat obraz daného 
předmětu a popsat jeho vlastnosti, vysvětlí, kdy dochází k 
lomu světla, popíše a znázorní lom světla na rozhraní 
různých optických prostředí, rozliší spojku a rozptylku, 
zná základní pojmy, pomocí základních paprsků dokáže 
zkonstruovat obraz daného předmětu a popsat jeho 
vlastnosti, popíše oko z fyzikálního hlediska, vysvětlí  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
prosinec - leden 
 
 
 
 
 
 
 
 
leden – únor 
 
 
 
 
 
 
 
 
březen - duben 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
VESMÍR 
planety, hvězdy, galaxie 
 

 
základní optické vady oka a jejich nápravu (krátkozrakost, 
dalekozrakost), seznámí se s podstatou některých 
optických přístrojů 
 
 
seznámí se se sluneční soustavou, objasní pohyb planet 
kolem Slunce, odliší hvězdu od planety, pokusí se 
orientovat podle měsíční oblohy 
 
 

  
 
 
 
 
 
květen - červen 
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5.6.2 Chemie 
 
Chemie 
 
 
1. Cíle předmětu 
 
Výuka v tomto předmětu směřuje k rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat 
hypotézy a vyvozovat z nich závěry. Učí žáky zkoumat změny probíhající v přírodě, chemické děje, souvislosti mezi nimi.Učí žáky hledat odpovědi, 
vysvětlovat pozorované jevy, využívat získané znalosti pro řešení praktických problémů, získávat a upevňovat dovedností pracovat podle pravidel 
bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami. 
 

 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Vyučovací předmět Chemie je realizován v 8. – 9. ročníku v rozsahu 2 hodin / týden. Je vyučován v odborné učebně . Formy a metody práce se užívají 
podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

• frontální výuka  s demonstračními pomůckami 
• skupinová práce  (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury) 
• samostatné pozorování 
• krátkodobé projekty  

 
Rozdělení žáků do skupin je omezeno vybavením školy pomůckami. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce. 
 
 
Předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda a úzce souvisí v následujících tématech s ostatními obory této oblasti: 

• zeměpis-surovinové zdroje chem. průmyslu 
• přírodopis-význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví 
• fyzika-vlastnosti látek 
• matematika-chem. výpočty 
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Osobnostní a sociální výchova 
 
Osobnostní rozvoj 
 

Rozvoj schopností poznávání  Chemický pokus a pozorování je základní metodou k získávání dovedností a základních poznatků na 
principu aplikace a tvořivého myšlení 

Sebepoznání a sebepojetí Využití nabízených možností v systému hodnocení, dodržování zásad bezpečnosti a hygieny 
 
Sociální rozvoj 
 

Komunikace Chemické zápisy (vzorce, značky, rovnice) chápat jako prostředek k vysvětlení chemických jevů 
Kooperace a kompetice Práce dvojic a skupin při laboratorní práci je modelem týmové práce ve vědeckém výzkumu 

Morální rozvoj 
 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

Při chemických pokusech ověřovat vytvořené hypotézy, zdůvodňovat vyvozené závěry a uvádět je do širších 
souvislostí s praktickým využitím 

Hodnoty , postoje praktická etika: Šetrné využívání energie, vody, chemických látek, pomůcek a zařízení 
 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 

Evropa a svět nás zajímá Chemickou výrobu je třeba chápat v širších souvislostech evropských i celosvětových (těžba surovin, dovoz, 
vývoz, přeprava, obecně platné principy, vynálezy) 
8. r. - Výroba kyselin (sírová, dusičná, chlorovodíková), amoniaku, páleného vápna, skla 
9. r. - Výroba železa, oceli, stavebních pojiv, keramiky, porcelánu, chloru, vodíku, hydroxidu sodného, 
acetylenu, lihu, octa, cukru, plastů, zpracování ropy, uhlí, zemního plynu, jaderného paliva 

Objevujeme Evropu a svět Tradiční české výrobky, kterým se dostalo evropského a světového uznání, jsou určitou formou reprezentace 
státu. 
8. r. - Výroba skla 
9. r. - Výroba porcelánu, piva 

Jsme Evropané Sjednocené normy v rámci Evropy a světa umožňují spolupráci ve výrobě a výzkumu 
V dějinách Evropy zaujímají významné místo čeští vědci – chemici Brauner, Heyrovský, Wichterle 

 
 



 277

Environmentální výchova 
 

Ekosystémy Chemický výzkum, těžbu surovin a chemickou výrobu je třeba chápat jako součást složitého systému, jehož 
funkčnost může být narušena neodborným a nezodpovědným přístupem 
Předmět chemie poskytuje žákům co nejvíce příležitostí k pochopení toho, že bez základních znalostí o 
chemických látkách a jejich reakcí se člověk neobejde v žádné oblasti své činnosti vzhledem k nezbytnosti 
ochrany životního prostředí a vlastního zdraví 
8. r. - Podmínky rozvoje chemického průmyslu, střediska chemického průmyslu 
9. r. - Paliva- ekologická těžba, přeprava a spalování 
         Jaderná energie – bezpečnost provozu jaderných elektráren, ukládání radioaktivního odpadu 
         Člověk proti sobě – drogy, doping, kouření 
         Chemie pro člověka – nebezpečí neuváženého užívání léčiv, používání pesticidů a hnojiv 
         Výživou ke zdraví – složení potravy, ekologické potraviny 
         Otravné látky – zneužití  chemických poznatků k válečným účelům 
         Detergenty – rozdíl mezi mýdlem a saponáty  

Základní podmínky života Základními podmínkami života jsou čisté ovzduší a voda, nezničená příroda 
8. r. - Voda – zdroje pitné vody, úprava odpadních vod 
          Vzduch – zdroje nečistot 
9. r. - Sluneční záření jako základ života na Zemi – fotosyntéza 
          Základní složky potravy – sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny 

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

Chemické poznatky musí sloužit člověku a jejich využívání musí respektovat zásady ochrany životního 
prostředí 
8. r. - Oxidy – kyselé deště,  skleníkový efekt, jedovaté zplodiny automobilových motorů (katalyzátory) 
          Voda – čistírna odpadních vod 
          Vzduch – odsiřovací zařízení 
9. r. - Ropa – havárie spojené s těžbou a přepravou 
         Halogenderiváty uhlovodíků – freony (ztenčování ozonové vrstvy) 
         Plasty – problémy spojené s likvidací, nutnost recyklace, třídění odpadů 
         Chemické látky používané v běžném životě - saponáty, čistící prostředky, rozpouštědla, barvy, laky,                      
         desinfekční prostředky – je třeba se řídit symboly a doporučeními výrobce 

Vztah člověka k prostředí Odpad vzniklý při výrobní činnosti je nutné likvidovat ekologicky, případně použít jako meziprodukt při jiné 
výrobě 
8. r. - Čistírna odpadních vod – biologické kaly, bioplyn 
          Odsiřovací zařízení 
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9.r. - Zkujňování železa – železný šrot, pece, konvertory (hnojivo) 
         Výroba cukru, lihu 
 

 
 
Mediální výchova 
 

Tematické okruhy receptivních činností: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
Vzdělání (i v oboru chemie) je prostředkem k objektivnímu zhodnocení 
mediálních informací 
Fungování a vliv médií ve společnosti 
Vyhlášení poplachu, evakuace při haváriích, vojenském napadení (únik 
jedovatých látek, radioaktivního záření) 
9.r. - Vyhlášení chemického poplachu ( v rozhlase slovy „Pozor, 
chemický poplach“) 

 
Tematické okruhy produktivních činností: 
 
 
 
 

Tvorba mediálního sdělení 
Vytvoření textu (např. referát) na určité téma s využitím internetu, 
novin, časopisů, odborné literatury 
Práce v realizačním týmu 
Na určitém projektu se může podílet několik žáků 

 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie 
 
Kompetence k učení 

• poznávat přírodní objekty, procesy, vlastnosti a jevy 
• vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu 
• zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení 
• pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 
• správně zaznamenat a zdokumentovat experiment 
• systematické pozorování chemických vlastností látek, jejich přeměn 
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Kompetence k řešení problémů 
• hledat různé způsoby řešení problému 
• zobecňovat poznatky a aplikovat je v různých oblastech života 
• logické vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů 
• samostatnost, tvořivost a logické myšlení 

 
Kompetence komunikativní 

• přesné a logické vyjadřování či argumentace 
• stručně, přehledně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování 
• k porozumění textu, zvukových a obrazových záznamů 
• dodržování pravidel stanovených v řádu učebny chemie  

 
Kompetence sociální a personální 

• práce v týmech, vzájemná spolupráce 
• hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci  ostatních členů týmu 
• vzájemná pomoc žáků 
• dodržování společně dohodnutých pravidel  

 
Kompetence občanské 

• odpovědnosti za své zdraví a za zachování životního prostředí, odmítavý postoj k návykovým látkám 
• vzájemnou pomoc žáků 
• poskytnout účinnou první pomoc. 
• dodržování stanovených pravidel (manipulace s chemickými látkami,  v učebně chemie) a dodržování stanovených pracovních postupů. 

 
Kompetence pracovní 

• žák získá návyky k bezpečnému a efektivnímu způsobu práce 
• dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
• dodržování a plnění povinností a závazků 
• seznámení žáků s různými profesemi v oblasti chemické výroby 
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4.Vzdělávací obsah předmětu Chemie 
 

Předmět : 
Chemie 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týdně 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
1.  Pozorování, pokus, bezpečnost 

• Chemie jako přírodní 
věda 

• Chemický výzkum, 
výroba 

• Chemická laboratoř, 
pomůcky, sklo 

• Zásady bezpečné 
práce 

• Nebezpečné látky a 
přípravky 

• Vlastnosti látek 
• Přeměny látek 

 
2.  Směsi 
• Směsi stejnorodé (roztoky) a 

různorodé 
• Typy různorodých směsí 

(suspenze, emulze, aerosol, pěna) 
• Roztoky –rozpouštědlo, 

rozpouštěná látka 
• Rozpustnost, rychlost rozpouštění 
• Hmotnostní zlomek a koncentrace 
      složky roztoku 
 

 
Zhodnotí význam chemie pro člověka 
Dokáže vysvětlit, co chemie zkoumá a jaké metody 
používá  
Posoudí vztah mezi chemickým výzkumem a výrobou 
Pojmenuje nejčastěji používané sklo a pomůcky, pracuje 
bezpečně a vybranými látkami 
Uvede příklady nebezpečných běžně dostupných látek, 
seznámí se ze způsobem označení těchto látek (H- a P-
věty, piktogramy a jejich význam) 
Rozlišuje vlastnosti látek pozorováním (barva, lesk, 
zápach, skupenství) a pokusem - teplota tání, varu, 
hustota, rozpustnost, hořlavost, el.a tepelná vodivost 
Rozpozná chemické a fyzikální přeměny látek při 
pokusech i u běžně známých dějů 
 
Rozlišuje směsi a chemické látky 
Rozliší typy různorodých směsí 
Správně používá pojmy koncentrovanější, zředěnější, 
nasycený a nenasycený roztok 
Vypočítá složení roztoků a připraví je v laboratoři i 
v běžném životě 
Vysvětlí vliv teploty, míchání a plošného obsahu na 
rychlost rozpouštěné pevné látky 
Vysvětlí pojem rozpustnost s použitím tabulek 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Oddělování složek ze směsí 
stejnorodých a různorodých 
 
 
3.  Voda a vzduch 
• Voda měkká, tvrdá, minerální, 

slaná, destilovaná 
• Způsoby získávání a výroby pitné 

vody, čistota vody 
• Voda užitková, odpadní 
• Vzduch 
• Kyslík 
• Hoření látek na vzduchu 
• Hašení plamene  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Částicové složení látek, chemická  
     vazba 

• Atom 
• Chemické prvky 
• Molekula, vazba 
• Chemická sloučenina 

 
Vysvětlí princip usazování, filtrace, destilace, krystalizace 
Prakticky provede filtraci a destilaci a uvede příklady 
využití v praxi 
 
 
Rozliší různé druhy vod podle obsahu minerálních látek a 
uvede příklady výskytu a využití 
Uvede způsoby získávání pitné vody,objasní princip 
vodárny 
Uvede a zhodnotí příklady znečišťování vody, objasní 
princip čištění vody v čistírně odpadních vod 
Uvede složení vzduchu, zdroje nečistot,  objasní pojmy 
teplotní inverze, smog 
Uvede způsob získávání složek ze vzduchu destilací 
Vysvětlí význam kyslíku pro člověka a v průmyslové 
výrobě 
Uvede způsob přípravy kyslíku v laboratoři 
Popíše vlastnosti kyslíku 
Vysvětlí pojmy hoření, oxidace, hořlaviny, teplota 
vznícení 
Vysvětlí princip hašení, uvede běžně používané hasící 
prostředky 
Dokáže poskytnout první pomoc při popáleninách 
 
Vysvětlí pojem protonové číslo a užívá jej k označení 
složení a struktury atomu 
Vysvětlí pojmy atomové jádro, protony, neutrony, 
elektronový obal, elektrony 
Používá pojmy atom, molekula, prvek, sloučenina ve 
správných souvislostech 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
5.  Chemické prvky 

• Vodík nejjednodušší prvek 
• Chemické reakce, rovnice 
• Rozdělení prvků, obecné 

vlastnosti 
 

• Kovy, slitiny 
• Nekovy, polokovy 
• Ionty, iontové sloučeniny 
• Typy chemické vazby 
• Periodická soustava prvků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Dvouprvkové sloučeniny  

• Oxidy 
• Sulfidy 
• Halogenidy 

 
Zapíše jednoduché schéma vzniku chemické vazby 
Používá vybrané názvy a značky chemických prvků 
Čte chemické zápisy (vzorce, značky) 
Rozliší chemické zápisy prvků a sloučenin 
 
Uvede způsob přípravy, výroby, vlastnosti a použití 
vodíku 
Vysvětlí pojem chemické reakce, chem.rovnice, reaktanty, 
produkty, chemický rozklad, slučování 
Upraví zápis chemického děje na chemickou rovnici 
 
Rozliší chemický rozklad a slučování, orientuje se 
v periodické soustavě, rozliší kovy, polokovy, nekovy 
Uvede vlastnosti a použití vybraných kovů (alkalické, 
železo, hliník, měď, zinek, stříbro, zlato, hořčík,rtuť) 
Uvede využití významných slitin v praxi 
Uvede vlastnosti a použití významných nekovů (halogeny, 
síra, uhlík, fosfor) 
Objasní pojmy anion, kation, iontová sloučenina, (např. 
NaCl) 
Zapíše schéma vzniku iontů 
Vysvětlí umístění prvků v periodické soustavě, objasní 
periodický zákon 
Vyhledá hodnoty elektronegativity v tabulkách a určí typ 
vazby v jednoduchých sloučeninách 
 
Používá oxidační čísla k psaní a čtení vzorců 
dvouprvkových sloučenin 
Popíše vznik, vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných dvouprvkových sloučenin (SO2, NO, NO2, 
CO, CO2, CaO, Fe2O3, SiO2, Al2O3, ZnS, PbS, NaCl, KCl) 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
7.  Kyseliny a hydroxidy 
• Názvosloví kyslíkatých a 

bezkyslíkatých kyselin 
• Kyselina chlorovodíková 
• Kyselina sírová 
• Kyseliny dusičná 
• Názvosloví hydroxidů 
• Hydroxid sodný, draselný 
• Hydroxid vápenatý 
• Hydroxid amonný, amoniak 
• Kyselost a zásaditost vodných 
      roztoků, indikátory 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Neutralizace, vznik solí 
 
 
 
 

 
Dokáže vysvětlit princip srážecích reakcí (např.při vzniku 
halogenidů stříbra)  
Vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní 
prostředí a navrhne opatření, jak jim lze předcházet 
 
Dokáže vysvětlit způsob ředění kyselin 
Vyjmenuje zásady první pomoci při zasažení pokožky 
roztokem silné kyseliny nebo hydroxidu 
Zapíše vzorce, popíše vlastnosti a použití uvedených 
hydroxidů a kyselin 
Zapíše chemickými rovnicemi způsob výroby 
kys.chlorovodíkové a sírové zapíše ,disociaci uvedených 
kyselin a hydroxidů 
Vysvětlí pojem vodíkový kation a hydroxidový anion 
Dokáže rozlišit vybrané kyselinotvorné a zásadotvorné 
oxidy (SO2, CO2, CaO, Na2O) a zapíše jejich reakci 
s vodou 
Rozliší pojmy amoniak a čpavková voda 
Zapíše rovnicí vznik amoniaku, vznik a rozklad hydroxidu  
amonného 
Vysvětlí pojem indikátor a uvede příklady (fenolftalein, 
lakmus) 
Změří pH roztoků používaných v běžném životě pomocí 
univerzálního indikátorového papírku 
 
Sleduje průběh neutralizace vybraných hydroxidů a 
kyselin a zapíše chemickou rovnicí, objasní obecný 
princip neutralizace 
Uvede příklady využití neutralizace v běžném životě 
Vysvětlí pojem neutralizační roztoky 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapíše chemickými rovnicemi příklady vzniku solí 
odvozených od H2SO4, H2CO3, HCl, HNO3 -neutralizací, 
reakcí kovů s kyselinou, kovu s nekovem, 
kyselinotvorného oxidu s hydroxidem, zásadotvorného 
oxidu s kyselinou, reakcí oxidu kovu s kyselinou, 
srážením. 
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Předmět : 
Chemie 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týdně 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
1. Soli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Průběh chemických reakcí 
• Látkové množství, molární 

hmotnost 
• Výpočty hmotnosti látek z rovnic 
• Zákon zachování hmotnosti 
• Vlivy na rychlost chemických 

reakcí 
 
 
 

 
Zapíše vzorce a názvy dusičnanů, síranů, uhličitanů, 
fosforečnanů, hydrogenuhličitanu sodného, vápenatého, 
modré skalice, sádrovce, krystalové sody 
Popíše vlastnosti a použití prakticky významných solí – 
sylvín, salmiak, halit, ledky, lapis, modrá skalice, 
sádrovec, soda užívací, krystalová, vápenec, fosforečnan 
vápenatý 
Uvede příklady využití solí (křemičitanů) při výrobě 
keramiky a stavebních pojiv (sádra, cement, malta) 
Objasní podstatu přechodné tvrdosti vody a krasových 
jevů 
Zapíše rovnici reakce výroby páleného, hašeného vápna, 
tvrdnutí vápenné malty, odstranění „kotelního kamene“ 
pomocí kys.chlorovodíkové 
 
Používá jednotku látkového množství – mol při čtení 
chemických rovnic 
Vypočítá molární hmotnost sloučeniny z molárních 
hmotností chemických prvků 
Při výpočtech používá chemické tabulky 
Řeší jednoduché výpočtové úlohy z chemických rovnic 
pomocí matematického vztahu, úvahou a z poměru 
látkových množství 
Dokáže vyjádřit objem plynu z jeho hmotnosti                           
(1 mol = 22,4 dm2) 
Uvede faktory ovlivňující průběh chemické reakce (druh 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
3.  Redoxní reakce 
• Oxidace, redukce 
• Redoxní vlastnosti kovů 
• Získávání kovů z rud 
• Výroba železa, oceli 
• Elektrolýza 
• Chemické reakce jako zdroj 

elektřiny 
• Koroze 
• Redoxní vlastnosti halogenů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Zdroje energie 
• Teplo a chemické reakce 
• Paliva 

 

 
látky, koncentrace, teplota, velikost povrchu pevných 
reaktantů, katalyzátory) 
Aplikuje zákon zachování hmotnosti 
 
Rozezná redoxní reakce mezi ostatními a určí v zápisu 
jednoduchých chemických rovnic oxidaci a redukci 
pomocí oxidačních čísel 
Používá zkrácenou řadu reaktivity kovů k zápisu 
jednoduchých chemických reakcí rovnicemi, porovná 
prakticky reaktivitu 
některých kovů  
Vysvětlí princip výroby kovů z rud pomocí redukčního 
činidla, uvede významné rudy 
Popíše výrobu železa ve vysoké  peci a výrobu oceli v peci 
a konvertoru, zapíše jednoduché rovnice reakcí 
Zapíše chemicky děje probíhající na elektrodách při 
elektrolýze roztoku (CuCl2, ZnBr2) a taveniny (NaCl, 
KCl) 
Uvede způsoby využití v průmyslu, vysvětlí princip 
galvnického pokovování ,elektrolýzy 
Porovná princip galvanického článku a elektrolýzy 
Uvede faktory ovlivňující korozi kovů a způsoby ochrany 
Z periodické soustavy dokáže posoudit oxidační vlastnosti 
halogenů 
Dokáže vysvětlit a uvést příklady redukčních a oxidačních 
činidel (vodík, uhlík, kyslík, chlor) 
 
Vysvětlí pojmy exotermická a endotermická reakce, uvede 
příklady z běžného života a průmyslu 
Vyjmenuje příklady fosilních a vyráběných paliv, porovná  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• Uhlí 
• Ropa, zemní plyn 
• Vyčerpatelné a nevyčerpatelné 

zdroje energie 
• Netradiční zdroje energie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Organické sloučeniny, uhlovodíky 
• Charakteristika organických 

sloučenin 
• Alkany 
• Elkeny 
• Alkiny 
• Areny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
jejich výhřevnost s použitím grafu 
Vysvětlí využití uhlí jako paliva a suroviny, uvede využití 
produktů v běžném životě a průmyslu 
Uvede základní frakce destilace ropy a jejich využití 
Zhodnotí spalování přírodních a vyráběných paliv 
z hlediska péče o životní prostředí 
Popíše zásady bezpečného používání svítiplynu, zemního 
plynu a propan-butanové směsi vzhledem ke složení 
těchto paliv  
Uvede zdroje energie tepelné, elektrické, k pohonu 
motorových vozidel (vyčerpatelné, nevyčerpatelné) 
Posoudí možnosti využití bionafty, bioplynu, ethanolu, 
geotermální energie, jádra atomu jako zdrojů energie 
 
Objasní vlastnosti uhlíku v organických sloučeninách -       
-  čtyřvaznost, typy řetězců, typy vazeb, typy vzorců 
Vysvětlí princip názvosloví uhlovodíků 
Charakterizuje alkany, dokáže určit jejich modely, zapsat 
vzorce, u methanu, ethanu, propanu a butanu uvede výskyt 
a použití 
Charakterizuje alkeny, určí modely, zapíše jednoduché 
vzorce různými typy, u ethylenu, propylenu uvede význam 
Charakterizuje alkiny, určí modely, zapíše vzorce a u 
acetylenu uvede přípravu, vlastnosti a použití v praxi  
Chemickou rovnicí zapíše spalování methanu, ethanu a 
propanu (butanu) 
Charakterizuje areny, vysvětlí pojem benzenové jádro, 
uvede význam a vlastnosti benzenu a naftalenu 
Vysvětlí podstatu krakování petroleje vzhledem ke 
zvýšené spotřebě benzinu 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Deriváty uhlovodíků 
• Halogenderiváty 
• Alkoholy 
• Karbonylové sloučeniny 
• Esterifikace 
• Plasty 
• Syntetická vlákna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zamyslí se nad vlivem automobilizmu na životní prostředí 
(testování výfukových plynů) 
Chemickou rovnicí zapíše přeměnu CO a NO ve 
výfukových plynech automobilů pomocí katalyzátoru 
Prakticky ověří složení parafinu jako produktu destilace 
ropy 
 
Dokáže aplikovat obecný princip názvosloví 
halogenderivátů při psaní a čtení vzorců (chlorethan, 
tetrachlormethan, vinylchlorid, tetrafluorethylen) 
Aplikuje uhlovodíkový zbytek methyl, ethyl, vinyl 
Uvede význam uvedených halogenderivátů 
Vysvětlí pojem freony vzhledem k životnímu prostředí 
Charakterizuje alkoholy, zapíše vzorce a uvede vlastnosti 
a použití methanolu, ethanolu, glycerolu 
Rovnicí zapíše vznik ethanolu z cukru a jeho hoření 
Chápe nebezpečí požívání alkoholických nápojů 
Uvede vzorec a význam formaldehydu, acetaldehydu a 
acetonu 
Charakterizuje karboxylové kyseliny, zapíše vzorce 
kys.mravenčí, octové, jejich disociaci, neutralizaci, reakce 
s kovy a oxidy kovů 
Pojmenuje soli uvedených karboxylových kyselin 
Prakticky ověří složení konzumního octa 
Zapíše esterifikaci kyseliny octové a mravenčí 
s ethanolem (methanolem) a porovná s neutralizací 
Uvede kyseliny vázané v tucích a z aminokyselin 
vázaných v bílkovinách zapíše vzorec kyseliny 
aminooctové 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Významné látky v organismech 
• Sacharidy 
• Tuky 
• Mýdlo 
• Bílkoviny 
• Biokatalyzátory 
• Vitamíny, hormony, 

metabolismus 
 
 
 
 
 
 
8.  Chemie slouží a ohrožuje 
• Léčiva 
• Pesticidy 
• Detergenty 
• Drogy, doping, tabák, kofein, 

otravné bojové látky 
• Výživa, složky potravy 
• Životní prostředí a chemie, 

recyklace 
• Mimořádné události 

 

 
Chemickými rovnicemi zapíše vznik polyethylenu, 
polyvinylchloridu 
Dokáže vysvětlit pojem polymerace, makromolekula, 
zkratky PE, PVC, PS 
Uvede vlastnosti a význam plastů a syntetických vláken (i 
vhledem k životnímu prostředí) 
 
Zapíše vznik glukosy při fotosyntéze chemickou rovnicí 
Uvede zdroje, význam a vlastnosti glukosy, sacharosy, 
škrobu, glykogenu, celulosy 
Uvede zdroje, vlastnosti tuků, slovně vyjádří jejich vznik 
Vyjmenuje příklady zdrojů bílkovin, slovně vyjádří jejich 
složení 
Objasní obecné zásady při správné skladbě potravy, uvede 
princip metabolismu jednotlivých složek 
Slovně popíše výrobu a složení sodného mýdla a uvede 
výhody a nevýhody používání mýdel a saponátů 
Uvede význam biokatalyzátorů pro rostlinný a živočišný 
organismus a pro průmyslovou výrobu 
Prakticky provede důkaz tuků a karboxylových kyselin 
v přírodním materiálu (ovoce, zelenina) 
 
Dokáže využít poznatky o chemii a výrobcích s ohledem 
na své zdraví a ochranu životního prostředí 
Aplikuje školní poznatky v praktickém životě 
Hodnotí složení potravy z hlediska uznávaných zásad 
zdravé výživy 
Uvede nebezpečí spojené s konzumací drog a jiných 
návykových látek 
Zvolí nejefektivnější jednání v modelových příkladech 
havárie s únikem nebezpečných látek 
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5.6.3 Přírodopis 
 
Přírodopis 
 
 
1. Cíle předmětu 
 
Vzdělávání v předmětu přírodopis: 
 

• směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny 
• poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům 
• umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se 
• podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 
• učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě 
• vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích 
• seznamuje žáka se stavbou živých organismů 

 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Vyučovací předmět Přírodopis je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), který žákovi umožňuje 
poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich 
aplikací v praktickém životě, rozvíjení dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich 
závěry a ty ústně i písemně interpretovat. Učí žáky rozlišovat příčiny přírodních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a 
to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů. 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis 
 

Přírodopis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku. Vyučuje se v 6. - 8. třídě dvě hodiny / týden, v  9. třídě 
1 hodina / týden.  Vyučovací předmět Přírodopis se vyučuje v poloodborné učebně přírodopisu i v kmenových třídách. K preferovaným organizačním 
formám výuky přírodopisu patří přírodovědné vycházky, exkurze a praktická cvičení ve škole (laboratorní práce) i v terénu. Ve vyučovacím předmětu 
Přírodopis je naplňována část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Předmět svým charakterem (a vzdělávacím obsahem) velmi 
často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů (Fyzika, Chemie, Zeměpis, Člověk a svět práce aj.) a do povinně vyučovaného tématu „Ochrana 
člověka za mimořádných situací". Výuku některých témat je proto vhodné realizovat formou krátkodobých mezipředmětových projektů. 
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Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 
• frontální výuka s demonstračními pomůckami 
• skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury) 
• přírodovědné vycházky s pozorováním 
• krátkodobé projekty  
• exkurze 

 Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 
 
Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: 
chemie: ochrana životního prostředí – chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, herbicidy, pesticidy, insekticidy 
fyzika: fotosyntéza, světelná energie, sluch, zrak 
zeměpis: rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, CHKO, Národní parky 
 
Předmětem prolínají průřezová témata: 
 

• aplikace odpovědného jednání, zodpovědnost za své zdraví, angažovaný přístup k prostření  
• evoluce lidského chování, zvířecí a lidské komunikace, seberegulující jednání  
• porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí, zachování biologické 

rovnováhy 
• komunikace a kooperace, kritické čtení  
• evropská a globální dimenze v základech ekologie 
• vzájemné respektování  
• Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie  
 
Kompetence k učení 
Učitel vede žáky: 

• k vyhledávání, třídění a propojování informací 
• ke správnému používání odborné terminologie 
• k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací 
• k nalézání souvislostí 
• k hledání a přinášení přírodnin 
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Kompetence k řešení problémů 
• učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů 
• učitel zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta 
• pozorování a vyvozování závěrů 

 
Kompetence komunikativní 

• práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi 
• učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 
• učitel umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, 

přijmout kritiku 
 
Kompetence sociální a personální 

• využívání skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 
• učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

 
Kompetence občanské 

• učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
• učitel vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých 

 
Kompetence pracovní 

• učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými preparáty a s živými přírodninami 
• učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 293

4.Vzdělávací obsah předmětu Přírodopis 
 

Předmět : 
Přírodopis 

Ročník: 6. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy 
života a jeho význam 
Buňka - stavba, funkce 
jednobuněčné a mnohobuněčné 
organizmy 
Význam a zásady třídění 
organizmů - systém a jeho funkce 

 
 
 
Vznik a stavba Země 
Vývoj zemské kůry a organizmů na 
Zemi 
 
Viry a bakterie 
 
 
 
Houby bez plodnic - základní 
charakteristika, pozitivní a negativní 
vliv na člověka a živé organizmy 
Houby s plodnicemi - stavba, výskyt, 
význam, zásady sběru, konzumace a 
první pomoc při otravě houbami 
Lišejníky – stavba, symbióza, 
výskyt a význam 

 
• rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje 

se v daném přehledu vývoje organizmů 
• popíše základní rozdíly mezi buňkou rostli, živočichů a 

bakterií a objasní funkci základních organel 
• rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů 

(orgánových soustav) rostlin a živočichů 
• třídí organizmy a zařadí vybrané organizmy do říší a 

nižších taxonomických jednotek  
 
 

• objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání 
života 

 
 

• uvede na příkladech z běžného života význam virů a 
bakterií v přírodě i pro člověka 

 
 

• rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby 
s plodnicemi a porovná je podle charakteristických 
znaků 

• vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam 
v ekosystémech a místo v potravních řetězcích 

• objasní funkci dvou organizmů ve stélce lišejníku 

 
- ústní zkoušení 
- testy 
- práce s mikroskopem 
- video 
- práce ve skupinách 
- projektová práce 
- praktické práce v terénu 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Fyziologie rostlin – princip 
fotosyntézy, dýchání  
 
Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla 
Vývoj, vývin a systém živočichů – 
významní zástupci skupin – prvoci, 
žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, 
kroužkovci, členovci, ostnokožci 
Rozšíření, význam a ochrana 
živočichů – hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy, 
péče o domácí živočichy, chov 
zvířat, společenstva 
Projevy chování živočichů 
 
Vzájemné vztahy mezi organizmy, 
mezi organizmy a prostředím 
Přirozené a umělé ekosystémy 
 
 
 
Pozorování lupou a mikroskopem 
Používání zjednodušených klíčů a 
atlasů 
Ukázky odchytu některých živočichů 
– hmyzu, prvoků 
Významní biologové a jejich objevy 
 

 

 
• vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických 

procesů a jejich využití při pěstování rostlin  
 
• porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 

živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 
• rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, 

určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin 

• odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní 
jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

• zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy 

 
 
• uvede příklady výskytu organizmů v určitém prostředí 

a vztahy mezi nimi 
• vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců 

v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam 
 
• aplikuje praktické metody poznávání přírody 
• dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování 

při poznávání živé přírody 
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Předmět : 
Přírodopis 

Ročník: 7. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Stavba a funkce pletiv, orgánů, 
orgánových soustav rostlin a 
živočichů 
Vznik a vývoj strunatců a vyšších 
rostlin 
Systém vyšších rostlin (vývojově) 
Systém strunatců  
 
Anatomie a morfologie rostlin – 
stavba a význam rostlinných orgánů 
Fyziologie rostlin – princip 
fotosyntézy, dýchání, růstu, 
rozmnožování 
Systém rostlin – řasy, mechorosty, 
kapraďorosty, nahosemenné a 
krytosemenné rostliny – vývoj, 
význam, využití 
Význam rostlin a jejich ochrana 
 
 
Savba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla 
Vývoj, vývin a systém živočichů – 
významní zástupci skupin – strunatci 
– pláštěnci, bezlebeční, paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci 
 

 
• rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů 

(orgánových soustav) rostlin a živočichů 
• třídí organizmy a zařadí vybrané organizmy do říší a 

nižších taxonomických jednotek  
• orientuje se v daném přehledu vývoje organizmů 
 
 
 
• odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného 

těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům 
• porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a 

uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů 
• vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických 

procesů a jejich využití při pěstování rostlin 
• rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje 

jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 
• odvodí na základě pozorování přírody závislost a 

přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 
 
• porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 

živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 
• rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, 

určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin 

• odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní 
jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

 
- ústní zkoušení 
- testy 
- práce s mikroskopem 
- video 
- práce ve skupinách 
- projektová práce 
- praktické práce v terénu 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Rozšíření, význam a ochrana 
živočichů – hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy, 
péče o domácí živočichy, chov zvířat, 
společenstva 
Projevy chování živočichů 
 
Vzájemné vztahy mezi organizmy, 
mezi organizmy a prostředím 
 
Přirozené a umělé ekosystémy 
Ochrana přírody a životního prostředí 
– globální problémy 
 
Pozorování lupou a mikroskopem 
Používání zjednodušených klíčů a 
atlasů 
Založení herbáře 
Významní biologové a jejich objevy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, 

uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy 

 
 
 
 
• uvede příklady výskytu organizmů v určitém prostředí 

a vztahy mezi nimi 
 
• uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 

životní prostředí a příklady narušení rovnováhy 
ekosystému 

 
• aplikuje praktické metody poznávání přírody 
• dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování 

při poznávání živé přírody 
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Předmět : 
Přírodopis 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Stavba a funkce tkání, orgánů, 
orgánových soustav člověka, savců 
Systém živočichů – savců 
Dědičnost a proměnlivost organizmů 
– podstata dědičnosti, přenos 
dědičných informací, gen, křížení 

 
 
Stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla 
Vývoj, vývin a systém živočichů – 
významní zástupci skupiny – savci 
Rozšíření, význam a ochrana 
živočichů – hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy, 
péče o domácí živočichy, chov zvířat, 
společenstva 
Projevy chování živočichů 
 
 
Anatomie a fyziologie  
Orgány 
Orgánové soustavy– opěrná, ohybová  
oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, 
rozmnožovací, nervová 
Hygiena duševní činnosti, nemoci, 
úrazy a prevence 

 
 
• rozpozná, porovná a objasní funkci základních typů 

tkání, orgánů, orgánových soustav 
• třídí organizmy a zařadí vybrané organizmy do říší a 

nižších taxonomických jednotek  
• vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 

rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 
 
• porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 

živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 
• rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, 

určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin 

• odvodí na základě pozorování základní projevy 
chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní 
jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

• zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy 

 
• určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 

orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

• objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do 
stáří 

• rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
onemocnění a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

 
- ústní zkoušení 
- testy 
- práce s mikroskopem 
- video 
- práce ve skupinách 
- projektová práce 
- praktické práce v terénu 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Příznaky, příčiny onemocnění 
Prevence a léčba 
Poranění ohrožující život  
První pomoc 
Životní styl 
Pozitivní a negativní dopad na zdraví 
člověka 
 
Vzájemné vztahy mezi organizmy, 
mezi organizmy a prostředím 
Přirozené a umělé ekosystémy 
Ochrana přírody a životního prostředí 
– globální problémy 
 
 
 
 
 
 

 
• aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a 

poškození jiném poškození těla 
 
 
 
 
 
 
• uvede příklady výskytu organizmů v určitém prostředí 

a vztahy mezi nimi 
• uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 

životní prostředí a příklady narušení rovnováhy 
ekosystému 

• aplikuje praktické metody poznávání přírody 
• dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování 

při poznávání živé přírody 
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Předmět : 
Přírodopis 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Země – naše planeta 
Geologické vědy 
Vesmír, vznik Země 
Stavba Země 
 
Nerosty 
Vznik minerálů 
Vnější stavba krystalů 
Vnitřní stavba krystalů 
Fyzikální vlastnosti minerálů 
Chemické vlastnosti minerálů 
Drahé kameny 
 
Horniny  
Složení magmatu, minerální prameny 
Horniny vyvřelé  
(výlevné a hlubinné)  
Nerosty vyvřelých hornin 
 Usazené horniny (úlomkovité, 
organogenní a   chemické) 
Nerosty usazených hornin 
Přeměněné horniny 
 

 
 
Objasní vznik Sluneční soustavy, rozliší sféry Země. 
 
