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2. Charakteristika školy 
 

Aktualizace jsou součástí organizačního plánu školy na každý školní rok. 

 

2.1. Úplnost a velikost školy 

 

Základní škola a Mateřská škola Karlovice je úplná škola s devíti ročníky. Její součástí je i dvoutřídní MŠ 

s kapacitou 40 žáků.  

Kapacita školy je 200 žáků. Škola se zaměřuje na implementaci nových vzdělávacích trendů a postupů a na 

úzkou spolupráci s rodiči a zřizovatelem. Jsme hrdí na náš osobní přístup k jednotlivým žákům. Na škole je 

zřízeno školní poradenské pracoviště a žákům je k dispozici speciální pedagog. Vzdělávání žáků s SPU a 

žáků nadaných se řídí vyhláškou č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním 

předpisem stanoveno jinak. U žáků zdravotně postižených, zdravotně znevýhodněných a žáků sociálně 

znevýhodněných bude postupováno podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. U nadaných žáků bude 

výuka zabezpečena IVP, individuálním přístupem učitelů a zapojením do vědomostních a dovednostních 

soutěží.  

Škola spolupracuje s Dětským domovem ve Vrbně pod Pradědem a tyto děti získávají mimořádnou péči ze 

strany učitelů i ostatních pracovníků školy. 

Škola je spádovou školou pro neúplnou Základní školu v Široké Nivě. Některé děti dojíždějí z blízkých 

obcí nebo města Vrbna pod Pradědem. V blízkosti školy je autobusová zastávka a vlakové nádraží. Škola je 

umístěna ve středu obce. 

 

 

2.2. Vybavení školy 

 

Prostorové  

 

V budově školy je 9 tříd a 2 odborné pracovny – učebna PC a výtvarné výchovy. V jedné ze tříd je umístěna 

i školní knihovna. Tři sborovny, ředitelna a kancelář jsou součástí hlavní budovy. Samostatnou místnost má 

školní družina a školní klub, jsou umístěny v prostoru u tělocvičny, kde je turistická ubytovna s kuchyňkou. 

Objekt byl postaven v roce 1914 a dochází k jeho postupné modernizaci. „Duch“ staré budovy, světlé, čisté a 

estetické prostory dávají škole nezaměnitelnou atmosféru bezpečného rodinného prostředí. 

 Součástí školy je školní jídelna, tělocvična, venkovní sportovní areál, který je propojen s travnatým 

fotbalovým hřištěm TJ Sokol, který je po vzájemné dohodě plně využíván nejen k výuce, ale i ke všem 

sportovním a kulturním akcím pořádaných školou. V plánu je rozšíření areálu pro aktivní odpočinkovou 

činnost pro školní družinu a školní klub a vybudování víceúčelového venkovního hřiště. U školy se nachází i 

malé parkoviště s vjezdem z hlavní ulice, které slouží zaměstnancům školy, hostům a zákonným zástupcům, 

kteří vyzvedávají své děti ze školy či školní družiny. 

Škola je obklopena spoustou zeleně v parkové úpravě. Tyto prostory chceme využít pro venkovní třídu 

s malým podiem pro oddych, pro výuku i pro mimoškolní kulturní akce.  

Pro aktivní sportovní vyžití plánujeme v areálu dva pevně zabudované stoly pro stolní tenis. 

 

 

Materiální a technické 

 

Materiální vybavení je dostatečné. Naprostá většina tříd je vybavena novým moderním nábytkem a 

interaktivní tabulí. Při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pomůcky se snažíme doplňovat i 
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z vlastních zdrojů. Na jejich tvorbě se podílejí pedagogové, děti a snažíme se ke spolupráci připojit i jejich 

zákonné zástupce. Soustředit se chceme především na výukové programy a pomůcky, které budou využívat 

žáci z nižšího i vyššího vzdělávacího stupně. Velkou část učebních pomůcek se nám daří hradit z projektů a 

grantů od rozličných poskytovatelů. Všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou plně 

integrované, navštěvují reedukační cvičení a dle potřeby pracují podle individuálního plánu. 

Ve výuce i v běžném chodu školy využíváme informačních a komunikačních technologií. Pro výuku 

nejen ICT, ale i dalších předmětů je určena učebna výpočetní techniky (17 stanic). Každý vyučující má 

k dispozici notebook a některé třídy jsou vybaveny počítači s výukovými programy. V budově je vytvořena 

LAN s výstupy u učitelské katedry, dále je celá budova pokryta bezdrátovou sítí. 

V ředitelně a ve sborovně je umístěna kopírka, kterou mohou využívat pedagogové i žáci podle daných 

pravidel. 

 

 

2.3. Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, učitelé, výchovný poradce, speciální pedagog, 

vychovatelky školní družiny a školního klubu, asistenti pedagoga integrovaných žáků a školní preventista. 

Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, pracují zde mladí i zkušení pedagogové.  

Učitelé věnují velkou péči svému dalšímu vzdělávání a seberozvoji, jakož i doplňování a rozšiřování 

kvalifikace. 

. 

 

2.4. Charakteristika žáků 

 

Kromě žáků z Karlovic tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí a města Vrbna pod Pradědem. 

Běžnou součástí jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami i žáci s jiným zdravotním postižením. 

V případě doporučení poradenského pracoviště má integrovaný žák vypracován vlastní individuální 

vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Pro naši oblast je charakteristická vysoká 

nezaměstnanost, vysoké procento rodin žije ze sociální podpory státu. Proto škola hraje nezaměnitelnou roli 

pro rozvoj dítěte po všech stránkách. 

 Chceme veřejnosti dokázat, že naše vesnická škola má všechny předpoklady pro přípravu dětí do 

života. 

 

 

 

2.5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

 

   Všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky, vzájemných vztahů, komunikace a 

celkovému zlepšování prostředí školy.  

Snažíme se realizovat projekty financované z jiných než našich či obecních zdrojů. V méně úspěšných letech 

máme tedy dostatek nápadů i materiálu k realizaci tematických okruhů, které volí vyučující podle věkových 

skupin, podle náplně učiva, nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou pouze třídní, 

ale vzhledem k malému počtu tříd a žáků se snažíme vytvářet projekty celoškolní, v některých případech se 

zapojením zákonných zástupců a veřejnosti. 

   Snažíme se citlivě vnímat potřeby žáků, jejich zákonných zástupců i okolní komunity. Často projekt 

v prvních letech velice úspěšný časem vyhoří a je nutno jej z nabídky vyřadit, či zásadně obměnit.  

 V budoucnu se pokusíme navázat spolupráci s jinou školou v zahraničí. Partnera budeme hledat 

v nedalekém Polsku nebo na Slovensku. 
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2.6. Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty 

  

   Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se neustále rozvíjí. Mohou školu kdykoliv navštívit po 

vzájemné dohodě, dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na 

třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání zákonných zástupců. Pro 

veřejnost škola každoročně pořádá několik společenských akcí. Všichni zájemci se mohou podílet na 

sportovních soutěžích pořádaných školou. Společně se zákonnými zástupci žáků vytváříme tradici jarmarků 

na Vánoce a výtvarné dílny na Velikonoce. Zákonní zástupci a veřejnost jsou o činnosti školy informováni 

prostřednictvím webových stránek školy a v příspěvcích v místním i regionálním tisku.  
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3. Charakteristika ŠVP 
 

3.1. Co chceme a kam směřujeme 

 

Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od 

ostatních škol, a tím dochází k její profilaci: 

    

Škola je zaměřena na: 

 

-      všestrannou přípravu žáků pro praktický život 

-      inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky 

       se speciálními vzdělávacími potřebami 

-      práci s výpočetní a komunikační technikou  

-      nabídku volitelných předmětů a zájmové činnosti 

 

-      chceme předávat žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné 

       v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se   

       zaměřením na praxi;  

-      zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové      

       vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a    

       vzájemnému respektu; 

-      pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků;  

-      vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a   

       využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a   

       jejich využívání; 

-      vést žáky ke zdravému životnímu stylu s podporou všech sportovních aktivit školy; 

-      vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; 

-      chceme stejnou péči věnovat všem žákům; 

-      chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný   

        rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou  

        zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním, vlastnostmi a z různého sociálního  

        prostředí); 

-       nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i  

        s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.; 

- chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit  podmínky pro jejich   

        rozvoj, a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků   

        preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se  

        chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají žáci 

        možnost se prezentovat - při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání.  

Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to,  

co považujeme za nedostatky. 
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3.2. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Cíle základního vzdělávání 

Cíl Co představuje v životě školy a žáka a ve výuce 

1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a   

    motivovat je pro celoživotní učení 

Rozvoj postojů, dovedností a způsobů 

rozhodování metodami, které umožňují přímou 

zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů a učebních nabídek 

– knihovna, exkurze, internet 

Propojení informací se skutečným životem – 

samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikační dovednosti, spolupráce v týmu 

Poznání vlastních možností – prezentace 

výsledků 

Práce na projektech a na organizaci vzdělávání 

Hodnocení formou zpětné vazby, hodnotit 

zvládnuté učivo, kladné hodnocení 

Stanovení dílčích cílů, podpora motivace 

Osobní příklad 

2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení,     

    logickému uvažování a k řešení problémů     

Poznatky žákům nepředkládat v hotové podobě 

Uplatňování mezipředmětových vztahů ve výuce 

Kombinace frontálního vyučování a 

aktivizujících metod – praktická cvičení 

Uplatňování myšlenkových operací – srovnávání, 

třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 

Rozvíjení samostatného logického myšlení a 

netradičních způsobů řešení 

Řešení problémů na základě kritického 

zhodnocení informací 

3. Vést žáky všestranné, účinné a otevřené  

    komunikaci 

Vést komunikaci různými formami 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, 

naslouchání, debata, respektování i jiných 

názorů) 

Hledání a řešení problémů, spolupráce a společné 

prožívání – práce v týmu 

Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným 

4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupráce,   

    respektovat práci a úspěchy vlastní i   

    druhých 

Pravidla pro soužití ve škole – práva, povinnosti, 

sankce 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní zodpovědnost za společné výsledky 

Spolupráce učitelů, s rodiči a dalšími partnery 

Podíl na řízení školy 

5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali 

jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své 

Učit se samostatnému rozhodování a nést za ně 

důsledky 

Nutnost dodržování základních mravních hodnot 



11 

 

povinnosti a slušného jednání 

Vhodnou formou argumentace prosazovat své 

zájmy 

Pracovat se školním řádem 

6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat  

    pozitivní city v chování, jednání a  

    v prožívání životních situací, rozvíjet   

    vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému 

prostředí i k přírodě 

Pochopení složitosti citového života, rozvíjení 

otevřenosti vůči podnětům z vnějšího prostředí 

Orientace ve vlastním citovém životě a vztazích 

Umět najít vhodné způsoby, jak své citové vztahy 

řešit 

Učit se ohleduplnosti vůči jiným lidem, přírodě a 

ke kulturním a etickým hodnotám 

Pochopit citovou nevyzrálost v období dospívání 

7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své  

    fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný 

Čistota prostředí školy a vhodné hygienické 

zázemí 

Vhodné prostředí – spoluúčast na jeho úpravě 

Organizace denního režimu ve prospěch žáků 

Zdravý stravovací a pitný režim 

Hygienické a kompenzační přestávky v učení 

Pohybové a relaxační přestávky, nabídka 

pohybových aktivit pro každého 

Škola bez kouře a drog, prevence šikany a násilí 

Respektování individuálních rozdílů, motivační 

hodnocení 

8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným 

lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, 

učit je žít společně s ostatními lidmi 

Pochopení principů a fungování demokracie 

v životě, ve škole a společnosti 

Otevřenost vůči spolužákům, solidarita s druhými 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Rozvíjení schopnosti empatie 

Multikulturní výchova – porozumění jinému 

způsobu života lidí jiných kultur 

Vytvoření podmínek k adaptaci žáků z jiného 

kulturního prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní 

schopnosti v souladu s reálnými možnostmi, 

uplatňovat je v souladu s osvojenými 

vědomostmi i dovednostmi při rozhodování o 

vlastní životní a profesní orientaci 

Uplatňování sebehodnocení žáků 

Osvojování základních pracovních dovedností a 

návyků 

Výstupní hodnocení žáků 
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3.3. Klíčové kompetence 
 

 Klíčové kompetence jsou při utváření žákovských dovedností, vědomostí, schopností, postojů a 

návyků velmi důležité. Tvoří základ pro celoživotní učení a orientaci v praktickém životě každého z nás. 

Jejich osvojením žák získává nejen základ všeobecného vzdělávání, ale má možnost si uvědomit efektivnější 

využití všeho, co se již naučil, nebo co se může naučit v budoucnu. Klíčové kompetence dotvářejí žákovu 

osobnost v šesti oblastech: učení, řešení problému, komunikaci, sociální a personální oblasti i oblastech 

občanského života a práce. 

 

Během výchovně vzdělávacího procesu by měl žák zvládnout: 

 

1) KOMPETENCE K UČENÍ – jde o možnost osvojení si strategie a motivace k učení 

  

číst s porozuměním 

orientovat se v přiměřeném textu  

propojovat informace využitím různých metod a forem učení 

pracovat se známými znaky a symboly, s probranými pojmy 

samostatně pozorovat a zkoušet ve zpětné vazbě 

získané výsledky porovnávat s ostatními spolužáky 

vyhledávat a třídit informace 

uvědomit si vlastní pokroky – sebehodnocení 

realizovat své nápady prostřednictvím projektů, soutěží apod. 