 
 
 
Určí vybrané nerosty, fyzikální a chemické vlastnosti. 
Objasní jejich vznik,  posoudí praktický význam.  
Aplikuje pravidla práce při laboratorních cvičeních. 
Zvládá jednoduché postupy práce při manipulaci 
s přírodními materiály. 
 
 
 
Určuje vybrané druhy hornin a posoudí jejich praktický 
význam. 
Orientuje se v geologicky významných lokalitách a 
regionu. 
Rozlišuje závažnost ekologických problémů a poznává 
jejich vzájemnou propojenost. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ústní zkoušení 
- testy 
- práce s mikroskopem 
- video 
- práce ve skupinách 
- projektová práce 
- praktické práce v terénu 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Geologické děje – vnitřní  
 
 
Geologické děje - vnější 
Sopečná činnost  
Zemětřesení  
Vznik hor 
Litosférické desky 
Pohyb kontinentů 
Vznik rudných žil 
Nerosty rudných žil 
Eroze a nerosty erozí vzniklé 
 
 

 
Rozliší vnitřní geologické děje, jejich příčiny a důsledky. 
Vysvětlí základy deskové tektoniky. 
  
Rozliší vnější geologické děje, jejich příčiny a důsledky. 
Uvede význam půdotvorných činitelů, hlavní druhy a typy 
půd v naší přírodě, její devastaci a rekultivaci.  
Objasní horninový cyklus a oběh vody. 
Objasní význam půdotvorných činitelů, rozliší hlavní typy 
a druhy půd, vysvětlí význam pro přírodu i společnost, 
uvede příklady devastace a rekultivace. 
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5.6.4 Přírodovědný seminář 
 
Přírodovědný seminář 
 
 
1. Cíle předmětu 
 
Vzdělávání ve volitelném  předmětu přírodovědný seminář: 

• rozvíjí zájmem o přírodu a přírodniny 
• hlubší porozumění přírodním faktům 
• učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě 

 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Vyučovací předmět Přírodovědný seminář prohlubuje znalosti získané v předmětech Přírodopis a Chemie. Rozvíjí praktické dovednosti 
zkoumání přírody – pozorování, pokusy, měření, na jejich základě vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty ústně i písemně 
interpretovat. Připravuje žáky na biologickou olympiádu, chemickou olympiádu a jiné přírodovědné soutěže. Učivo může být přizpůsobeno zájmu dané 
skupiny a zaměřit se více k chemii či určování přírodnin.  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení  
 

Přírodovědný seminář je povinně volitelným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 8. - 9. ročníku.  
Hodinová dotace 1 hodina týdně. 
Formy výuky: přírodovědné vycházky, exkurze a praktická cvičení ve škole (laboratorní práce) i v terénu.  

 
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

• frontální výuka s demonstračními pomůckami 
• skupinová práce (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury) 
• přírodovědné vycházky s pozorováním 
• krátkodobé projekty  
• exkurze (návštěva Muzea východních Čech – dle aktuálních expozic) 
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Mezipředmětové vztahy: 
Předmět je vystavěn na základních znalostech z předmětu Přírodopis a Chemie, prolíná se i s předmětem Fyzika (stavba oka, sluch) a Zeměpis 
(ekosystémy, biotopy, CHKO) 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie  
 
Kompetence k učení 
Učitel vede žáky: 

• k vyhledávání, třídění a propojování informací 
• ke správnému používání odborné terminologie 
• k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací 
• k nalézání souvislostí 
• k hledání a přinášení přírodnin 

Kompetence k řešení problémů 
• učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů 
• učitel zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta 
• pozorování a vyvozování závěrů 

 
Kompetence komunikativní 

• práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi 
• učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 
• učitel umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, 

přijmout kritiku 
 
Kompetence sociální a personální 

• využívání skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 
• učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

 
Kompetence občanské 

• učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
• učitel vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých 
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Kompetence pracovní 
• učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými preparáty a s živými přírodninami 
• učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh. 
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4. Vzdělávací obsah Přírodovědného semináře 
 

Předmět : 
Přírodovědný seminář 

Ročník: 8. + 9. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Ekologické mapování vybrané 
lokality 
vycházky do přírody (les, louka) 
 
 
Domácí mazlíčci 
Péče o domácí mazlíčky 
 
 
 
Botanika 
mikroskopování - živé preparáty 
z dostupných přírodnin (sítina, 
mrkev, měřík, rašeliník, spory 
přesličky) 
 
Chemické experimenty 
krystalizace, sublimace, jednoduché 
chemické reakce 
 
 
Soutěže  
příprava na biologickou olympiádu 
příprava na chemickou olympiádu 

 
 
• žák samostatně určuje živočišné a rostlinné druhy 
• používá klíče k určování a jinou literaturu 
• zná nevýznamnější metody mapování výskytu druhů  

 
• žák přinese do školy svého domácího mazlíčka a 

seznámí ostatní jeho chovem, upevní si prezentační a 
komunikační dovednosti 

 
 
• Žák pracuje s mikroskopem 
• připraví mikroskopický preparát 
• připraví řez stonkem 
• zakreslí pozorovaný objekt a popíše jeho stavbu 

 
 
• Žák provádí jednoduché experimenty 
• pracuje samostatně i ve dvojici 
• dodržuje zásady bezpečné práce  

 
• řeší zadané úlohy ve skupinách i samostatně 
• prohlubuje své znalosti z přírodopisu a chemie, 

vyhledává rozšiřující informace v odborné literatuře i  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

možnost zapojit se do 
projektu soutěž o nejlepšího 
mladého chemika 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
soutěž o nejlepšího mladého chemika 
YPEF – lesnická soutěž 
 
Vnit řní stavba těl živočichů 
ryba 
žížala 
hlemýžď 
 
 
 
Biologie člověka 
stavba oka 
zkouška pozornosti 
lateralita párových orgánů 
ploska nohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• na internetu, dokáže posoudit správnost vyhledaných 

informací 
 
• Samostatně vypreparuje některé organizmy nebo 

jejich části 
• zakreslí vnitřní stavbu organizmu, dle literatury určí 

orgány a orgánové soustavy, popíše 
• Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce při 

práci 
 
• žák poznává své vlastní tělo, dokáže provést 

jednoduché experimenty a vyhodnotit je, pracuje ve 
dvojici i samostatně 

 
 
 
 
 

dle dostupných přírodnin 
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5.6.5 Zeměpis 
 
Zeměpis 
 
 
1. Cíle předmětu 
 
Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k : 

• Získávání a rozvíjení orientace v prostředí, osvojení hlavních objektů a jevů, pojmů a metod 
• Získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji a materiály, s geografickými informacemi 
• Respektování přírodních hodnot,lidských výtvorů , k ochraně ŽP 
• Poznávání vlastní země,regionů světa, životního stylu současného člověka 
• Rozvíjení kritického myšlení,logického uvažování 
• Aplikování geografických poznatků v praktickém životě 

 
 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
     
Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6. - 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny / týden . Vyučuje se zpravidla v kmenových 
učebnách. K organizačním formám výuky patří poznávací vycházky, exkurze, do výuky se také vhodně zařazují videofilmy s probíranou tématikou. 
 
Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda , úzce souvisí s ostatními předměty: 
 
Přírodopis  

• rostliny a živočichové na Zemi, CHKO, NP biotopy 
 

Fyzika  
• vesmír, sluneční soustava, … 

 
Chemie 

• ohrožení biosféry, znečištění atmosféry, hydrosféry… 
 
Matematika  

• měřítko mapy, práce s grafy… 
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Informatika 
• internet, zdroje aktuálních informací… 

Dějepis  
• historie a kultura států a národů 

 
 
Metody a formy práce: 
 
Frontální výuka, demonstrační metody, týmová práce , projekty, využití map,obrazového materiálu, odborné literatury, časopisů , grafů, zeměpisné 
vycházky, internet 
 
Předmětem prolínají průřezová témata: 
 
Vdo   - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování, občanská společnost a škola, 
Osv   - osobnostní rozvoj- kreativita, sociální rozvoj- poznávání lidí, mezilidské vztahy,komunikace, kooperace a kompetice, morální rozvoj- řešení    
            problémů a rozhodovací dovednosti 
Ev     - ekosystémy, základní podmínky života, vztah člověka k prostředí 
Mdv   - kritické čtení a vnímání mediálního sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti,práce v realizačním týmu 
Egs    - Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané 
Mkv   - kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ,multikultura, princip sociál, smíru a solidarita 
 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie  
 
Kompetence k učení 
 
Učitel  - vede žáky k vyhledávání, shromažďování , třídění a porovnávání informací, používání odborné terminologie, nacházení souvislostí mezi 
poznatky, k využití  poznatků v praxi i z ostatních předmětů 
Žák  - vybírá a využívá poznatky, propojuje  je, porovnává, formuluje závěry, poznává cíl učení  ,pozitivní vztah k učení 
Kompetence komunikativní 
 
Učitel  - vede žáka k vzájemné komunikaci žák žák , učitel žák, naslouchání a respektování názorů druhých, interpretaci či prezentaci textů  slovní 
nebo písemnou formou, dodržování předem stanovených pravidel 
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Žák  - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, souvisle se vyjadřuje v písemném i ústním projevu,učí se naslouchání druhým , 
vhodně reaguje 
 
Kompetence k řešení problémů  
 
Učitel   - vede žáka k vyhledávání a kombinování informací z různých zdrojů, objevování a řešení závěrů, argumentaci, diskuzi, obhajování svých 
výroků , k odpovědím na otázky 
Žák  - k problému vyhledává vhodné informace, řešení diskutuje, učí se kriticky myslet 
 
Kompetence sociální a personální 
 
Učitel  -  vede žáka k utváření pocitu odpovědnosti za své jednání, týmové práci, ochotě pomoci a o pomoc požádat,  spoluúčasti na tvorbě kritérií pro 
hodnocení svých výsledků k dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů , občanské odpovědnosti  za své jednání i chování 
Žák  - spolupracuje ve skupinách podle pravidel, upevňuje mezilidské vztahy, požádá o pomoc, učí se vzájemně naslouchat 
 
Kompetence občanské  
 
Učitel  - vede žáka k dodržování pravidel slušného chování, pochopení práv a povinností, k ohleduplnosti,k vytváření vlastních představ o zeměpisném 
prostředí 
Žák  - respektuje názory druhých, uvědomuje si práva a povinnosti doma i ve škole,chápe základní problémy, jedná v zájmu trvale udržitelného 
rozvoje 
 
Kompetence pracovní 
 
Učitel  - vede žáka k dodržování pravidel při činnostech, k vyhledávání zdrojů informací, 
Žák  - dodržuje pravidla bezpečného chování ve škole i mimo ni, je veden k efektivní práci 
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4. Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis 
 

Předmět : 
Zeměpis 

Ročník: 6. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Slunce a Vesmír 
Sluneční soustava 
 
 
 
Planeta Země 
Tvar Země a její pohyby 
Práce s glóbem a mapou 
 
 
 
 
 
 
Obecný fyzický zeměpis 
Stavba Země 
Vnitřní a vnější vlivy a jejich 
důsledky na zemský povrch 
Sféry Země 
PŘÍRODNÍ 
Litosféra 
Hydrosféra 
Atmosféra 
Pedosféra 
 

 
Dokáže vyjádřit význam Slunce pro život na Zemi a 
upozornit i na jeho negativní vliv na zdraví člověka. 
Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné 
vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy. 
 
Prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, 
zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů. 
Osvojí si základní principy přenesení tvaru a velikostí 
zemského povrchu do mapy a na glóbus. Dokáže rozlišit 
rozdíl mezi nadmořskou a poměrnou výškou. Pokusí se o 
vytvoření jednoduchého plánu okolí školy a svého 
bydliště. Používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii. 
 
Udělá si představu o vnitřním uspořádání Země a jejich 
rozměrech. Porovnává působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost. Rozlišuje a porovnává složky a prvky 
přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, jmenuje a klasifikuje tvary  zemského povrchu. 
Učí se vnímat a hodnotit děje v atmosféře a jejich 
důsledky na lidstvo, podle zeměpisné šířky a místních 
podmínek dokáže rozlišit podnebné pásy. Vnímá význam 
vody pro vznik života na Zemi a rozlišuje její různé  
 

 
• ústní zkoušení 
• písemné testy 
• slepé mapy 
• exkurze 
• skupinová práce 
• projektová práce 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Biosféra 
SOCIOEKONOMICKÉ 
Obyvatelstvo 
Sídla 
Hospodářství 
Zemědělství 
Průmysl 
Služby 
Doprava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
podoby. Udělá si představu o vzniku půd a rozliší 
rozmístění rostlinstva a živočišstva na Zemi podle 
klimatických podmínek. Udělá si představu o vzniku typů 
krajiny a vlivu činnosti člověka s důrazem na ochranu 
životního prostředí. 
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Předmět : 
Zeměpis 

Ročník: 7. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Amerika 
Poloha, rozloha, členitost pobřeží 
Přírodní poměry 
Obyvatelstvo 
Hospodářské poměry 
Regionální zeměpis 
 

 
 

 
Dokáže využít prostředků pro vyhledávání informací. Určí 
polohu a rozliší jednotlivé části světadílu. Umí porovnat 
polohu a rozlohu s ostatními světadíly. Dokáže zhodnotit 
povrch světadílu a lokalizovat naleziště nerostných 
surovin. Na základě klimatický poměrů na Zemi objasní 
rozmanité rozšíření rostlinstva a živočišstva a hojnost 
vodstva na kontinentě. Dotkne se významu evropských 
států na objevení Ameriky. Udělá si představu o etnický 
základech obyvatelstva a vývoji osídlení kontinentu. Podle 
přírodní poměrů dává do souvislosti rozmístění 
obyvatelstva na kontinentě. Porovná hospodářské poměry 
a životní úroveň jednotlivých částí Ameriky. Dokáže 
vyhledat a zařadit jednotlivé státy do regionů. Rozliší 
postavení jednotlivých států ve světovém měřítku. Upřesní 
přírodní poměry států Severní Ameriky. Vysvětlí principy 
demokracie a administrativního dělení USA. Udělá si 
představu o poloze nejdůležitějších států USA. Dokáže 
vyhledat významná města Severní Ameriky. Odhaduje 
další vývoj v ekonomice států Střední Ameriky. Upozorní 
na zvláštnosti politické orientace některých států tohoto 
regionu. Zhodnotí význam Amazonského pralesa a 
upozorní na nebezpečí vyplývající nekontrolovatelné těžby 
dřeva. Dokáže vyhledat a zařadit státy do jednotlivých 
regionů Jižní Ameriky a lokalizovat významná města. 
Posoudí závislost ekonomiky států Střední a Jižní Ameriky 
na USA. Dokáže prezentovat výsledky svého vyhledávání. 
 

 
• ústní zkoušení 
• písemné testy 
• slepé mapy 
• exkurze 
• skupinová práce 
• projektová práce 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Atlantský oceán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Severní ledový oceán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asie 
Poloha, rozloha, členitost pobřeží 
Přírodní poměry 
Obyvatelstvo 
Hospodářské poměry 
 
 

 
Dokáže využít prostředků pro vyhledávání informací. 
Porovná polohu a rozlohu s ostatními oceány. Určí polohu 
a rozliší jednotlivé části oceánu. Udělá si představu o 
možnostech výkladu objevení Ameriky. Podle polohy na 
Zemi  zhodnotí fyzikální vlastnosti vody. Zjistí a vyhledá 
jak oceánem voda proudí. Posoudí význam oceánu  pro 
rybolov a upozorní na omezení lovu velryb. Zhodnotí  
význam oceánu pro dopravu a těžbu nerostných surovin. 
Vyhledá nejvýznamnější světové přístavy. Předloží 
možnosti tohoto regionu v oblasti turistiky a rekreace. 
Dokáže prezentovat výsledky svého vyhledávání. 
 
Dokáže využít prostředků pro vyhledávání informací. 
Porovná polohu a rozlohu s ostatními oceány. Určí polohu 
a rozlohu s ostatními oceány. Určí polohu a rozliší 
jednotlivé části oceánu. Dokáže rozlišit rozdílnost oblastí 
okolo severního a jižního pólu. Vyhledá historické 
prameny dosažení severního pólu. Podle polohy na Zemi 
zhodnotí fyzikální vlastnosti vody. Zjistí a vyhledá jak 
oceánem voda proudí. Posoudí význam oceánu pro 
rybolov. Zhodnotí význam oceánu  pro dopravu a těžbu 
nerostných surovin. Vyhledá nejvýznamnější světové 
přístavy. Dokáže prezentovat výsledky svého vyhledávání. 
 
Dokáže využít prostředků pro vyhledávání informací. Určí 
polohu a rozliší jednotlivé části světadílu. Umí porovnat 
polohu a rozlohu s ostatními světadíly. Uvědomí si 
výsadní postavení kontinentu v některých geografických 
hlediscích. Dokáže zhodnotit povrch světadílu a 
lokalizovat naleziště nerostných surovin. Na základě  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afrika 
Poloha, rozloha a členitost pobřeží 
Přírodní poměry 
Obyvatelstvo 
Hospodářské poměry 
Regionální zeměpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
klimatických poměrů na Zemi objasní rozmanité rozšíření 
rostlinstva a živočišstva a hojnost vodstva na kontinentě. 
Soustředí se na postavení Asie v otázce zalidnění planety, 
rozložení ras a různorodosti náboženství. Udělá si 
představu o etnických základech obyvatelstva a přínosu 
národů kontinentu pro vývoj lidstva. Upozorní na 
současné postavení islámu v mezinárodních vztazích. 
Podle přírodních poměrů dává do souvislosti rozmístění 
obyvatelstva na kontinentě. Porovná hospodářské poměry 
a životní úroveň jednotlivých částí Asie. Dokáže vysvětlit 
pojem Malí draci. Zvažuje jaké změny nastaly a nastávají 
na kontinentě. Odhaduje, jak se při současných změnách 
v čínské ekonomice, projeví postavení Číny na světovém 
trhu. Upozorní na význam Perského zálivu. 
 
 Na základě znalostí klimatických poměrů na Zemi objasní 
rozmanité rozšíření rostlinstva a živočišstva a hojnost 
vodstva na kontinentě. Udělá si představu o postavení a 
životní úrovni afrického obyvatelstva na základě 
historického vývoje. Podle přírodních poměrů dává do 
souvislosti rozmístění obyvatelstva na kontinentě 
Porovnává a hodnotí zvláštnosti a podobnosti 
hospodářských poměrů a dává do souvislosti s osídlením 
jednotlivých částí Afriky. Zvažuje, jaké změny nastaly a 
nastávají na kontinentě. Odhaduje další vývoj v životě a 
životní úrovni obyvatelstva a postavení Afriky ve světě. 
Dokáže vyhledat a zařadit jednotlivé státy do regionů. 
Dokáže prezentovat výsledky svého vyhledávání. 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Indický oceán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Austrálie 
Poloha, rozloha a členitost pobřeží 
Přírodní poměry 
Obyvatelstvo 
Hospodářské poměry 
Regionální zeměpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Upozorní na důležitost cest za kořením pro objevování 
Indického oceánu. Dokáže využít prostředků pro 
vyhledávání informací. Určí polohu a rozliší jednotlivé 
části oceánu. Porovná polohu a rozlohu s ostatními 
oceány. Podle polohy na Zemi zhodnotí fyzikální 
vlastnosti vody. Rozliší způsoby vzniku ostrovů. Upozorní 
na tektonické poruchy na dně oceánu a možné důsledky 
pohybu litosférických desek. Zhodnotí význam perského 
zálivu pro námořní dopravu v oceánu, celosvětové 
hospodářství a politickou stabilitu. Upozorní na význam 
Suezského průplavu. Předloží možnosti tohoto regionu 
v oblasti turistiky a rekreace. Dokáže prezentovat 
výsledky svého vyhledávání. 
 
Dokáže využít prostředků pro vyhledávání informací. Určí 
polohu a rozliší jednotlivé části světadílu. Umí porovnat 
polohu a rozlohu s ostatními světadíly. Dokáže zhodnotit 
povrch světadílu a lokalizovat naleziště nerostných 
surovin. Na základě znalostí klimatických poměrů na 
Zemi objasní rozmanité rozšíření rostlinstva a živočišstva. 
Udělá si představu o postavení a životní úrovni původního 
obyvatelstva na základě historického vývoje. Využije 
znalosti z dějepisu a předloží fakta o objevení tohoto 
kontinentu a jeho následném osídlení. Podle přírodních 
poměrů dává do souvislosti rozmístění obyvatelstva na 
kontinentě. Porovnává a hodností zvláštnosti a podobnosti 
přírodních a historických podmínek s Afrikou a dává do 
souvislosti s vysokou životní úrovní na kontinentě. 
Dokáže vysvětlit pojem federální stát a symbolickou 
závislost na britské koruně. Dokáže vyhledat jednotlivé 
státy federace a charakterizovat je podle přírodních  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
Austrálie 
Poloha, rozloha a členitost pobřeží 
Přírodní poměry 
Obyvatelstvo 
Hospodářské poměry 
Regionální zeměpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tichý oceán a Oceánie 
 

 
poměrů. Zhodnotí význam Australského svazu z pohledu 
hospodářského, politického a např. z pohledu olympijské 
historie. Dokáže prezentovat výsledky svého vyhledávání. 
 
 
Dokáže využít prostředků pro vyhledávání informací. Určí 
polohu a rozliší jednotlivé části světadílu. Umí porovnat 
polohu a rozlohu s ostatními světadíly. Dokáže zhodnotit 
povrch světadílu a lokalizovat naleziště nerostných 
surovin. Na základě znalostí klimatických poměrů na 
Zemi objasní rozmanité rozšíření rostlinstva a živočišstva. 
Udělá si představu o postavení a životní úrovni původního 
obyvatelstva na základě historického vývoje. Využije 
znalosti z dějepisu a předloží fakta o objevení tohoto 
kontinentu a jeho následném osídlení. Podle přírodních 
poměrů dává do souvislosti rozmístění obyvatelstva na 
kontinentě. Porovnává a hodností zvláštnosti a podobnosti 
přírodních a historických podmínek s Afrikou a dává do 
souvislosti s vysokou životní úrovní na kontinentě. 
Dokáže vysvětlit pojem federální stát a symbolickou 
závislost na britské koruně. Dokáže vyhledat jednotlivé 
státy federace a charakterizovat je podle přírodních 
poměrů. Zhodnotí význam Australského svazu z pohledu 
hospodářského, politického a např. z pohledu olympijské 
historie. Dokáže prezentovat výsledky svého vyhledávání. 
 
Upozorní na důležitost objevných cest pro lokalizaci a 
probádání Tichého oceánu. Dokáže využít prostředků pro 
vyhledávání informací. Určí polohu a rozliší jednotlivé 
části oceánu. Porovná polohu a rozlohu s ostatními 
oceány. Vyhledá důležitá místa na dně oceánu. Podle 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antarktida  
 

 
polohy na Zemi zhodnotí fyzikální vlastnosti vody. Zjistí a 
vyhledá, jak oceánem voda proudí. Rozliší způsoby vzniku 
ostrovů a možné důsledky pohybu litosférických desek. 
Zhodnotí význam oceánu pro námořní dopravu. Upozorní 
na význam Panamského průplavu. Vyhledá jednotlivé 
oblasti Oceánie a zařadí do nich nejznámější ostrovy a 
souostroví. Upozorní na vysokou životní úroveň na 
Novém Zélandu, na odlišnost krásné přírody a její význam 
směrem ke světové literatuře a kinematografii. Předloží 
možnosti tohoto regionu v oblasti turistiky a rekreace. 
Dokáže prezentovat výsledky svého vyhledávání. 
 
Dokáže využít prostředků pro vyhledávání informací. 
Vyhledává historické prameny objevení kontinentu a 
dosažení jižního pólu. Určí polohu a rozliší jednotlivé části 
světadílu. Umí porovnat polohu a rozlohu s ostatními 
světadíly. Dokáže zhodnotit povrch světadílu a lokalizovat 
naleziště nerostných surovin. Na základě znalostí 
klimatických poměrů na Zemi objasní trvalé zalednění a 
poměry na kontinentě s ním související. Upozorní na 
mírové využití Antarktidy. 
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Předmět : 
Zeměpis 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Asie 
Regionální zeměpis 
 
 
 
 
 
 
Evropa 
Poloha, rozloha, členitost pobřeží 
Přírodní poměry 
Obyvatelstvo 
Hospodářské poměry 
Regionální zeměpis 
 

 
 

 
Dokáže vyhledat a zařadit jednotlivé státy do regionů. 
Vyhledá nejvýznamnější města jednotlivých regionů. 
Rozliší postavení jednotlivých států ve světovém měřítku. 
Upozorní na zvláštnosti politické orientace některých států 
tohoto regionu a nebezpečnou situaci na Blízkém 
Východě. Dokáže prezentovat výsledky svého 
vyhledávání. 
 
Dokáže využít prostředků pro vyhledávání informací. Určí 
polohu a rozliší jednotlivé části světadílu. Umí porovnat 
polohu a rozlohu s ostatními světadíly. Dokáže zhodnotit 
povrch světadílu a lokalizovat naleziště nerostných 
surovin. Na základě klimatických poměrů na Zemi objasní 
rozmanité rozšíření rostlinstva a živočišstva a hojnost 
vodstva na kontinentě. Rozliší základní skupiny národů a 
jejich jazykové prameny. Udělá si představu o rozložení a 
postavení náboženství na kontinentě. Na základě 
specifických aspektů dává do souvislosti rozmístění 
obyvatelstva. Posoudí historický vývoj v Evropě. Přiblíží 
etapy vzniku a rozšiřování Evropské unie. Porovná 
hospodářské poměry jednotlivých regionů. Dokáže 
rozdělit Evropu na jednotlivé regiony. Dokáže vyhledat a 
zařadit jednotlivé státy do regionů. Rozliší postavení 
jednotlivých států ve světovém měřítku. Upřesní přírodní 
poměry jednotlivých států. Dokáže vystihnout typické 
vlastnosti a zvyky jednotlivých národů, význam států  
 

 
• ústní zkoušení 
• písemné testy 
• slepé mapy 
• exkurze 
• skupinová práce 
• projektová práce 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 

 
v evropském a světovém měřítku. Osvojí si typické znaky 
(vlajka, rostlina, jídlo atd.) pro každý stát. Vyhledá a 
představí významné historické, společenské a sportovní 
údaje a prezentuje typické výrobky, které stát ve světě 
proslavují. Vyhledá nejznámější místa a hlavní a největší 
města států. Upozorní na některá místa politické a 
národnostní nestability v Evropě. Orientuje se 
v problematice zhoršujícího se životního prostředí 
v Evropě. Dokáže prezentovat výsledky svého 
vyhledávání. 
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Předmět : 
Zeměpis 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Česká republika 
Česká republika na mapě Evropy 
Přírodní poměry 
Obyvatelstvo a sídla 
Hospodářské poměry 
Cesta do Evropy 
Regiony České republiky 
 

 
 

 
Dokáže využít prostředků pro vyhledávání informací. 
Uvědomí si polohu ČR a vystihne význam této polohy 
v Evropě. Dokáže porovnat rozlohu s ostatními státy 
kontinentu. Dá si do souvislosti historický vývoj osídlení 
tohoto území a postavení českého národa v dějinách 
Evropy. Rozpozná a rozliší symboly státnosti ČR. 
Rámcově se orientuje v Ústavě ČR. Zhodnotí povrch a 
jeho členění. Dotkne se geomorfologické historie vývoje 
reliéfu. Vyhledá a popíše horopisné celky. Dokáže zařadit 
území republiky podnebné oblasti Evropy. Vystihne 
podmínky ovlivňující podnebí našeho státu. Vyhledá a 
zhodnotí podmínky, které určují změny počasí v průběhu 
roku. Dá do souvislosti stav atmosféry se znečišťováním 
ovzduší. Dá do souvislosti podnebí státu s množstvím 
vody na našem území. Vyhledá příslušnost území 
k jednotlivým úmořím. Dokáže charakterizovat říční síť. 
Vyhledá řeky a zařadí je do příslušného povodí a zhodnotí 
jeho roční průtok. Vyhledá největší jezera a rybníky a 
vyzdvihne význam podzemních vod pro lázeňství. 
Lokalizuje přehradní nádrže na jednotlivých řekách. 
Upozorní na ochranu vod před znečišťováním. Vyhledá 
rozložení půd na území státu. Dá do souvislosti reliéf a 
klimatické podmínky. Vyhledá rozmístění rostlinstva a 
živočišstva a dá ho do souvislosti s reliéfem a 
klimatickými podmínkami. Porovná různé krajinné oblasti 
a zařadí je do kategorií ochrany přírody. Přírodní poměry  
 

 
• ústní zkoušení 
• písemné testy 
• slepé mapy 
• exkurze 
• skupinová práce 
• projektová práce 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 

 
si dokáže úzce spojit s ochranou životního prostředí. 
Zhodnotí mikroklima místního regionu a podrobněji 
popíše i jeho ostatní přírodní podmínky. Dokáže přiblížit 
historické prameny původu obyvatelstva ČR. Vyhledá 
národnostní složení, hustotu zalidnění a ostatní složky 
demografického charakteru našeho státu. Objasní 
rozdělení sídel podle velikosti a převažující funkce. 
Dokáže se zaměřit na aspekty osídlení místního regionu. 
Orientuje se v principech historického vývoje hospodářství 
na našem území. Dokáže pojmenovat jednotlivé složky 
odvětví hospodářství. Dokáže zařadit jednotlivá 
průmyslová odvětví a lokalizovat oblasti, pro která jsou 
charakteristická. Zhodnotí hlediska, podle který jsou pro 
určité oblasti výhodná jednotlivá odvětví zemědělství. Dá 
do souvislosti zemědělské oblasti s rozšířením 
potravinářského průmyslu. Upozorní na význam dopravy 
v hospodářství státu a charakterizuje její druhy a úroveň. 
Dokáže vysvětlit vliv hospodářské činnosti na životní 
prostředí. Popíše hospodářské zaměření místního regionu a 
zhodnotí jeho úroveň. Nastíní vznik a vývoj Evropské 
unie. Vyhledá postupně začleňování států do EU a upřesní 
vstup ČR i do ostatních evropských struktur. Zhodnotí 
význam členství a popíše práva a povinnosti členských 
států. Zjistí příslušnost místní oblasti k některému 
euroregionu. Rozdělí území republiky od 
administrativních celků. Dokáže vymezit jednotlivé kraje a 
charakterizovat je podle přírodních, historických a jiných 
podmínek. Pokusí se vystihnout hospodářské zaměření 
kraje a jeho význam. Upozorní na významná místa, 
historické památky a důležité průmyslové závody a firmy.  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Společenský zeměpis 
Obyvatelstvo a sídla 
 

 
Vyhledá důležitá města a ostatní obce, které jsou 
významné pro charakteristiku kraje. Dokáže se zaměřit na 
místní region a podrobněji lokalizovat a charakterizovat. 
Na základě exkurzní činnosti dokáže samostatně zhodnotit 
sledované informace a vytvořit si představu a úsudek o 
vybrané lokalitě. Dokáže prezentovat výsledky svého 
vyhledávání.  
 
Dokáže využít prostředků pro vyhledávání informací. 
Dokáže aplikovat nové poznatky na znalosti a dovednosti 
z minulých ročníků. Vyhledá informace o počtu 
obyvatelstva na Zemi. Porovná růst obyvatelstva na Zemi. 
Dá do souvislosti rozmístění obyvatelstva s přírodními a 
hospodářskými poměry. Vyhledá oblasti a státy 
v souvislosti s významným množstvím obyvatelstva. Dá 
do souvislosti růst obyvatelstva s životní úrovní 
obyvatelstva. Zhodnotí příčiny rozdělení světa na bohatý 
Sever a chudý Jih. Rozliší příčiny stěhování obyvatelstva. 
Dokáže rozdělit obyvatelstvo Země podle zaměstnání. 
Dokáže rozdělit obyvatelstvo podle ras a prokáže znalosti 
o jejich vzniku. Lokalizuje oblasti podle převažující rasy 
obyvatelstva. Upozorní na problémy související s rasami. 
Uvede příklady rasové nesnášenlivosti z nedávné 
minulosti a jejich řešení v současnosti. Dokáže zařadit 
národy do základních jazykových skupin. Udělá si 
představu o vývoji a rozšíření jazyků v jednotlivých 
oblastech světa. Rozliší základní druhy náboženství. Na 
základě historického vývoje v jednotlivých částech světa 
vyhledá rozšíření druhů náboženství. Zváží vliv 
náboženství na obyvatelstvo v souvislosti se současnou  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
Hospodářský zeměpis 
Průmysl 
Zemědělství 
Doprava a spoje 
Služby 
 
 
 
 
 
 

 
politickou situací ve světě. Dokáže rozdělit sídla podle 
jejich velikosti a funkce. Vyhledá významně světové 
metropole. 
 
Posoudí význam průmyslu pro život na Zemi. Upozorní na 
jeho negativní stránky. Dokáže rozlišit jednotlivá odvětví 
průmyslu. Posoudí rozmístění průmyslové výroby podle 
různých aspektů. Dokáže lokalizovat hlavní průmyslové 
oblasti světa. Zhodnotí stav zásob nerostných surovin ve 
světě. Vyhledá zdroje nerostných surovin ve světě. Dokáže 
se orientovat v základech jednotlivých odvětví průmyslu. 
Dokáže zařadit výrobky do jednotlivých odvětví. Porovná 
předpoklady a hlavní faktory pro další územní rozmístění 
průmyslu. Upozorní na významné postavení zemědělství 
v historii vývoje života člověka. Podle přírodních, 
společenských a jiných hledisek dokáže posoudit rozšíření 
a rozmístění zemědělské výroby. Udělá si představu o 
základních druzích zemědělské výroby a dá si do 
souvislosti jejich rozšíření. Dokáže posoudit význam 
dopravy v současném světě. Rozliší druhy dopravy a 
posoudí jejich vhodnost v různých částech světa. Zhodnotí 
význam nejmodernějších způsobů přenosu zpráv a 
informací a upozorní na nebezpečí jejich zneužívání. 
Dokáže objasnit podstatu této oblasti činnosti člověka. Dá 
si do souvislosti současný způsob života obyvatelstva a 
převládající zaměstnanost v této sféře. Dokáže vyhledat 
oblasti s nejlepšími možnostmi pro rekreaci a cestovní 
ruch. 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Krajina a životní prostředí 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozliší typy krajiny. Posoudí krajinotvorné činitelé a 
procesy. Udělá si představu o složkách krajiny a životního 
prostředí. Dokáže upozornit na společensko-hospodářské 
vlivy na krajinu a životní prostředí. Na základě informací, 
exkurzní činnosti a vlastních zkušeností si udělá představu 
o svém vztahu k životnímu prostředí. Dokáže prezentovat 
výsledky svého vyhledávání a pozorování. 
 

  

 
 
5.7 Umění a kultura 
 
5.7.1 Hudební výchova 
 
Hudební výchova – I.stupeň 
 
1. Cíle předmětu 
 

• motivovat žáky pro celoživotní vztah k umění a hudbě 
• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, abstraktnímu uvažování 
• vnímání hudby jako prostředek komunikace 
• u žáků rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 
• žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 
• rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 
• využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 
• reaguje pohybem na znějící hudbu 
• rozpozná výrazné změny v tempu, dynamice, melodii v proudu znějící hudby 
• rozpozná některé hudební nástroje 
• odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 
• zvládne hru na jednoduché hudební nástroje 
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2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět: 
1. ročník – 1 hodina / týdně 
2. ročník – 1 hodina / týdně 
3. ročník – 1 hodina / týdně  
4. ročník – 1 hodina / týdně 
5. ročník – 1 hodina / týdně 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Hudební výchova je na 1. stupni zaměřeno na: 
   
vokální činnosti: 

• pěvecký a mluvní projev (pěvecký postoj, brániční dýchání, artikulace, nasazení a tvorba hlavového tónů, hlasová hygiena) 
• hudební rytmus (realizace písní ve 2/4, ¾, 4/4 taktu) 
• dvojhlas a více hlas (lidový dvojhlas, kánon, …) 
• intonace, vokální improvizace (diatonické postupy v durových a mollových tóninách)  
 

instrumentální činnosti: 

• hra na hudební nástroje (Orffovy hudební nástroje, zapojení žáků ze ZUŠ) 
• rytmizace, melodizace, hudební improvizace (tvorba předeher, meziher, doher, rytmický doprovod na Orffovy nástroje, hra na tělo, hudební 
hry…) 

 

hudebně pohybové činnosti: 

• taktování 
• vyťukávání rytmu podle not pomocí rytmických slabik (TY-TY, TÁ, TÚÚ, NIC) 
• ukazování rukou, tělem, zda melodie stoupá, klesá, zůstává na stejném tónu 
• pohybový doprovod znějící hudby (pantomima, hra na tělo, pohybová improvizace s využitím tanečních kroků) 
• orientace v prostoru (utváření pohybové paměti) 

poslechové činnosti: 

• rozlišování zvuků (hluků a tónů) 
• kvality tónů (délka, síla, barva, výška) 
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• vztahy mezi tóny (souzvuk, akord) 
• hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem (rytmus, melodie, harmonie, barva, gradace …) 
• hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj 
• hudební styly a žánry (hudba taneční – mazurka, polka, valčík, pochodová; píseň - dvojhlas, kánon; opera, balet, muzikál, filmová hudba) 

• hudební formy (malá písňová forma) 
• interpretace hudby (vyjádření toho, co žák slyší, pohybem, kresbou, slovy popsat pocity či představy) 
• zápis diatonických postupů nahoru a dolů do notové osnovy 
• zápis jednoduchých rytmů 

 
Vyučovací předmět Hudební výchova je propojen s předmětem: Český jazyk, Matematika, Svět člověka, Výtvarné činnosti 
 
Vzdělávací oblast umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu: 

• hudba jako každodenní součást lidského života (zpěvy při práci, oslavách svátků, v kostele, hudba v médiích apod.) 
• hudba jako umění, které se proměňuje s tím, jak se vyvíjí člověk, technologie a svět, ve kterém žije 
• vliv jednotlivých kultur na hudbu a umění (od přírodních národů, přes národní hudbu až ke globalizaci a vznik nových uměleckých směrů, v 

hudbě viz. jazz) 
• hudba jako dorozumívací prostředek, porozumění světu vnějšímu i vnitřnímu, propojení s duchovní podstatou lidské existence 
• rozvoj estetického cítění, tvořivosti skrze umění 

 

Průřezová témata: 
 

Člověk a jeho svět 
• poskytuje ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí 
• písně zaměřené tematicky na názvy měst, zkušenosti předchozích generací 
• učí se pozorovat jednání lidí skrze rozbory textů, porozumění obsahu 

 

Člověk a příroda 
• zkrze písně si žák prohlubuje vztah člověka k přírodě a lidem kolem sebe 
• písně tématicky zaměřené na rostlinnou a živočišnou říši, neživou přírodu 
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Člověk a zdraví 
• téma se dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí 

 
Člověk a svět práce 

• písně tématicky zaměřené na povolání 
• umožňuje poznávat význam a role různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí 

 
Ekosystémy 

• pochopení závislosti jednotlivých ekosystémů jednoho na druhém a důležitosti udržovat vše v rovnováze 
• postavení člověka v přírodě jako jednoho z mnoha živočichů na planetě, jeho rovnocenné postavení vůči okolní přírodě vedoucí k sounáležitosti 
• pochopení závislosti na přírodě a na zdravém životním prostředí, které si člověk sám tvoří 

 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie  
 
Mediální výchova 

• schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty z médií 
         
 Výchova demokratického občana 

• morální zásady, respektování druhých, tolerance 
• aktivita, samostatnost 
• svoboda, zodpovědnost, umět přijmout důsledky jednání 

 
V průběhu základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: 
 
 Kompetence k učení: 

 
Žák 
• podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledává a třídí informace 
• používá obecně užívané hudební termíny 
• získané znalosti propojuje do souvislostí 
 
Učitel 
• stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 
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• vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění a porovnávání informací 
• k používání odborné terminologie 
• k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 
• k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 
 

Kompetence k řešení problémů: 
Žák 
• samostatně a kriticky přemýšlí 
• předkládané náměty samostatně zpracovává 
• na základě individuální hudební vyspělosti hledá spojitosti mezi vlastními hudebními zkušenostmi a zkušeností autora hudebního díla jemu 

předkládanému 
 

Učitel 
• vede žáka ke správnému řešení problému 
• s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 
Kompetence komunikativní: 

Žák 
• při práci ve skupině dokáže vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých 
• vyjadřuje se slušným způsobem, tj. neužívá při komunikaci s druhými vulgarismů 
 
Učitel 
• zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 
• zajímá se o náměty a názory žáků 

 
Kompetence sociální a personální: 

Žák 

• efektivně spolupracuje, respektuje názory ostatních 
• učí se objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci jiných, učí se chápat odlišné kvality svých spolužáků 
• učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností pozitivně ovlivňovat kvalitu práce 

 
Učitel 

• vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
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• předává žákům své zkušenosti, morální hodnoty, postoje 
• podporuje kreativitu žáků 
• umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
 

Kompetence občanské: 
Žák 

• je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

• respektuje názor druhých 

• chrání a oceňuje naše kulturní tradice 

• aktivně se zapojuje do kulturního dění 

 

Učitel 

• vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

• snaží se o výchovu demokratického občana – osobní svoboda, svoboda druhých lidí, zodpovědnost, důsledky jednání a činnů 
 

Kompetence pracovní: 
Žák 

• vytváří si pozitivní vztah k hudebním činnostem 
• při samostatné práci je veden ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení 
• dodržuje vymezená pravidla 
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
• se školními pomůckami zachází tak, aby je neponičil 

 

Učitel 

• vyžaduje dodržování postupů, termínů a kvality 
 
 

Poznámka: Uvedené písně, říkadla, poslechové skladby a dechová cvičení jsou pouze návodné. Lze je dle potřeby měnit. Ve všech ročnících 
                    vyučující využívá dovedností dětí ze ZUŠ. 
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4.Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova 1. – 5.r. 
 

Předmět: 
Hudební výchova 

Ročník: 1. 
 
Časová dotace: 1hod. / týden 

 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 

Zpěv jednoduchých písní v  
návaznosti na MŠ 
Hlasová cvičení: 
držení těla při zpěvu, dechová a 
artikulační cvičení, zpěv polohlasem, 
hlavový tón, otevírání úst, rozsah c1 – 
d2 
 
Intonace: 
zvuk – hluk x tón, tóny vysoké x 
nízké, vyšší x nižší, melodie 
stoupá x klesá, reprodukce 
jednotlivých tónů, jednoduchých 
motivků o 3 až 5ti tónech 
 
Rytmická cvičení: 
doby, 1. doba v taktu, rytmické 
slabiky TY-TY, TÁ, NIC, 2/4 takt 
 
Improvizace: 
rytmizace textů lidové slovesnosti, 
hra na ozvěnu, hra na tělo 

 
• žák nadechuje do břicha, nezvedá při nádechu ramena, 

při zpěvu otevírá ústa, nekřičí  
• žák vytleská rytmus známé říkanky 
• dokáže hrou na tělo, či orffův nástroj určit 1. dobu v 

taktu  
• žák umí rozlišit vysoký a nízký tón (kontraoktáva vs. 

tříčárkovaná) 
• žák pozná, zda melodie stoupá, či klesá, ukazuje rukou 
• dokáže opakovat zahrané či předzpívané tóny v rozsahu 

c1 - d2 
• žák zpívá se třídou intonačně správně naučenou píseň 
• podle sluchu pozná probrané hudební nástroje 
• soustředěně poslouchá krátkou hudební ukázku a 

hodnotí ji 
• ovládá jednoduché taneční kroky 

 
Dechová cvičení: 
hra na větřík fúú 
sfouknutí peříčka 
hra prší 
 
Říkadla: 
Byla jedna babka 
Foukej, foukej, větříčku 
Ťuká, ťuká deštík 
U potoka roste kvítí 
Šnečku, šnečku 
Zlatá brána 
 
Písně: 
Bratře, Kubo 
Pod naším okýnkem 
Měla babka – mazurka 
Maličká su 
Já jsem muzikant 
Štědrý večer 
Hlava ramena – hra na 
boomwhackers 

 Hodnocení s 
tolerancí: 
1-2 
- žák se zapojuje 

do řízených 
činností 

- spolupracuje 
- snaží se o 

maximální 
využití svých 
schopností 

- vnímá umění 
- prostředek 

kreativního a 
originálního 
vyjádření vnitřního 
světa 

- využívá vlastních 
schopností při 
nácviku vystoupení 

- dokáže se správně 
chovat při návštěvě 
kulturní akce 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
Hudební nauka: 
zvuk, tón, osnova, linka, mezera, G 
klíč, takt, taktová čára, dvojčára na 
konci, nota čtvrťová, osminová 
 
Písně  
dle Hravé hudební výchovy 1 (vyd. 
Taktik) 
 
Poslech 
rozlišování zvuků (tóny a hluky), 
krátké ukázky jednotlivých nástrojů 

 Šel zahradník do zahrady 
Sedí liška pod dubem – hra na 
boomwhackers 
Ovčáci, čtveráci 
Jaro, léto, podzim, zima 
 
Poslech: 
housle, trubka, buben, 
kontrabas, klavír, flétna, 
kytara, triangl, dřívka 
Vivaldi - Jaro 
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Předmět: 
Hudební výchova 

Ročník: 2. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Opakování písní z 1. ročníku 
 
Hlasová cvičení: 
držení těla při zpěvu, dechová a 
artikulační cvičení, zpěv polohlasem, 
hlavový tón, otevírání úst, rozsah c1 – 
d2 
 
Intonace: 
diatonické postupy, reprodukce 
jednotlivých tónů c1 – d2, příprava 
dvojhlasu (souzvuk 2 tónů na slabiku 
NÓ), klavírní doprovod s dvojhlasem 
 
Rytmická cvičení: 
rytmické slabiky TY-TY, TÁ, NIC, 
TÚ-Ú, 3/4 takt 
 
Improvizace: 
rytmizace textů lidové slovesnosti, hra 
na ozvěnu, hra na tělo, dirigování ve 
2/4 a 3/4 taktu, pochodování 
 
Hudební nauka: 
Předehra, mezihra, dohra 
Nota půlová, čtvrťová pomlka, nota g1 

 
• žák prohlubuje hlasové, rytmické, intonační a 

pěvecké dovednosti 
• dbá na hlasovou hygienu 
• žák vytleská rytmus známé říkanky 
• dokáže hrou na tělo doprovodit známou píseň 
• reprodukuje jednotlivé tóny v rozsahu c1 – d2 
• rozpozná jednotlivé části písně 
• dokáže samostatně zazpívat jednoduchou píseň s 

doprovodem 
• zná základní hudební pojmy (tempo, síla, rytmus) 
• podle sluchu poznává známé hudební nástroje 
• pohybem reaguje na změnu hudby 
• zná jednoduché taneční kroky 
• zná hymnu ČR jako jeden ze státních symbolů 

 
Dechová cvičení: 
Nádech – zadrž- pomalu 
vypouštěj vzduch 
nafukování a vyfukování 
balónku pš, hadi sss 
 
Říkadla: 
Byla jedna babka (rozšířené o 
rytmické cvičení – prodávala, 
babka, koš) 
Ťuká, ťuká deštík (rozšíření) 
„Jak se jmenuješ?“ 
 
Písně: 
Okolo Frýdku (pochod) 
Kdyby byl Bavorov 
Bude zima, bude mráz 
V půlnoční hodinu 
My tři králové 
Když jsi kamarád 
Já husárek malý (moll) 
Masožravá kytka 
Když jsem já sloužil 
Na tý louce zelený 
Hej, meduli 

 
Hodnocení s 
tolerancí: 1-2 
- žák se zapojuje 

do řízených 
činností 

- spolupracuje 
- snaží se o 

maximální využití 
svých schopností 

- bez vyrušování 
vydrží poslech 
krátké skladby 

- vnímá umění jako 
bohatství své 
země prostředek 
kreativního a 
originálního 
vyjádření 
vnitřního světa 

- využívá vlastních 
schopností při 
nácviku 
vystoupení 

- dokáže se správně 
chovat při 
návštěvě kulturní 
akce 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
tempo rychlé x pomalé, dynamika 
slabě x silně, zesilování x zeslabování 
 
Písně  
dle Hravé hudební výchovy 2 
(vyd. Taktik) 
 
Poslech krátkých skladeb, určování 
hudebních nástrojů (varhany, 
cembalo, viola, violoncello) 
 
Hymna (pouze poslech) 
 
Formy:  polka, menuet, valčík, opera 
 

• Dokáže se správně chovat při návštěvě kulturní 
společenské akce 

Poslech: 
Hymna ČR 
Smetana – Luisina polka (1. 
min. sledování dynamiky, 
taneční kroky) 
Bach – Menuet G major 
(cembalo, opakování 
mazurky) 
Bach – Tocata a fuga d moll 
(varhany, dynamika) 
Vivaldi  – Zima (smyčcový 
orchestr - housle, viola, 
violoncello, kontrabas) 
Dvořák – Rusalka (Árie 
vodníka – tóny hluboké, Árie 
Rusalky – tóny vysoké) 
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Předmět : 
Hudební výchova 

Ročník: 3. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Opakování písní z 2. ročníku 
 
Hlasová cvičení: 
dechová a artikulační cvičení, nádech, 
měkké nasazení hlasu, držený tón, 
rozsah h – d2 
 
Intonace: 
diatonické postupy (umístění knoflíků 
na podložku), reprodukce jednotlivých 
tónů, jednoduchých motivků o 3 až 5ti 
tónech, rozlišování dur x moll, vrchní 
tón z konsonantního dvojhlasu (tercie, 
sexta), akord 
 
Rytmická cvičení: 
rytmizace jednoduchých textů, 
rytmické slabiky, 4/4 takt, rytmické 
domino, využívání orffových nástrojů, 
boomwhackers 
 
Improvizace: 
hudební otázky a odpovědi, dirigování, 
pohybové ztvárnění melodie 
 
 
 

 
• žák prohlubuje hlasové, intonační a pěvecké 

dovednosti a návyky 
• dle svých dispozic intonuje jednoduchou píseň v 

diatonických postupech 
• zpěvem reprodukuje krátké hudební motivky 
• rozpozná jednotlivé části písně 
• vnímá dvojhlasý zpěv 
• rozpozná mollový a durový souzvuk 
• v jednohlase zpívá intonačně čistě a rytmicky správně 
• orientuje se v notovém zápisu 
• pomocí rytmického domina sestaví přednesený 

jednoduchý rytmický celek 
• Umí dirigovat 2/4 a ¾ takt 
• pohybem vyjádří znějící hudbu 
• zná jednoduché taneční kroky 
• zná hymnu ČR jako jeden ze státních symbolů 
• zná základní hudební pojmy 
• zná české skladatele (Smetana, Dvořák) 

 
Dechová cvičení: 
Nádech – zadrž- pomalu 
vypouštěj vzduch 
nafukování a vyfukování 

balónku pš, hadi sss, PTPTPT 
 
Jazykolymy  
(Drbu, vrbu, Strč prst......) 
 
Básně: 
Náš dědek 
Třídíme odpad 
Návštěvy  
 
Rytmický vícehlas: 
Kde domov můj + voda hučí, 
bory šumí 
Rytmická rodina 
Vodotrysk 
Parník 
Hudební otázky: 
„Kolik je ti let?“ 
„Co máš ráda k jídlu?“ 
 
Písně: lidové 
Vyletěla holubička (C dur) 
Na tom pražským mostě 
(pochod) 

 
Hodnocení s 
tolerancí: 1-2 
- žák se zapojuje do 
řízených činností 

- spolupracuje 
- snaží se o 

maximální využití 
svých schopností 

- bez vyrušování 
vydrží poslech 
krátké skladby 

- vnímá umění jako 
bohatství své 
země prostředek 
kreativního a 
originálního 
vyjádření 
vnitřního světa 

- využívá vlastních 
schopností při 
nácviku 
vystoupení 

- dokáže se správně 
chovat při 
návštěvě kulturní 
akce 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Hudební nauka: 
nota celá, hudební abeceda, stupnice C 
dur, píseň lidová x umělá, dur x moll, 
repetice, vícehlas, 4/4 takt 
 
Písně 
lidové i umělé dle Hravé hudební 
výchovy 3 (vyd. Taktik) 
 
Zpěv hymny 
 
Poslech 
skladeb nejvýznamnějších českých 
skladatelů, poznávání hudebních 
nástrojů podle zvuku 
 
Hudební nástroje  
poznávání  podle zvuku (nově harfa, 
příčná flétna, anglický roh, pozoun, 
tuba) 
 
Formy: valčík, polka, pochod, balet 
 
Pojmy: orchestr, hudební skladatel, 
sólista, dirigent, sborový a sólový 
zpěv, píseň lidová a umělá 
 

  
Kde domov můj 
Beskyde, Beskyde 
Ach, synku, synku 
Koulelo se, koulelo (moll) 
Okolo Hradce 
Marjánko, Marjánko 
(dvojhlas, boomwhackers) 
Jak jsi krásné, neviňátko 
(2/4 takt) 
Nesem vám noviny (¾ takt) 
 
Písně umělé: 
Chválím tě, Země má 
Kozel 
My jsme žáci 3. B 
(boomwhackers) 
 
Poslech: 
Smetana – Má vlast (Vltava, 
příčná flétna, harfa) 
A. Dvořák – Z nového světa 
(Largo, anglický roh) 
A. Dvořák – Humoreska 
(dur x moll) 
J. J. Ryba – Hej, mistře 
(sbor, sólo) 
P. I. Čajkovský – Labutí 
jezero (podobná melodie ve 

 
Hodnocení s 
tolerancí: 1-2  
- pohlubuje svou 

hudební paměť 
- žák se zapojuje 

do řízených 
činností 

- spolupracuje 
- snaží se o 

maximální 
využití svých 
schopností 

- bez vyrušování 
vydrží poslech 
skladby 

- vnímá umění 
jako bohatství 
své země 
prostředek 
kreativního a 
originálního 
vyjádření 
vnitřního světa 

- využívá vlastních 
schopností při 
nácviku 
vystoupení 

- dokáže se 
správně chovat 
při návštěvě 
kulturní akce 
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Předmět : 
Hudební výchova 

Ročník: 4 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Opakování písní z 3. ročníku 
 
Hlasová cvičení: 
Tóny v rozsahu a – e2, prodlužování 
výdechu, vázání, vokalizace 
 
Intonace: 
reprodukce diatonických postupů v dur 
i v moll, reprodukce jednotlivých tónů 
malé oktávy, spodní tón z 
konsonantního dvojhlasu (tercie, 
sexta), nácvik dvojhlasých písní, 
záznam diatonických postupů do 
notového sešitu, zpěv diatonických 
postupů podle not 
 
Rytmická cvičení: 
takt 2/4, 3/4, 4/4, nahrazení rytmických 
slabik počítáním prv-ní dru-há, 
zrychlování tempa, zápis rytmů do 
notového sešitu, hra na orffovy nástroje, 
hra na tělo 
 
Improvizace: 
hra na ozvěnu (rytmická, melodická, 
rytmicko – melodická), hra na otázku a 
odpověď (neukončená a ukončená 
melodie) 

 
• rozlišuje hlasový rozsah do dvoučárkované 

oktávy 
• vědomě používá hlavový tón 
• dodržuje hlasovou hygienu 
• Intonuje v tónině C-dur a orientuje se v 

notovém zápisu 
• umí rytmicky i melodicky dotvořit krátký 

hudební úryvek 
• vytleská rytmus podle notového zápisu 
• umí použít jednoduchý rytmický doprovod 
• umí dirigovat 2 /4 a ¾ takt 
• pohybem reaguje na změny tempa a rytmu  
• dokáže zpívat ve sboru i sólově 
• rozeznává jednotlivé hlasy ve sboru 
• zpívá písně v mollové i durové tónině 
• prohlubuje dovednost dvouhlasového zpěvu 

v terciích 
• aktivně vnímá vážnou hudbu a interpretuje své 

pocity 
• rozlišuje základní hudebně výrazové prostředky 
• podle zvuku rozezná hudební nástroje 
• při poslechu rozpozná durovou a mollovou tóninu 
• Seznamuje se pasivně i aktivně se současnou 

populární tvorbou 

 
Dechová cvičení  
viz. 1. - 3. roč. 
 
Jazykolymy 
(Od poklopu, Klára Králová, 
Jeden Řek mi řek..) - dech. 
cv. a artikulace 
 
Hudební otázky  
viz. 3. roč. 
Hry na tělo  
(viz. youtube „Body 
percussion“) 
 
Písně lidové: 
Beskyde ze 3. ročníku 
(synkopa) 
Bejvávalo (kánon) 
Boleslav, Boleslav 
Spadla mi šablička (taktování 
2/4 rytmu) 
Ó, řebíčku zahradnický 
(taktování ¾ rytmu) 
 
Písně umělé: 
Září 
Narozeninová 
Vadí, nevadí 

 
Hodnocení s 
tolerancí: 1-2 
 
- žák se zapojuje do 
řízených činností 

- spolupracuje 
- snaží se o 

maximální využití 
svých schopností 

- skrze referát 
seznamuje své 
spolužáky s 
interprety 
populární hudby 
(Michal Horák – 
HK) 

- bez vyrušování 
vydrží poslech 
skladby 

- vímá umění jako 
prostředek 
kreativního a 
originálního 
vyjádření 
vnitřního světa 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Hudební nauka: 
hudební abeceda tam i zpět, noty c1 
– c2 (zápis do notové osnovy), nota 
čtvrťová s tečkou, osminová 
pomlka, synkopa („pantáta“), 
kánon, mužské a ženské hlasy 
(soprán alt, tenor, bas) 
 
Hudební nástroje  
základní dělení - strunné, dechové, 
bicí, elektronické 
nově klarinet, fagot, lesní roh, 
akordeon, el. kytara, tympány 
 
Písně lidové i umělé (trampské) 
dle zpěvníku Já, písnička 1, nácvik 
druhého hlasu k již známé písni, 
kánon 
 
Žákovské referáty 
Poslech 
Populární písně (ukázky k 
žákovským referátům) 
Klasická hudba – Mozart, Beethoven       
Beethoven, Chopin, Grieg 
klasická hudba ve filmu 
 
Formy:  kánon 
Pojmy: Symfonický orchestr, 
komorní hudba, koncert, hudebně 
vyjadřovací prostředky (melodie, 
rytmus, tempo, dynamika, barva) 

 
 

Rolničky 
Tři citrónky 
Pět ježibab 
Okoř 
 
Kánon již známé písně 
(Bratře, Kubo 1. roč., 
Vyletěla holubička 3. roč.) 
 
Poslech – zařazení již 
známých skladatelů do 
hlavních uměleckých směrů 
Baroko – Vivaldi, Bach 
A. Michna z Otradovic – 
Loutna česká (Nebeští 
kavalérové, komorní hudba) 
Klasicismus – J. J. Ryba 
Mozart (Turecký pochod – 
klavír, akordeon, el. kytara, 
Malá noční hudba – komorní 
skladba, film Amadeus) 
Beethoven (Pro Elišku, 
Osudová - symfonický 
orchestr) 
Romantismus – Škroup, 
Smetana, Dvořák, Čajkovskij 
Chopin (Jarní valčík, film 
Pianista, koncert) 
E. Grieg (Peer Gynt – Ve 
sluji Krále hor - symfonický 
orchestr, fagot) 

 
- využívá 

vlastních 
schopností při 
nácviku 
vystoupení 

- dokáže se 
správně chovat 
při návštěvě 
kulturní akce 
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Předmět : 
Hudební výchova 

Ročník: 5. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Opakování písní ze 4. ročníku 
 
Hlasová cvičení: 
Tóny v rozsahu a – e2, brániční 
dýchání, hlavový tón, zesilování, 
zeslabování, držený tón, dělení 
slov na pěvecké otevřené slabiky 
(vý – slo - vnost) 
 
Intonace: 
dyatonické postupy dur i moll, 
rozložený durový a mollový akord, 
reprodukce spodního i vrchního 
tónu v konsonantním dvojhlasu 
(tercie, sexta), nácvik dvojhlasých 
písní, záznam diatonických 
postupů do notového sešitu, zpěv 
diatonických postupů podle not 
 
Rytmická cvičení: 
takt 2/4, 3/4, 4/4, počítáním prv-ní 
dru-há, synkopa, osminová pomlka,  
čtení a zápis rytmů do notového 
sešitu, zrychlování tempa, hra na 
orffovy nástroje, hra na tělo 
 
Improvizace: 
hra na ozvěnu (rytmická, melodická,  

 
• vědomě používá správné pěvecké návyky a 

dovednosti 
• dodržuje hlasovou hygienu 
• podle notového zápisu intonuje jednoduchou melodii 
• dokáže zpívat ve sboru i sólově 
• rozeznává jednotlivé hlasy ve sboru 
• dle svých možností zpívá dvojhlasně 
• pokouší se o vlastní doprovody písní na orffovy 

nástroje či hrou na tělo 
• rozšiřuje svou hudební paměť 
• dokáže dirigovat 4/4 takt 
• aktivně vnímá vážnou hudbu a vyhledává souvislosti 

mezi hudbou a jinými druhy umění (tanec, divadlo, 
film, výtvarné umění)  

• chápe hudební žánr v souvislosti s dobou vzniku 
• dokáže rozlišit hudební žánry (píseň, opera, balet, 

sborová tvorba, muzikál, filmová hudba) 
• zná užité výrazové prostředky a hudební pojmy 
• dokáže rozlišit nástroje strunné, dechové, bici a 

elektronické 
• zná taneční kroky (pochod, mazurka, polka, valčík) 
• zná významné české skladatele (Smetana, Dvořák, 

Janáček, Martinů, Ježek) 
 
 
 

 
Dechová cvičení: 
Nádech – zadrž- pomalu 
vypouštěj vzduch 
jazykolamy na jeden nádech 
 
Jazykolymy 
 
Říkanky a básně - artikulace 
 
Rytm. vícehlas: 
Pilky, dořezaly, mlýn 
 
Hudební otázky: 
„Kolik je ti let?“ 
„Co máš ráda k jídlu?“ 
 
Písně lidové: 
Kdyby tady byla taková 
panenka (dvojhlas) 
Nezacházej slunce 
Zabili, zabili 
 
Písně umělé: 
Buráky 
Ho ho Watanaj 
Chajda malá 
Chodím po Broadwayi 
Náměšť 

 
Hodnocení s 
tolerancí: 1-2 
 

- žák se zapojuje do 
řízených činností 

- spolupracuje 
- snaží se o 

maximální využití 
svých schopností 

- skrze referát 
seznamuje své 
spolužáky se 
slavnou filmovou 
hudbou a 
muzikály 

- bez vyrušování 
vydrží poslech 
skladby 

- vnímá umění jako 
prostředek 
kreativního a 
originálního 
vyjádření 
vnitřního světa 

- využívá vlastních 
schopností při 
nácvik 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
rytmicko – melodická), hra na tělo, 
taktování 
 
Hudební nauka: 
stupnice a tónina C dur, muzikál, 
filmová hudba 
 
Hudební nástroje  
- strunné (smyčcové, drnkací, 
úderné); dechové (dřevěné, 
žesťové), bicí, elektronické 
- nově saxofon, činely 
 
Písně lidové i umělé  
dle zpěvníku Já, písnička 1 i 2, 
lidový dvojhlas, kánon 
 
Poslech 
R. Strauss 
Janáček, Martinů, Ježek 
 
Formy:  malá písňová forma (a, a b, 
a b a) 
 
Žákovské referáty 
 

 
 
Stará archa 
Valčíček 
Veselé Vánoce 
Chtíc, aby spal 
 
Kánon z již známé písně 
(Bejvávalo – 4. roč.) 
Červená se, line záře 
 
Poslech: 
Pozdní romantismus 
Strauss – Tak pravil 
Zarathustra, Na krásném 
modrém Dunaji (Vesmírná 
odyssea) 
Česká hudba 20. stol 
L. Janáček – Lašské tance 
(Pilky) 
B. Martin ů – balet Špalíček, 
Otvírání studánek (sbor a 
sólisté), Písničky na 2 
stránky - Děvče z Moravy 
Ježek (V+W+J) – Bugatti 
step, Ten umí to a ten zas 
tohle, Šaty dělaj člověka, 
Nebe na zemi 
 
Referáty – slavné melodie z 
filmů a muzikálů 
 

 
vystoupení 

- dokáže se 
správně chovat 
při návštěvě 
kulturní akce 
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Hudební výchova – II. stupeň 
 
 
1. Cíle předmětu 
 
Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : 
 

• rozvoji celkové hudebnosti žáka 
• vnímání hudby jako důležité součásti života prostřednictvím vokálních, poslechových, hudebně pohybových, instrumentálních a dalších aktivit 
• chápání hudby jako jazyka specifické formy komunikace 
• získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů minulosti i současnosti 
• k pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností 

2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu 
instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci 
hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty 
poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů, podob 
 
Časové vymezení předmětu : 
 
6. – 9. ročník : 1 hodina týdně 
 
Organizační vymezení předmětu : 
 
Výuka probíhá v  učebně hudební výchovy.Používané formy a metody práce souvisejí s charakterem učiva a cílem vzdělávání : 

• kolektivní práce 
• skupinové vyučování  
• samostatná práce 
• krátkodobé projekty 
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Průřezová témata : 
 
Enviromentální výchova    
 

• vztah člověka k přírodě 
 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 

• jsme Evropané 
• Evropa a svět nás zajímá 

 
Osobnostní a sociální výchova   
 

• poznávání lidí 
• kreativita 
• sebepoznání 
• komunikace 
• hodnoty , postoje 
• rozvoj schopnosti poznávání 
• řešení problémů 
• rozhodovací dovednosti 
• kooperace 

 
Mediální výchova 
 

• schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty z médií 
 

Výchova demokratického občana 
 

• slušnost, tolerance, aktivita, samostatnost 
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3.  Výchovné a vzdělávací strategie  
 

Kompetence k učení 
 
Žák 

• podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledává a třídí informace 
• používá obecně užívané hudební termíny 
• získané znalosti propojuje do souvislostí 

Učitel 
• stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 
• vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění a porovnávání informací 
• k používání odborné terminologie 
• k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 
• k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 

 
 
Kompetence k řešení problémů 
 
Žák 

• samostatně a kriticky přemýšlí 
• při zadání úkolu rozpozná problém a hledá nejvhodnější způsob řešení 
• předkládané náměty samostatně zpracovává 
• na základě individuální hudební vyspělosti hledá spojitosti mezi vlastními hudebními zkušenostmi a zkušeností autora hudebního díla jemu 

předkládanému 
Učitel 

• vede žáka ke správnému řešení problému 
• s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 
 
Kompetence komunikativní 
 
Žák 

• při práci ve skupině dokáže vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých 
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Učitel 
• zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 
• zajímá se o náměty a názory žáků 

 
 
Kompetence sociální a personální 
 
Žák 

• efektivně spolupracuje, respektuje názory ostatních 
• učí se objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci jiných, učí se chápat odlišné kvality svých spolužáků 
• učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností pozitivně ovlivňovat kvalitu práce 

Učitel 
• vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
• umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 
 
Kompetence občanské 
 
Žák 

• respektuje názor druhých 
• chrání a oceňuje naše kulturní tradice 
• aktivně se zapojuje do kulturního dění 

Učitel 
• vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
• vytváří prostor pro žáky,aby se aktivně zajímali o společenské dění 

 
 
Kompetence pracovní 
 
Žák 

• vytváří si pozitivní vztah k hudebním činnostem 
• při samostatné práci je veden ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení, dodržuje vymezená pravidla 

Učitel 
• vyžaduje dodržování postupů, termínů a kvality 
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4.Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova 6. – 9.r. 
 

Předmět : 
Hudební  výchova 

Ročník: 6. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 Vokální činnosti 
- intonační cvičení – řady tónů 

vzestupně i sestupně, intonace v 
dur 

 
- zpěv lidových písní, práce 

s notovým zápisem 
- říkadla, píseň – rytmické vyjádření 

textu písně 
- vyhledávání rytmu v zápisu písně, 

rytmické hádanky a hry 
 
 Poslechové činnosti 
- poznávání hudebních nástrojů – 

dělení 
- píseň lidová, umělá 
- vokální a instrumentální hudba 
- melodram 
- muzikál 
- opera, opereta 
 
 G.F.Händel – poslech skladeb – 
slavnostní hudba 
- opera 
- symfonie, koncert  

 

 
 

- dokáže podle svých individuálních dispozic intonačně a 
čistě zpívat jednohlasně, případně i ve vícehlase 

- vysvětlí rozdíl mezi stupnicí a tóninou 
 
- orientuje se v jednoduchém notovém zápisu 
 
- vyhledává určené takty a rytmy 
 
 
 
 
 
- sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a 

dovede je pojmenovat 
- rozliší skladbu vokální a instrumentální 
- rozliší lidovou a umělou píseň, melodram, muzikál, 

operu a operetu 
 
 
 
- seznámení se s obdobím baroka a klasicismu 

 
- seznámí se s vybranými skladbami 

 

 
- aktivita 
- skupinová práce 
- referáty 
- krátké testy 
- plnění D.Ú. 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
W.A. Mozart 
 J.Haydn 
 L.van Beethoven  
B.Smetana 
A Dvořák 
Hudebně pohybové činnosti 
- polka, valčík, pochod, mazurka 
- hra na dirigenta a orchestr 
- dramatizace písní 
- vánoční koledy 
 
 
 
 Instrumentální činnosti 

 
-   reprodukce známých písní 

s důrazem na první a druhou dobu 
taktu rytmické hádanky, ozvěny, 
hra na tělo 

- rytmické hudební formy – pochod, 
polka, valčík 

- analytická práce s písní, 
jednoduchá písňová forma 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- pohybem vyjadřuje polkový, valčíkový a pochodový 
rytmus 

- předvádí taktování dvoučtvrťového a tříčtvrťového 
taktu 

- pohybem vyjadřuje obsah písně 
 

 
 
 
- rytmicky doprovází jednoduchou píseň 
- používá své rytmické cítění a rytmickou paměť 
- tvoří vlastní rytmické motivy, předehry, mezihry a 

dohry 
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Předmět : 
Hudební  výchova 

Ročník: 7. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 Vokální činnosti 
- lidové a umělé písně – 

dynamika,melodie, rytmus 
- výběr písní různých období 
 
 
 Poslechové činnosti 
- pochod, tanec, poslech vážné 

hudby 
- výběr poslechových skladeb 

různých období 
 
 
Baroko - Vivaldi 
Klasicismus – Mozart, Beethoven 
Romantismus – Chopin, Schubert 
Český romantismus – Smetana, 
Dvořák 
 
 Pohybové a instrumentální    
 činnosti 
- taktování, vlastní pohybové 

ztvárnění 
- moderní tance 
- dramatizace písní 
 

 
 

- při zpěvu používá správně pěvecké návyky 
- podle individuálních dispozic zpívá intonačně čistě a 

rytmicky přesně 
 

 
 
- při poslechu využívá získané zkušenosti 
- spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou 
činností 

- rozpoznává hudební nástroje a jejich výrazové 
možnosti 

 
- rozlišuje komorní a symfonickou hudbu 
- zařadí skladbu do příslušného období 
 
 
 

 
 
 
- pohybem reaguje na znějící hudbu, používá jednoduchá 

gesta a taneční kroky využívá získané dovednosti a 
znalosti 

 
 

 
- aktivita 
- skupinová práce 
- referáty 
- krátké testy 
- plnění D.Ú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prolínají do 
ostatních 
hudebních 
činností 
v průběhu celého 
školního roku. 
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Předmět : 
Hudební  výchova 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 Vokální činnosti 
- hlasová a rytmická cvičení 
- intervaly 
- rytmický výcvik s oporou 

hudebního nástroje 
- zpěv lidových a umělých písní 
 
 
- používá pojem akord 
- rozliší durovou a molovou stupnici 
- vzhledem k individuálním 

možnostem zpívá lidový dvojhlas 
 
- seznámí se s vybranými prvky 

jazzové hudby 
 
 
 Poslechové činnosti 
- poslech různých hudebních žánrů, 

srovnávání, postihování 
charakteristických rozdílů 

- hudba období pravěku a starověku 
- gotická a renesanční hudba – 

Machaut, Palestrina 
- barokní hudba - Vivaldi, Bach 
- klasicismus – Haydn, Mozart,  

 

 
 

- dodržuje správné hygienické návyky a hlasovou 
hygienu 

- vzhledem k individuálním dispozicím zpívá intonačně 
čistě a rytmicky přesně 

- respektuje dynamiku písně 
- umí použít k doprovodu jednoduché nástroje 

 
- akord 
- příklady v lidové tvorbě 
- transpozice vzestupné i sestupné řady tónů 
 

 
- zpěv písní divadel malých forem 
- Semafor – Šlitr, Suchý 
- Osvobozené divadlo – Ježek, Voskovec Werich 
 

 
- rozliší základní vlastnosti tónu 
- sluchem rozliší melodii vzestupnou a sestupnou 
- pojmenovává vybrané hudební formy 
- seznamuje se s vybranými skladbami 
 

 

 
- aktivita 
- skupinová práce 
- referáty 
- krátké testy 
- plnění D.Ú. 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
   Beethoven 
- romantismus – Smetana, A Dvořák, 

Chopin, Čajnkovskij, Schubert 
- hudební směry 20. století – 

Janáček, Martinů, Debussy, Ravel, 
Gershwin 

 
 
Česká mše vánoční . J.J. Ryba 
Adam Michna z Otradovic 
 
 Hudebně pohybové činnosti 
- prolínají se do ostatních hudebních 
činností v průběhu celého školního 
roku 

 
 
 Instrumentální činnosti 
- výběr skladeb s odlišným tempem 

a rytmem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy, vytleskává dle 
individuálních dispozic i obtížnější rytmus 
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Předmět : 
Hudební  výchova 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 Vokální činnosti 
Opakování učiva z předchozích 
ročníků. 
- opakování lidových i umělých písní 
- důraz na dynamiku, melodii a 

rytmus 
 

 Výběr písní období: 
- středověk 
- renesance 
- baroko 
- klasicismus 
- romantismus 
 
Hudební žánry 20 století: 
Vážná hudba 
Jazz 
Divadla malých forem 
Country 
Bluegrass 
Trampská píseň 
Folk 
Pop a rock 
R&B 
Hip hop 
Black music,… 
 

 
- dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu 
 
 
 
 
 
 
- poznává nejstarší hudební památky a umí je zařadit do 

historických souvislostí 
- orientuje se v jednotlivých hudebních obdobích 
 
 
 
 
- zná charakteristické znaky a umí nalézt souvislosti 

z jiných oborů umělecké činnosti 
- podle svých individuálních možností zpívá kultivovaně a 

pěvecky správně písně různých žánrů 
 

 
- aktivita 
- skupinová práce 
- referáty 
- krátké testy 
- plnění D.Ú. 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

  

 Poslechové činnosti 
- pravěk 
- středověk 
- baroko 
- adventní  a vánoční hudba 
- klasicismus 
- romantismus 
- hudební směry 20. století 
 
 Instrumentální  a pohybové   
 činnosti 
Prolínají se do vokálních i 
poslechových činností během celého 
školního roku 
 
Hudební nástroje 
 
 

 
- při poslechu využívá znalostí a zkušeností   z minulých 

ročníků 
- spojuje poslech s pohybovou činností 
 
 
 
 
 
 
 
 
- spojuje poslech s pohybovou činností 
 
 
 
- rozpozná hudební nástroje a jejich možnosti  
 

 
 

 

 
 
 
5.7.2 Výtvarné činnosti 
 
Výtvarné činnosti - I. st. 
 