 

2) KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU – nebát se samostatného myšlení, logického   

    uvažování, najít cesty a způsoby, jak daný problém řešit 

 

rozpoznat a snažit se problém řešit 

vybrat správný postup, ale umět zvolit i jiná další řešení 

vědět, jak hledat a pracovat s informacemi 

porovnávat a vyhodnocovat 

nenechat se odradit prvním neúspěchem a jít cílevědomě dál 

umět ocenit pomoc, spolupráci 

snažit se řešit daný problém podle svých možností 

naučit se zodpovědnosti samostatným rozhodováním 

 

3) KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – osvojování všestranné a efektivní komunikace 

 

udržet pozornost ve výuce (předčítání, hra, samostatná práce apod.) 

používat správné pojmy (přiřazuje, popisuje obrázky, děje …) 

vyhledává neznámá slova a pojmy v textu (např. synonyma …) 

tvoří otázky i na ně odpovídá 

nonverbálně reaguje na obsah sdělení (diskuse ve dvojici, skupině…) 

třídí získané informace a podle zadání je dokáže analyzovat 

dokáže chronologicky vyprávět děj 

vyjadřuje různými formami práce obsah přečteného textu, děje (kresba, píseň, mimika apod.) 
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vybírá nejpřesnější formulace 

recituje – rytmizace, modulace hlasu + obsah 

orientuje se v gramatických pravidlech a hovoří gramaticky správně 

dodržuje domluvená pravidla komunikace respektováním jiných 

ovládá a využívá multimedia k daným účelům 

 

 

 

 

4) KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ – rozvoj schopností spolupráce a   

    respektu 

 

společně vytváří a následně dodržuje dohodnutá pravidla 

účinně spolupracuje v malé i větší skupině  

podílí se na vytváření příjemné atmosféry v kolektivu (při různých činnostech) 

požádá o pomoc, poskytne pomoc druhým 

během skupinové práce dokáže práci zorganizovat, diskutovat o ní, ale také ji obhájit 

přijímá a respektuje jiné osoby (spolužáky, učitele apod.) 

získává sebedůvěru 

 

5) KOMPETENCE OBČANSKÉ – výchova k osobní zodpovědnosti uplatněním svých   

    práv a plněním svých povinností 

 

zná svá práva i povinnosti 

dodržuje školní řád 

respektuje názory jiných lidí 

je schopen rozlišit dobré a zlé 

myslí ekologicky, chrání zdraví, přírodu i majetek 

dokáže přivolat pomoc 

získané znalosti a dovednosti v oblasti kultury a sportu rozvíjí podle svých možností 

uvědomuje si tradice a hodnoty kulturního dědictví ve svém okolí, ale i v širším okruhu 

 

6) KOMPETENCE PRACOVNÍ – rozvíjení a uplatňování svých schopností, získaných  

    vědomostí a dovedností při profesní orientaci a jeho růstu 

 

dodržuje bezpečnost při práci 

udržuje pořádek na svém pracovišti 

neničí svěřené učební pomůcky, materiál a nástroje 

pracuje hospodárně a kvalitně 

práci se snaží dokončit 

svůj vztah k práci si vytváří rozšiřováním svých znalostí a zájmů (výběr volitelných a nepovinných 

předmětů, zájmových útvarů) 

vyhledává a používá různé pracovní postupy a vhodné materiály 
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3.4. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

 

1) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) 

 Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem 

zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení 

poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina 

pravidelné dyslektické nápravy se souhlasem rodičů. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna 

nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných 

zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku 

pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, 

pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno pedagoga, 

který bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme 

s tolerancí. 

 Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném 

ročníku. 

 

2) Vzdělávání žáků mimořádně nadaných  

Zařazení  nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v 

jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do 

hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování 

naukových předmětů projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových 

úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Žákům jsou zadávány náročnější práce – volí různé 

techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, důraz je kladen na samostatnější práci při 

vyhledávání informací apod. 

Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy ve svém chování – nutno usměrňovat vhodnými a taktními 

způsoby, být však důslední. Vést žáky k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci i ochotě 

pomoci slabším.  

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. 

 

3) Vzdělávání žáků s poruchami chování 

Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy 

společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. 

Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace.  

Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle 

zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude 

nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím 

a výchovu k práci a ke spolupráci. 

Učitel musí  s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování a 

zavést systém pochval a trestů. 

 

3.5. Průřezová témata 

 

Průřezová témata jsou začleněna do výuky formou integrace. 

Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

Výchova demokratického občana (VDO) 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) 

Multikulturní výchova (MKV) 

Enviromentální výchova (EV) 
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Mediální výchova (MDV) 

 

 

 Osobnostní a sociální výchova   

Tématické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ                   

Rozvoj schopností poznávání 

 

         F 

M 

OV 

VV 

PČ 

M 

OV 

VV 

PČ 

M 

VV 

PČ 

Z 

M 

PČ 

Sebepoznání a sebepojetí          ČJ 

OV 

ČJ 

VV 

 

ČJ 

VV 

 

ČJ 

Z 

VV 

PČ 

Seberegulace a sebeorganizace            ČJ 

RV 

Z 

RV 

PČ 

Psychohygiena          PČ  RV 

PČ 

RV 

PČ 

Kreativita         Inf ČJ 

D 

HV 

VV 

Z 

HV 

VV 

Inf 

ČJ 

HV 

Inf 

ČJ 

HV 

Inf 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ                

Poznávání lidí       AJ AJ ČJ 

D 

 

ČJ 

NJ 

VV 

NJ 

Z 

 

NJ 

 

Mezilidské vztahy         AJ 

D 

Z 

HV 

OV 

ČJ 

HV 

OV 

 

Z 

HV 

OV 

 

HV 

 

Komunikace         Inf ČJ 

D 

Z 

HV 

VV 

PČ 

ČJ 

Z 

HV 

Inf 

ČJ 

HV 

Inf 

ČJ 

VV 

Inf 
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Kooperace a kompetice          ČJ 

D 

Z 

HV 

PČ 

AJ 

HV 

Inf 

ČJ 

AJ 

Z 

VV 

Inf 

AJ 

Inf 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti          D 

Z 

 

 Z 

F 

VV 

RV 

Z 

RV 

PČ 

Inf 

Hodnoty, postoje, praktická etika          F 

PČ 

F 

PČ 

PČ Inf VV 

 

2.       VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA  

Tématické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

Občanská společnost a 

škola 

M 

ČJ  

Prv 

PČ 

TV 

VV 

M 

PČ 

TV 

VV 

Prv 

VV 

TV 

 ČJ 

Vl 

TV TV OV 

TV 

PČ 

ČJ 

NJ 

TV 

Občan, občanská 

společnost a stát 

M  M Prv 

 