 
1. Cíle předmětu 
 

• rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty …) 
• v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti (v plošném i prostorovém uspořádání) 
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• vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly 
• interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření 
• na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 
• chápe umění jako specifický způsob poznání 
• chápe umění a kulturu jako neoddělitelnou součást lidské existence (vnímání, cítění, prožívání a představy) 
• chápe a poznává umělecké hodnoty a kulturu jiných národů a národností 
• uvědomuje si sebe samého jako svobodného jedince k tvořivému přístupu ke světu 

 
 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Předmět Výtvarné činnosti na I. stupni vznikl sloučením dvou vyučovacích předmětů – výtvarné výchovy a pracovních činností. Časová dotace zůstala 
zachována: 
 
     1. ročník – 2 hodiny / týdně 
     2. ročník – 2 hodiny / týdně 
     3. ročník – 3 hodiny / týdně 
     4. ročník – 3 hodiny / týdně 
     5. ročník – 2 hodiny / týdně 
 
Výuka probíhá nejen v kmenových třídách , ale i mimo budovu školy ( školní zahrada, les, … ). Vyučovací předmět Výtvarné činnosti je propojen 
s předmětem: Český jazyk, Matematika, Svět člověka, Hudební výchova. 
 

Tento předmět umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu 
• kulturu umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v niž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské 

existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života ( kultura chování, oblékání, cestování, práce …) 
• umění, jako proces specifického poznávání, dorozumívání a uměleckého osvojování světa s estetickým účinkem 
Vzděláváním v této oblasti dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě 
samému i okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je schopnost vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat 
k nim svědomím osobní účasti 
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Průřezová témata: 
 
Člověk a jeho svět 

• poskytuje ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí 
• učí pozorovat a hodnotit důsledky jednání lidí a jejich návyků k prostředí v každodenním životě 

 
Člověk a příroda 

• zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti v základních přírodních zákonitostí 
 

Člověk a zdraví 
• téma se dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí 
• vede k poznání důležitosti péče o přírodu 

 
Člověk a svět práce 

• se  realizuje prostřednictvím konkrétních aktivit ve prospěch životního prostředí 
• umožňuje poznávat význam a role různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí 
 

Ekosystémy 
• hledá souvislosti od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celek 
• postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystému ve vztahu k lidské společnosti 

 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

• zajišťují informace o vztahu prostředí 
• ochrana životního prostředí při organizaci masových sportovních akcí 

 
Vztah člověka a prostředí 

• odkrývá souvislosti mezi ekologickými, technickoekonomickými a sociálními jevy 
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3.  Výchovné a vzdělávací strategie 
 
KOMPETENCE  – prolíná se všemi předměty 
 

• dokáže se zapojit do mediální komunikace 
• chápe mediální strategie 
• má jasnou představu o roli médií ve společnosti 
• přispívá aktivně k týmové práci 
• svobodně vyjadřuje svoje postoje a chápe odpovědnost za svá sdělení 

 
V průběhu základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: 
 
 Kompetence k učení: 

• vybírá a využívá pro učení vhodné způsoby, metody, plánuje, a organizuje vlastní učení 
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení  je efektivně využívá v procesu učení i praktickém životě 
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 
• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry 
• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by 

mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky  svého učení a diskutuje o nich 
 

Kompetence k řešení problémů: 
• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnatelnostech, jejich příčinách, 

promyslí a naplánuje způsob řešení 
• vyhledá informace vhodné k řešení problému využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 

případným nezdarem 
• samostatně řeší problémy – volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy 
• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémů 
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si svá rozhodnutí 
 

Kompetence komunikativní: 
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle v písemném i ústním projevu 
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• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje a účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně  
argumentuje 

• rozumí různým textům a záznamům, obrazovým materiálům 
• aktivně se zapojuje do společenského dění a využívá ho ke svému rozvoji 
• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 
Kompetence sociální a personální: 

• účinně spolupracuje  ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání pozitivně ovlivňuje 
kvalitu společné práce 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektuje 
různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí a oceňuje zkušenosti druhých lidí 

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

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

Kompetence občanské: 
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen se vcítit do situacích ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé 

zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psych. Násilí 
• chápe ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a 

ochrany zdraví 
• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního 

dění a sportovních aktivit 
• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích  
 

Kompetence pracovní: 
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla a plní povinnosti a závazky 
• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska 

ochrany svého zdraví i druhých, ochrany životního prostředí 
• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání 
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4.Vzdělávací obsah předmětu Výtvarné činnosti 1. – 5.r. 
 

Předmět : 
Výtvarné činnosti 

Ročník: 1. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Úvodem 
 
 
 
 
 
 
1. Výtvarné  vyjádření   skutečnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Práce dekorativní a prostorové 
 
 

 
• žák se seznamuje se základními návyky a postupy při 

práci s barvami 
• učí se organizovat práci 
• poznává a osvojuje si vlastnosti jednotlivých 

výtvarných materiálů, se kterými bude nadále pracovat 
• osvojuje si základy bezpečnosti při práci 
 
• rozlišuje tvary, barvy a struktury 
• pomocí barev, vjemů a postojů vyjadřuje vlastní 

prožitky 
• rozvíjí své vlastní pozorování, vyjadřovací schopnosti 

a výtvarné vyprávění 
• učí se pozorovat přírodu i své okolí 
• vyhledává a dotváří přírodniny 
• rozvíjí pozorovací schopnosti a paměť, 
• poznává a zobrazuje tvary a funkce věcí 
• zkouší zachytit postavu v pohybu v prostoru (prozatím 

bez   proporčních vztahů) 
 

• Seznamuje se s pojmem barvy základní  
• zkouší barvy míchat 
• poznává vlastnosti barev ( barvy husté- řídké, světlé-

tmavé) a využívá jich v praxi 
 

 
• Hodnocení s tolerancí 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Výtvarné umění a životní   
    prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk a svět práce 
 
1. Práce s drobným materiálem 

• textil 
• papír 
• modlína 

 
 
 
 
 
 

 
• objevuje možnosti hry s linií a s barvou 
      prakticky rozlišuje pojem kresba a malba  
• rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus a též smysl pro 
řešení plochy s využitím barevných a geometrických 
prvků 

• zjišťuje vlastnosti plastických materiálů při 
modelování 

• rozvíjí svůj cit pro prostor 
 
• Zobrazuje tvary a funkce věcí 
• aktivně pracuje s ilustrací, pozná obrázky dětských 

ilustrátorů tj. Josef Lada, Zdeněk Miler a Helena 
Zmatlíková, Adolf Born 

• porovnává ilustrace a poznává různé vyjadřovací 
prostředky 

• zná a rozlišuje pojmy – hračka-loutka-školní potřeba 
 
 
 

• V praxi využívá znalosti vlastností plastického 
materiálu tj.pružnost, tažnost,ohebnost 

• jednoduchými postupy vytváří předměty z různých 
materiálů 

• vlastnosti různých materiálů poznává též svými smysly 
a svou tvorbou objevuje další možnosti 

• osvojuje si základní návyky při práci s drobným 
materiálem 

• seznamuje se a dodržuje hyg. a bezpeč. návyky při 
tvorbě 

• zvládá základní činnosti tj. skládání, stříhání, 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
2. Práce montážní a demontážní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Práce pěstitelské 
  
 
 
 
4. Příprava pokrmů 
 
 
 
 
 
5. Práce s papírem 
 

      
 vytrhávání, slepování, navlékání přírodnin,válení,    
      hnětení, ohýbání a stlačování  
 

• zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi Lego, Merkur 

• pracuje podle obrazového návodu, ale i podle vlastní 
fantazie 

• osvojuje si základní pracovní dovednosti a návyky při 
organizaci práce 

• zná a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při 
montáži a demontáži  

• umí poznat různé druhy materiálů 
 

• pečuje o nenáročné  pokojové rostliny ve třídě( zalévá, 
otírá listy, kypří půdu) 

• seznamuje se s pojmem klíčení a v praxi si jej 
vyzkouší( při pozorování klíčení fazole ve třídě) 
 

• zvládá zásady slušného stolování a sebeobsluhu ve 
školní jídelně, 

• jí příborem, 
• připraví si jednoduchou svačinu, 
• rozlišuje každodenní a slavnostní stolování 

 

• dovede papír překládat, trhat, stříhat, vystřihovat, 
nalepovat, 

• sešívat, odměřovat 
• umí obkreslit podle šablony 
• zvládá jednoduché skládanky a vystřihovánky 
• zná a dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce 
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Předmět : 
Výtvarné činnosti 

Ročník: 2. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Úvodem 
 
 
 
 
1. Výtvarné  vyjádření   skutečnosti 
 
 
 
 
 
 
 
2. Práce dekorativní a prostorové 
 
 

 
• zopakuje si všechny znalosti o barvách a vlastnostech 

materiálů 
• připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci 

v hodinách výtvarné výchovy 
 
• ztvárňuje vlastní prožitky a představy 
• rozvíjí své pozorovací schopnosti 
• pokouší se o výtvarné vyprávění děje pohádek a  

příběhů 
• rozlišuje tvary a funkce předmětů 
• snaží se o postižení jednoduchých proporcí postavy i 

předmětů v různém prostředí 
 

• zná a rozumí pojmu barvy základní, teplé a studené, 
řídké a husté, světlé a tmavé a umí jich využívat 
v praxi, 

• zvládá přiměřeně ředění a míchání barev 
• pomocí hry si osvojuje dovednosti práce s linií 
• využívá přítlak, odlehčení, šrafování, zhušťování a 

zřeďování čar 
• rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce a prostor 
• rozvíjí své praktické znalosti a zkušenosti při 

modelování 
• prohlubuje cit pro výtvarný rytmus s využitím znalostí 

o barvách 
 

 
Děti se podílejí na výrobě 
jednoduchých výrobků pro 
vánoční trhy, velikonoční 
jarmark, 
Výzdobu školy. 
 

 
integrována 
s Pracovním 
vyučováním 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
3. Výtvarné umění a životní   
    prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk a svět práce 
 
1. Práce s drobným materiálem 

• textil 
• papír 
• modelína 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• dokáže si již sám vybrat jednoduchý výtvarný nástroj 

podle své potřeby tj. dřívko, špejle, špachtle, štětec  
 
• Aktivně pracuje s ilustrací, 
• prohlubuje si znalosti o různých vyjadřovacích 

prostředcích, 
• porovnává ilustrace a popisuje obrázky, 
• z 1. ročníku zná ilustrace J.Lady,  Z.Milera, 

H.Zmatlíkové, Adolfa  Borna a dále se seznamuje 
s obrázky Zdeňka Smetany 

• rozumí pojmům hračka, loutka, maňásek 
• rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus v umění, kultuře 

bydlení a odívání 
• citlivě vnímá výtvarná díla 
 
 
 
• zná již vlastnosti různých materiálů, dále své znalosti 

rozvíjí a využívá v praxi, vnímá je svými smysly 
• dodržuje a upevňuje si správné návyky organizace, 

hygieny a bezpečnosti práce 
• zvládá základní činnosti práce s materiálem tj. 

skládání, ohýbání, stříhání, trhání, vystřihování, 
nalepování, slepování 

• modelování 
• hnětení, válení, stlačování, přidávání, ubírání, 

navlékání a odměřování návleku, uzlík, sešívání 
pomocí stehu obnitkovacího  a jednoduchého předního 

• rozlišuje rub a líc látky 
• zvládá přišití dvoudírkového knoflíku 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
2. Práce montážní a demontážní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Práce pěstitelské 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Příprava pokrmů 
 
 
 
 
 

 
• Seznamuje se s návody a předlohami stavebnic, se 

kterými samostatně pracuje 
• jsou to stavebnice LEGO a MERKUR 
• sestavuje modely i bez předlohy 
• montuje a demontuje jednotlivé díly 
• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při práci 
• vytváří si kladný vztah  k práci své a ostatních 
• upevňuje si správné pracovní návyky a dovednosti 
 
• provádí pozorování přírody během všech ročních 

období, 
• pečuje o nenáročné rostliny ve třídě 
• zalévá je, otírá listy, kypří, rosí, rozmnožuje pomocí 

odnoží 
• v praxi vyzkouší pěstování jednoduchých rostlin  
       ( hrách, fazole) 
• rozezná nejznámější semena plodů tj. čočka, hrách, 

fazole, kukuřice, mák 
• provádí exkurze na školním pozemku v různých 

ročních obdobích 
• vycházky do okolí – pozoruje přírodu v různých roč. 

období 
 
• seznamuje se způsoby uchovávání a skladování 

potravin 
• zvládne přípravu jednoduché svačiny, úpravu ovoce a 

zeleniny za studena 
• provede úpravu stolu pro všední i sváteční stolování 
• zvládá sebeobsluhu a základy slušného stolování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 360

Předmět : 
Výtvarné činnosti 

Ročník: 3. 
 
Časová dotace: 3 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Výtvarné vyjádření skutečnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce dekorativní a prostorové 
 
 
 
 
 
 
 
Výtvarné umění a životní prostředí 
 
 
 
 
 
Práce s drobným materiálem 
 
 

 
• žák dokáže výtvarně ztvárnit své prožitky 
• pozná základní barvy a dokáže je vhodně použít 
• umí výtvarně vyjádřit hlavu pohádkové bytosti, 

seznamuje se s proporcemi lidské postavy 
• vyhledá a roztřídí přírodniny, výtvarně je dotváří na 

základě představ 
• rozpozná lidské výtvory, pozoruje a porovnává jejich 

tvar 
 
• poznává vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti 
• poznává různé druhy linie  
• rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus (rytmické 
řazení prvků) 

• poznává základní vlastnosti plastických materiálů, 
objem vytváří modelováním 
 

• seznamuje se s funkcí ilustrace a jejich výrazových 
prostředků (Pilař, Trnka, Čapek, Lada, Aleš) 

• poznává výtvarnou hodnotu hračky, loutky 
• seznamuje se s různými druhy výtvarného umění 

(malířství, grafika, sochařství) 
 
• vytváří jednoduchými pracovními operacemi a 

postupy různé výrobky z daného materiálu 

 
 

 
integrována 
s Pracovním 
vyučováním 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
Práce montážní a demontážní 
 
 
Pěstitelské práce 
 
 
 
 
 
 
 
Příprava pokrmů 
 
 
 
 
 
 
Práce s technickými materiály 
 
 
 
 
 
 

 
• volí vhodné pomůcky, nástroje a náčiní udržuje 

pořádek na pracovním místě a bezpečnost práce 
 
• provádí jednoduchou montáž a demontáž stavebnice 

(Lego, Merkur ) 
 
• provádí jednoduché pěstitelské činnosti : 
• ošetřuje a pěstuje nenáročné pokojové rostliny 
• volí podle druhů pěstitelských činností správně 

pomůcky, nástroje a náčiní 
• seznamuje se se základními podmínkami života rostlin 
• seznamuje se s úlohou techniky v životě člověka 
 
• seznamuje se se základním vybavením kuchyně, 

pojmenuje pomůcky a nástroje 
• připraví jednoduchý studený pokrm podle slovního 

návodu (kuchařka) 
• dodržuje pravidla správného stolování 
• udržuje pořádek pracovních ploch 
 
• zná vlastnosti základních materiálů a pracuje s nimi 
• řeší jednoduché technické úkoly 
• dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny práce 
• zná zásady první pomoci 
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Předmět : 
Výtvarné činnosti 

Ročník: 4. 
 
Časová dotace: 3 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Výtvarné vyjádření skutečnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce dekorativní a prostorové 
 
 
 
 
 
 
 
Výtvarné umění a životní prostředí 
 
 
 
 
 
 

 
• žák dokáže výtvarně ztvárnit své prožitky, zážitky 

z filmů, knihy 
• pozná barvy základní a podvojné 
• dokáže přesněji výtvarně vyjádřit proporce lidské 

postavy 
• sleduje základní přírodní zákonitosti na tvarově 

zajímavých živých i neživých přírodninách a dotváří 
je 

• pozoruje a srovnává tvary užitkových předmětů, 
pokouší se je výtvarně vyjádřit v ploše 

 
• poznává výtvarné možnosti linie, druhy linie 
• pozná různé druhy linií a jejich výrazové možnosti 
• modelováním vytváří prostorové objekty na základě 

představ a fantazie 
• dokáže rytmicky řadit různé prvky (přírodní, 

geometrické) 
 

• podle výrazových prostředků pozná díla některých 
dětských ilustrátorů (Čechová, Pacovská) 

• rozliší hračky současné a lidové 
• pozná některé aspekty kultury odívání a kultury 

bydlení 
 
 

 
 

 
integrována 
s Pracovním 
vyučováním 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Práce s drobným materiálem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce montážní a demontážní 
 
 
Pěstitelské práce 
 
 
 
 
 
 
Příprava pokrmů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• vytváří složitějšími pracovními operacemi a postupy 

různé výrobky z daného materiálu na základě své 
představivosti 

• seznamuje se s prvky lidových tradic 
• volí vhodné pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem 

k použitému materiálu 
• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 
• zná zásady první pomoci 
 
• provádí montáž a demontáž stavebnice podle předlohy, 

návodu (Lego, Merkur) 
 
• samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 
• ošetřuje a pěstuje náročnější pokojové rostliny podle 

daných zásad 
• náčiní, pomůcky a nástroje volí samostatně 
• zná základní podmínky pro pěstování rostlin 
 
• orientuje se v základním vybavení kuchyně 
• připraví samostatně jednoduchý studený i teplý pokrm 
• zná zásady správné výživy 
• dodržuje pravidla správného stolování a společenského 

chování 
• provede jednoduchou úpravu stolu 
• udržuje pořádek pracovních ploch, dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Práce s technickými materiály 
 

 
• provádí jednoduché práce s technickými materiály 
• řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 

materiálu 
• seznamuje se s jednoduchou technickou dokumentací 
• dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci 

s nástroji  
• zná zásady první pomoci 
• poznává úlohu techniky v životě člověka 
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Předmět : 
Výtvarné činnosti 

Ročník: 5. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Výtvarné vyjádření skutečnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce dekorativní a prostorové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výtvarné umění a životní prostředí 
 
 
 
 

 
• žák rozvíjí svou fantazii a představivost  
• pozná základní a podvojné barvy a vhodně je použije 
• dokáže výtvarně vyjádřit proporce lidské postavy a 

hlavy, porovnává představu se skutečností 
• dokáže vyjádřit vnitřní stavbu a vnitřní členění 

přírodních objektů pomocí výtvarné linie 
• rozvíjí své prostorové vidění, cítění a vyjadřování na 

základě pozorování prostorových jevů a vztahů 
• tvary užitkových předmětů srovnává a vyjadřuje 

výtvarně v ploše i prostoru 
 
• dokáže řešit úkoly dekorativního charakteru v ploše 

(symetrická i asymetrická řešení) 
• seznamuje se s funkcí písma (sdělnou a výtvarnou) 
• poznává písmo jako dekorativní prvek (iniciály) 
• poznává základní prostorové útvary a modeluje podle 

skutečnosti 
• dokáže kompozičně řešit plochu s použitím 

libovolných geometrických prvků 
 

• dokáže porovnat výrazové prostředky různých 
ilustrátorů, poznává ilustraci jako umělecký 
prostředek 

• chápe odlišnosti uměleckého vyjádření skutečnosti od 
přesné podoby světa (figura, portrét, krajina …) 
 

 
 

 
integrována 
s Pracovním 
vyučováním 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 366

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
Práce montážní a demontážní 
 
 
 
 
 
Pěstitelské práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příprava pokrmů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• poznává různé druhy výtvarného umění 
• seznamuje se s díly malířů, sochařů, architektů 
• poznává estetickou úroveň předmětů denní potřeby 
 
• provádí montáž a demontáž samostatně podle 

předlohy, slovního návodu, využívá vlastní fantazie 
• sestaví model z vlastních prvků, nápadů 
• narýsuje jednoduchý technický náčrt a pracuje podle 

něj 
 
• samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování a 

dokáže je zaznamenat 
• samostatně pečuje o náročnější pokojové a jiné rostliny 

a pěstuje je podle daných zásad 
• podle druhů pěstitelských činností dokáže zcela 

samostatně zvolit pomůcky, náčiní a nástroje, i uklidit 
• zná základní podmínky pro pěstování rostlin a dokáže 

je ověřit pokusem 
 
• připraví samostatně jednoduchý studený i teplý pokrm, 

pracuje podle návodu (receptu - kuchařka) 
• zná zásady správné výživy a řídí se jimi při přípravě 

jídla 
• nakoupí samostatně  potřebné potraviny 
• provede úpravu stolu pro slavnostní příležitost 
• dbá na hygienu a bezpečnost práce v kuchyni  
• poskytne první pomoc při úrazu 
• zná základní elektrické přístroje používané v kuchyni 

slušné stolování a chování ve veřej.prostorách 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
Práce s technickými materiály 
 

 
      ( restaurace, jídelna, …) 
 
• provádí složitější práce s technickými materiály a 

dodržuje technologický postup 
• řeší technické úkoly s výběrem materiálů, pomůcek a 

nástrojů 
• pracuje podle jednoduché technické dokumentace 
• připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 
• dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci 
• poskytne první pomoc při zranění 
• poznává úlohu techniky v životě člověka a nebezpečí 

její zneužití člověkem 
 

  

 
 
 
5.7.2 Výtvarná výchova 
 
Výtvarná výchova – II.stupeň 
 
 
1. Cíle předmětu 
 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
 

• chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby 
opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k 
utváření hierarchie hodnot 

• spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních 
souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám 
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různorodých skupin, národů a národností  
• uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a 

k obohacování emocionálního života 
• zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů  k  jevům 

a vztahům v mnohotvárném světě. 
 
 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové vymezení předmětu: 
 

Vyučovací předmět výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity. Přistupuje k uměleckému procesu 
v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace. Užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších 
informačních a komunikačních technologií. Zaměřuje se na rozvoj smyslového vnímání, kreativity a prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře.  
 
Časová dotace předmětu: 
 
6. a 7. ročník – 2 hodiny / týden 
8. a 9. ročník – 1 hodina / týden 
 
Výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy a mimo budovu školy (práce v plenéru).  
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – skupinová práce, samostatná práce a krátkodobé projekty. 
 
Vyučovacím předmětem prolínají vztahy mezi předměty: 
 
Přírodopis:   

• vztah člověka k přírodě 
• lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 
Dějepis: 

• historie výtvarného umění 
• slohy a styly 
• společenské podmínky vzniku umění    
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Občanská výchova: 
• poznávání lidí 
• kreativita 
• sebepoznání  
• komunikace 
• hodnoty, postoje, praktická etika 
• rozvoj schopností poznávání 
• řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
• lidské vztahy 
• mediální výchova 

 
Pracovní činnosti:  

• vztah k manuální práci 
• zručnost 
• užití různých materiálů a pracovních nástrojů 

 
Hudební výchova:    

• ilustrace písní, poslech hudebních ukázek a prožití 
 
PRÚŘEZOVÁ TÉMATA 
 
Rozvoj osobnosti a sociální výchova 
 
Osobnostní rozvoj: 
 
Cvičení smyslového vnímání, pozorování a soustředění. 
Sebepoznání a sebepojetí – hodnoty člověka, psychika, vztahy k druhým lidem. 
Psychohygiena – dobrý vztah k sobě samému. 
Kreativita – rozvíjení nápadů, originality, tvořivost. 
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Sociální rozvoj: 
 
Poznávání lidí, odlišností. 
Mezilidské vztahy – respektování druhých, pomoc a podpora druhých. 
 
Morální rozvoj: 
 
Odpovědnost, spolehlivost, respektování a pomáhání jiným. 
 
 
Výchova demokratického občana: 
 
Respektování kulturních a jiných odlišností. 
Postoj k životu, disciplinovanost, sebeúcta, sebekritika, ohleduplnost. 
 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 
 
Pozitivní postoj k tradicím a kulturním hodnotám. 
Postoj k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života. 
 
 
Multikulturrní výchova: 
 
Uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých. 
Tolerovat názory a schopnosti druhých. 
Uvědomovat si rovnocennost etnických skupin. 
Odpovědnost za své jednání. 
 
 
Enviromentální výchova: 
 
Uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožení. 
Vztah člověka a odpovědnost vůči prostředí. 
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Péče o životní prostředí i na mezinárodní úrovni. 
Citlivý a vnímavý přístup k přírodě. 
 
 
Mediální výchova: 
 
Využití médií jako zdroje informací. 
Citlivost vůči zpracování mediálních sdělení, kritický přístup ke zpravodajství a reklamě. 
 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie  
 
Kompetence k učení 
Žáci jsou vedeni k učení se prostřednictvím vlastní tvorby. Pohled na umění je jim zprostředkován jako na způsob poznávání světa. Tvořivost žáků se 
rozvíjí aktivním osvojováním různých výtvarných technik. Žáci se učí vnímat umělecké slohy a díla v jejich historickém kontextu.  
Strategie: 
Učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost, využívá kladného hodnocení k motivaci pro další 
výtvarnou činnost. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Před žáky jsou postaveny možnosti volby vhodných vyjadřovacích prostředků. Je zdůrazněna potřeba kritického myšlení při posuzování uměleckého 
díla i při vlastní tvorbě. Žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné 
techniky, materiálů a pomůcek. Při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení. 
Strategie: 
Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů. 
 
Kompetence komunikativní 
Před žáky je otevírána možnost  přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání. Rozvíjí se dovednosti důležité pro vedení dialogu nebo 
diskuse o dojmu z uměleckého díla. Při práci ve skupině by měl být žák schopen vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor 
druhých. 
Strategie: 
Učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami (písemně,  pomocí technických prostředků, výtvarnými prostředky, 
dohlíží na dodržování etiky komunikace - naslouchání, respektování originálních, nezdařených názorů, ..). 
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Kompetence sociální a personální 
Učitelem je předkládáno dostatečné množství příkladů pro vytváření potřeby žít v estetickém prostředí. Učitel poskytuje prostor pro osobité výtvarné 
projevy žáků. Žáci se učí respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce. 
Strategie: 
Učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, umožňuje každému žákovi zažít úspěch, v průběhu výuky zohledňuje 
rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 
                       
Kompetence občanské 
Žáci jsou seznamováni s významnými výtvarnými díly a jejich autory, je povzbuzována potřeba individuálního zájmu žáků o kulturní dění a jeho 
podpora (návštěvy muzeí, galerií..). Žáci se aktivně svými pracemi zapojují do dění ve škole (plakáty a upoutávky, účast na výstavách a další 
prezentace svých prací).  
Strategie: 
Učitel podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů. 
 
Kompetence pracovní 
Žáci si osvojují různé výtvarné techniky. Při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená 
pravidla, vytváří si pozitivní vztah k manuálním činnostem. Při práci s výtvarným materiálem dodržují žáci hygienická pravidla. 
Strategie: 
Učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení, požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů. 
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4.Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova 6. – 9.r. 
 

Předmět : 
Výtvarná výchova 

Ročník: 6. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Výtvarné vyjádření skutečnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze života dětí 
 
 
 
 
 
Člověk- postava a části lidského těla 
 
 
 
Prostorová tvorba 
 

 
Nakreslí a barevně vyjádří pozorované přírodní objekty- 
rostliny, živočichy, stromy, listy, plody. 
Dokáže zachytit celek i detaily. 
Vybírá a vnímá prostor s přírodními i umělými objekty- 
skupina stromů, školní zahrada, tělocvična, okolí školy. 
Uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj inspirace pro 
vytváření uměleckých hodnot. 
Objevuje a utváří si vlastní názor na svět kolem sebe skrze 
kreativní činnost vycházející z individuálních představ, 
fantazie, vnímání a prožívání. 
 
Na základě vlastních prožitků vytvoří jejich výtvarnou 
podobu. 
Uplatní jednoduché grafické techniky: frotáž, monotyp, 
koláž, protisk. 
Užívá vizuálně obrazná vyjádření pocitů a nálad. 
 
Dokáže nakreslit postavu člověka a snaží se dodržet 
proporce- podle skutečnosti i z představy. 
Nakreslí hlavu člověka. 
Vytvoří námět s několika postavami. 
 
Uvědomuje si rozdílnost přístupů k řešení problémů 
vyplývajících z výtvarného zadání. 
 

 
Malba: temperové barvy, 
vodové barvy, suchý pastel, 
voskový pastel. 
Kresba: uhel, rudka, tužka, 
tuš, křída. 
 
 
 
 
 
 
Malba, kresba, koláž a 
kombinované techniky 
 
 
 
 
Práce z papíru, 
kombinované techniky 
 
 
 
Práce s různými materiály- 
hlína , papír, karton,  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
Výtvarné umění 
 

 
Je schopen spolupráce ve skupině, uplatňuje zásady slušné 
komunikace. 
 
Seznámí se s ilustrací, jmenuje některé ilustrátory 
s přihlédnutím k věku žáků. 
Pozná díla malířská, sochařská a architektonická 
s využitím učiva dějepisu. 
  
Vnímá umění jako bohatství své země. 
Společně navštíví galerii, muzeum a zúčastní se exkurze. 
 

 
přírodní materiály. 
 
 
Práce s knihou, reprodukcí, 
vyhledávání informací o 
umění a významných 
osobnostech. 
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Předmět : 
Výtvarná výchova 

Ročník: 7. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Výtvarné vyjádření skutečnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze života dětí 
 
 
 
 
 
Člověk- postava a části lidského těla 
 
 
 
Výtvarné vyjádření vlastních pocitů a 
fantazijních představ 
 
 
 
Výtvarné umění  

 
Pozorováním zajímavých objektů vytvoří jejich lineární 
podobu. 
Náměty vytvoří jednodušší grafickou technikou- monotyp, 
papíroryt, linoryt, tisk z koláže. 
Dokáže pozorovat a vnímat přírodní a architektonické 
objekty, vytvoří skupinu přírodních objektů, kompozici 
s architekturou a prostorovou práci s využitím přírodních 
objektů. 
 
Na základě představ a osobních prožitků vytvoří skupinu 
dvou až tří postav. 
Kompozici vytvoří tak, že postavy mají vztah k ději i 
prostředí, rozlišuje popředí a pozadí, výraznost barvy a 
detailu, ustupující barevnost a detaily v pozadí. 
 
Správně nakreslí stojící postavu podle modelu, postavu 
v pohybu. 
Portrét- vyjádří odlišnosti tvarů obličeje. 
Vytvoří prostorovou práci s námětem lidské figury.  
 
Vytváření obrazových znaků na základě fantazie, 
kombinací představ, znalostí a zkušeností. 
Zná základní pojmy nauky o barvách. 
 
 
Rozlišuje realistické zobrazení krajiny a postav od  
 

 
Malba: temperové barvy, 
vodové barvy, suchý pastel, 
voskový pastel 
Kresba: uhel, rudka, tužka, 
tuš, křída 
 
 
 
 
Malba, kresba, koláž a 
kombinované techniky 
 
 
 
 
Práce z papíru, 
kombinované techniky 
 
 
 
Nauka o barvě. 
Obhajoba vlastní práce. 
 
 
 
Práce s knihou, reprodukcí,  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 

 
stylizace a nadsázky. 
Rozpozná jednotlivé plány malířského díla, vyjádření 
prostoru, světla, stínu. 
Poznává architektonické znaky doby románské, gotické a 
renesanční. 
Se třídou navštíví galerii výtvarného umění a seznámí se 
s ukázkami prací výtvarných umělců. 
 

 
vyhledávání informací o  
významných osobnostech a 
uměleckých památkách 
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Předmět : 
Výtvarná výchova 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Výtvarné vyjádření skutečnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze života dětí 
 
 
 
 
 
Člověk- postava a části lidského těla 
 
 
 
 
 
Prostorové vytváření 
 

 
Dokáže se výtvarně vyjádřit pomocí tvarů a barev a 
uplatnit své dovednosti a vědomosti. 
Využívá tvarové nadsázky a stylizace, barevné nadsázky- 
symbolické, expresivní, písmo. 
Uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj inspirace pro 
vytváření uměleckých hodnot. 
Hodnotí a porovnává účinek vlastního výtvarného 
vyjádření, vyjadřuje se k tvorbě druhých a učí se toleranci. 
Vědomě volí nástroje a techniky pro konkrétní výtvarné 
vyjádření. 
 
Žák vytvoří obrazy z prostředí, ve kterém žije. 
Vyjadřuje své stanovisko k životnímu prostředí, jak 
životní prostředí ovlivňuje člověka a naopak. 
Uvědomuje si význam ochrany kulturních památek. 
Je schopen spolupráce ve skupině. 
 