 Př 

Vl 

Inf 

D 

PČ 

 

AJ 

PČ 

Inf 

ČJ 

D 

Inf 

OV 

RV 

PČ 

D 

Z 

RV 

PČ 

Formy participace občanů 

v politickém životě 

    Vl  D 

PČ 

Z 

OV 

ČJ 

D 

HV 

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

    Př 

Vl 

D 

Z 

VV 

Z 

Inf 

D 

Inf 

OV 

AJ 

D 

Z 

Inf 

 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  

Tématické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

Evropa a svět nás zajímají ČJ 

Prv 

VV 

ČJ 

VV 

AJ 

HV 

PČ 

VV 

 Vl 

Inf 

HV 

PČ 

AJ 

ČJ 

D 

OV 

AJ 

NJ 

D 

Inf 

AJ 

NJ 

F 

Inf 

D 

Z 

F 

Inf 
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 VV M 

VV 

HV 

Objevujeme Evropu a svět   M  Vl 

Inf 

ČJ 

Z 

HV 

PČ 

 

ČJ 

ČJ 

Z 

HV 

OV 

PČ 

D 

Z 

HV 

PČ 

ČJ 

ČJ 

NJ 

D 

PČ 

Jsme Evropané     Vl ČJ 

VV 

 

VV ČJ 

Z 

VV 

RV 

AJ 

VV 

RV 

 

 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

Tématické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

Kulturní diference Prv 

HV 

Prv ČJ ČJ 

VV 

ČJ 

Vl 

VV 

ČJ 

D 

OV 

 

ČJ 

NJ 

HV 

 

ČJ 

NJ 

D 

Z 

HV 

ČJ 

NJ 

HV 

TV 

PČ 

Lidské vztahy TV ČJ 

Prv 

HV 

TV 

ČJ 

PČ 

TV 

ČJ 

AJ 

HV 

PČ 

TV 

VV 

AJ 

Př 

Vl 

Inf 

HV 

PČ 

TV 

VV 

AJ 

Z 

OV 

TV 

AJ 

NJ 

D 

Inf 

TV 

PČ 

ČJ 

NJ 

D 

Inf 

Ch 

Př 

OV 

VV 

RV 

TV 

Z 

Inf 

Ch 

TV 

Etnický původ Prv  PČ ČJ 

PČ 

VV 

Př 

Vl 

PČ 

VV 

PČ D 

PČ 

AJ 

Př 

PČ 

ČJ 

D 

Z 

Multikulturalita   AJ   PČ ČJ 

OV 

VV 

ČJ 

AJ 

PČ 

ČJ 

NJ 

Z 
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Princip sociálního smíru a 

solidarity 

  Prv Prv  Př 

Vl 

  OV AJ 

  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

Tématické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

Ekosystémy VV Prv 

VV 

Prv 

VV 

AJ 

Př 

VV 

AJ 

Př 

VV 

Z 

Př 

VV 

Př Př Př 

VV 

Základní podmínky života HV 

PČ 

Prv 

PČ 

Prv Př 

VV 

Př 

VV 

Z 

Př 

AJ 

Př 

Ch 

Př 

Ch 

Př 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

ČJ 

Prv 

 Prv Př 

VV 

Př 

VV 

ČJ 

D 

Př 

VV 

 

D 

Z 

F 

Př 

VV 

PČ 

AJ 

ČJ 

D 

Z 

F 

M 

Ch 

Př 

VV 

RV 

ČJ 

NJ 

D 

Z 

Ch 

Př 

RV 

PČ 

Vztah člověka k prostředí M  

Prv 

TV 

VV 

M 

Prv 

TV 

VV 

Prv 

PČ 

VV 

TV 

M 

Př 

PČ 

TV 

VV 

M 

Př 

PČ 

TV 

VV 

D 

F 

Př 

HV 

TV 

ČJ 

Př 

HV 

OV 

VV 

TV 

PČ 

D 

Z 

F 

M 

Ch 

Př 

HV 

VV 

TV 

AJ 

ČJ 

D 

Z 

Inf 

Ch 

Př 

HV 

VV 

TV 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  

Tématické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

VV VV ČJ 

VV 

ČJ Inf  ČJ 

Inf 

PČ 

ČJ 

Inf 

ČJ 

Z 

Inf 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a 

reality 

ČJ     Z 

PČ 

ČJ 

 

PČ ČJ 

D 

Stavba mediálních sdělení       VV VV   ČJ Z 

Inf 
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Vnímání autora mediálních 

sdělení 

HV ČJ 

HV 

    ČJ  ČJ ČJ 

Inf 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

      TV TV VV  ČJ 

D 

VV 

ČJ 

D 

PČ 

Tvorba mediálního sdělení        ČJ AJ 

ČJ 

Z 

VV 

AJ 

NJ 

VV 

NJ 

Z 

OV 

NJ 

Práce v realizačním týmu         OV OV AJ 

Z 

AJ 

VV 
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4. Učební plán 
Časová dotace předmětů 1.stupně:  1. – 5.ročník 

Celkem povinně hodin: 20 22 25 25 26 118 

Vzdělávací oblasti:   Vyučovací předměty: 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník součet 

Jazyk a jazyková komunikace 52 

Český jazyk 8 6+2 7+2 7+2 7+2 43 

Anglický jazyk     3 3 3 9 

       

Matematika a její aplikace 22 Matematika 4+1 4+1 4 4 4 22 

Informační a komunikační technologie 4 Informatika   0+1 0+1 0+1 1 4 

Člověk a jeho svět 13 

Prvouka 2 2 2     6 

Vlastivěda       1 1+1 3 

Přírodověda       2 2 4 

Umění a kultura 12 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 2 2 1 1 7 

Člověk a zdraví 10 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

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

Poznámky: 

Disponibilní časová dotace vyučovacích předmětů pro 1.stupeň byla využita pro posílení některých předmětů 

– například dramatická výchova je součástí vyučovacího předmětu český jazyk od 3. do 5.ročníku.  

Předmět Informatika byl zařazen od 2.ročníku. Součástí některých předmětů (Prv, Př, TV) je tematický 

okruh Výchova ke zdraví a Dopravní výchova. 