Nakreslí postavu podle modelu – sedící –snaží se dodržet 
správné proporce postavy. 
Nakreslí portrét – tvar hlavy, části hlavy, výraz. 
Nakreslí některé části lidského těla – ruku, oko, vlasy, 
ucho. 
 
Žák se seznámí s architekturou místa a na základě 
pozorované skutečnosti nakreslí celkový pohled na dům, 
detaily–okno, dveře, schodiště a jiné prvky domu. 
 

 
Malba: temperové barvy, 
vodové barvy, suchý pastel, 
voskový pastel 
Kresba: uhel, rudka, tužka, 
tuš, křída 
 
 
 
 
 
 
Malba, kresba, koláž a 
kombinované techniky 
 
 
 
 
Práce z papíru, 
kombinované techniky 
Uhel, rudka, tužka. 
 
 
 
Práce s knihou, vyhledávání 
informací o významných 
stavbách.  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Výtvarné umění                                    
 

 
Výtvarné umění 18. a 19. století. 
Baroko – základní znaky architektury, sochařství a malby. 
Romantismus, realismus, impresionismus – ukázky děl 
českých i světových představitelů těchto směrů. 
Navštíví galerii výtvarného umění. 
 

 
Práce s knihou, reprodukcí, 
vyhledávání potřebných 
informací na internetu, 
v knihovně. 
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Předmět : 
Výtvarná výchova 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
Výtvarné vyjádření skutečnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prostorové práce 
 
 
 
 
 
Výtvarné umění  

 
Člověk a jeho svět – na základě znalostí a zkušeností 
parafrázuje stopy člověka v přírodě, hledá a zaznamenává 
je libovolnou technikou. 
Vědomě volí nástroje a techniky pro konkrétní výtvarné 
vyjádření. 
Je schopen hodnotit obhajovat a zdůvodnit vlastní 
výtvarné vyjádření, vyjadřovat se k tvorbě jiných a 
tolerovat ji. 
Uvědomuje si problém dopadu vlastních aktivit na životní 
prostředí a aktivně přistupuje k jeho řešení. 
Uvědomuje si krásu přírody jako zdroj inspirace pro 
vytváření uměleckých hodnot. 
 
 
Prostorovou prací vytváří žák svoji představu o 
architektuře, dopravních prostředcích,… 
Výtvarný celek je spojením tvarů, barev a struktur. 
Žák volí materiál a techniku na základě vlastního 
výtvarného návrhu a cíle. 
 
Výtvarné umění 20. století – kubismus, abstraktní umění, 
umění po 2. světové válce. op-art, kinetické umění. 
K poznávání uměleckých směrů 20. století využije 
návštěvu galerie výtvarného umění. 

 
Malba: temperové barvy, 
vodové barvy, suchý pastel, 
voskový 
pastel,kombinované 
techniky. 
Kresba: uhel, rudka, tužka, 
tuš, křída 
Grafické techniky. 
Fotografie, video. 
 
 
 
 
 
Papír, hlína, karton, 
špejle,… 
 
 
 
 
Práce s knihou, reprodukcí, 
vyhledávání informací o 
významných osobnostech 
moderního umění. 
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HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA      6. – 9. ROČNÍK 
 
 
1. Vztah k předmětu. 
2. Aktivní přístup k tvořivé činnosti. 
3. Osobitý tvůrčí přístup/představivost,individualita projevu,originalita/. 
4. Samostatná tvořivá práce. 
5. Pracovní zaujetí,snaha dosáhnout cíle. 
6. Talent a jeho využití. 
7. Materiální příprava. 
8. Vědomosti z teorie výtvarného umění. 
9. Referáty z dějin výtvarného umění. 
 
 
Hodnocení známkou bude v průběhu roku i na vysvědčení. 
 
 
5.8  Člověk a zdraví 
 
5.8.1 Tělesná výchova – I.stupeň 
 
Tělesná výchova 
 
 
1. Cíle předmětu 
 
Vzdělávání v této oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 

• poznávání zdraví jako nejdůležitější  životní hodnoty 
• pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem 
• poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování 
• získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět 
• využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu 
• propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji 
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• chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesionální dráhy, partnerů, … 
• aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví  a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci 

 
 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
     
Vyučovací předmět „Tělesná výchova“se vyučuje jako samostatný předmět. Rozvíjí zdraví žáků a uvědomění nutnosti péče o něj v odpovídající míře 
věku a schopnostem. Ve druhém a třetím ročníku žáci absolvují plavecký kurz v rozsahu 40 hodin. Tento kurz je realizovaný Plaveckým střediskem 
Zeva,z.s. Hradec Králové a řídí se učebním plánem plavecké školy. Ve výjmečných a odůvodněných případech (nedostupnost bazénu, z důvodu 
rekonstrukce, velká vzdálenost, ...)  je možné základní plaveckou výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, popř. nerealizovat, pokud není možnost 
ji zajistit v rámci povinné školní docházky. 
 
Časová dotace: 

1. ročník – 2 hodiny / týdně 
2. ročník – 2 hodiny / týdně 
3. ročník – 2 hodiny / týdně 
4. ročník – 2 hodiny / týdně 
5. ročník – 2 hodiny / týdně 

 
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova je na 1. stupni zaměřeno na : 
 
Činnosti ovlivňující zdraví: 

• význam pohybu pro zdraví 
• příprava organismu 
• zdravotně zaměřené činnosti 
• rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu 
• hygiena při Tv 
• bezpečnost při pohybových činnostech 
 

Činnost ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
• pohybové hry 
• základy gymnastiky 
• průpravné úpoly (přetahy, přetlaky) 
• základy atletiky 
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• základy sportovních her 
• turistika a pobyt v přírodě 
• plavání 
• lyžování, bruslení 
 

Činnosti podporující pohybové učení: 
• komunikace v Tv 
• organizace při Tv 
• zásady jednání a chování 
• pravidla zjednodušených pohybových činností 
• měření a posuzování pohybových dovedností 
• zdroje informací o pohybových činnostech 
• hygiena při sportovních činnostech 

 
Očekávané výstupy: 
 
Činnosti ovlivňující zdraví: 

• aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s účelem 
• usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, volí vhodný program 
• samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností (zatěžování svalů) 
• odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím 
• uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu 
 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností: 
• zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře 
• posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

 
Činnosti podporující pohybové učení: 

• užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu 
• naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 

ochranu přírody při sportu 
• dohodne se na spolupráci  i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva, dodržuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, 

rozhodčího, diváka, organizátora 
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• sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a hodnotí 
• zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy 
• zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách 
 

 
Zdravotně tělesná výchova: (prvky  jsou využívány v Tv jako ucelený systém, ZdrTv je nabízena žákům III. (II.) zdrav. skupiny) 

• uplatňuje správné držení těla 
• zvládá jednoduchá speciální cvičení  

 
Vyučovací předmět Tělesná výchova je propojen s předmětem: Matematika, Svět člověka, Hudební výchova 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie  
 

• dokáže se zapojit do mediální komunikace 
• chápe mediální strategie 
• má jasnou představu o roli médií ve společnosti 
• přispívá aktivně k týmové práci 
• svobodně vyjadřuje svoje postoje a chápe odpovědnost za svá sdělení 

 
V průběhu základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: 
 
 Kompetence k učení: 

• vybírá a využívá pro učení vhodné způsoby, metody, plánuje, a organizuje vlastní učení 
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení  je efektivně využívá v procesu učení i praktickém životě 
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 
• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry 
• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by 

mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky  svého učení a diskutuje o nich 
 

Kompetence k řešení problémů: 
• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnatelnostech, jejich příčinách, 

promyslí a naplánuje způsob řešení 
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• vyhledá informace vhodné k řešení problému využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem 

• samostatně řeší problémy – volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy 
• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémů 
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si svá rozhodnutí 

Kompetence komunikativní: 
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle v písemném i ústním projevu 
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje a účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně  

argumentuje 
• rozumí různým textům a záznamům, obrazovým materiálům 
• aktivně se zapojuje do společenského dění a využívá ho ke svému rozvoji 
• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 
Kompetence sociální a personální: 

• účinně spolupracuje  ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání pozitivně ovlivňuje 
kvalitu společné práce 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektuje 
různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí a oceňuje zkušenosti druhých lidí 

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

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj 
 
Kompetence občanské: 

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen se vcítit do situacích ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé 
zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psych. Násilí 

• chápe ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a 
ochrany zdraví 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního 

dění a sportovních aktivit 
• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích  
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Kompetence pracovní: 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla a plní povinnosti a závazky 
• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska 

ochrany svého zdraví i druhých, ochrany životního prostředí 
• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání 

 
 
ETICKÁ VÝCHOVA: 

• používání vhodných forem pozdravů 
• osvojí si základní dovednosti a vědomosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým 
• vyjadřuje účast na boleti i radosti druhých 
• tvořivost v mezilidských vztazích 
• iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky 
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4.Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova 1. – 5.r. 
 

Předmět : 
Tělesná výchova 

Ročník: 1. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Poznatky z Tv a sportu 
 
 
 
 
 
 
 
Průpravná, kondiční, rytmická, 
kompenzační a relaxační cvičení   
 
 
 
Gymnastika 
    akrobacie -  pády vzad 
                        pády stranou 
                        kotoul vpřed 
    přeskok – lavička 
    kladina – chůze bez dopomoci 
    šplh o tyči s přírazem 
    cvičení s náčiním   
 
Atletika 
    běžecká abeceda 

 
• reaguje na jednoduché povely a signály  
• používá vhodné oblečení a obuv na sport 
• respektuje význam přípravy organismu před cvičením 
• respektuje zásady fair play 
• dodržuje pokyny pro bezpečnost  při pohybových          
činnostech 
 

• snaží se o správné provádění cviků  pod vedením 
učitele 

• předvede jednoduchý taneční krok s hudbou 
• zná zásady správného držení těla, dýchání 

 
 
• dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových 
činnostech 

• předvede v souladu se svými individuálními 
schopnostmi pády, kotoul vpřed, přeskok, chůzi po 
kladině bez dopomoci, šplh o tyči s přírazem  s úkolem 
vyšplhat co nejvýš, spouštění ručkováním, dokáže 
připravit a uklidit nářadí a náčiní 

 
 

• opakuje po učiteli běžeckou abecedu (lifting, skiping, 
zakopávání ) 
 

 
• Hodnocení s tolerancí 
      1-2 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
    rychlé běhy   
    vytrvalostní běh 
    běh v terénu 
    skok do dálky z místa 
    hod míčkem     
 
Sportovní hry 
    minifotbal 
    vybíjená 
 
 
 
Turistika 
 
 
 
 
Bruslení 
 
 
 
 
Turnaje v průběhu roku : 
    Dle možností 
 
 

 
• předvede v souladu s individuálními předpoklady 
      základní pohybové výkony 
• usiluje o jejich zlepšení 

 
 
 
• ovládá a dodržuje základní pravidla 
• snaží se spolupracovat s ostatními hráči 
• dodržuje pravidla fair play 
• dbá na správné uchopení míče 

 
• respektuje ochranu  životního prostředí 
• dokáže překonat přírodní překážky, ovládá techniku 

chůze 
 
 

• dodržuje bezpečnost při bruslení 
• obuje se a s dopomocí si brusle zaváže 
• předvede chůzi  a skluz 

 
 

• zúčastní se všichni žáci v ročníku 
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Předmět : 
Tělesná výchova 

Ročník: 2. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Poznatky z Tv a sportu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průpravná, kondiční, rytmická, 
kompenzační a relaxační cvičení   
 
 
Gymnastika 
    akrobacie -  pády vzad 
                        pády stranou 
                        kotoul vpřed 
    přeskok – lavička 
    kladina – chůze bez dopomoci 
    šplh o tyči s přírazem 
    cvičení s náčiním   
 
Atletika 
    běžecká abeceda 
    rychlé běhy   
    vytrvalostní běh 

 
• správně reaguje na jednoduché povely a signály 
• dokáže nastoupit s ostatními do řadu, dvojřadu, do 

družstev 
• používá vhodné oblečení a obuv na sport 
• dokáže vysvětlit, proč se rozcvičuje 
• dodržuje  zásady fair play a pozná přestupek 
• dbá na  pokyny a bezpečnost  při pohybových 
činnostech 
 

• správně provádí cviky pod vedením učitele 
• předvede 2  jednoduché taneční kroky s hudbou 

 
 
• dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových 
činnostech 

• předvede v souladu se svými individuálními 
schopnostmi pády vzad a stranou, kotoul vpřed, 
přeskok přes lavičku, chůzi po kladině bez dopomoci, 
šplh o tyči s přírazem s úkolem vyšplhat co nejvýš, 
sestavu se zvoleným náčiním 

 
 

• opakuje přesně  po učiteli běžeckou abecedu 
• předvede základní pohybové výkony – běh a skok 
• usiluje o zlepšení výkonu 

 

 
• Hodnocení s tolerancí 
      1-2 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
    běh v terénu 
    skok do dálky s rozběhem 
    hod míčkem bez rozběhu    
 
Sportovní hry 
    minifotbal 
    vybíjená 
    minikošíková 
 
 
Turistika 
 
 
 
 
Bruslení 
 
 
 
Plavání 
 
 
 
 
Turnaje v průběhu roku : 
    Dle možností 
 
 

 
• dbá na správné uchopení kriketového míčku a postoje 
• zná techniku rozběhu pro skok do dálky, výšky  

 
 
 
• ovládá a dodržuje základní pravidla 
• snaží se spolupracovat s ostatními hráči 
• dodržuje pravidla fair play a pozná  zjevný přestupek 
• adekvátně na přestupek  reaguje 

 
• respektuje ochranu  životního prostředí 
• dokáže překonat přírodní překážky 
• pobyt na čerstvém vzduchu 

 
• dodržuje bezpečnost při bruslení 
• obuje se a s dopomocí si brusle zaváže 
• předvede chůzi  a skluz, snaží se zastavit 

 
 

• adaptuje se na vodní prostředí, nebojí se 
• dýchá do vody, splývá 
• zúčastní se všichni žáci v ročníku 
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Předmět : 
Tělesná výchova 

Ročník: 3. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Poznatky z Tv a sportu 
 
 
 
Pořadová cvičení 
 
 
 
 
Průpravná, kondiční, rytmická, 
kompenzační a relaxační cvičení   
 
 
Gymnastika 
Akrobacie 
 
Přeskok 
 
 
Hrazda (kruhy) 
 
 
 
Kladina 
Šplh 
 

 
• Pozná vhodné oblečení a obuv na sport. 
• Dodržuje zásady fair play chování. 
• Zcela samozřejmě povede rozcvičku (ví proč!) 

 
• Přesně reaguje na povely:pozor, pohov, rozchod. 
• Dokáže nastoupit s ostatními do: 
řadu,dvojřadu,zástupu, dvojstupu. 
 

• Pod vedením učitele přesně opakuje cviky. 
• Dokáže použít relaxační cvičení, uvolňující prvky 

(jógu) 
 
 
• Předvede pády vzad a stranou 
• Předvede kotoul vpřed. 
• Předvede kotoul vzad, kolébku 
• Provede rozběh a odraz z můstku snožmo. 
• Předvede přeskok lavičky 
• Rozšiřující učivo: S pomocí učitele provede:   
• shyb stojmo - odrazem přešvih do vzporu vzad stojmo 

- stoj 
• shyb stojmo - svis závěsem  v podkoleni – stoj 
• Přejde kladinu bez dopomoci. 
• Vyšplhá 3m na tyči. 

 
• Hodnocení s tolerancí 
      1-2 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Rytmická a kondiční gymnastika 
 
 
 
Atletika 
 
Běh  
 
 
 
Skok daleký 
 
Skok vysoký 
 
Hod 
 
 
 
Sportovní hry 
minifotbal 
 
vybíjená 
 
 
minibasketbal 
 
 
 
 
 

 
• Pod vedením učitele přesně opakuje cviky. 
• Po předvedení opakuje:krok přísunný, poskočný, 

přeměnný, cval.  Reaguje na hudbu. 
 
 
• Po učiteli opakuje běžeckou abecedu ( lifting, 

skiping,zakopávání ). 
• Na povely odstartuje z polovysokého a nízkého startu. 
• Zná, kde který start použít 
• Při krátkém běhu nekříží dráhu a nezastavuje před 

cílem. 
• Skočí do dálky po rozběhu a odrazu z jedné nohy. 
• Rozšiřující učivo: přeskočí laťku stylem skrčným nebo 

střižným 
• Odhodí míček z místa ze správného odhodového 

postoje a uchopení míčku. 
 
 

• Přihraje vnitřním nártem, proběhne slalom s míčem. 
• Ovládá základní pravidla minifotbalu. 
• Chytá míč "do košíčku",odhazuje míč jednou rukou, 

přesně přihrává. 
• Ovládá pravidla vybíjené. 
• Používá správné držení míče ( oběma rukama). 
• Předvede základní hráčský postoj a obrátku s míčem. 
• Přihrává obouruč i jednoruč trčením a o zem. 
• Dribluje na místě a za pohybu. 
• Ovládá základní pravidla minibasketbalu. Jiný míč ! 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
miniházená 
florbal 
 
 
Minisoftbal 
 
 
Plavání 
 
 
 
 
Bruslení 
 
 
 
Sportovní akce pro 3.ročníky: 
 
 

 
• Ovládá základní pravidla miniházené. Jiný míč ! 
• Odehraje míč tahem a příklepem. 
• Vede míč za pohybu. 
• Ovládá základní pravidla florbalu. 
• Chytá a hází tenisový( softbalový) míček. 
• Ovládá obíhání met s došlapováním na mety. 

 
• Splývá, dýchá do vody. 
• Ovládá jeden plavecký způsob. 
• Zná teoret.první pomoc 

 
• Samostatně se obuje, bezpečně vstoupí na led. 
• Samostatně jezdí popředu. 
• Dokáže zastavit. 

 
• Dle možností 
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Předmět : 
Tělesná výchova 

Ročník: 4. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Poznatky z Tv a sportu 
 
 
 
 
Pořadová cvičení 
 
 
 
 
 
Průpravná, kondiční, rytmická, 
kompenzační a relaxační cvičení   
 
 
 
Pobyt v přírodě 
 
 
 
Gymnastika 
Akrobacie 
 
 
 
 
 

 
• Pozná vhodné oblečení a obuv na sport. 
• Dodržuje zásady fair play chování. 
• Dokáže se důkladně rozcvičit pro určitý sport 
• Provádí relaxační cviky 

 
• Rychle a přesně reaguje na povely:pozor, pohov, 

rozchod. 
• Dokáže nastoupit s ostatními do: řadu, dvojřadu, 

zástupu, dvojstupu 
 

• Pod vedením učitele přesně opakuje cviky. 
• Zařazuje relaxační a kondiční cviky (jógu) 
• Zná správné provedení základních posilovacích cvičení 

(kliky, shyby, lehsedy, apod…) 
 
• Dokáže se pohybovat v přírodě, aniž by ji poškodil. 
• Zvládá hrát různé hry ve složitém terénu (hustý les). 
• Dokáže vylézt na strom. 
 
• Předvede pády vzad a stranou (v rovině i ze zvýšeného 

postavení). 
• Předvede kotoul vpřed, vzad. 
• Předvede kotoul letmo do duchny. 
• Předvede spojení kotoulu vpřed a vzad. 
• Provede rozběh a odraz z můstku snožmo. 

 

 
• Hodnocení s tolerancí 
      1-2 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Přeskok 
 
Hrazda (kruhy) 
 
 
 
 
 
 
Kladina 
Šplh 
 
 
Parkour 
 
 
Rytmická a kondiční gymnastika 
 
 
 
 
 
Atletika 
Běh  
 
 
 
Skok daleký 
 
 
 

 
• Zvládne základní provedení salta vpřed. 
• Předvede průvlek přes 3-4 díly švédské bedny. 
• Předvede roznožku přes kozu.  
• S pomocí učitele provede:   
• shyb stojmo - odrazem přešvih do vzporu vzad stojmo 

- stoj 
• shyb stojmo - svis závěsem  v podkoleni – stoj 

 
• Přejde kladinu bez dopomoci. 
• Vyšplhá 3m na tyči. 
• Udrží se na laně. 

 
• Zvláda techniku základního přebíhání a přeskakování 

překážek (vč. wallrun). 
 
• Pod vedením učitele přesně opakuje cviky. 
• Po předvedení opakuje:krok přísunný, poskočný, 

přeměnný, cval, polkový. 
• Zatancuje mazurku. 
• Cvičí na hudbu. 
 
• Po předvedení opakuje běžeckou abecedu. 
• Na povely odstartuje z polovysokého a nízkého startu, 

ví, který kde použije. 
• Pod dohledem učitele si připraví startovní blok a 

dokáže ho správně použít. 
• Skočí do dálky po rozběhu a odrazu z jedné nohy. 

(rozmezí odrazu cca 1m) 
• Umí provést úpravu doskočiště. 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Skok vysoký 
 
Hod 
 
 
Sportovní hry 
Minifotbal 
 
 
Vybíjená 
 
 
 
 
 
 
 
 Minibasketbal 
 
Miniházená 
 
 
Florbal 
 
 
Minisoftbal 

 
Friesbee 

 
Plavání 
 

 
• Rozšiřující učivo: přeskočí laťku stylem skrčným nebo 

střižný 
• Odhodí míček z rozběhu ze správného odhodového 

postoje a uchopení míčku. 
 

• Přihraje vnitřním nártem, proběhne slalom s míčem. 
• Ovládá základní pravidla minifotbalu. 
• Chytá míč "do košíčku",odhazuje míč jednou rukou 

 
• Přehodí hřiště přihrávkou jednou rukou. 
• Spolupracuje se svými spoluhráči, umí přesně přihrát. 
• Ovládá pravidla vybíjené. 
• Používá správné držení míče ( oběma rukama). 
• Předvede základní hráčský postoj a obrátku s míčem. 
• Přihrává obouruč i jednoruč trčením a o zem. 
• Dribluje na místě a za pohybu. 
• Ovládá základní pravidla minibasketbalu. 
• Spolupracuje se svými spoluhráči. 
• Ovládá základní pravidla miniházené. 
• Odehraje míč tahem a příklepem. 
• Předvede střelbu po vedení míče. 
• Ovládá základní pravidla florbalu. 
• Chytá a hází tenisový( softbalový) míček. 
• Ovládá obíhání met s došlapováním na mety. 
• Ovládá základní pravidla minisoftbalu. 
• Zvládá odhodit disk backhandem. 
• Zná základní pravidla Friesbee Ultimate. 

 
• Splývá, dýchá do vody. 
• Ovládá bezpečně jeden plavecký způsob. 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
Bruslení 
 
 
 
 
Sportovní akce pro 4.ročníky:  

 
• Zná první pomoc 

 
• Samostatně se obuje, bezpečně vstoupí na led. 
• Samostatně jezdí popředu. 
• Dokáže zastavit. 
• Dokáže zatočit 

 
• Dle možností 
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Předmět : 
Tělesná výchova 

Ročník: 5. 
 
Časová dotace: 2 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Poznatky z Tv a sportu 
 
 
 
 
 
 
Pořadová cvičení 
 
 
 
 
Průpravná, kondiční, kompenzační 
a relaxační cvičení   
 
 
 
 
Pobyt v přírodě 
 
 
 
Gymnastika 
Akrobacie 
 
 
 

 
• Pozná vhodné oblečení a obuv na sport. 
• Dodržuje zásady fair play chování. 
• Ví, proč je důležitá rozcvička, co hrozí tělu při 

jednostranném posilování? 
• Provádí protahovací a relaxační cviky. 
• "Co hrozí tělu při jednostranném posilování? 

 
• Rychle a přesně reaguje na povely:pozor, pohov, 

rozchod. 
• S ostatními nastoupí do: řadu,dvojřadu,zástupu, 

dvojstupu. 
 

• Umí se samostatně rozcvičit. 
• Umí předvést 4 posilovací cviky na různé části těla a 

vysvětlit proč jsou důležité. 
• Umí předvést 2 relaxační cviky (jóga). 

 
• Dokáže se pohybovat v přírodě, aniž by ji poškodil. 
• Zvládá hrát různé hry ve složitém terénu (hustý les). 
• Dokáže vylézt na strom. 

 
• Předvede pády vzad a stranou (v rovině i ze zvýšeného 

postavení). 
• Předvede kotoul vpřed, vzad. 
• Předvede kotoul letmo do duchny. 
• Předvede spojení kotoulu vpřed a vzad. 

 
• Hodnocení s tolerancí 
      1-2 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
Přeskok 
 
 
 
Hrazda (kruhy) 
 
Kladina 
 
Šplh 
 
 
 
Rytmická a kondiční gymnastika 
 
 
 
 
 
Atletika 
Běh  
 
 
 
 
 
Skok daleký 
 
Skok vysoký 
 

 
• Předvede stoj na rukou s dopomocí učitele. 
• Provede rozběh a odraz z můstku snožmo. 
• Zvládne základní provedení salta vpřed. 
• Předvede průvlek přes 3-4 díly švédské bedny. 
• Předvede roznožku přes kozu. 
• shyb stojmo - svis závěsem v podkoleni – stoj 
• svis střemhlav - svis vznesmo 
• Přejde kladinu bez dopomoci. 
• Zvládá dřep a otočku. 
• Vyšplhá 3m na tyči. 
• Udrží se na laně. 

. 
• Pod vedením učitele přesně opakuje cviky. 
• Po předvedení opakuje:krok přísunný, poskočný, 

přeměnný, cval, polkový. 
• Zatancuje mazurku. 
• Cvičí na hudbu. 
 
• Po předvedení opakuje běžeckou abecedu. 
• Na povely odstartuje z polovysokého a nízkého startu, 

ví, který kde použije. 
• Pod dohledem učitele si připraví startovní blok a 

dokáže ho správně použít. 
• Dokáže se do něho „ posadit „. 
• Skočí do dálky po rozběhu a odrazu z jedné nohy. 

(rozmezí odrazu cca 1m) 
• Umí provést úpravu doskočiště. 
• Rozšiřující učivo: přeskočí laťku stylem skrčným nebo 

střižný 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Hod 
 
 
Sportovní hry 
Minifotbal 
 
Vybíjená 
 
 
 
 
 
 
 
 Minibasketbal 
 
Miniházená 
 
Florbal 
 
 
Minisoftbal 
 
 
Frisbee 
 
 
Plavání 
 
 
 

 
• Odhodí míček z rozběhu ze správného odhodového 

postoje a uchopení míčku. 
 
 

• Přihraje vnitřním nártem, proběhne slalom s míčem. 
• Ovládá základní pravidla minifotbalu. 
• Chytá míč "do košíčku",odhazuje míč jednou rukou 
• Přehodí hřiště přihrávkou jednou rukou. 
• Spolupracuje se svými spoluhráči, umí přesně přihrát. 
• Ovládá pravidla vybíjené. 
• Používá správné držení míče ( oběma rukama). 
• Předvede základní hráčský postoj a obrátku s míčem. 
• Přihrává obouruč i jednoruč trčením a o zem. 
• Dribluje na místě a za pohybu. 
• Ovládá základní pravidla minibasketbalu. 
• Spolupracuje se svými spoluhráči. 
• Ovládá základní pravidla miniházené. 
• Odehraje míč tahem a příklepem. 
• Předvede střelbu po vedení míče. 
• Ovládá základní pravidla florbalu. 
• Chytá a hází tenisový( softbalový) míček. 
• Ovládá obíhání met s došlapováním na mety. 
• Ovládá základní pravidla minisoftbalu. 
• Zvládá odhodit disk backhandem. 
• Zná základní pravidla Friesbee Ultimate. 

 

• Splývá, dýchá do vody. 
• Ovládá bezpečně jeden plavecký způsob. 
• Zná první pomoc 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Bruslení 
 
 
 
 
Sportovní akce pro 5.ročníky: 
 

 
• Samostatně se obuje, bezpečně vstoupí na led. 
• Samostatně jezdí popředu. 
• Dokáže zastavit. 
• Dokáže zatočit 
 

• Dle možností 
 

  

 
 
Tělesná výchova – II. stupeň 
 
 
1. Cíle předmětu 
 

• poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty v kontextu dalších životních hodnot 
• jednání (uvažování) v souladu se zdravím; 
• pochopení zdraví jako stavu tělesné, duševní a sociální pohody a k usilování o vyrovnanost těchto složek v každodenním životě; 
• získávání orientace v základních názorech na zdraví a v činnostech preventivně podporujících zdraví i k jejich postupnému aktivnímu 

uplatňování v každodenním životě; 
• rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví (nemoc, úraz, osobní ohrožení, návykové látky atd.) a k osvojování 

dovedností jim předcházet nebo je řešit; 
• upevňování způsobů jednání, která neohrožují zdraví vlastní, ani zdraví jiných lidí; 
• poznávání zdrojů informací o zdraví i sportu a osvojování způsobů, jak informace získávat, hodnotit a využívat; 
• poznávání dostupných míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví (sportoviště, zdravotní poradny, zdravotní zařízení atd.) a jejich 

využívání. 
 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
    Vyučovací předmět tělesná výchova je zařazen samostatně v 6. – 9. ročníku v hodinové dotaci 3 hod. / týden. 
Svým pojetím vychází z nových trendů ve světě i u nás a akcentuje snahu vytvořit u žáků kladný vztah ke zdravotně orientované zdatnosti a celoživotní 
pohybové aktivitě. Vede žáky k pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody. 
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Tělesná výchova využívá metod práce, založených na žákovské spolupráci. Zahrnuje část tématických okruhů průřezových témat – zejména osobnostní 
a sociální výchovy,  výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech a v neposlední řadě i mediální výchovy. 
 
Hodnocení žáka sleduje jeho schopnost respektovat přijatá pravidla a pozitivní komunikaci. Schopnost aplikovat dovednosti a vědomosti, samostatnost 
a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti. Též uplatňování pravidel hygieny a bezpečného chování. 
 
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 i rizikových situacích i při mimořádných  událostech. 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie  
 
Předmětem prolínají průřezová témata: 

VDO – angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovídající chování 
OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích 
MKV – schopnost zapojovat se do diskuse, rozeznat argumentaci a výrazové prostředky komerční i politické reklamy 
EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí 
EGS – osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, kritické myšlení 

 
 
Kompetence k učení 
  
Na příkladech blízkých žákovi vysvětlí učitel smysl a cíl učení se novým dovednostem, posiluje žákův pozitivní vztah k učení se při  tělesné výchově. 
Pěstuje u něj sebekritiku v posouzení dosažených výkonů. Učí žáky organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti a vede je k ukázněnosti a sebeovládání, 
zejména v kolektivních sportech a soutěžích. Ve výuce zřetelně rozlišuje základní učivo a učivo rozšiřující. Na základě podaných výkonů uplatňuje 
učitel individuální přístup k žákovi. Nabádá žáka k samostatnému experimentování a využití závěrů v budoucnosti. Při hodnocení používá ve zřetelné 
převaze prvky pozitivní motivace a tím vede žáka k radosti z učení. V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze 
somatotypu žáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků podle 
výkonových norem (tabulky, grafy aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků. 
 
Kompetence k řešení problémů 
  
Učitel předkládá žákům stále nové problémové situace, provádí s nimi jejich rozbor, pak tvoří se žákem plán jeho řešení a odhaduje výsledek. Na 
modelových příkladech naučí žáky algoritmu řešení problému, i když podporuje také různá jiná přijatelná řešení, a to zejména taková, která vznikají 
týmovou spoluprací. Rovněž připravuje žáky na to, jak některým problémům předcházet. 
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Vede žáky k ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených s 
řešením jednotlivých mimořádných událostí  

 
Kompetence komunikativní 
  
Učitel klade důraz na přiměřenou úroveň komunikace. Nechává žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se 
výstižně, souvisle a kultivovaně. Podporuje kamarádskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií. Vede žáky k důslednému 
dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech tělocvičny i na mimoškolních akcích. Jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace 
podporuje rovněž kritiku a sebekritiku.  
 

Kompetence sociální a personální 
  
Žákům jsou zadávány úkoly, které nutí žáky spolupracovat v týmu, vytvářet si pravidla práce, přijímat různé týmové role. Na základě ohleduplnosti a 
úcty při jednání s druhými lidmi žák přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů v týmu a podílí se na vytváření příjemné atmosféry. Učitel 
pěstuje v žácích pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jejich sebedůvěru a samostatný rozvoj. Přitom vybízí žáka, aby ovládal a řídil 
svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Zároveň učí žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy 
mezi žáky; netoleruje projevy rasismu, xenofobie, šikany apod. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských 
vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků. 
  
Kompetence občanské 
  
Učitel vyžaduje od žáků chápání základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské normy při současném respektování přesvědčení druhých 
lidí. Učitel podporuje schopnost rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, poskytnout případnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových 
situacích ohrožujících zdraví či život. Učitel vede žáky k pocitu zodpovědnosti za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí. Zejména v oblasti 
sportovní nabízí žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. 
 
Kompetence pracovní 
  
Učitel vyžaduje od žáků zodpovědný přístup k zadaným činnostem. Nešetří pochvalou za kvalitní práci, čímž vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci 
samotné. Žák je veden, aby uměl bezpečně používat nářadí a vybavení tělocvičny, dodržoval vymezená pravidla a uměl se adaptovat na změněné nebo 
nové podmínky.  
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4.Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova 6. – 9.r. 
 

Předmět : 
Tělesná výchova 

Ročník: 6. 
 
Časová dotace: 3 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Úvodem 
 
 
 
 
 
Činnosti ovlivňující zdraví 
 
 
 
 
 
 
Činnost ovlivňující úroveň  
pohybových dovedností 
 
 
 
Bezpečnost v TV a sportu 
 
 
 
 
Průpravná, koordinační,  

 
Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách 
a pracovních činnostech. Zaujímá správné cvičební 
polohy. Užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence 
Dohodne se na spolupráci a taktice vedoucí k úspěchu 
družstva (za pomoci učitele). 
 
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu. V hodinách TV usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti. Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné 
se zdravím a sportem. Předvídá možné nebezpečí úrazu. 
Uplatňuje pravidla bezpečného chování ve sportovním 
prostředí. 
 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady provedení 
osvojených pohybových dovedností. Uplatňuje osvojené 
pohybové dovednosti ve hře, soutěži a rekreačních 
činnostech. 
 
Chápe význam  přípravy organismu před cvičením. 
Připravuje a uklízí nářadí a náčiní. V tělocvičně předchází 
možným poraněním a úrazům vhodným oblečením a 
obuví. Plní zodpovědně pokyny učitele. 
 
Chápe, že různá cvičení mají různé účinky. Ví o svých  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
kompenzační , kondiční a tvořivá 
cvičení 
 
 
Gymnastika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rytmické a kondiční činnosti 
s hudbou 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úpoly 
 
 
 
Atletika 
 
 

 
pohybových přednostech a nedostatcích a s pomocí učitele 
je ovlivňuje. Dovede prožívat cvičení a soustředit se na 
správné a přesné provedení pohybu. 
 
Dovede stoj na rukou bez výdrže – kotoul vpřed. Předvede 
roznožku přes kozu našíř a skrčku přes kozu našíř. 
Předvede svis vznesmo,  svis střemhlav s dopomocí a 
výmyk odrazem jednonož s dopomocí.Předvede základní 
skoky na trampolínce. Předvede kotoul vpřed, vzad ve 
vazbách, kotoul letmo a salto vpřed. Předvede základní 
obraty a rovnovážné postoje. Předvede různé druhy chůze 
a rovnovážné polohy na kladině. Ve spolupráci s učitelem 
zvládá  záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích 
 
Zvládá základní estetické držení těla. Ví, že cvičení 
s hudbou má své zdravotní a relaxační účinky.  Zná 
základní druhy cvičení a pohybu s hudbou. Zvládá 
základní aerobní cvičení s hudbou (D). 
 
KONDI ČNÍ CVI ČENÍ 
Předvede šplh na tyči(laně). Používá  při cvičeních 
expandr, krátké a dlouhé švihadlo, plný míč. Vysvětlí 
pojem kruhový trénink. 
 
Dodržuje zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních. 
Chová se v duchu fair play. Zvládá základní 
přetlaky,úchopy,odpory a pády. 
 
Změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplínách. 
Upraví doskočiště, připraví start běhu a vydá povely pro 
start. Používá aktivně základní osvojované pojmy.   
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohybové hry a netradiční pohybové 
činnosti 
 
Sportovní hry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uběhne 60 m, 600 m (D), 1000 m (H) a Cooprův test. 
Předvede základní techniku hodu míčkem, hodu oštěpem, 
hodu diskem, vrhu koulí, skoku dalekého, skoku vysokého 
(odraz správnou nohou při flopu), nízkého startu,  běhu a 
štafetového běhu(převezme a předá kolík při běhu). 
Používá základní průpravná cvičení pro osvojení 
základních atletických činností. 
 
Vytvoří si pro pohybovou hru jednoduché náčiní 
(za pomoci učitele). Dodržuje pravidla  v duchu fair play. 
 
Vysvětlí význam sportovních her. Uplatňuje základní 
pravidla sportovních her. Vysvětlí základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her. Rozpozná 
základní pojmy označující používané náčiní, části hřiště a 
nejznámější sportovní hry. Zvolí taktiku hry a dodržuje ji 
(za pomoci spoluhráčů , učitele).   
FOTBAL(mini  - H) 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, 
vhazování míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, 
uvolňování hráče, obcházení hráče, zpracování míče, 
přihrávka, odebírání míče).  
BASKETBAL 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (uvolňování 
hráče bez míče a s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč, 
střelba, rozskok, Při hře používá osobní obranu. Používá 
základní herní kombinace. 
FLORBAL 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, 
střelba). Zvládá utkání 4+0. 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Pohyb v přírodě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doplňkové sporty 
 

 
Inline bruslení 
Umí bezpečně zastavit a padat. Ví, jaké a jak použít 
ochranné pomůcky. Zvládá jízdu vpřed. 
Cyklistika 
Zná pravidla bezpečné jízdy. Ví, jaké a jak použít 
ochranné pomůcky. 
Hry v přírodě 
Ví,  jak se pohybovat v lese a na nezpevněných cestách. 
Zná několik her a dokáže je vysvětlit a hrát. 
 
Ringo 
Vysvětlí základní pravidla pro ringo. Hraje ringo. 
Vybíjená 
Hraje vybíjenou. Zvládá základní pravidla pro vybíjenou. 
Hází s protilehlou nohou vpředu. 
Přehazovaná 
Chápe význam přehazované pro pozdější výuku odbíjené. 
Hraje přehazovanou. Zvládá základní pravidla pro 
přehazovanou. 
Friesbee 
Vysvětlí základní pravidla a zvládá herní situace. Disk umí 
hodit backhandem. 
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Předmět : 
Tělesná výchova 

Ročník: 7. 
 
Časová dotace: 3 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Úvodem 
 
 
 
 
 
Činnosti ovlivňující zdraví 
 
 
 
 
 
 
Činnost ovlivňující úroveň  
pohybových dovedností 
 
 
 
Bezpečnost v TV a sportu 
 
 
 
 
 
Průpravná, koordinační, 
kompenzační , kondiční a tvořivá  

 
Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách 
a pracovních činnostech. Zaujímá správné cvičební 
polohy. Užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence. 
Dohodne se na spolupráci a taktice vedoucí k úspěchu 
družstva. 
 
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu. Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. Odmítá 
drogy a jiné škodliviny. Uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování v přírodě a na méně známém prostředí sportovišť. 
Předvídá možné nebezpečí úrazu. Uplatňuje pravidla 
hygieny . 
 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené 
pohybové dovednosti. Uplatňuje osvojené pohybové 
dovednosti ve hře, soutěži ,a rekreační činnosti. Posoudí 
pohybový projev spolužáka. 
 
Vysvětlí význam  přípravy organismu před cvičením. 
Připravuje a uklízí nářadí a náčiní. Rozliší vhodné a 
nevhodné pohybové činnosti. V tělocvičně předchází 
možným poraněním a úrazům vhodným oblečením a 
obuví. Plní zodpovědně pokyny učitele.  
 
Dokáže vysvětlit  účinky nejčastěji používaných cvičení. 
Rozpozná své pohybové přednosti a nedostatky a s pomocí 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
cvičení 
 
 
 
Gymnastika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rytmické a kondiční činnosti 
s hudbou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
učitele je ovlivňuje. Dovede prožívat cvičení a soustředit 
se na správné a přesné provedení pohybu. Vytváří vlastní 
pohybové představy. 
 
Dovede stoj na rukou s dopomocí-výdrž 2s, roznožku přes 
kozu našíř  s oddáleným můstkem, skrčku přes kozu našíř 
s oddáleným můstkem. Předvede  základní  skoky na 
trampolínce odrazem snožmo + s roznožením skrčením 
přednožmo. Předvede svis vznesmo , svis střemhlav, 
výmyk jednonož s dopomocí a přešvihy ve vzporu na 
hrazdě. Předvede kotoul vpřed, vzad ve vazbách, kotoul 
letmo a salto vpřed. Ukáže základní obraty a stoj na rukou 
s dopomocí. Dovede z osvojených cviků připravit krátké 
sestavy a zacvičit je. Dovede vyžít gymnastické cviky pro 
rozvoj své zdatnosti a pro správné držení těla. Zvládá 
bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích 
(s dopomocí učitele) 
 
Zvládá základní estetické držení těla.Vysvětlí zdravotní a 
relaxační účinky cvičení s hudbou. Dovede rozpoznat 
estetický a neestetický pohyb. Vyjmenuje základní druhy 
cvičení a pohybu s hudbou. Zvládá základní aerobní 
cvičení s hudbou (D). 
Zatančí  lidový tanec,polkový krok. 
KONDI ČNÍ CVI ČENÍ 
Předvede šplh na tyči /na laně).  Používá  při cvičeních 
expandr, krátké a dlouhé švihadlo, plný míč. Vysvětlí 
význam kondičního cvičení pro rozvoj síly, rychlosti, 
vytrvalosti a obratnosti. Vysvětlí pojem kruhový trénink. 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Úpoly  
 
 
 
 
 
Atletika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohybové hry a netradiční pohybové 
činnosti 
 
 
 
 
 
Sportovní hry 
 
 
 
 
 

 
Předvede jednoduché cviky  zpevňování a uvolňování těla 
a jeho částí. Vyjmenuje zásady bezpečnosti při úpolových 
cvičeních. Uvědomuje si následky zneužití bojových 
umění a chová se v duchu fair play. Zvládá základní 
úchopy, postoje, odpory a pády. 
 
Vysvětlí význam běžecké abecedy. Změří a zapíše výkony 
v osvojovaných disciplínách. Upraví doskočiště, připraví 
start běhu a vydá povely pro start. Používá aktivně 
základní osvojované pojmy. Uběhne 60 m, 600 m (D), 
1000m (H) ve zlepšeném osobním čase. a Cooprův test. 
Ukáže základní techniku hodu míčkem, hodu oštěpem, 
hodu diskem, vrhu koulí, skoku dalekého, skoku 
vysokého, nízkého startu, běhu a štafetového běhu. 
Používá základní průpravná cvičení pro osvojení 
základních atletických činností. Vyjmenuje základní 
pravidla atletických disciplín. 
 
Ví, že hra přináší radost a příjemné zážitky.Vytvoří si pro 
pohybovou hru nové náčiní (samostatně nebo s pomocí 
učitele). Vyjmenuje základní zásady bezpečnosti při 
pohybových hrách. Snaží se o fair play jednání při 
pohybových hrách.  Vysvětlí význam pohybových her pro 
navazování a upevňování mezilidských kontaktů. 
 
Vyjmenuje základní pravidla sportovních her. Vysvětlí 
základní pojmy osvojovaných činností, základní označení 
a vybavení hřišť, základní role ve hře, pravidla 
zjednodušených sportovních her. Používá základní pojmy 
označující používané náčiní, části hřiště a nejznámější 
sportovní hry.  Zvolí taktiku hry a dodržuje ji (za pomoci  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohyb v přírodě 
 
 
 
 

 
spoluhráčů , učitele). Dovede zaznamenat výsledek utkání 
a pomáhat při rozhodování.  
FOTBAL(mini-H) 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, 
vhazování míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, 
uvolňování hráče, obcházení hráče, zpracování míče, 
přihrávka, odebírání míče). Předvede základní činnosti 
brankáře (chytání, vyrážení, výkop, přihrávka nohou.    
BASKETBAL 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (uvolňování 
hráče bez míče a s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč, 
střelba, rozskok, krytí útočníka s míčem a bez míče). Zná 
základy herních systémů (osobní obranný systém, útočný 
obranný systém). Zná základní herní kombinace. Používá 
při hře osobní obranu. 
VOLEJBAL 
Zvládá utkání na zmenšeném hřišti  - 2 proti 2, 3 proti 3 
atd. Vysvětlí základy herních systémů (střední hráč u sítě 
je nahrávačem). Zvládá základní herní činnosti jednotlivce 
s mezidopadem(odbití obouruč vrchem, spodem, 
přihrávka, nahrávka, podání spodní). Zvládá utkání 
s mezidopadem. 
FLORBAL 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, 
střelba). Zvládá utkání 4+0. 
 
Inline bruslení 
Umí bezpečně zastavit a padat. Ví jaké a jak použít 
ochranné pomůcky. Zvládá jízdu vpřed. 
Cyklistika 
Zná pravidla bezpečné jízdy. Ví jaké a jak použít ochranné  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
Doplňkové sporty 
 

 
pomůcky. 
Hry v přírodě 
Ví jak se pohybovat v lese a na nezpevněných cestách. 
Zná několik her a dokáže je vysvětlit a hrát. 
  
LYŽOVÁNÍ 
Uvědomuje si význam pohybu v zimní krajině pro zdraví. 
Vyjmenuje základní zásady pohybu v zimní krajině. 
Zvládá základní dovednosti na běžeckých a sjezdových 
lyžích, které mu umožní bezpečný pohyb v nenáročném 
terénu. Vyjmenuje zásady chování na společných 
zařízeních – vleky, sjezdovky, běžecké tratě – a řídí se 
jimi. Chrání  krajinu při zimních sportech. Zvládá mazání 
lyží. Vysvětlí spojení kondičně a dovednostně náročné 
činnosti na lyžích s účinky zdravotními a  rekreačními. 
Ringo 
Vysvětlí základní pravidla pro ringo. Hraje ringo. 
Vybíjená 
Hraje vybíjenou. Zvládá základní pravidla pro 
vybíjenou(D). 
Přehazovaná 
Hraje přehazovanou. Zvládá základní pravidla pro 
přehazovanou.Při utkání smečuje obouruč,blokuje 
samostatně a ve dvojici. 
Friesbee 
Vysvětlí základní pravidla a zvládá herní situace. Disk umí 
hodit backhandem i forehandem. 
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Předmět : 
Tělesná výchova 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 3 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Úvodem 
 
 
 
 
 
 
Činnosti ovlivňující zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
Činnost ovlivňující úroveň  
pohybových dovedností 
 
 
 
 
Bezpečnost v TV a sportu 
 
 
 
 

 
Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách 
a pracovních činnostech. Zaujímá správné cvičební 
polohy. Užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, 
cvičitele v části rozcvičky,diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu. Dohodne se na spolupráci a 
taktice vedoucí k úspěchu družstva. 
 
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu. Aktivně spolupracuje při organizaci tělovýchovné 
činnosti ve škole(při vyučování).Usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti  pravidelnou pohybovou aktivitou. 
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
zdravím a sportem.  Uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném sportovním prostředí. 
 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené 
pohybové dovednosti. Posoudí provedení osvojené 
pohybové dovednosti a označí zjevné nedostatky. Aplikuje 
osvojené pohybové dovednosti ve hře, soutěži a 
rekreačních činnostech. 
 
Chápe a zdůvodní  význam  přípravy organismu před 
cvičením. Připravuje,uklízí a používá nářadí a náčiní tak, 
aby neohrozil zdraví své i spolužáků.  Rozliší vhodné a 
nevhodné pohybové činnosti. Předchází možným 
poraněním a úrazům vhodným oblečením a obuví,  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
Průpravná, koordinační, 
kompenzační , kondiční a tvořivá 
cvičení 
 
 
 
 
 
 
 
Gymnastika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rytmické a kondiční činnosti 
s hudbou 
 
 
 
 

 
dodržováním organizace cvičební činnosti. Používá nářadí 
a náčiní určeným způsobem.Plní zodpovědně pokyny 
učitele.Ve funkci velitele družstva vede své spolužáky 
k bezpečné organizaci cvičební jednotky.  
 
Dokáže vysvětlit různé účinky jednotlivých cvičení. 
Rozpozná své pohybové přednosti a nedostatky a s pomocí 
učitele a spolužáka je ovlivňuje. Dovede prožívat cvičení a 
soustředit se na správné a přesné provedení pohybu. Ve 
spolupráci se spolužákem  připraví a předvede kondiční 
cvičení. Pomůže spolužákovi při kompenzačních 
cvičeních. Předvede a společně se spolužáky zacvičí 
krátkou kondiční sestavu (32 dob). Zacvičí se spolužákem  
dle svých představ kondiční cvičení s obměnou. 
 
Dovede stoj na rukou s výdrží 2s, roznožku přes kozu 
našíř s oddáleným můstkem, skrčku přes kozu nadél 
s oddáleným můstkem. Předvede  skok prostý s obratem 
na trampolínce. Předvede na hrazdě svis vznesmo, svis 
střemhlav, výmyk jednonož s dopomocí a přešvih únožmo 
do vzporu jízdmo. Předvede kotoul vpřed a vzad, obraty a 
rovnovážné postoje ve vazbách, kotoul letmo, salto vpřed 
a vzad, přemet stranou. Zvládá bezpečně záchranu a 
dopomoc při osvojovaných cvicích. 
 
Zvládá základní estetické držení těla.Vysvětlí zdravotní a 
relaxační účinky cvičení s hudbou. Dovede rozpoznat 
estetický a neestetický pohyb a označit jeho příčiny. 
Vyjmenuje základní druhy cvičení a pohybu s hudbou. 
Zvládá základní aerobní cvičení s hudbou (D). Vyjmenuje  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úpoly  
 
 
 
 
 
 
Atletika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6  pojmů z názvosloví aerobicu. 
KONDI ČNÍ CVI ČENÍ 
Předvede šplh na tyči a na laně.  Používá  při cvičeních 
expandr, krátké a dlouhé švihadlo, plný míč. Vysvětlí 
význam kondičního cvičení pro rozvoj síly, rychlosti, 
vytrvalosti a obratnosti. Vysvětlí pojem kruhový 
trénink.Vysvětlí základní zásady posilování břišních a 
zádových svalů. 
 
Vysvětlí základní principy zpevňování a uvolňování těla a 
jeho částí. Vyjmenuje zásady bezpečnosti při úpolových 
cvičeních. Uvědomuje si následky zneužití bojových 
umění a chová se v duchu fair play. Zvládá základní 
úchopy, postoje, odpory a pády. Vysvětlí pravidla 4 
úpolových her. 
 
Vysvětlí význam běžecké abecedy. Změří a zapíše výkony 
v osvojovaných disciplínách. Upraví doskočiště, připraví 
start běhu a vydá povely pro start. Používá aktivně 
základní osvojované pojmy. Vysvětlí  význam 
vytrvalostního běhu pro rozvoj zdatnosti. Vysvětlí význam 
atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty. Uběhne 60 
m, 800 m (D), 1500m (H) ve zlepšeném čase a Cooperův 
test. Předvede základní techniku hodu oštěpem, hodu 
diskem, vrhu koulí, skoku dalekého, skoku vysokého, 
nízkého startu, běhu a štafetového běhu. Používá základní 
průpravná cvičení pro osvojení základních atletických 
činností. Vyjmenuje základní pravidla atletických 
disciplín. 
 
  

  



 415

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Pohybové hry a netradiční pohybové 
činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportovní hry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vysvětlí význam pohybových her pro ovlivňování 
pohybových předpokladů. Ví, že hra přináší radost a 
příjemné zážitky. Vytvoří si pro pohybovou hru nové 
náčiní (samostatně nebo s pomocí učitele). Vyjmenuje 
základní zásady bezpečnosti při pohybových hrách. Snaží 
se o fair play jednání při pohybových hrách. Využívá pro 
pohybové hry přírodního prostředí. Uvědomuje si, že ne 
každá hra je vhodná pro určitý věk, počet hráčů. Vysvětlí 
význam pohybových her pro navazování a upevňování 
mezilidských kontaktů. 
 
Vysvětlí význam sportovních her pro rozvoj herních 
dovedností, herního myšlení a improvizace. Vyjmenuje 
základní pravidla sportovních her. Vysvětlí základní 
pojmy osvojovaných činností, základní označení a 
vybavení hřišť, základní role ve hře, pravidla 
zjednodušených sportovních her. Používá základní pojmy 
označující používané náčiní, části hřiště a nejznámější 
sportovní hry.  Zvolí taktiku hry a dodržuje ji (za pomoci 
spoluhráčů , učitele). Dovede zaznamenat výsledek utkání 
a pomáhat při rozhodování.  
FOTBAL( mini - H) 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, 
vhazování míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, 
uvolňování hráče, obcházení hráče, zpracování míče, 
přihrávka, odebírání míče). Vysvětlí základy herních 
systémů (postupný útok, rychlý protiútok). Vyjmenuje 
základní herní kombinace.  
BASKETBAL 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (uvolňování  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 

 
hráče bez míče a s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč, 
střelba, rozskok, krytí útočníka s míčem a bez míče). Zná 
základy herních systémů (osobní obranný systém, útočný 
obranný systém). Zná základní herní kombinace. Používá 
při hře osobní obranu.Předvede střelbu po dvojtaktu. 
VOLEJBAL 
Zvládá utkání na zmenšeném hřišti  - 2 proti 2, 3 proti 3 
atd. Vysvětlí základy herních systémů (střední hráč u sítě 
je nahrávačem). Zvládá základní herní činnosti jednotlivce 
(odbití obouruč vrchem, spodem, jednoruč (v pádu), 
přihrávka, nahrávka, podání spodní). Zvládá utkání 
s jedním mezidopadem. 
FLORBAL 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, 
střelba). Zvládá utkání 4+0. 
 LYŽOVÁNÍ 
Uvědomuje si význam pohybu v zimní krajině pro zdraví. 
Vyjmenuje základní zásady pohybu v zimní krajině. 
Zvládá základní dovednosti na běžeckých a sjezdových 
lyžích, které mu umožní bezpečný pohyb v nenáročném 
terénu. Vyjmenuje zásady chování na společných 
zařízeních – vleky, sjezdovky, běžecké tratě – a řídí se 
jimi. Chrání  krajinu při zimních sportech. Zvládá mazání 
lyží. Vysvětlí spojení kondičně a dovednostně náročné 
činnosti na lyžích s účinky zdravotními a  rekreačními. 
Ringo 
Vysvětlí základní pravidla pro ringo. Hraje ringo. 
Vybíjená 
Hraje vybíjenou. Zvládá základní pravidla pro  
vybíjenou(D). 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
Doplňkové sporty 

 
Přehazovaná 
Hraje přehazovanou. Zvládá základní pravidla pro 
přehazovanou.Při utkání smečuje obouruč,blokuje 
samostatně a ve dvojici. 
 
Ringo 
Vysvětlí základní pravidla pro ringo. Hraje ringo. 
Přehazovaná 
Hraje přehazovanou. Zvládá základní pravidla pro 
přehazovanou. 
Hokejbal (H) 
Vyjmenuje základní pravidla hokejbalu. Hraje hokejbal. 
Nohejbal ( H) 
Vyjmenuje základní pravidla nohejbalu. Hraje nohejbal 
Inline bruslení 
Umí bezpečně zastavit a padat. Ví jaké a jak použít 
ochranné pomůcky. Zvládá jízdu vpřed. 
Cyklistika 
Zná pravidla bezpečné jízdy. Ví jaké a jak použít ochranné 
pomůcky. 
Hry v přírodě 
Ví jak se pohybovat v lese a na nezpevněných cestách. 
Zná několik her a dokáže je vysvětlit a hrát. 
Friesbee 
Vysvětlí základní pravidla a zvládá herní situace. Disk umí 
hodit backhandem i forehandem. 
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Předmět : 
Tělesná výchova 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 3 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Úvodem 
 
 
 
 
 
 
Činnosti ovlivňující zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
Činnost ovlivňující úroveň  
pohybových dovedností 
 
 
 
 
Bezpečnost v TV a sportu 
 
 
 
 

 
Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách 
a pracovních činnostech. Zaujímá správné cvičební 
polohy. Užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, 
cvičitele při rozcvičce ,diváka, čtenáře novin a časopisů, 
uživatele internetu. Dohodne se na spolupráci a taktice 
vedoucí k úspěchu družstva. 
 
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu. Aktivně spolupracuje při organizaci tělovýchovné 
činnosti ve škole(při vyučování).Usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti  pravidelnou pohybovou aktivitou. 
Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
zdravím a sportem.  Uplatňuje pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném sportovním prostředí. 
 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené 
pohybové dovednosti. Posoudí provedení osvojené 
pohybové dovednosti a označí zjevné nedostatky. Aplikuje 
osvojené pohybové dovednosti ve hře, soutěži a 
rekreačních činnostech. 
 
Chápe a zdůvodní  význam  přípravy organismu před 
cvičením. Připravuje,uklízí a používá nářadí a náčiní tak, 
aby neohrozil zdraví své i spolužáků. Rozliší vhodné a 
nevhodné pohybové činnosti. Předchází možným 
poraněním a úrazům vhodným oblečením a obuví,  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
Průpravná, koordinační, 
kompenzační , kondiční a tvořivá 
cvičení 
 
 
 
 
 
 
 
Gymnastika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rytmické a kondiční činnosti 
s hudbou 
 

 
dodržováním organizace cvičební činnosti. Používá nářadí 
a náčiní určeným způsobem. Plní zodpovědně pokyny 
učitele.Ve funkci velitele družstva vede své spolužáky 
k bezpečné organizaci cvičební jednotky. 
 
Dokáže vysvětlit různé účinky jednotlivých cvičení. 
Rozpozná své pohybové přednosti a nedostatky a s pomocí 
učitele a spolužáka je ovlivňuje. Dovede prožívat cvičení a 
soustředit se na správné a přesné provedení pohybu. Ve 
spolupráci se spolužákem  připraví a předvede kondiční 
cvičení. Pomůže spolužákovi při kompenzačních 
cvičeních. Předvede a společně se spolužáky zacvičí 
krátkou kondiční sestavu(64dob). Zacvičí se spolužákem  
dle svých představ kondiční cvičení s obměnou.  
 
Dovede stoj na rukou s výdrží 2s, roznožku přes kozu 
(bednu) nadél s oddáleným můstkem, skrčku přes kozu 
nadél (bednu našíř) s oddáleným můstkem. Předvede  skok 
prostý s obratem,roznožením, skrčením přednožmo přes 
překážku na trampolínce. Předvede na hrazdě svis 
vznesmo , svis střemhlav, výmyk jednonož s dopomocí a 
přešvih únožmo do vzporu jízdmo, podmet. V sestavě 
předvede přemet stranou, kotoul vpřed a vzad, obraty a 
rovnovážné postoje. Předvede kotoul letmo přes překážku 
do molitanové duchny, stoj  na rukou salto vpřed a vzad. 
Zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných 
cvicích. 
 
Zvládá základní estetické držení těla.Vysvětlí zdravotní a 
relaxační účinky cvičení s hudbou. Vyjmenuje základní 
druhy cvičení a pohybu s hudbou. Zvládá základní aerobní  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úpoly  
 
 
 
 
 
 
Atletika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cvičení s hudbou (D).Vyjmenuje 10  pojmů z názvosloví 
aerobicu. Sestaví a předvede krátkou aerobní sestavu a 
popíše za použití  aerobního názvosloví (D). Předvede šplh 
na tyči a na laně. Používá  při cvičeních expandr, krátké a 
dlouhé švihadlo, plný míč. 
 
KONDI ČNÍ CVI ČENÍ 
Vysvětlí význam kondičního cvičení pro rozvoj síly, 
rychlosti, vytrvalosti a obratnosti. Vysvětlí základní 
zásady posilování břišních a zádových svalů. Předvede na 
každou svalovou skupinu  cviky. Zdůvodní potřebu 
přesného provádění cviků. Sestaví kruhový trénink na 6 
stanovištích.    
 
Vysvětlí základní principy zpevňování a uvolňování těla a 
jeho částí. Vyjmenuje zásady bezpečnosti při úpolových 
cvičeních. Uvědomuje si následky zneužití bojových 
umění a chová se v duchu fair play. Zvládá základní 
úchopy, postoje, odpory a pády. Vysvětlí pravidla 4 
úpolových her. 
 
Vysvětlí význam běžecké abecedy. Změří a zapíše výkony 
v osvojovaných disciplínách. Upraví doskočiště, připraví 
start běhu a vydá povely pro start. Používá aktivně 
základní osvojované pojmy. Vysvětlí  význam 
vytrvalostního běhu pro rozvoj zdatnosti. Vysvětlí význam 
atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty. Uběhne 
60m, 800m (D), 1500m (H) ve zlepšeném čase. Předvede 
základní techniku vrhu koulí ( dívky 3 kg, chlapci 4 kg),  
skoku dalekého, skoku vysokého, nízkého startu, běhu a 
štafetového běhu. Používá základní průpravná cvičení pro  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
Pohybové hry a netradiční pohybové 
činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportovní hry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
osvojení základních atletických činností. Vyjmenuje 
základní pravidla atletických disciplín. 
 
Vysvětlí význam pohybových her pro ovlivňování 
pohybových předpokladů. Ví, že hra přináší radost a 
příjemné zážitky. Vytvoří si pro pohybovou hru nové 
náčiní (samostatně nebo s pomocí učitele). Vyjmenuje 
základní zásady bezpečnosti při pohybových hrách. Snaží 
se o fair play jednání při pohybových hrách. Využívá pro 
pohybové hry přírodního prostředí. Uvědomuje si, že ne 
každá hra je vhodná pro určitý věk, počet hráčů. Vysvětlí 
význam pohybových her pro navazování a upevňování 
mezilidských kontaktů. 
 
Vysvětlí význam sportovních her pro rozvoj herních 
dovedností, herního myšlení a improvizace. Vyjmenuje 
základní pravidla sportovních her. Vysvětlí základní 
pojmy osvojovaných činností, základní označení a 
vybavení hřišť, základní role ve hře, pravidla 
zjednodušených sportovních her. Používá základní pojmy 
označující používané náčiní, části hřiště a nejznámější 
sportovní hry.  Zvolí taktiku hry a dodržuje ji (za pomoci 
spoluhráčů , učitele). Dovede zaznamenat výsledek utkání 
a pomáhat při rozhodování.  
FOTBAL ( mini - H) 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (výběr místa, 
vhazování míče, střelba z místa, střelba po vedení míče, 
uvolňování hráče, obcházení hráče, zpracování míče, 
přihrávka, odebírání míče). Vysvětlí základy herních 
systémů (postupný útok, rychlý protiútok). Vyjmenuje  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doplňkové sporty 

 
základní herní kombinace.  
BASKETBAL 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (uvolňování 
hráče bez míče a s míčem, přihrávka jednoruč a obouruč, 
střelba, rozskok, krytí útočníka s míčem a bez míče). Zná 
základy herních systémů (osobní obranný systém, útočný 
obranný systém). Zná základní herní kombinace. Používá 
při hře osobní obranu.Předvede střelbu po dvojtaktu. 
VOLEJBAL 
Zvládá utkání na zmenšeném hřišti  - 2 proti 2, 3 proti 3 
atd. Vysvětlí základy herních systémů (střední hráč u sítě 
je nahrávačem). Zvládá základní herní činnosti jednotlivce 
(odbití obouruč vrchem, spodem, jednoruč (v pádu), 
přihrávka, nahrávka, podání spodní). Zvládá utkání 
s jedním mezidopadem. 
FLORBAL 
Zvládá základní herní činnosti jednotlivce (přihrávka, 
střelba). Zvládá utkání 4+0.  
 
 Ringo 
Vysvětlí základní pravidla pro ringo. Hraje ringo. 
Přehazovaná 
Hraje přehazovanou. Zvládá základní pravidla pro  
přehazovanou. 
Hokejbal (H) 
Vyjmenuje základní pravidla hokejbalu. Hraje hokejbal. 
Nohejbal ( H) 
Vyjmenuje základní pravidla nohejbalu. Hraje nohejbal 
Inline bruslení 
Umí bezpečně zastavit a padat. Ví jaké a jak použít 
ochranné pomůcky. Zvládá jízdu vpřed. 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
  

Cyklistika 
Zná pravidla bezpečné jízdy. Ví jaké a jak použít ochranné 
pomůcky. 
Hry v přírodě 
Ví jak se pohybovat v lese a na nezpevněných cestách. 
Zná několik her a dokáže je vysvětlit a hrát. 
Friesbee 
Vysvětlí základní pravidla a zvládá herní situace. Disk umí 
hodit backhandem i forehandem. 
 

  

 
 
5.8.2 Sportovní hry 
 
Sportovní hry 
 
 
1. Cíle předmětu 
 

• poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty; 
• jednání (uvažování) v souladu se zdravím; 
• pochopení zdraví jako stavu tělesné, duševní a sociální pohody a k usilování o vyrovnanost těchto složek v každodenním životě; 
• získávání orientace v základních názorech na zdraví a v činnostech preventivně podporujících zdraví i k jejich postupnému aktivnímu 

uplatňování v každodenním životě; 
• rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví (nemoc, úraz, osobní ohrožení, návykové látky atd.) a k osvojování 

dovedností jim předcházet nebo je řešit; 
• upevňování způsobů jednání, která neohrožují zdraví vlastní, ani zdraví jiných lidí; 
• poznávání zdrojů informací o zdraví i sportu a osvojování způsobů, jak informace získávat, hodnotit a využívat; 
• poznávání dostupných míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví (sportoviště, zdravotní poradny, zdravotní zařízení atd.) a jejich 

využívání. 
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2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
     
Vyučovací sportovní hry je zařazen samostatně jako volitelný předmět v 8. – 9. ročníku v časové dotaci 1 hodina / týden. 

 
Svým pojetím vychází z nových trendů ve světě i u nás a akcentuje snahu vytvořit u žáků kladný vztah ke zdravotně orientované zdatnosti a 

celoživotní pohybové aktivitě. Vede žáky k pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody. 
 
Ve sportovních hrách se využívá metod práce založených na žákovské spolupráci. Zahrnuje část tématických okruhů průřezových témat – 

zejména osobnostní a sociální výchovy,  výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech a v neposlední řadě i mediální výchovy. 
 
Hodnocení žáka sleduje jeho schopnost respektovat přijatá pravidla a pozitivní komunikaci. Schopnost aplikovat dovednosti a vědomosti, 

samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své  herní zdatnosti. Též uplatňování pravidel hygieny a bezpečného chování. 
 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie  
 

Kompetence k učení 
 

Na příkladech blízkých žákovi vysvětlí učitel smysl a cíl učení se novým dovednostem, posiluje žákův pozitivní vztah k učení se při  tělesné 
výchově. Pěstuje u něj sebekritiku v posouzení dosažených výkonů. Učí žáky organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti a vede je k ukázněnosti a 
sebeovládání, zejména v kolektivních sportech a soutěžích. Ve výuce zřetelně rozlišuje základní učivo a učivo rozšiřující. Na základě podaných 
výkonů uplatňuje učitel individuální přístup k žákovi. Nabádá žáka k samostatnému experimentování a využití závěrů v budoucnosti. Při hodnocení 
používá ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace a tím vede žáka k radosti z učení. 

 
Kompetence k řešení problémů 
  

Učitel předkládá žákům stále nové problémové situace, provádí s nimi jejich rozbor, pak tvoří se žákem plán jeho řešení a odhaduje výsledek. Na 
modelových příkladech naučí žáky algoritmu řešení problému, i když podporuje také různá jiná přijatelná řešení, a to zejména taková, která vznikají 
týmovou spoluprací. Rovněž připravuje žáky na to, jak některým problémům předcházet. 
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Kompetence komunikativní 
  

Učitel klade důraz na přiměřenou úroveň komunikace. Nechává žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat 
se výstižně, souvisle a kultivovaně. Podporuje kamarádskou komunikaci mezi žáky z různých tříd a věkových kategorií. Vede žáky k důslednému 
dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech tělocvičny i na mimoškolních akcích. Jako nezbytný prvek účinné mezilidské 
komunikace podporuje rovněž kritiku a sebekritiku. 

 
Kompetence sociální a personální 
  

Žákům jsou zadávány úkoly, které nutí žáky spolupracovat v týmu, vytvářet si pravidla práce, přijímat různé týmové role. Na základě ohleduplnosti 
a úcty při jednání s druhými lidmi žák přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů v týmu a podílí se na vytváření příjemné atmosféry. 
Učitel pěstuje v žácích pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jejich sebedůvěru a samostatný rozvoj. Přitom vybízí žáka, aby ovládal a 
řídil svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Zároveň učí žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje 
dobré vztahy mezi žáky; netoleruje projevy rasismu, xenofobie, šikany apod. 

 
Kompetence občanské 
  

Učitel vyžaduje od žáků chápání základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské normy při současném respektování přesvědčení 
druhých lidí. Učitel podporuje schopnost rozhodovat se zodpovědně podle dané situace, poskytnout případnou pomoc a chovat se zodpovědně 
v krizových situacích ohrožujících zdraví či život. Učitel vede žáky k pocitu zodpovědnosti za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí. 
Zejména 
a v oblasti sportovní nabízí žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. 

 

Kompetence pracovní 
  

Učitel vyžaduje od žáků zodpovědný přístup k zadaným činnostem. Nešetří pochvalou za kvalitní práci, čímž vede žáky k pozitivnímu vztahu 
k práci samotné. Žák je veden, aby uměl bezpečně používat nářadí a vybavení tělocvičny, dodržoval vymezená pravidla a uměl se adaptovat na 
změněné nebo nové podmínky.  
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4.Vzdělávací obsah předmětu Sportovní hry 
 

Předmět : 
Sportovní hry 

chlapci 

Ročník: 8. + 9. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
1. Minikopaná 
 
• základní činnosti jednotlivce 

 
 
 
 
 
 

• rozšiřující učivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

• taktické činnosti 
 

 
• takticko- technická příprava 
 
 

 
 
 
• tlumení míče 
• vedení míče 
• střelba z místa 
• střelba povedení míče 
• hra hlavou 
•  hra brankáře 
 
• přihrávka na jeden dotek 
• tlumení míče stehnem a hrudníkem 
• odebrání míče, obcházení soupeře 
•  střelba přímo z přihrávky po zemi 
•  střelba hlavou 
•  přechod z obrany do útoku 
• útočná fáze 

         
• obsazování hráče bez míče 
• obsazování prostoru 

         
• pravidla hry 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
2. Košíková 
 
• základní činnosti jednotlivce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• rozšiřující učivo 
 
 
 
 
 
 
  

• takticko-technická příprava 
 
 
3. Florbal 
 
• základní činnosti jednotlivce 
 
 
 
 

 
 
 
• dribling pravou i levou rukou 
• chytání míče, uvolňování bez míče 
• přímý únik zastavení dvojtaktem s míčem 
• přihrávka obouruč i jednoruč 
• střelba jednoruč z místa 
• uvolňování s míčem pomocí obrátek, driblingem 

pravou i levou rukou 
• spojení uvedených činností a jejich prvků 

 
• střelba jednoruč ve výskoku z místa, po rychlém 

driblingu 
• osobní obranný systém po celém hřišti 
• krytí hráče bez míče 
•  rychlý protiútok 
• útočná kombinace postupného útoku 
• zónový obranný systém 

 
• pravidla hry 
• práce rozhodčího 
 
 
 
• držení hole 
• „ míchání „ míčku 
• přihrávky vnitřní a vnější stranou čepele 
• přihrávky po zemi a vzduchem a jejich zpracování 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
• rozšiřující učivo 

 
 
 
 

• takticko technická příprava 
 
4. Odbíjená 
 
• základní činnosti jednotlivce 

 
 
 
 
 
 

• rozšiřující učivo 
 
 

 
 
• takticko-technická příprava 
 
5. Friesbee 
 
 

 
• přihrávky ve dvojicích i v pohybu 
• postupný útok ve dvojicích i s přihrávkami 
• herní činnosti útočníku i obránců 
• činnost brankáře  

 
• pravidla hry , práce rozhodčího 
 
 
 
• základní postoj hráče 
• odbíjení obouruč vrchem 
• odbíjení do nového směru 
• nácvik nahrávky do směru 
• odbíjení obouruč bagrem 
 
• podání spodem i vrchem 
• nácvik jednobloku, dvojbloku 
• útok na síti smečí 
• vykrývání smečaře, bloku 
 
• pravidla hry , práce rozhodčího 
 
 
• Vysvětlí pravidla a zvládá herní situace. 
• Disk umí hodit backhandem i forehandem. 
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Předmět : 
Sportovní hry 

dívky 

Ročník: 8. + 9. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
1. Košíková 

 
- základní činnosti jednotlivce 
 
 
 
 
 
 
 
 
- rozšiřující učivo 
 
 
 
 
 
 
 
  

  - takticko - technická příprava 
 
 

 
 
 

• driblink pravou i levou rukou 
• chytání míče, uvolňování bez míče 
• přímý únik zastavení dvojtaktem s míčem 
• přihrávka obouruč i jednoruč 
• střelba jednoruč z místa 
• uvolňování s míčem pomocí obrátek, driblinkem 

pravou i levou rukou 
• spojení uvedených činností a jejich prvků 

 
• střelba jednoruč ve výskoku z místa, po rychlém 

driblinku 
• osobní obranný systém po celém hřišti 
• krytí hráče bez míče 
•  rychlý protiútok 
• útočná kombinace postupného útoku 
• zónový obranný systém 

 
• pravidla hry 
• práce rozhodčího 

 

 
Výuka proběhne v měsících 
listopad, prosinec,leden, 
únor, březen v rozsahu 11 
hodin 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
2. Florbal 

 
 - základní činnosti jednotlivce 
 
 
 
 
 - rozšiřující učivo 

 
 
 
 
- takticko technická příprava 
 
3. Obíjená 

 
- základní činnosti jednotlivce 
 
 
 
 
 
- rozšiřující učivo 
 
 
 
 
- takticko technická příprava 
 
4. Friesbee 

 

 
 
 

• držení hole 
• „ míchání „ míčku 
• přihrávky vnitřní a vnější stranou čepele 
• přihrávky po zemi a vzduchem a jejich zpracování 

 
• přihrávky ve dvojicích i v pohybu 
• postupný útok ve dvojicích i s přihrávkami 
• herní činnosti útočníku i obránců 
• činnost brankáře  

 
o pravidla hry , práce rozhodčího 

 
 

• základní postoj hráče 
• odbíjení obouruč vrchem 
• odbíjení do nového směru 
• nácvik nahrávky do směru 
• odbíjení obouruč bagrem 

 
• podání spodem i vrchem 
• nácvik jednobloku, dvojbloku 
• útok na síti smečí 
• vykrývání smečaře, bloku 

 
• pravidla hry , práce rozhodčího 

 
• Vysvětlí pravidla a zvládá herní situace. 
• Disk umí hodit backhandem i forehandem. 