 

Časová dotace předmětů 2.stupně:  6. – 9.ročník 

Celkem povinně hodin: 29 30 32 31 122 

Vzdělávací oblasti:   Vyučovací předměty: 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník součet 

Jazyk a jazyková komunikace 36 

Český jazyk 4+1 3+1 4+1 4 18 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Německý jazyk   0+2 0+2 0+2 6 

Matematika a její aplikace 18 Matematika 4+1 4 3+1 4+1 18 

Informační a komunikační technologie 4 Informatika 0 0+1 0+1 1 3 

Člověk a společnost 12 
Dějepis 1+1 2 2 2 8 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a příroda 25 

Fyzika 2 2 1+1 1 7 

Chemie     2 2 4 

Přírodopis 2 2 1+1 1 7 

Zeměpis 2 2 1 1+1 7 

Umění a kultura 10 
Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 1+1 1+1 1+1 2 8 

Člověk a zdraví 12 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Rodinná výchova 1 1 0+1 0+1 4 

Člověk a svět práce 5 
Pracovní činnosti 1 1 1 0+1 4 

Volba povolání        0 
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Poznámky: 

Volba povolání (VoP) se vyučuje od 8.ročníku  a je součástí předmětů rodinná výchova, občanská výchova a 

pracovní činnosti. Rodinná výchova (RV) pro 8. a 9.ročník a Pracovní činnosti (PČ) pro 9.ročník se vyučuje 

s časovou dotací 1 hodina týdně. Součástí některých předmětů na 2.stupni (Př, Z, OV, RV, TV, F, Ch) je 

tematický okruh Výchova ke zdraví. 
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5. Učební osnovy 
 

 

Učební osnovy 1.stupně 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk 

Anglický jazyk 

Matematika a její aplikace 

Matematika 

Informační a komunikační technologie 

Informatika 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 

Vlastivěda 

Přírodověda 

Umění a kultura 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 

Člověk a svět práce 

Pracovní činnosti 

 

 

 

 

 

 

Učební osnovy 2.stupně 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk 

Anglický jazyk 

Německý jazyk 

Matematika a její aplikace 

Matematika 

Informační a komunikační technologie 

Informatika 

Člověk a společnost 

Dějepis 

Občanská výchova 

Člověk a příroda 

Fyzika 

Chemie 

Přírodopis 

Zeměpis 

Umění a kultura 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 

Rodinná výchova 

Člověk a svět práce 

Pracovní činnosti 
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5.1. Učební osnovy 1.stupně 

 

5.1.1. Český jazyk  

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 

v 1.- 2. ročníku – 8 hodin týdně, ve 3. – 5. ročníku 9 hodin týdně (součástí je dramatická výchova) 

 

Vzdělávání v  předmětu Český jazyk: 

směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě 

k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností 

vede k využívání různých zdrojů informací, např. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí 

a dovedností potřebných pro další vývoj 

 

Vyučovací předmět český jazyk je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují 

tematické okruhy průřezových témat Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení 

učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k  práci 

učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu 

žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 

 

Kompetence k řešení problémů 

žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry 

žáci si vzájemně radí a pomáhají 

učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 

Kompetence komunikativní 

  -  učitel  vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu    

  - žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory                                                                                                           

        

Kompetence sociální a personální 

učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů 

učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu 

učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

žáci respektují pokyny pedagogů 

 

Kompetence občanské 

učitel využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí 

žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích 
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pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály 

 

 

Kompetence pracovní 

- učitel vede žáky k organizování a plánování učení 

- učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky 

- učitel  požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět - Český jazyk                     

Ročník: 1. 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

mezipředm. vztahy  
Pozn. 

Jazyková, komunikační a slohová výchova 

-  skládá a rozkládá slova podle sluchu 

-  pozná samohlásky 

-  rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky 

 

-  čte obrázky, hlásky a slova ve sloupcích a   

   řádcích 

-  pozná jednotlivá písmena velké tiskací   

   abecedy 

-  určí počáteční a poslední hlásku ve slově,  

   přiřadí písmena k obrázkům 

-  pečlivě vyslovuje a opravuje výslovnost 

-  skládá a čte slova hláskováním 

-  správně řadí slova ve větě a hlásky ve slově 

-  respektuje pravidla rozhovoru 

   učí se nonverbálnímu vyjadřování 

 

-  plynule spojuje hlásky do slov 

-  čte jednoduché věty s porozuměním 

-  reaguje vhodnými otázkami 

-  správně používá slovní přízvuk 

-  čte předložkové spoje 

-  skládá slova ze skládací abecedy 

-  určuje pravou a levou stranu 

-  orientuje se na stránce v knize 

-  doplňuje chybějící písmena do slov 

-  používá vhodné komunikační prostředky při   

   omluvě, žádosti, vzkazu  

-  čte krátké texty s porozuměním 

-  dokáže reprodukovat text pomocí   

   návodných otázek 

 

Jazyková,sluchová a 

zraková příprava 

Samohlásky krátké a dlouhé 

 

Analyticko-syntetická 

cvičení hláskováním 

Hlásky a písmena velké 

tiskací abecedy 

Správná technika čtení 

Čtení slov se skupinami di, 

ti, ni,dy, ty, ny, dě, tě, ně, 

bě, pě, vě, mě 

 

 

 

 

Rozvíjení čtenářské 

dovednosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO –občanská 

společnost a škola - 

výchova 

k demokratickému myšlení 

v rámci třídního kolektivu 

výchova k samostatnosti, 

k sebekritice a 

odpovědnosti 

EGS –Evropa a svět nás 

zajímá- rozvoj jazykových 

dovedností, poznávání 

evropských kultur 

EV-  Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí, vztah člověka 

k prostředí-výchova 

k životnímu prostředí 

MDV   - Interpretace 

vztahu mediálních sdělení 

a reality, kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení -kriticky 

přistupovat k médiím  a 

vést žáky k výběru 

kvalitních pořadů, 

literatury a tisku 

 

Vv – doplnění textu 

obrázkem 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata 

mezipředm. vztahy  
Pozn. 

 

Psaní 

-  uvolňuje ruku pomocí kresebných cviků 

-  správně sedí a drží psací potřeby 

-  píše správně diktát izolovaných písmen a   

   maximálně čtyřpísmenných slov 

-  dodržuje správné pořadí písmen 

 

-  píše správné tvary psacích písmen 

-  opisuje, přepisuje a píše diktáty   

   v přiměřeném rozsahu 

-  orientuje se v liniatuře 

-  kontroluje svůj vlastní písemný projev 

-  vědomě začíná větu velkým písmenem a   

   končí tečkou 

-  dbá na úpravu v sešitě 

 

 

 

 

 

Základní hygienické návyky 

Technika psaní 

Psaní izolovaných písmen a 

slov velkou tiskací abecedou 

Prvky psacích písmen 

 

Rozvoj písemného projevu 

podle písanek 

Psaní slov a vět 

Psaní velkých písmen ve 

jménech a na začátku věty 

Psaní ., !, ? na konci věty 

Opakování učiva 

Literární a dramatická výchova 

-  vypráví podle série obrázků 

-  zařadí postavu do správné pohádky 

-  interpretuje obsah pohádky 

-  hodnotí charakterové vlastnosti literárních   

   postav 

-  rozlišuje dobro a zlo 

-  sestaví z obrázků osnovu 

-  dramatizuje scénu příběhu 

-  reaguje otázkami na vyslechnutý text 

-  přednáší říkadla k hláskám 

-  všímá si ilustrace 

-  navštěvuje divadelní představení 

-  navštěvuje knihovnu 

 

 

Poslech literárních textů 

Zážitkové čtení a 

naslouchání 

Tvořivé činnosti s literárním 

textem 

  

 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky - sluchová analýza a syntéza, rozhovor, vyprávění, manipulace s písmeny 

a slabikami, zapojování všech smyslů, individuální přístup, skupinová práce. 

Pomůcky – tabule, magnetické tabule, nástěnné tabule, obrazy a obrázky, textilní písmena, bzučák, kartičky 

se slabikami a se slovy, obrázková abeceda, krychle s písmeny 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět - Český jazyk                     

Ročník: 2. 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy  
Pozn. 

čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas 

i potichu dbá na správnou intonaci,umí naslouchat 

přednesu, rozlišuje poezii a prózu, dokáže přečtený 

text vyprávět 

 

rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky, správně 

určí jejich délku 

zná pravopis psaní u, ú, ů ve slovech 

měkké, tvrdé a obojetné souhlásky 

zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek 

zdůvodní si pravopis znělých a neznělých souhlásek 

uvnitř a na konci slov 

 

umí rozdělit slova na slabiky 

umí rozdělit slovo na konci řádku 

rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, 

ně, bě, pě, vě, mě 

 

čtení 

 

 

 

 

hlásky 

 

 

znělé a neznělé 

souhlásky 

 

 

slabiky 

 

 

 

 

MDV – Vnímání autora 

mediálních sdělení 

(uplatnění výrazových 

prostředků) 

 

– Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (vliv 

medií ve společnosti 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (život dětí v jiných 

zemích, zvyky a tradice 

národů Evropy v četbě) 

 

 

 

 

umí ze slov tvořit smysluplné věty 

rozlišuje vlastní jména osob a zvířat 

 

umí vyjmenovat slovní druhy 

pozná podstatné jméno a jeho tvary 

rozlišuje jména obecná a vlastní a umí je správně 

napsat 

pozná sloveso 

určí správně předložky a spojky 

 

pozná konec věty a začátek věty následující 

věty začíná velkým písmenem 

rozlišuje druhy vět – oznamovací, tázací, 

rozkazovací, přací 

zná a správně používá interpunkční znaménka 

umí seřadit věty v textu 

slova 

 

 

slovní druhy 

podstatná jména 

 

 

slovesa 

ostatní slovní druhy 

 

věty 

vyjadřovací 

schopnosti 

 

abeceda 

psaní 

MKV – Lidské vztahy 

(sociální a komunikativní 

hry zaměřené na toleranci, 

empatii a harmonické 

mezilidské vztahy) 
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rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 

umí se spisovně vyjadřovat ve větách 

je schopen vyjádřit svůj názor, pocity 

podle obrázkové osnovy vypráví děj 

umí naslouchat druhému 

 

vyjmenuje písmena abecedy ve správném pořadí 

 

zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a přepis 

jednoduchých textů 

 

 

  

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět - Český jazyk                    

Ročník: 3. 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy  
Pozn. 

zdokonaluje se v plynulém a výrazném 

čtení 

umí číst potichu i předčítat nahlas 

orientuje se v textu 

využívá četbu jako zdroj poznatků 

čte a porozuměním 

umí reprodukovat text                                                                         

 

rozpozná znělé a neznělé souhlásky 

uvnitř slova 

zná pravopis znělých a neznělých 

souhlásek 

 

čtení 

 

 

 

 

 

 

znělé a neznělé souhlásky 

 

 

MKV- kult.diference - 

vlastní kulturní zakotvení, 

spisovatelé, básníci 
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rozlišuje slova jednoznačná, 

mnohoznačná, slova citově zabarvená, 

spisovná a nespisovná 

seznámí se s kořenem slova a umí určit 

slova příbuzná 

 

zná obojetné souhlásky 

zná vyjmenovaná slova a jejich 

pravopis 

 

rozlišuje větu jednoduchou a souvětí 

tvoří rozvité věty 

 

pozná podstatné jméno 

umí určit rod, číslo, pád podstatných 

jmen 

zná pravopis vlastních jmen 

 

pozná sloveso 

umí určit osobu, číslo a čas sloves 

 

určí ostatní slovní druhy  

vyjmenuje slovní druhy ohebné a 

neohebné 

 

k danému slovu umí přiřadit 

synonymum a opozitum 

 

umí abecedu 

umí řadit slova podle abecedy 

 

orientuje se v textu  

je schopen vypravovat podle osnovy 

umí věrohodně popsat předmět 

umí telefonovat 

umí napsat adresu, přání, pozdrav na 

pohlednici 

 

dbá na úpravu v sešitě 

 

slova 

 

 

 

 

vyjmenovaná slova 

 

 

věty 

 

 

podstatná jména 

 

 

 

slovesa 

 

 

ostatní slovní druhy 

 

 

synonyma a opozita 

 

 

abeceda 

 

 

vyjadřovací schopnosti 

 

 

 

 

 

psaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDV - kritické čtení - vliv 

médií ve    

společnosti  

MKV - lidské vztahy, 

princip slušného chování, 

tolerance, empatie a vžití 

se do role druhého    

 

                         

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět - Český jazyk                     

Ročník: 4. 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředm. vztahy 
Pozn. 

seznámí se jazykem jako s prostředkem mateřský jazyk MKV-etnický původ-  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředm. vztahy 
Pozn. 

komunikace 

 

rozliší větu jednoduchou a souvětí 

určí základní větné členy ve větě jednoduché 

seznámí se s pravidlem shody přísudku 

s podmětem 

z vět jednoduchých vytvoří souvětí 

 

rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, 

synonyma, opozita, slova citově zabarvená 

umí užívat slova spisovná, slova citově zabarvená 

rozlišuje slovní druhy ohebné a neohebné 

 

rozlišuje předpony a předložky, umí je psát  

určí slovní základ (předpona, kořen, přípona) 

 

zná vzory podstatných jmen 

umí určit rod, číslo, pád a vzor 

umí skloňovat podst. jména podle vzorů 

píše správně zeměpisné názvy 

 

pozná zvratná slovesa, infinitiv 

umí určit osobu, číslo, čas 

umí časovat slovesa v času přítomném, minulém, 

budoucím 

 

umí vyhledávat v abecedním seznamu  (rejstřík, 

slovník, telefonní seznam) 

 

správně píše skupiny bě – bje, pě, vě – vje, mě – 

mně 

umí uvést příklady užití ve větách 

 

umí vypravovat podle osnovy 

umí popsat jednoduchou věc 

umí se vyjádřit v běžných situacích 

zvládne jednoduchou grafickou úpravu textu 

 