 
Výuka proběhne v měsících 
září, říjen,duben, 
květen,červen v rozsahu 
10hodin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výuka proběhne v měsících 
listopad, prosinec, leden, 
únor, březen v rozsahu 12 
hodin 
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5.9 Člověk a svět práce 
 
5.9.1 Pracovní činnosti 
 
Pracovní činnosti  
 
 
1. Cíle předmětu 
 
Oblast Člověk a práce postihuje široké spektrum pracovních činností a dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a 
profesní orientace žáků. Směřuje k osvojení základních pracovních návyků a dovedností z různých pracovních oblastí. 
 
 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Vyučovací předmět  raktické činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 6.,7.,8. a 9.roč.  
Časová dotace v učebním plánu je 1 vyuč.hodina / týden. Tato časová dotace je spojena do „dvouhodinovky“ 1/14 dnů. Výuka probíhá v odborné 
učebně ( dílny, kuchyňka ) a na školní zahradě, třída je podle potřeby dělena na dvě skupiny. Výuka probíhá ve stejném rozsahu pro chlapce i dívky. 
Náplní pracovních činností jsou následující hlavní tematické okruhy: 
Práce s technickým materiálem 
Pěstitelské práce 
Příprava pokrmů 
Ve všech tematických okruzích jsou žáci vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 
Předmětem prolínají průřezová témata, zejména Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana (zodpovědnost každého jedince za 
své zdraví, spolupráce a pomoc při práci), Environmentální výchova (podmínky života, vztah k životnímu prostředí). 
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Průřezová témata 
 
PRAKTICKÉ ČINNOSTI   –  pěstitelské práce, příprava pokrmů, údržba domácnosti   
 
Osobnostní a sociální výchova 
 
Osobnostní rozvoj 
 

Rozvoj schopností poznávání  Dovednosti a návyky jsou získávány praktickou činností za použití vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek 
Jednoduché pracovní postupy lze využít v běžném životě 

Seberegulace a sebeorganizace Dodržování řádu školního  pozemku, učebny a cvičné kuchyně a zásad hygieny a bezpečnosti práce 
Uvědomění si vlastních možností při vykonávání praktických činností 
Osvojení zásad technické kázně 

Psychohygiena Fyzickou činnost je třeba chápat jako určitou formu duševní hygieny 
Kreativita Z nabízených možností realizace je možné zvolit vhodný postup, v případě chyb umět vyřešit vzniklou 

situaci odpovědným a tvořivým způsobem 
 
Sociální rozvoj 
 

Poznávání lidí Získání orientace v různých oborech lidské činnosti, rozlišení formy fyzické a duševní práce 
Mezilidské vztahy Dovednost vcítit se do role lidí různých profesí 
Kooperace a kompetice Práce ve dvojicích, skupinách, odpovědný a tvořivý postoj k vlastní činnosti a její kvalitě 

 
Morální rozvoj 
 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

Poskytnutí první pomoci při nevolnosti, drobném úrazu na školním pozemku a ve cvičné kuchyni 
Orientace v návodech k obsluze běžných spotřebičů, práce podle návodu, plánu 
 

Hodnoty , postoje praktická etika: Šetrné zacházení s pomůckami, nářadím, dodržování pracovní morálky 
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 

Evropa a svět nás zajímá Organizace a plánování práce musí respektovat normy platné v Evropě i ve světě 
 

Objevujeme Evropu a svět Zemědělská výroba produkuje potraviny, které by měly obstát v evropské i světové konkurenci 
Úspěšnost znamená být odborníkem ve svém oboru, tedy získat potřebné znalosti a dovednosti 

Jsme Evropané Sjednocené normy v rámci Evropy umožňují spolupráci v oblasti zemědělství, služeb, zásobování trhu 
potravinami, platebního styku 

 
 
Environmentální výchova 
 

Ekosystémy Zemědělskou výrobu i činnost člověka v domácnosti je třeba chápat komplexně,jako článek systému, který 
je třeba chránit. 
Praktickou činností vytvářet vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí a pozitivní postoj k řešení 
ekologických problémů. 

Základní podmínky života Čistá voda, čistý vzduch, kvalitní potrava jako základní předpoklady života člověka a ostatních živočichů 
mají úzký vztah k zemědělské výrobě 
6. r. - Půda – zemědělská, nezemědělská, ochrana půdního fondu 
          Zelenina – významná součást potravy 
7. r. - Polní plodiny – potrava, krmivo pro hospodářská zvířata 
          Ovocné rostliny – potrava, vliv na čistotu ovzduší 
8. r. - Okrasné rostliny – význam estetický, ozdravný 
9. r. - Léčivé rostliny – obsah látek s léčivými účinky 

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

Při hnojení a ochraně zemědělských rostlin před chorobami, škůdci, plevely dávat přednost biologickým 
prostředkům před chemickými 
6. r. - Půda – hnojiva průmyslová, přírodní, význam kompostování odpadů 
9. r. - Ochrana rostlin – vliv neuváženého používání chemických přípravků na životní prostředí -znečištění     
          ovzduší, půdy, vody, úhyn živočichů, jedovaté látky v potravním řetězci člověka 
         Využití biologických nepřátel škůdců 
         Provoz domácnosti – respektování symbolů na pracích, čistících prostředcích 
 

Vztah člověka k prostředí Odpad vzniklý při zemědělské výrobě a v domácnosti je nutné třídit (recyklace) nebo využít jako krmivo 
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Mediální výchova 
 

Tematické okruhy receptivních činností: • Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
• Mediální informace je snazší hodnotit a posuzovat, pokud máme 

potřebné znalosti a dovednosti z různých oborů (i praktického 
zaměření) 

• Fungování a vliv médií ve společnosti 
• Prezentace určitých pracovních postupů a výrobků je třeba vnímat 

nezkresleně na základě vlastních zkušeností získaných studiem 
nebo praktickou činnosti 

 
 
PRAKTICKÉ ČINNOSTI - Technické práce 
 
Osobnostní a sociální výchova 
 
Rozvoj osobnosti 
 

Rozvoj schopností poznávání  Je integrovanou součástí vyučovacího procesu 
Sebepoznání a sebepojetí Uvědomění si vlastních možností při vykonávání práce. 
Seberegulace a sebeorganizace Dodržování „Řádu školní dílny“ a  „Zásad hygieny a bezpečnosti práce“. 
Psychohygiena Zvnitřnění poznatku očistné psychohygienické role fyzických činností, vykonávaných  v Technických 

pracích  v kontrapunktu s duševními činnostmi převažujícími v některých jiných předmětech. 
Kreativita Schopnost zvolit vhodný postup práce v rámci celku „Samostatná práce“, jenž je součástí každého ročníku. 

V případě vlastní chyby umět zvolit adekvátní opravný prostředek, umět vyřešit nastalou situaci.  
 
Sociální rozvoj 
 

Poznávání lidí Nápodoba některých profesních činností dospělých lidí. 
Mezilidské vztahy Vzájemná pomoc mezi spolužáky, poměrně často frekventovaná v rámci předmětu.   
Komunikace Rozvoj grafické komunikace – čtení technického výkresu. Schopnost diskuse při snaze porozumět 

případným nejasnostem v pracovním postupu, zhotovovaného výrobku.  
Kooperace a kompetice Práce ve dvojicích či větších skupinách, podle situace.   
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Morální rozvoj 
 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

Dodržování logiky pracovního postupu, kdy některý bod nelze předřadit jinému. Schopnost náhradního 
postupu v případě nenadálé chyby v důsledku vlastního omylu nebo nepředpokládané vady materiálu. 
Volnější rozhodování v rámci celku „Samostatná práce“, zařazovaného v každém ročníku. 

Hodnoty , postoje praktická etika: Naučit se neplýtvat školním materiálem, neničit vybavení dílen, pochopit správnost označení jedince, který 
trpí nedostatkem kladných etických postojů a zbytečně tento ničí a poškozuje, umět pomoci spolužákovi, 
kterému spolužák  trpící  nedostatkem kladných etických postojů krade rozpracovaný materiál atpod.  

 
 
Výchova demokratického občana 
 

Občanská společnost a škola Žákovská ústava, vypracovaná žáky školy, obsahuje základní principy fungování školy.  
Občan, občanská společnost a stát Každý žák má možnost spolupůsobit na této normě – Žákovské ústavě. 
Formy participace občanů v 
politickém životě 

Žákovská samospráva, žákovský sněm, fungující na škole. 
 

Principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 

Pochopit způsob organizačního uspořádání třídy, školy, funkce učitele,  ředitele, jako určitý model fungování 
vyššího celku, který byl aktuálně zvolen pro daný účel, tj. vzdělávání a výchovu budoucího občana  země, 
jako nejfunkčnější. 

 
 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 

Evropa a svět nás zajímá Některé výrobky mají vztah ke světu, např. hlavolam „Hanojská věž“, spjatý se starou legendou o konci 
světa, až bude rozluštěn, šroubové spojení např. Edisonův závit, Whitworthův závit. Technické principy 
vysoké pece, ocelářských pecí, základní vynálezy uplatňované ve výrobě…Technická normalizace. 

Objevujeme Evropu a svět Když chceme být, jako stát úspěšní, musíme být úspěšní v oboru hmotné výroby, proto se musíme v tomto  
předmětu naučit základy této výroby. 

Jsme Evropané Technická normalizace. Sjednocené technické normy v rámci Evropy i světa umožňují vzájemnou 
spolupráci ve výrobě. Ekonomika Evropy je propojena a my jsme její součástí. V dějinách Evropy jsou čeští 
vynálezci, kteří přispěli k rozvoji techniky, ať už to byl Božek, Ressl, Křižík, Kaplan nebo akademik 
Heyrovský. 

 
Multikulturní výchova 
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Kulturní diference Naučit se tolerovat kulturní odlišnosti, které sebou přináší sociální původ, náboženství a rasa. 
Lidské vztahy Přebírat kladné příklady ze svého okolí. 
Etnický původ Spolužák jiné národnosti má stejné zájmy a tužby, jako ty. V něčem jsi lepší ty, v něčem on překoná tebe. 
Multikulturalita Každá kultura něčím přispívá. 
Princip sociálního smíru a 
solidarity 

Nelze posuzovat člověka podle ceny jeho mobilu a značkové mikiny. Nejlepší kamarád bude možná ten 
s nejmenším počtem dárků při posledních Vánocích.  

 
 
Enviromentální výchova 
 

Ekosystémy Naučit se vidět svět kolem sebe komplexně, jako systém, jehož funkčnost se může projevit jako velmi 
křehká, narušitelná.  Kjótský protokol. 

Základní podmínky života Základní žebříček lidských hodnot, kde na předních místech je čistý vzduch, čistá voda a nezničená příroda.   
Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

Při výrobě vzniká odpad. Ten je zapotřebí minimalizovat a separovat pro účely recyklace. 
 

Vztah člověka k prostředí Při výrobě vzniká odpad. Aktuální jsou problémy s likvidací odpadů, recyklace. Tuto problematiku částečně 
obsahují celky Technických prací, týkající 
se zpracování plastů. Výchova k aktivnímu postoji při řešení problémů s odpady. Zprostředkovaně toto téma 
obsahují i kapitoly „Dřevo“, které les 
pojímají i v roli krajinotvorného prostředku. 

 
 
Mediální výchova 
 

Tematické okruhy receptivních činností: • Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení   
• Jedním z prospěšných důsledků vzdělání je i možnost 

objektivnějšího nazírání na skutečnost kolem sebe. 
• Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality   
• Kvality některých výrobků jsou v médiích prezentovány s ohledem 

na zajištění jejich prodeje a jejich vlastnosti jsou líčeny, pokud ne 
přímo lživě, alespoň zavádějícím, matoucím způsobem. Vlastní 
úsudek je cenný.   

• Stavba mediálních sdělení   
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• U každého sdělení se snažíme vytušit ještě další motiv, proč bylo 
sepsáno či natočeno. Uctění památky význačné osoby, přiblížení 
cizí kultury, ale i ovlivnění dojmu o zemi, či člověku způsobem, 
který je pokládán za žádoucí. 

• Vnímání autora mediálních sdělení   
• Kvalita sdělení je závislá na subjektivním faktoru autora. 
• Fungování a vliv médií ve společnosti  
• Média mají kladný i záporný vliv. Ovlivňují a vytvářejí  skutečnost. 

Tematické okruhy produktivních činností: 
 
 
 
 

• Tvorba mediálního sdělení   
• Ve škole funguje vysílání školního rozhlasu a školní časopis 

vytvářené dětmi.  
• Práce v realizačním týmu   
• Některé úkoly je účelné plnit ve skupinách.  

 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie  
 
Kompetence k učení 

• osvojení  základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v 
běžném životě 

• poznávání vlastností různých materiálů a jejich použitelnost 
 
Kompetence k řešení problémů 

• samostatné promýšlen pracovních postupů při plnění zadaných úkolů  
• rozvíjet u žáků tvořivost, uplatňování vlastních nápadů 
• samostatnost, tvořivost, logické myšlení 
• prostor  pro zodpovědné rozhodování o vlastní profesní orientaci 

 
Kompetence komunikativní 

• rozšiřování slovní zásoby v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek 
• užívání správné terminologie 
• vlastní prezentace žáků  
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Kompetence sociální a personální 
• vzájemná spolupráce a pomoc 
• práce ve skupině, vzájemná inspirace,  

  
Kompetence občanské 

• pozitivní vztah k práci a odpovědnost za kvalitu výsledků práce 
• umět ohodnotit výsledky své činnosti  
• respektování  základních pracovních návyků a pravidel při práci 
• přivolat pomoc při zranění 

 
Kompetence pracovní 

• dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných pracovních prostředků 
• správným způsob užití materiálu a pracovních nástrojů 
• seznámení žáků s různými profesemi (exkurze, film, beseda apod.) 
• správné a zodpovědné zachází s pracovními pomůckami 
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4.Vzdělávací obsah předmětu Pracovní činnosti 6. – 9.r. 
 

Předmět : 
Pracovní činnosti  

Ročník: 6. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
1. Bezpečnost a hygiena práce 

 
 
 
 
 

2. Pěstitelství ve vztahu k životnímu 
prostředí 

 
 

3. Půda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Okrasné zahradnictví 

 
 
Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci, 
technologickou kázeň a hygienu. 
Zachází správně s používaným nářadím, provádí jeho 
údržbu. 
Poskytne první pomoc při úrazu. 
 
Konkretizuje  význam pěstování rostlin pro člověka 
Dokáže vysvětlit ekologické požadavky na výživu a 
ochranu rostlin 
 
Vysvětlí vznik a význam půdy, popíše složení 
Porovná způsob zpracování na velké ploše, zahradách, 
školním pozemku 
Dokáže zpracovat půdu na podzim a na jaře před setím a 
výsadbou 
Zhodnotí význam přírodních a průmyslových hnojiv pro 
výživu rostlin 
Založí kompost, odebere půdní vzorek k rozboru 
Určí orientačně půdní druh hmatem 
Jednoduchým pokusem stanoví obsah humusu v půdě 
Vysvětlí princip ochrany půdního fondu 
 
Vysvětlí význam pěstování okrasných rostlin  pro člověka 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ PRÁCE 
 
Bezpečnost a hygiena práce 
 
 
 
Řád školní dílny 
 
 
Technické kreslení 
 
 
 
 
Práce se dřevem 
 
 

 
Objasní podmínky a zásady pěstování okras.rostlin - 
harmonogram 
Jednoduchým pokusem posoudí klíčivost osiva některých 
druhů. 
Dokáže vypěstovat  sadbu pikýrováním 
Rozliší způsoby pěstování ze sadby a z přímého výsevu 
Zvládá jednoduché postupy při pěstování vybraných druhů 
na školním pozemku – příprava záhonů, výsev, výsadba, 
ošetřování během vegetace 
Uvede příklady rychlení ve skleníku, fóliovníku, pařeništi 
Rozliší známé druhy plevelů 
 
 
 
Žák popíše základní pravidla pro dodržování bezpečnost a 
hygieny práce v dílnách, vhodně aplikuje v dalším 
průběhu 
 
Vyjmenuje základní body řádu školní dílny, dovede nalézt 
tento nebo jiný podobný řád ve své literatuře 
 
Čte jednoduché technické výkresy, umí doplnit 
rozpracované výkresy. 
Ovládá pojem kóta, kótovací čára, pozice, rozměr 
výrobku, popisové pole. 
 
Žák měří, dovede orýsovat materiál, řeže pilou, piluje 
pilníkem, rašpluje rašplí, spojuje materiál hřebíky a 
dovede dát výrobku jednoduchou povrchovou úpravu.    
   Výrobek:  - jmenovka nebo jiný vhodný námět jako 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použitá literatura: 
Doc. Dr. Zdeněk Rádl CSc., 
Stanislav Doležel, ing. Otto 
Janda: Učebnice 
technických prací pro 5. 
ročník   1988 a další vydání 
Dr. Josef Nováček: 
Průvodce k námětům 
výrobků pro technické 
práce,  KPÚ v HK 1985 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
Práce s kovem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce s plasty 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samostatná tvořivá práce 
 

 
                    - totem 
                    - nůž na dopisy 
 
Žák rozpozná základní druhy kovů, uvede příklad jejich 
vlastností. 
Měří, dovede orýsovat materiál, stříhá plech, probíjí plech,  
odděluje drát řezem, střihem, piluje, ohýbá drát a tenký 
plech. 
   Výrobek:  - beruška nebo jiný vhodný námět jako 
                    - hrabičky na květiny z krouceného drátu 
                    - figurka pejska 
 
Objasní z čeho se vyrábí plasty, rozliší několik základních 
druhů, vhodně aplikuje znalost vlastností plastů při jejich 
opracovávání.  
Měří, orýsovává, řeže, piluje, lepí. 
  Výrobek:  - brousítko na tužky 
                   - žetonek  nebo jiný vhodný námět jako 
                   - známka na klíče (rozpoznáváček) 

- špachtle na sázení rostlin 
 
Samostatně vytvoří jednoduchý výrobek 
                     Výrobek:  - hlavolam nebo jiný vhodný 
námět jako 
                                      - autíčko 
                                      - lodička 
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Předmět : 
Pracovní činnosti – 

Ročník: 7. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
1. Polní plodiny  

 
 
 
 

 
 

2. Ovocné rostliny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Okrasné rostliny  
 

 

 
 
Vysvětlí význam pěstování polních plodin 
Uvede některé zástupce obilnin, olejnin, okopanin, 
luskovin, přadných rostlin a pícnin 
Rozliší vybrané druhy, včetně osiva 
Zvládne práce při pěstování vybraných druhů polních 
plodin na školním pozemku 
 
Vysvětlí význam ovocných rostlin 
Uvede vybrané zástupce jednotlivých skupin – jádroviny, 
peckoviny, skořápkoviny, drobné ovoce 
Dokáže aplikovat základní zásady pro výsadbu a pěstování 
vybraných druhů ,rozliší ovocné rostliny podle plodů 
Vysvětlí princip rozmnožování ovocných rostlin – 
roubování, očkování, řízkování, hřížení 
Zhodnotí způsoby uskladnění a zpracování ovoce 
Dokáže se orientovat v odborné literatuře při určování 
odrůd ovocných druhů 
Dokáže provést ochranu kmenů ovocných rostlin před  
zvěří 
Zvládne postupy práce při pěstování vybraného druhu 
ovocných rostlin 
 
Dokáže aplikovat základy ošetřování pokojových rostlin 
Průběžně pečuje o okrasné plochy v okolí školy 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 443

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
TECHNICKÉ PRÁCE 
 
Bezpečnost a hygiena práce 
 
 
 
Řád školní dílny 
 
 
Technické kreslení ( 2 hodiny ) 
 
 
 
 
Obrábění dřeva  (12 hodin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce s kovem (8 hodin) 
 

 
 
 
Žák popíše základní pravidla pro dodržování bezpečnost a 
hygieny práce v dílnách, vhodně aplikuje v dalším 
průběhu 
 
Vyjmenuje základní body řádu školní dílny, dovede nalézt 
tento nebo jiný podobný řád ve své literatuře 
 
Žák objasní zásady pravoúhlého promítání 
Čte jednoduchý technický výkres. Doplňuje neúplný 
technický výkres. 
(Údaje popisového pole, kóty, kótovací čáry) 
 
Objasní principy výroby deskových dřevařských výrobků.  
Na výrobku aplikuje spojování dřeva plátováním. 
           Orýsuje materiál  
           Řeže dřevo 
           Dlabe 
           Piluje 
           Provádí povrchovou úpravu 
   Výrobek:  - plátovaná podložka  nebo jiný vhodný námět 
 
Žák popíše výrobu oceli. Rozliší železné a barevné kovy. 
Měří posuvným měřítkem 
           Orýsuje kovový materiál 
           Řeže, piluje, brousí,  
   Výrobek:  - otvírák 
                    - kovový úhelník nebo jiný vhodný námět 
 
 

 
Pozn.:  Použitá literatura: 
Doc. Ing. Mošna a kol. 
Technické práce pro 6.r. 
(1989) 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Práce s plasty (8 hodin) 
 
 
 
 
Samostatná tvořivá práce 
 

 
Rozlišuje základní druhy, vlastnosti, zhodnotí použití. 
Orýsuje materiál, řeže, piluje, vrtá, lepí. 
Tvaruje teplem.. 
   Výrobek:  - věšáček z plastu nebo jiný vhodný námět 
 
Samostatně čte jednoduchý technický výkres, orýsuje 
materiál, řeže, brousí, piluje 
Zhotoví výrobek 
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Předmět : 
Pracovní činnosti – 

Ročník: 8. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Okrasné rostliny  
 
 
 
 
 

 
 
Objasní význam okrasných rostlin 
Uvede zástupce jednotlivých skupin – dřeviny, listnaté, 
jehličnaté, letničky, dvouletky, trvalky, růže, pokojové 
rostliny 
Rozpozná vybrané druhy pěstované na školním pozemku 
Pěstuje a množí zástupce dřevin a květin 
Dokáže vysvětlit princip hydroponického pěstování 
pokojových rostlin a pěstování bonsají 
Uvede příklady pokojových rostlin způsobujících otravy a 
alergie 
Používá pěstované okrasné rostliny k výzdobě exteriéru i 
interiéru 
Aplikuje zásady aranžování a vazby živých i suchých 
květin 
Vypěstuje sadbu vybraných druhů letniček na školní 
pozemek 
Dokáže přesadit pokojové rostliny 
Rozmnoží pokojové rostliny řízkováním 
Provede jarní a podzimní ošetření růží – řez, hnojení, 
zahrnutí 
Pečuje o zeleň v okolí školy 
 
Využije případnou možnost zúčastnit se exkurze do 
zahradnictví 
Posoudí základní principy zahradní architektury 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
PŘÍPRAVA POKRM Ů 
  Příprava pokrmů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ PRÁCE 
 
Bezpečnost a hygiena práce 
 
 
 
Řád školní dílny 
 
 
Technické kreslení 
 

Obrábění dřeva 

 
 
 

 
Používá základní kuchyňský inventář, bezpečně obsluhuje 
základní kuchyňské spotřebiče 
Udržuje pořádek a čistotu 
Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny, poskytne první 
pomoc při úrazu 
Sestaví jídelníček, nakoupí potraviny, dokáže je správně 
uskladnit 
Připraví jednoduché pokrmy tepelnou úpravou i za studena 
Dodržuje zásady zdravé výživy 
Kulturně stoluje a chová se společensky 
Dokáže uplatnit princip slavnostního stolování v rodině 
Provede základní úklid kuchyně 
 
 
 
 
Žák popíše základní pravidla pro dodržování bezpečnost a 
hygieny práce v dílnách, vhodně aplikuje v dalším 
průběhu 
 
Vyjmenuje základní body řádu školní dílny, dovede nalézt 
tento nebo jiný podobný řád ve své literatuře 
 
Žák uvede znaky řezu a průřezu.                                                    
Doplní neúplný technický výkres. 
 
Žák  zhotoví výrobek, přičemž hobluje prkénka na 
požadovanou šířku, jednotlivé díly spojí čepováním, 
výrobek slepí, povrchově upraví, případně zatmelí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.:  Použitá literatura: 
PhDr. Ivan Škára a kol.: 
Pracovní vyučování – 
Technické práce 7.r.                                                              
                                           
SPN 1987 (5.vydání) 
Dr. Josef Nováček: 
Průvodce k námětům 
výrobků pro technické 
práce, KPÚ v HK 1985 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
Zpracování plastů 
 
 
 
 
 
 
 
Samostatná tvořivá práce 
 

   Výrobek dle výběru:  - krabička 

                                      - rámeček na obrázky 
                                      - svícen     
 
Žák vysvětlí některé způsoby průmyslového zpracování 
plastů (lisování, vyfukování, vytlačování, válcování). 
Leští a matuje organické sklo 
   Výrobek dle výběru: - stojánek na tužky 
                                     - šablonové pravítko 
                                     - lžíce na boty 
                                     - úhelník s příložkou z plastu    
                                                   (kombinovaná práce)   
Kombinovaná práce                                             
 - pistole loupežníka Babinského 
 - model formule 1 
Na výrobku prokáže schopnost samostatně číst technický 
výkres, řezat a pilovat ocel, dlabat dlátem, stříhat plech, 
ohýbat plech, dávat výrobku povrchovou úpravu. 
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Předmět : 
Pracovní činnosti – 

Ročník: 9. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
TECHNICKÉ PRÁCE 
 
Bezpečnost a hygiena práce 
 
 
 
Řád školní dílny 
 
 
Zpracování kovů 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce se dřevem 
 

 
 
 
Žák popíše základní pravidla pro dodržování bezpečnost a 
hygieny práce v dílnách, vhodně aplikuje v dalším 
průběhu 
 
Vyjmenuje základní body řádu školní dílny, dovede nalézt 
tento nebo jiný podobný řád ve své literatuře 
 
Žák popíše šroub a matici (názvosloví), vyjmenuje 
základní druhy závitů a jejich užití.       
Změří některé parametry šroubů pomocí posuvného 
měřítka. 
Vypracuje jednoduchý výkres šroubu 
V rámci práce na výrobku řeže ocel, piluje, vrtá, ohýbá a 
řeže   vnitřní a vnější závit. 
   Výrobek:  -  šroub s maticí nebo    
                    -  svěrka 
   Dle volby (doplňující výrobky) 
                    -  Vložka do čelistí svěráku (kov) 
                    -  Identifikační známka z kovu 
                    -  Svícen (kombinovaná práce) 
                    -  Háček na tabuli   
 
V rámci získaných dovedností žák samostatně zhotoví 
výrobek, kdy bude číst pracovní výkres, případně sám  
 

 
Pozn.:  Použitá literatura: 
Doc. Ing. Vladimír Horák 
CSc.: Pracovní vyučování 
8.r.                                                       
SPN Praha 1987 
Mgr. Pavel Strnad : Návody 
a výkresy k rozšiřujícím 
výrobkům pro 7.,8. a 9. 
ročník ZŠ ,  Sharpia 1995 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údržba nářadí a dílny 
 
 
 
 
 

 
náčrt vypracuje, orýsuje materiál, nařeže díly, rašpluje, 
piluje, spojuje, lepí, povrchově upravuje. 

   Výrobek dle volby: 
                         - dřevěný stojánek na tužky 
                         - stojánek na mobil 
                         - dřívko do oken 
                         - úhelník s příložkou 
                         - skládací hlavolam 
                        - ptákoplaš na zahradu a jiné. 
 
Drobné práce 
      Broušení pil 
      Broušení dlát a nožů hoblíků 
      Správka systému ukládání nářadí atpod. 
Žák sám iniciativně přichází s vhodnými návrhy na 
zlepšení uložení nářadí, pokusí se navrhnout  postup 
opravy poškozených předmětů 
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5.10 Ostatní doplňující vzdělávací obory a volitelné předměty 
 
5.10.1 Etická výchova                 
 
Etická výchova 
 
Charakteristika a cíle předmětu 
 

Vzdělávací obor Etická výchova je založen na systematickém osvojování sociálních dovedností u žáků především na základě zážitkové 
metody . Je praktickým pedagogicko-psychologickým  nástrojem, jak u žáků  rozvíjet základní sociální dovednosti. Základním cílem  etické výchovy 
je vést žáky k prosociálnímu způsobu chování, tj. schopnost učinit něco dobrého pro druhého bez očekávání vnější odměny nebo protislužby. Rozvíji u 
žáka sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti.  Vede k osvojení a 
upevnění základních postojů, k ujasnění hodnotové orientace, k rozlišení dobra a zla a jasným mravním normám a zásadám. Etická výchova 
zkvalitňuje osobní předpoklady pro úspěšnou spolupráci s druhými jak ve sféře osobní (případné založení rodiny), tak ve sféře profesní, manažerské, 
řídící. Vede k osvojení dovedností nezbytných pro vedoucí pozice. Vybavuje žáky jednotlivými psychosociálními dovednostmi, které zaměřuje nejen 
do oblasti posílení osobního vlivu a úspěchu, ale i do oblasti spolupráce a pomoci druhým. Zahrnuje prvky efektivního a účinného programu prevence 
rizikového chování mládeže. 
  Etická výchova vede žáka k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení 
každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému 
vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního 
světa. 
  Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Svět člověka, Občanská výchova, 
Přírodopis, Výtvarná výchova, Tělesná výchova,...). Z průřezových témat navazuje především na vzdělávací obsah osobnostní a sociální výchovy, 
multikulturní výchovy, environmentální výchovy a mediální výchovy. 

 

Vzdělávací obor Etická výchova  je spojen se všemi předměty. Na I. stupni  je vyučován vrámci předmětu Svět člověka a Tělesná výchova. Na 
II. stupni je začleněn do Tělesné výchovy a Občanské výchovy. 

 

Obsah vzdělávacího oboru: 
 
1. Mezilidské vztahy a komunikace. 
2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. 
3. Pozitivní hodnocení druhých. 
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4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí. 
5. Komunikace citů. 
6. Interpersonální a sociální empatie.  
7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů. 
8. Reálné a zobrazené vzory. 
9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství. 
10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.  

 

Na deset základních témat navazuje šest aplikačních témat, mezi která patří:  
 
Etické hodnoty 
Sexuální zdraví 
Rodinný život 
Duchovní rozměr člověka 
Ekonomické hodnoty 
Ochrana přírody a životního prostředí 
Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka 
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Předmět : 
Etická výchova 

Ročník: 6. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden  

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Mezilidské vztahy a komunikace 
• Umíme se dorozumět? 
 
 
 
Důstojnost lidské osoby, pozitivní 
hodnocení sebe, úcta k sobě 
• Je důležité poznat sám sebe i druhé 
 
 
Pozitivní hodnocení druhých 
• Umíš druhému udělat hezký svět? 
 
 
 
 
Kreativita a iniciativa řešení 
problémů 
• Jak řešit svůj problém 
 
 
 

Komunikace citů 
• Dovedeš mluvit o svých citech? 
 

 
• Žák otevřeně a citlivě komunikuje 
• Uvědomuje si příčiny komunikačních šumů 
• Zvládá odstraňovat komunikační překážky a bariéry 
• Rozvíjí schopnost naslouchat druhým 
 
• Žák respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, 

objevuje vlastní jedinečnost a identitu  
• Vytváří si zdravé sebevědomí 
 
• Žák pozitivně hodnotí své okolí a bezpodmínečně 

přijímá druhého 
• Umí přijmout druhého, je schopen přátelského přijetí, 

odpuštění 
• Předpokládá reakce druhých 
 
• Žák vnímá problém jako výzvu 
• Uvědomuje si potřebu tvořivě řešit problém 
• Spolupracuje s druhými ve ztížených podmínkách 
• Zpracovává své zkušenosti a vyvozuje z nich 

závěry využitelné pro další jednání 
 
 
• Žák vyjádří své city, přijímá a respektuje city druhých, 

své city vyjadřuje i formou umění 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 

 
Interpersonální a sociální empatie 
• Soucit znamená mít rád 
 
 
Asertivita, zvládnutí agresivity, 
sebeovládání, řešení problémů 
• Reaguješ přiměřeně? 
 
 
 
 
 
 
 
Reálné a zobrazené vzory 
• Co ti může dát vzor? 
 
 
 
Prosociální chování v osobních 
vztazích 
• Dokážeš si vybudovat šťastný svět? 
 
Prosociální chování ve veřejném 
životě 
• Slušní lidé si navzájem pomáhají 
 
 
 
 
 

 
• Žák analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

 
 
 

• Žák nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním 
asertivním 

• Neagresivním chováním obhajuje svá práva 
• Vnímá výhody a nevýhody soutěživosti 
• Dokáže se chovat prosociálně i v soutěživých situacích 
• Reflektuje význam pravidel ve hře 
• Jedná ve stylu fair play 

 
 

• Žák vnímá pozitivní vzory prezentované médii 
• Reflektuje vliv médií na svůj život 
• Reflektuje vztah médií a svého volného času 

 
 

• Žák analyzuje etické aspekty různých životních situací 
• Rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních 

situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů 
• Je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu situace 

a svých možností přispívá k jejich řešení 
• Aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjí mezilidské 

vztahy 
• Spolupracuje i v obtížných sociálních situacích 
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5.10.2 Finanční gramotnost 
 
Finanční gramotnost               
 
 Charakteristika a cíle předmětu 
 

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou 
rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a 
cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní 
situace. 

Finanční gramotnost jako součást ekonomické gramotnosti formuje znalosti, dovednosti a hodnotové postoje, které by měl žák mít, aby se 
dokázal uplatnit v současné společnosti.Má za úkol seznámit žáky se základy finanční problematiky a rodinného hospodaření.Pomáhá dětem 
zorientovat se v základních finančních produktech, zajistí žákům znalosti, dovednosti i hodnotové a životní postoje nezbytné pro správné finanční 
rozhodování a zabezpečení a pro aktivní vystupování na trhu finančních produktů a služeb.  
Finanční gramotnost má návaznost zejména na předměty občanská výchova a matematika. 

 
Obsah vzdělávacího oboru: 
 

Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. 
Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k 
tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.).Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým 
mechanismům a inflaci.Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést 
rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. 
Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a 
pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných 
finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní 
situaci. 