čte nahlas i potichu 

rozumí textu a umí ho reprodukovat 

odliší podstatné a okrajové informace 

 

seznámí se s autory dětských knih 

 

 

věta, souvětí 

 

 

 

 

 

slovo 

 

 

 

 

 

stavba slova 

 

 

podstatná jména 

 

 

 

 

slovesa 

 

 

 

 

abeceda 

 

 

skupiny bě – bje, pě, vě – 

vje, mě – mně 

 

 

vyjadřovací schopnosti 

 

 

 

 

čtení 

 

 

rovnocennost všech 

etnických skupin a kultur, 

odlišnost lidí, ale i jejich 

vzájemná rovnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV-kulturní diference-

poznávání 

Vlastního kulturního 

zakotvení 

-lidské vztahy- 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance, solidarita, 

empatie 

MDV-kritické čtení 

a vnímání mediálních 

sdělení-reklama 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředm. vztahy 
Pozn. 

spisovatelé a básníci - B. Němcová,  

K. J. Erben, J. Seifert, F. Halas, Z. Kriebel,  

M. Macourek, H. Ch. Andersen,  

A. Lindgrenová, R. Kipling, C.S.Lewis 

Pohádky, bajky, báje a pověsti, fantasy literatura, 

dobrodružná literatura, zhudebněné básničky 

 

literární výchova 

 

 

 

žánry 

 

 

 

MKV-lidské vztahy- 

vztahy mezi kulturami 

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět - Český jazyk                      

Ročník: 5 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

Mezipředmět. vztahy,  
Pozn. 

čte přiměřeně rychle a plynule s prvky 

uměleckého přednesu 

rozpozná umělecké vybrané žánry – 

pohádka, pověst, bajka, dobrodružná četba, 

komiks 

zná pojmy rým, verš, sloka 

 

volně reprodukuje text 

vytvoří zkrácený zápis textu 

recituje básně (přiměřené věku) 

dokáže zdramatizovat vhodný text 

sestaví osnovu k popisu a vyprávění 

podle osnovy se jasně a srozumitelně 

vyjadřuje 

zachovává posloupnost děje a hlavní linii 

příběhu 

napíše dopis, telegram, příspěvek do 

časopisu, pozvánku, oznámení 

 

umí určit všechny slovní druhy 

určí rod, číslo, pád, vzor podstatných jmen 

podstatná jména skloňuje podle vzorů 

 

určí druhy příd. jmen 

zná gramatiku měkkých a tvrdých příd. 

jmen, stupňování 

 

seznámí se se základními druhy zájmen a 

číslovek 

skloňuje zájmena já, ty, se, my, vy 

 

čtení 

 

 

 

 

 

 

vyjadřovací schopnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slovní druhy 

podstatná jména 

 

 

přídavná jména 

 

 

 

zájmena, číslovky 

 

Vv - ilustrace 

 

 

Lit. dramatická výchova 

 

 

 

VDO-občanská 

společnost a škola 

-občan, občanská 

společnost a stát 

 

 

MDV-tvorba mediálního 

sdělení 

-práce v realizačním týmu 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

Mezipředmět. vztahy,  
Pozn. 

časuje slovesa ve všech časech 

v oznamovacím způsobu 

pozná všechny slovesné způsoby 

pozná zvratné sloveso 

rozlišuje jednoduché a složené slovesné 

tvary 

zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit 

 

třídí věty podle postoje mluvčího 

rozpozná přímou řeč a větu uvozovací 

umí užít přímou řeč ve vypravování 

 

pozná základní větné členy a členy 

rozvíjející 

podmět a přísudek holý, rozvitý, 

několikanásobný 

užívá shodu přísudku s podmětem 

 

pozná spojky ( spojovací výrazy) v souvětí 

 

správně píše názvy národností, víceslovné 

názvy států a jejich zkratky 

správně píše názvy uměleckých děl, médií 

 

 

slovesa 

 

 

 

 

 

 

 

věty 

přímá řeč 

 

 

skladba 

 

 

 

 

 

souvětí 

 

vlastní jména, názvy 

 

 

 

 

 

 

MKV-kulturní diference 

-lidské vztahy 

-multikulturalita 

 

 

 

 

MDV-fungování a vliv 

médií ve společnosti 

 

 

 

Vlastivěda – státy, 

národnosti 
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5.1.2. Anglický jazyk 

charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni 

 

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který přispívá k dorozumívání lidí ve světě. Poskytuje jazykový základ 

pro komunikaci žáků s jinými národy. S angličtinou se pravidelně dnes setkáváme prostřednictvím médií, 

zboží v obchodech, v oblastech kultury či sportu, při používání počítače apod. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje  ve 3. – 5. ročníku 3 hodiny týdně. 

Výuka bude probíhat jednak ve třídě, v multifunkční učebně a učebně PC. Formy a metody práce budou 

použity podle charakteru učiva a vzdělávacích cílů: 

samostatná nebo kolektivní práce 

skupinové vyučování 

krátkodobé projekty 

hry, písně, říkadla, básničky, pexesa, kartičky apod. 

-     práce na PC 

 

Vzdělávání v oboru anglický jazyk je zaměřeno na: 

nácvik porozumění mluvenému slovu 

osvojení zvukové i tištěné podoby jazyka 

získání základních gramatických přehledů 

práci s obrazovým materiálem v učebnici, pracovním sešitě a jiných pomůckách 

napodobování správné výslovnosti rodilých mluvčích z audionahrávky 

využívání jednoduchých říkadel, básní a písní 

nácvik krátkých dialogů, konverzaci 

získání základní slovní zásoby různých tématických okruhů 

 

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) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení: 

žáci podle svých schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace, snaží se je   

      propojovat do souvislostí 

žáci poznávají smysl a cíl učení 

učitel vede žáky k vyhledávání, třídění a porovnávání informací a k nalézání souvislostí mezi nimi 

učitel zadává takové úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 

 

Kompetence k řešení problémů: 
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žáci se snaží pochopit problém 

žáci zvládnou vyhledat vhodné a potřebné informace a pracovat s nimi 

učitel umožní žákům přístup k různým informačním zdrojům 

učitel klade vhodné otázky 

 

Kompetence komunikativní: 

žáci při skupinové práci dokáží vyjádřit svůj názor, ale zároveň tolerují názory jiných 

žáci komunikují na potřebné úrovni 

učitel vede žáky k souvislému projevu a vytváří příležitosti ke komunikaci s nimi 

učitel navozuje aktivity, které mohou žáci plnit samostatně nebo ve skupinách apod. 