 
Obsah vzdělávací oboru Finanční gramotnost je na I. stupni  vyučován vrámci předmětu Svět člověka a prolíná se do Matematiky. Na II. stupni je 
začleněn do Občanské výchovy. Propojen je i s Matematikou a ostatními předměty. 
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Standard finanční gramotnosti pro základní vzdělávání 
 
Žák: 
- používá peníze v běžných situacích 
- odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze 
- na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení 
- na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH 
- objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny 
- popíše vliv inflace na hodnotu peněz 
- na příkladu ukáže, proč není možné realizovat všechny chtěné výdaje 
-sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost  
  jednotlivých výdajů 
- objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu 
-vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele 
- vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 
- uvede příklady použití debetní a kreditní pla-tební karty, vysvětlí jejich omezení 
- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby na-kládání s volnými prostředky (spotřeba, úspo-ry, investice) 
- uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing) 
- vysvětlí význam úroku placeného a přijaté-ho 
- uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 
 
 
5.10.3 Environmentální výchova 
 
Environmentální výchova 
 
1. Cíle předmětu 
 

• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 
• utvářet a rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání 
• kladně motivovat žáky k přírodě 
• připravovat žáky k tomu, aby zodpovědně uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 
• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví 
• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám, duchovním hodnotám a životnímu prostředí 
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2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Environmentální výchova se vyučuje v 6. ročníku jako volitelný předmět s hodinovou dotací 1 hod. / týden. Do výuky je začleněn v bloku  
2 hod. / 14 dní. Výuka probíhá nejen ve třídě, ale i na školní zahradě a přilehlém okolí ( les, naučná stezka,… ) 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 
Základní podmínky života 
Lidské aktivity a problémy životníh, o prostředí 
Organizace pravidelného sběru papíru 
Třídění odpadu – koše pro plasty 
Žákovská samospráva – pravidelný úklid kolem školy 
Vztah člověka k prostředí - vede k pochopení komplexních vztahů. člověk + život.prostředí 
 
Průřezová témata: 
 
Člověk a jeho svět 

• poskytuje ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí 
• učí pozorovat a hodnotit důsledky jednání lidí a jejich návyků k prostředí v každodenním životě 

 
Člověk a příroda 

• zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti v základních přírodních zákonitostí 
 

Člověk a zdraví 
• téma se dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí 
• vede k poznání důležitosti péče o přírodu 

 
Člověk a svět práce 

• se  realizuje prostřednictvím konkrétních aktivit ve prospěch životního prostředí 
• umožňuje poznávat význam a role různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí 

 
Ekosystémy 

• hledá souvislosti od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celek 
• postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystému ve vztahu k lidské společnosti 
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Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

• zajišťují informace o vztahu prostředí 
• ochrana životního prostředí při organizaci masových sportovních akcí 

 
Vztah člověka a prostředí 

• odkrývá souvislosti mezi ekologickými, technickoekonomickými a sociálními jevy 

HODNOCENÍ  

 
• referáty 
• práce na školním pozemku 
• přístup k učivu 
• výsledky písemných testů z probíraných témat 
• vedení sešitu 
• aktivita 
• postoj k životnímu prostředí 

 
 
Hodnocení: 
     Žák je hodnocen hlavně podle přístupu k práci a kvality odevzdaných výrobků. Lepší ohodnocení může získat i žák, který se projevuje snaživě i 
když se mu občas něco ne zcela podaří, na rozdíl od žáka, který rovněž pracuje s drobnými chybami, ale jeho výkon je roztěkaný a je možno usuzovat, 
že systémově je na nižší úrovni. 

Stupně klasifikace 1 - 5 

 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie  
 
Kompetence – prolíná se všemi předměty 
 

- dokáže se zapojit do mediální komunikace 
- chápe mediální strategie 
- má jasnou představu o roli médií ve společnosti 
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- přispívá aktivně k týmové práci 
- svobodně vyjadřuje svoje postoje a chápe odpovědnost za svá sdělení 
 

V průběhu základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: 
  
Kompetence k učení: 

• vybírá a využívá pro učení vhodné způsoby, metody, plánuje, a organizuje vlastní učení 
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení  je efektivně využívá v procesu učení i praktickém životě 
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 
• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry 
• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by 

mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky  svého učení a diskutuje o nich 
 
Kompetence k řešení problémů: 

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnatelnostech, jejich příčinách, 
promyslí a naplánuje způsob řešení 

• vyhledá informace vhodné k řešení problému využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem 

• samostatně řeší problémy – volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy 
• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémů 
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si svá rozhodnutí 
 

Kompetence komunikativní: 
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle v písemném i ústním projevu 
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje a účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně  

argumentuje 
• rozumí různým textům a záznamům, obrazovým materiálům 
• aktivně se zapojuje do společenského dění a využívá ho ke svému rozvoji 
• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
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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 poznání pozitivně ovlivňuje 

kvalitu společné práce 
• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektuje 

různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí a oceňuje zkušenosti druhých lidí 
• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých 

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

 
Kompetence občanské: 

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen se vcítit do pocitů ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 
uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

• chápe ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a 
ochrany zdraví 

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního 

dění a sportovních aktivit 
• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích  

 
Kompetence pracovní: 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla a plní povinnosti a závazky 
• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska 

ochrany svého zdraví i druhých, ochrany životního prostředí 
• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 
• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání 
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4.Vzdělávací obsah předmětu Environmentální výchova 
 

Předmět : 
Environmentální 

výchova 

Ročník: 6.  
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Cíle a ekolog. aktivit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Složky životního prostředí 
vzduch 
 
 
 
voda 
 
 
 
 
půda 
 
biologická rozmanitost 
 
 
 

 
• Žák se seznamuje se zákonitostmi přírody a se 

vztahy v životním prostředím 
• Připravuje se na řešení problematiky živ. prostředí 
• Poukazuje na následky neuvážených lidských 

aktivit 
• Rozšiřuje problematiku ekolog. vzdělávání mezi 

veřejnost 
• Prohlubuje mezipředmětové vztahy 

 
• kvalita ovzduší 
• znečištění ovzduší a typy znečištění 
• nebezpečné látky 
 
• základ života 
• význam vody, šetření 
• zvýšit povědomí o znečištění vody 
• spotřeba v domácnostech 
 
• žák si uvědomí různé fce půdy v přírodě, ochrana 
 
• Pozná výjimečný význam biologické rozmanitosti a 

nebezpečí zrychlujícího se vymírání druhů 
• ekologické faktory 

 
• Vědomostní znalosti 

probraného učiva 
• Referáty 
• Práce na 

šk.pozemku, zahradě 
• Vztah a postoj 

k život. prostředí 
• Aktivita 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Hrozby a tlaky 
 
Urbanizace 
 
Hluk 
 
 
 
 
 
Odpady 
 
 
 
 
 
Chemické látky 
 
 
 
Činnosti člověka 
 
Energie 
 
 
 
 
 
Doprava 
 
 

 
• naše obec, minulost a přítomnost 
• prozkoumává a posuzuje, jaké změny se dějí v obci 
• navrhuje, jak zlepšit podmínky života 
• zvýšit povědomí o všudypřítomnosti hluku 
• naučí se , že různé druhy hluku mají různou úroveň 
• umí ukázat, jaké jsou zdroje zvuku a jaké jsou 

možnosti 
• jak snižovat znečištění hlukem 
 
• uvědomit si vážnost problémů s odpady 
• seznámit se s životním cyklem různých materiálů 
• vyzkoušet si opatření k předcházení vzniku odpadu 
• získat návyky směřující k minimalizaci množství 

odpadů 
 
• zkoumat různé způsoby jaké chemikálie ovlivňují 

život. prostředí a lidské zdraví 
• naučit se skladovat chem. výrobky a zacházet s nimi 

bezpečně a domácnosti 
 
 

• Ukázat, jak má využívání zdrojů energie a výroba 
energie negativní dopad na životní prostředí 

• Seznámí se s obnovitelnými zdroji energie a 
rozvinout schopnost kriticky zhodnotit jejich 
výhody a nevýhody 

 
• Porozumí negat. vlivům dopravy na životní 

prostředí 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Průmysl 
 
 
Zemědělství 
 
 
 
 
 
 
Lesnictví 
 
 
 
 
 
Cestovní ruch 
 
Globální problémy 
 
Změny klimatu 
 
 
 
Ničení ozónové vrstvy 
 
 
 
Okyselování 
 

 
• Hledá cesty, jak udělat průmyslové činnosti 

šetrnější k životnímu prostředí 
 

• Ukázat, jakou roli, historii a tradici má chléb 
v různých lidských kulturách 

• Význam celozrnných potravin 
• Tradiční výroba mléka a mléč.výrobků 
• Zdůraznit počet včelích druhů a roli, jakou v přírodě 

hrají, různé včelí produkty 
 

• Význam a funkce lesa 
• Nasměrovat pozornost k tomu, že nadměrné 

využívání lesa k realizaci a k ekonomickým 
aktivitám ohrožuje životní prostředí 
 

• Naučit se o škodách, které turistika může působit na 
životním prostředím při výletech do přírody 
 
 

• Ukázat, jak atmosféra reguluje teplotu Země  
• Naučit se víc o změnách klimatu a následcích, které 

tento proces má pro lidi a život. Prostředí 
 
• Představit informace o problémech způsobených 

ztenčováním ozónové vrstvy a o potřebných 
ochranných opatřeních 

 
• Poskytnout více informací o charakteru a příčinách 

okyselování  život. prostředí 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Hodnoty 
 
Konzumní společnost 
 
 
 
 
 
 
Zdraví a život. prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občanská práva 
 
 
Naše Země v budoucnosti 
 
 
Referáty 

 
 
 

• Ukázat, jak spotřebitelské chování může mít 
negativní dopad na lidské zdraví a na život. 
prostředí  

• Poznat, jak spotřebitelé svojí volbou ovlivňují život. 
prostředí 

• Pochopí triky reklamních sloganů 
 
• Uvědomí si roli vlastnictví v našem přístupu 

k životnímu prostředí 
• Problémy spojené s toulavými psy, životy zvířat 

v lidském prostředí 
• Zvýšit povědomí o rozdílu mezi  „ekologickými“ a 

„zdravými“ potravinami 
• Poznat léčivé rostliny a jejich použití 
• Poznat jedlé rostliny 
• Seznámit se s lidskými aktivitami, které způsobují 

znečištění vody a naučit se, proč jsou chemikálie 
nebezpečné pro lidi a pro vodní ekosystém 

• Umí stanovit kvalitu vody na základě jejich chem. 
vlastností 
 

• Ilustruje právo na účast v rozhodovacích procesech 
o problémech život. prostředí 
 

• Uvažovat o problémech, kterým bude muset na 
Zemi čelit životní prostředí 

 
• Dny významné pro životní prostředí 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
Praktické činnosti 
 
 
 
ZÁŘÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŘÍJEN 
 
 
 
 
 
 
 
LISTOPAD 
 
 
 
 
 
 

 
• Pozorování změn v přírodě, změny počasí 
• Sklizeň ovoce a zeleniny 
• Revitalizace školní zahrady 

 
• Zaměření na citový život dětí a smysl pro krásu 
• Přírodovědné vycházky do okolí a exkurze 
• Sběr kaštanů a žaludů 
• Příprava zásob plodů na zimu pro přikrmování 

zvěře do lesních krmelců ( jablka, tvrdý chléb 
apod.) 

• Na chodbách nádoby na tříděný odpad  
• Mykologie 
• Přesazování rostl., obnova květináčů 

 
• Výtvarné práce z přírodnin 
• Stromy, porovnávání, strom života, výtvar. soutěže 
• Ekosystémy, formy ekolog. pomoci 
• Výroba krmítek pro školní zahradu 
• Pěstování bylinek, bylinné čaje 
• Pozorování odletu ptactva do teplých krajin 
• Zabezpečené rostl. proti mrazu 

 
• Pozorování příletu havranů 
• Vodní plochy, shromažďování vodního ptactva 
• Hry a práce s přírod. materiálem 
• Energie, problematika – šetření 
• Příprava školního pozemku na zimu 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
PROSINEC 
 
 
 
 
LEDEN 
 
 
 
 
 
 
 
ÚNOR 
 
BŘEZEN 
 
 
 
 
DUBEN 
 
 
 
 
 
 
 
KVĚTEN 
 

 
• Mikulášská nadílka, vánoční stromeček, lidové 

zvyky a tradice, historie tradic, výroba dárků a 
výrobků na vánoční trhy, vánoční výzdoba 
z přírodních materiálu 
 

• Průběžné doplňování krmítek 
• Lyžařský výcvik 
• Stopy ve sněhu, určování 
• Pozorování počasí 
• Prodlužování dne 
• Uspořádání zimního výletu 

 
• Přikrmování zvěře 

 
• Blíží se jaro, první jarní rostliny 
• Národní parky, CHKO 
• Světový den vody ( otvírání studánek, čištění, 

mapování studánek v okolí) 
 

• Poznávání ptáků 
• „Les ve škole, škola v lese“ 
• Výtvarná díla s ekolog. zaměřením 
• Jarní rostliny 
• Chráněné druhy rostlin a živočichů 
• Úklid lesa – „Den Země“ 
• Přírodovědné vycházky 

 
• Výsadba pokoj. rostlin 
• Výroba inform. cedulí k rostl. ( keramika )  
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
ČERVEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYUČOVÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Herbáře listů stromů + květin 
• Soutěž o nejhezčí a nejoriginálnější fotografii 

z přírody 
 

• Týden dětem 
• Školní výlety a vycházky 
• Mapování zeleně 
• Malování na chodník 
• Zásady pobytu v přírodě, rozdělávání ohně, druhy 

ohnišť, 
• tábornické dovednosti 

 
 

• Zavádění nových metod  práce 
• Interaktivní metody 
• Důraz na větší aktivitu žáka 
• Vedení k samostatné práci 
• Komunikace a spolupráce mezi jednotlivými 

předměty 
• Zahájení prací na tvorbě rámcových vzdělávacích 

programů 
• Začlenění environmentální vých. do rámcových 

vzděl. programů 
• Získávání žáků pro práci v kroužcích, v projektech 
• Vedení dětí k získávání informací z internetu, výuk. 
• Počítačových programů, videokazet, literatury, 

exkurzí a výletů 
• Využívání odborných pracoven 
• Redukce a omlazování zeleně 

 

  
 
polovina února 
 
 
konec března 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konec dubna 
 
 
 
 
 
konec května 
 
 
 
 
 
 
červen 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
Zdravý životní styl 
 

 
• Zahájení obnovy šk. zahrady ve ŠD, péče o šk. 

zahradu u hl. budovy 
• Práce a pobyt v přírodě 
• Ekolog. tematika prolívá do všech předmětů 
• Vzdělávací semináře ( využívá pedag. sbor ) 

 
• Dodržování pitného režimu, prodej mléka, pitná 

voda (zásobníky na chodbách ) 
• Mléčné výrobky ( jogurty, Bobík) 
• Protidrogová osvěta, protidrogový program 
• Sexuální výchova 
• Oddechové chvilky během výuky 
• Tělesná cvičení, sportovní aktivity 
• Větrání učeben 

 
 
 
Škola je začleněna v sítí „ M.R.K.E.V „ 
 
Pravidelně se účastní různých ekologických programů 
Střediska ekologické výchovy „Sever“. 
 
Spolupráce s LČR, Městskými lesy HK, Magistrátem 
města HK 
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5.10.4 Technické kreslení 
 
Technické kreslení 
 
 
1. Cíle předmětu 
 
Předmět má žákům umožnit zvládnout základy technického kreslení potřebné nejen pro další studium, ale především pro praktický život. 
 
 
2. Charakteristika vyučovacího předmětu 
   

Předmět je určen především pro ty žáky, kteří mají zájem o studium technických oborů nebo o učební obory s technickým zaměřením, 
navazuje na předmět matematika, který vhodně doplňuje. Je vyučován jako volitelný předmět s časovou dotací 1hod. / týden. Do výuky může být 
zařazen jako dvouhodinový blok 1 x za 14 dní. Vyučován je v kmenové třídě  a počítačové učebně. 

Žáci by se měli naučit používat pomůcky a materiály pro rýsování, rýsovat tužkou, popř. tuší, používat šablonky a popisovat technickým 
písmem, zobrazovat tělesa do roviny a opačně modelovat tělesa ze zadaných obrazů. Předmět vede žáky k přesnosti a pečlivosti, výrazně přispívá k 
rozvoji prostorové představivosti žáků. 

Učební osnova předmětu je zpracována tak, aby dala vyučujícímu možnost volby učiva podle vlastního uvážení s ohledem na konkrétní situaci 
ve třídě. 

Při realizaci tohoto předmětu by měl vyučující používat především samostatnou aktivní práci žáků při řešení zadaných cvičení a úloh (nejen 
rýsování, ale i modelování). Postupně provádí nácvik potřebných činností a vede žáky k řešení úloh i komplexnější povahy. Žáci by měli samostatně 
vypracovat v průběhu výuky alespoň tři rysy, které mohou být vyhotoveny pouze tužkou. Náročnost rysů by měl vyučující přizpůsobit úrovni žáků ve 
třídě. 
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Průřezová témata  
                                                                               
Osobnostní a sociální výchova 
 
Rozvoj osobnosti 
 

Rozvoj schopností poznávání  Hledání různých způsobů řešení, ověřování výsledků, práce ve skupinách 
Sebepoznání a sebepojetí Samostatné řešení a vlastní osobní přístup k zadané činnosti ,tvořivý a osobnostní přístup k projektům 
Seberegulace a sebeorganizace Umět se při činnostech ovládat, spolupracovat se spolužákem, zvládat vlastní chování, podřídit se tomu, kdo 

má větší znalosti a schopnosti.   
Psychohygiena  
Kreativita Samostatný přístup a řešení zadaných úloh,volba vhodné metody,  postupu 

 
Sociální rozvoj 
 

Poznávání lidí Vzájemná spolupráce 
Mezilidské vztahy Vzájemná pomoc při společném řešení problémových situací, spolupráce se spolužákem  
Komunikace Seznámení ostatních s  vlastními poznatky, závěry 
Kooperace a kompetice Spolupráce ve dvojici, náhodné vazby 

 
Morální rozvoj 
 
Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti 

Ověřovat vytvořené hypotézy, zdůvodňovat vyvozené závěry a uvádět je do širších souvislostí s praktickým 
využitím.  

Hodnoty , postoje praktická etika: Učí se hodnotit pomoc a spolupráci,  uvědomuje si různost názorů a přístup k řešení problémů různým 
způsobem, pečovat o učební pomůcky, neničit je ani ostatní zařízení učebny 

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 

Evropa a svět nás zajímá Vynálezy, zajímavosti ve světě, řešení daného problému v různých zemích 
Objevujeme Evropu a svět Objevitelé a vynálezci 
Jsme Evropané  
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Mediální výchova 
 

Tematické okruhy receptivních činností: • Získání nových informací z tisku různých encyklopedií, internetu  a 
technických časopisů 

• Vývoj telekomunikační technologie 
 

Tematické okruhy produktivních činností: 
 

• Zpracování získaných informací a seznámení ostatních formou 
referátů, samostatných prací 

 
 
3.  Výchovné a vzdělávací strategie 
 
Kompetence k učení 

• operuje se základními prvky geometrie, používá zavedené názvosloví a značení 
• pracuje s učebnicí, technickým výkresem 
• samostatně vyhledávat a zpracovávat potřebné informace 

Kompetence k řešení problémů  
• hledat, navrhovat  a používat další metody, informace nebo pomůcky, které pomohou vyřešit daný problém 
• zobecňovat a aplikovat poznatky v běžném životě 
• kontrolovat dosažené výsledky a  případná chybná řešení odstranit 

 
Kompetence komunikativní 

• vyjadřuje se výstižně a používá odbornou terminologii 
 
Kompetence sociální a personální 

• účinně spolupracovat ve skupině , dodržovat dohodnutá pravidla chování 
• vzájemná pomoc při práci v týmu  
• naučit se objektivně hodnotit nejen svoji práci, ale i práci druhých nebo práci v kolektivu 
• podílet se na vytváření pracovní atmosféry v týmu 

 
Kompetence občanské 

• respektovat názory a potřeby spolužáků 
• uvědomit si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu 
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Kompetence pracovní 

• efektivně organizovat svou práci 
• dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s rýsovacími potřebami  
• v rámci možností školy využívání moderních technologií, postupů, pomůcek  
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4.Vzdělávací obsah předmětu Technické kreslení 
 

Předmět : 
Technické kreslení 

Ročník: 8. – 9. roč. 
 
Časová dotace: 1 hod. / týden 

 
 

Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
1. Základy rýsování 

• Pomůcky a materiály pro 
rýsování a jejich užití (tužkou i 
tuší).  

• Druhy čar a jejich užití; 
rýsování čar tužkou i tuší.  

• Technické písmo (s užitím 
šablonky i od ruky).  

• Rýsování rovnoběžek a kolmic 
(i s dvěma trojúhelníkovými 
pravítky); Rýsování obdélníků a 
čtverců; Rýsování pravidelných 
mnohoúhelníků (pětiúhelník, 
šestiúhelník, osmiúhelník). 

 
2. Zobrazování prostorových 
útvarů do roviny - promítání 

• Volné rovnoběžné promítání, 
základní pravidla volného 
rovnoběžného promítání. 

• Zobrazení krychle, kvádrů a 
hranolů, zobrazení jehlanů a 
válců a těles z nich složených.  

• Náčrty. 

 
 
Naučí se správně pracovat s příložníkem a ostatními 
rýsovacími pomůckami, klade se důraz na práci s tužkou, 
dokáže ve výkrese správně použít různé druhy čar, zvládne 
technické písmo od ruky i podle šablony, umí narýsovat 
základní obrazce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznámí se se základními pojmy ( průmětna, průmět, 
rovina,…), pojmenuje geometrická tělesa, pozná základní 
pravidla pro rovnoběžně promítání, dokáže znázornit 
jednoduchá základní tělesa v rovnoběžném promítání. 
 
 
 

 
Využití poznatků 
z matematiky, pracovních 
činností, informatiky. 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
3. Pravoúhlé promítání 

• Pravoúhlé promítání na dvě 
vzájemně kolmé průmětny. 

• Základní pravidla pravoúhlého 
promítání. 

• Sdružené průměty hranolu a 
válce; sdružené průměty 
jehlanu, kužele a koule;  

• Sdružené průměty komolého 
kužele a komolého jehlanu;  

• Sdružené průměty jednoduchých 
těles složených z těchto 
základních těles. 

• Pravoúhlé promítání na tři 
vzájemné kolmé průmětny.  

• Nárys, bokorys, půdorys.  
• Sdružené průměty jednoduchých 

těles (složených ze základních 
těles), k jejichž zobrazení 
nepostačí pouze dva sdružené 
průměty. 

• Modelování a určování těles 
podle zadaných dvou nebo tří 
sdružených průmětů.hustota 

 
4. Technické výkresy 

• Druhy a formáty technických 
výkresů.  

• Měřítko zobrazení.  
• Technické zobrazení  

 
Seznámí se se základními pravidly pro pravoúhlé 
promítání, sestrojí sdružené průměty jednoduchých těles, 
dokáže poznat těleso podle sdružených průmětů, dokáže 
doplnit chybějící třetí pohled  při promítaní na tři 
průmětny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokáže určit o jaký formát se jedná, pracuje s technickými 
tabulkami, seznámí se s úpravou technického výkresu a 
popisovým polem, dokáže přizpůsobit rozměry – používá 
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Učivo Očekávané výstupy Další údaje, přesahy, vazby, poznámky 
 
      jednoduchých součástí.  
• Kreslení řezů. 
• Kótování výkresů ve 

strojírenství.  
• Základní pravidla kótování ve 

stavebnictví. 
• Čtení technických náčrtů. 

 
5. Vytváření technických výkresů 
pomocí počítače 

• Seznámení se základními 
počítačovými programy pro 
technické kreslení a konstrukci.  

• Technické výkresy v rovině, 
prostorové výkresy.  

• Zvětšování, zmenšování, 
výřezy.  

• Ukázky technických projektů 
jako prostorových modelů s 
možností "procházet" návrhem, 
sledovat ho z různých pohledů, 
úhlů apod. 

 
měřítko zobrazení, seznámí se se základními pravidly pro 
zobrazování technických součástí, naučí se základům 
kótování výkresů ve strojírenství, ví co to je kóta, kótovací 
čára, vynášecí čára,… dodržuje zásady nutné při kótování, 
seznámí se s rozdíly technických výkresů ve strojírenství a 
stavebnictví. 
 
 
 
 
 
Teoretické seznámení s programy pro vytváření 
technických výkresů, pomocí dostupných grafických 
editorů nakreslí v rovnoběžném a pravoúhlém promítání 
jednoduchá tělesa – kvádr, krychle, jehlan, válec,…. 
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6. Hodnocení výsledků vzdělávání  žáků  

 
6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 
 

6.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 
 
1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 
 

2. Za první pololetí vydává škola žákovi výpis vysvědčení; na konci druhého pololetí vysvědčení za 1. a 2. pololetí. 
 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu  
hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

  

4. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely  
přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 

  

5. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 
 

6. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. 
 

7. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 
 

8. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace. 
 

9. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla 
zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 
předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení 
píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

 

10. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 
 

11. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 
  

12. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 
 

13. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 
 

14. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně. 
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15. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé 
klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období 
zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. 
Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru klasifikace za příslušné období. 

 

16. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů. 
 

17. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: 
• průběžně prostřednictvím žákovské knížky a elektronické klasifikace v programu Bakaláři 
• před koncem každého čtvrtletí prostřednictvím žákovské knížky a na třídních schůzkách 
• případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.  
V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy 
zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě. 

  

18. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli 
tam klasifikováni za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a neklasifikují.  
Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli 
vyučováni, se neklasifikují. 

  

19. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do 
vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní 
školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 

20. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí 
bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první 
pololetí nehodnotí. 

 

21. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí 
bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší 
ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

 

22. 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 přezkoumání 
výsledků vzdělávání žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se 
zákonným zástupcem žáka. 
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23. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o 
žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce 
povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

 

24. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na 
žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

 
6.1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole 
 
1. Udělení napomenutí třídního učitele a důtky třídního učitele navrhuje třídní učitel na základě průběžných písemných podkladů o chování žáka, 

které vede třídní učitel a ostatní vyučující. S těmito podklady jsou seznamování zákonní zástupci na pravidelných třídních schůzkách, popřípadě 
kdykoliv na požádání. Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě. 

   
2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období. 
   
3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka K uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, 

jestliže tato opatření byla neúčinná. 
     

4. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.   
   

5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 
 

6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: 
 

• průběžně prostřednictvím žákovské knížky a na pravidelných třídních schůzkách 
• na konci každého čtvrtletí (klasifikačního období) dopisem nebo prostřednictvím žákovské knížky 
• okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu dopisem nebo prostřednictvím žákovské knížky  
• případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.  

 

6.2.  Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 
 
1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 
 
2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 
 
3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami 

opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení. 
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4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

• co se mu daří, 
• co mu ještě nejde. 
• jak bude pokračovat dál. 

 
5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 
 
6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 
 
6.3 Stupně hodnocení prospěchu 
 
1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě  
    použití klasifikace hodnotí na vysvědčení  
    stupni prospěchu: 

1 – výborný, 
2 – chvalitebný, 
3 – dobrý, 
4 – dostatečný, 
5 – nedostatečný. 

 
2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

• předměty s převahou teoretického zaměření,  
• předměty s převahou praktických činností a  
• předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.  

    Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených  
    kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.  
 
 
6.3.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 
 
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. 
 
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  
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• ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných 
dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti, 

• schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a 
přírodních jevů a zákonitostí, 

• kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 
• aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
• přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 
• kvalita výsledků činností, 
• osvojení účinných metod samostatného studia. 

 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
 
Stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává 
požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 
úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a 
písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími 
nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované 
intelektuální a motorické činnosti. 
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 
úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, 
bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při 
vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 
korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a 
provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V 
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ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, 
grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a 
motorických činností je málo 
pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné 
chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. 
Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se 
projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu 
má velké těžkosti. 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované 
intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a 
praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty 
učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve 
správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede 
opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 
 

6.3.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 
 
Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí nauky. 
 
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí: 

• vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 
• osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 
• využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 
• aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 
• kvalita výsledků činností, 
• organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 
• dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 
• hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 
• obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 
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Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
 
Stupeň 1 ( výborný) 
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané 
teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně 
ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní 
práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. 
Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně 
překonává vyskytující se překážky. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá 
získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné 
chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých 
chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s 
občasnou pomocí učitele. 
 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické 
poznatky při praktické činnosti. 
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. 
Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře 
přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě 
laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické 
činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů 
práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, 
méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady 
hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští 
závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
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Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané 
teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při 
práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si 
nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. 
Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se 
dopouští závažných nedostatků. 
 
6.3.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 
 
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova. 
 
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu 
stavu. 
 
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

• stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 
• osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 
• poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 
• kvalita projevu, 
• vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 
• estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 
• v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
 
Stupeň 1 (výborný) 
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je 
rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební, branné a tělesné výchově 
přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a 
projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost a brannost. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním 
a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě aplikuje osvojené 
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vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku, brannost a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované 
míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho 
projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. 
Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost a 
brannost. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a 
dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus, 
brannost a tělesnou zdatnost. 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. 
Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus, brannost a 
tělesnou zdatnost. 
 
 
6.3.4 Stupně hodnocení chování 
 
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 
a) 1 – velmi dobré, 
b) 2 – uspokojivé, 
c) 3 – neuspokojivé. 
  
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 
 
 
Stupeň 1 (velmi dobré) 
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však 
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 
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Stupeň 2 (uspokojivé) 
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného 
chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští 
dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 
 
Stupeň 3 (neuspokojivé) 
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo 
provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací 
činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 
 
 
6.3.5  Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem   
     stanovených kritérií 
 
1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání  
   v pedagogické  radě. 
 
2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení  
    v  případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. 
3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely  
    přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 
 
4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.   
 
5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve 

škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl 
zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho 
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, 
ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také 
zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 
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6.3.6  Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního  
     hodnocení a klasifikace 
 
Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na 
vysvědčení 
 
                     Prospěch 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 
1 – výborný ovládá bezpečně  
2 – chvalitebný Ovládá 
3 – dobrý v podstatě ovládá 
4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 
5 - nedostatečný Neovládá 
Úroveň myšlení 
1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti  
2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 
3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 
4 – dostatečný nesamostatné myšlení 
5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 
Úroveň vyjadřování 
1 – výborný výstižné a poměrně přesné  
2 – chvalitebný celkem výstižné 
3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 
4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 
5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně 
Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 
1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje 

samostatně, přesně a s jistotou  
2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, 

dopouští se jen menších chyb 
3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává 

potíže a odstraňuje chyby 
4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 
5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 



 486

Píle a zájem o učení 
1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 
2 – chvalitebný učí se svědomitě 
3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 
4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 
5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

 
                      Chování 

1 – velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 
vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští 
ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží 
se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 
vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti 
pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo 
se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se 
přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, 
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 
chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti 
školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena 
výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně 
narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost 
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších 
přestupků. 
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6.4  Způsob získávání podkladů pro hodnocení 
  
1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává  
    učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky : 

• soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 
• soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti  na vyučování, 
• různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické,  praktické, pohybové) ,didaktickými testy, 
• kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami  předepsanými učebními osnovami, 
• analýzou různých činností žáka, 
• konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP), 
• rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

 
2. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení.  

Známky získávají vyučující během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky 
celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, 
nepřípustnéje individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen př diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento 
způsob doporučen ve zprávě psychologa. 

 
3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů,  
    výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických  
    činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to  
   zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. 
 
4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, se nadměrně nenahromadily v určitých  
    obdobích. 
 
5. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o  
   tom informuje formou zápisu do přílohy třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 
 
 
6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak aby mohl vždy doložit správnost celkové  
    klasifikace žáka i způsob získání známek (zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního  poměru v  
    průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 
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7. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých   
     předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 
 
8. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se  
    klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě    
    žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního  roku. Opravené písemné práce musí být předloženy  
    všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům. 
  
9. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 

• neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, 
• žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, 
• účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, 
• učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné, 
• před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva, 
• prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 

 
10. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají 

vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo 
výchovného poradce) na pedagogické radě. 

11. Domácí úkoly. Klasifikace a četnost zadávání domácích úloh je plně v kompetenci vyučujícího. Ten může vyžadovat podpis rodičů pod  
      domácí úkol jako potvrzení domácího vypracování. Zapomenutí sešitu s domácím úkolem nebo nenapsání domácího úkolu nelze  
      klasifikovat klasifikační stupnicí 5. Lze použít jiného výchovného či kázeňského opatření. 
 
 
6.5  Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 
 
6.5.1 Komisionální zkouška 
 
1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

• má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,   
• při konání opravné zkoušky 
• při konání postupové zkoušky 
• pokud se žák vzdělává mimo ČR, nebo ve škole, která není zařazena do rejstříku škol 

 



 489

2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi  
    krajský úřad. 
3. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
     a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským  
        úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 
    b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

  c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání. 

4. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení  
sevyjádří slovním hodnocením stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému   
zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise,  
    protokol   podepíší všichni členové komise. 
6. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu  
    přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 
7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 
8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem  
     poslední zkoušky. 
 
 
6.5.2 Opravná zkouška 
 
1. Opravné zkoušky konají: 

• žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy, 
• žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů. 

    Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením. 
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna.Termín opravných zkoušek a konzultací žáků  
    s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu  
    opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 
3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy  
    žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky  nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího  
     vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 
4. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném pololetí. 
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5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku: 
 

    Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka) 
    Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… . 
6. Pokud se žák bez řádné omluvy nedostaví k vykonání opravné zkoušky, jeho prospěch zůstává nedostatečný.  
 

    Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka) 
    Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch     
    v předmětu ……… zůstává nedostatečný 
 
 
6.6 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se všech vyučovacích předmětech, ve kterých se  
    projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy. 
 
2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při  
    hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 
 
3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními  
    vyučujícími. 
 
4. Za určitých okolností může být pro dítě výhodnější klasifikace známkou s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v    
     mírnější známce (o jeden stupeň i o několik stupňů). Při uplatňování všech těchto možností je třeba postupovat velmi individuálně, s využitím  
    všech dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření, podpořit jeho možnosti být úspěšný.  
 
5. Neplní-li žák se speciálními vzdělávacími potřebami základní povinnosti a neprojevuje-li snahu, bude zváženo použití hodnocení s tolerancí.  
 
6. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 
 
7. Žák zařazený do zdravotní  tělesné výchovy při  částečném  osvobození nebo při  úlevách doporučených lékařem se klasifikuje v  tělesné  
    výchově s přihlédnutím  k druhu a  stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. 
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6.7 Evaluační činnost 
 
Neexistuje žádný univerzální autoevaluační nástroj. Výsledné sebehodnocení školy je vždy komplexní a je výsledkem pohledů z mnoha úhlů, 
výsledkem užití mnoha nástrojů.  
 
Zde uvádíme jejich seznam ( výčet nemusí být úplný a není uzavřený ) : 

1. Pozorování, evidence pozorovaných jevů ( sběr dat ) 
2. Hodnocení a klasifikace žáků, sebehodnocení žáků 
3. Přidaná hodnota 
4. Dotazníky, ankety ( průzkum ) 
5. Testy ( vlastní, vnější ) – srovnávací, ověřovací, dovednostní 
6. Hospitace 
7. Autoevaluace učitelů 
8. Vnější evaluace 
9. Rozbory žákovských prací, činností 
10. Rozbory zkoušek ( přijímací, přijímačky nanečisto, závěrečné zkoušky ) 
11. Diskuse, panelová diskuse, porady, rozhovory 
12. Stanovování a hodnocení plnění plánů ( např. roční plán ) 
13. Rozbor školní dokumentace ( např. zápisy v ŽK, tematické plány, schránka důvěry…) 
14. Pedagogická tvořivost ( portfolio učitelů, metodické materiály, učebnice, projekty, granty…) 
15.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
16. Spolupráce se žákovskou samosprávou 
17. Úspěchy v soutěžích 
18. Nabídka zájmové činnosti 
19. Akce pro veřejnost 
 

 

 
 
 
 
 