 

Kompetence sociální a personální: 

žáci účinně spolupracují v malé i větší skupině, respektují pravidla při práci v týmu  

žáci se podílejí  na vytváření příjemné atmosféry v kolektivu (při různých činnostech) 

žáci jsou schopni sebekontroly 

učitel vede žáky k tomu, aby dokázali hodnotit své činnosti 

učitel hodnotí žáky tak, aby vnímali vlastní pokrok 

 

Kompetence občanské: 

žáci vnímají evropskou sounáležitost 

žáci respektují názory jiných 

žáci se rozhodují podle dané situace 

učitel své žáky vede k realizaci jejich názorů a myšlenek a také k diskuzi 

učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé a vzájemně si naslouchali 

 

Kompetence pracovní: 

žáci se snaží efektivně plánovat a realizovat svou práci 

žáci si vytvářejí kladný vztah k cizímu jazyku 

učitel zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu svých žáků 

učitel je nápomocen při zvládání obtíží žáků, jak nalézt správné řešení 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 3. 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřez. 

témata 

Pozn. 

- žák získává první poznatky o cizím  

  jazyku 

- motivace pro výuku daného cizího   

  jazyka 

- seznamuje se postupně s tematickými   

  okruhy a slovní zásobou 

 

- umí pozdravit, rozloučit se, představit  se,  

Tříměsíční orální kurz, zaměřený na 

výslovnost, poslech, zpěv a hry 

- říkadla, hry, písně, poslech,   

  nástěnné tabule, kartičky 

- slovní zásoba daného   

  tematického okruhu 

 

Hello, hi, good morning, good 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – Evropa a 

English 

for you 

1.část 

Orální 

lekce 1-

13 
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  oslovit osobu, vyjádřit souhlas-nesouhlas, 

  sloveso „to be“ – být 

- naučí se počítat do dvaceti, určí celé  

  hodiny, udá svůj věk 

- dokáže pojmenovat školní potřeby i jejich   

  barvu a počet 

- umí představit členy rodiny, pojmenuje 

  vybavení místnosti, užívá slovesný tvar 

  „I have“ – mám 

- vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje   

  své jméno, zná svou národnost 

- dokáže pojmenovat hračky, vyjádří jejich  

  polohu předložkami „in, on, under, next  

  to“ 

- pojmenuje části hlavy, vyjádří pocity   

  radosti, smutku – používá tvary  

  slovesa„to have“ – mít 

- naučí se názvy běžného ovoce a zeleniny 

- pojmenuje běžné potraviny a nápoje,  

  vyjádří pocity hladu a žízně (slovesný tvar       

  „I want“ – chci) 

- zná názvy domácích zvířat a některých     

  dopravních prostředků 

- dokáže rozlišit neurčitý člen „a/an“ od  

  určitého „the“ 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 

verbálně i neverbálně 

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého 

psaného textu, pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

- rozumí obsahu jednoduchého mluveného 

textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a 

s pečlivou výslovností, pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 

slova či slovního spojení 

- píše slova a krátké věty na základě 

textové a vizuální předlohy 

 

 

PROJEKTY: 

 

My family 

At Christmass 

afternoon, good-bye, yes-no, 

 

I am – I am not 

 

Numbers, time, How old are you? 

 

At school, colours 

 

My family, my room 

 

I have – I haven´t, I´ve got – I 

haven´t got 

 

The ABC, spelling 

 

I am from… 

 

My toys,  this is – that is 

 

Předložky in, on, under, next to 

 

My face/  vazba „I am good at…“ 

 

He/she has got – he/she hasn´t got 

Fruit and vegetables 

Food and drinks,  I´m hungry – 

thirsty,    

I want … 

On a farm, in the city 

A – an – the 

 

Go! Look! Come! Sit down!  

Stand up! 

 

Metody, formy, nástroje a 

pomůcky: 

- opakování slyšeného slova při  

  poslechu audionahrávky 

- říkanky, písně, básně 

- doplňování podle vzoru 

- kartičky a jiný obrázkový   

  materiál 

- jazykové hry, pexesa, kvarteta 

- slovníky (i obrázkové) 

- výukový program Dobrodružná 

svět nás zajímá – 

zvyky a tradice 

anglicky 

mluvících zemí 

 

 

 

MKV – 

Multikulturalita -  

Význam užívání 

cizího jazyka jako 

nástroje 

dorozumění 

 

Lekce 1-

9 

PS 1 
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Animals 

Where are you from? 

 

angličtina  na PC 

- práce ve dvojicích a menších  

  Skupinách 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 4. 

 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřez. 

témata 

Pozn. 

- žák získává základní slovní zásobu  

- umí udržet pozornost nutnou pro  

  porozumění obsahu sdělení 

- rozumí jednoduchým pokynům při 

práci    

  ve třídě 

- aplikuje naučené básničky a písničky v  

  kolektivu 

- vede jednoduchý dialog v kolektivu i 

ve    

  dvojici, získává i předává základní  

  informace o místě, čase apod. 

 

- seznamuje se a uvědomuje si rozdíly 

mezi  

  fonetickou a psanou formou 

anglického  

  jazyka 

- dokáže použít a orientovat se   

  v abecedním slovníku v učebnici 

- formuluje jednoduché otázky, 

odpovídá  

  na ně 

- písemně zvládá měnit probrané texty 

 

 

 

 

 

PROJEKTY: 

 

- slovesa „be, have got, do, can,  

  like“ 

- spojování snadných vět   

  pomocí   

  spojek (and, but, or…) 

- používání neurčitého a určitého  

  členu (a – an – the) 

- procvičování anglické abecedy 

- stavba jednoduché věty  

  oznamovací, tázací   

  i rozkazovací 

- zápor ve větě 

 

- přivlastňovací pád 

- zájmena osobní, ukazovací,  

  zájmena v pádě 

- přítomný čas prostý a  

  průběhový 

- rozkazovací způsob Let´s a  

  v  záporu 

- some/any 

- číslovky do 100 

- části těla, počasí, roční období 

- nácvik techniky čtení 

 

Metody, formy, nástroje a 

pomůcky: 

- opakování slyšeného slova při  

  poslechu audionahrávky 

- říkanky, písně, básně 

OSV – poznávání 

lidí, komunikace 

 

 

EV - ekosystémy 

 

 

MKV – lidské vztahy 

 

English 

for you 

1.část 

 

Lekce  

10-13 

PS 1 

 

English 

for you 

2.část 

 

Lekce  

1-5 

PS 2 
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Free time 

Toys 

Food and drinks 

Four seasons in the year 

London – the map 

 

 

 

 

 

- doplňování podle vzoru 

- kartičky a jiný obrázkový   

  materiál 

- jazykové hry, pexesa, kvarteta 

- slovníky (i obrázkové) 

- výukový program Dobrodružná          

angličtina na PC 

- práce ve dvojicích a menších  

  skupinách 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 5. 

 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřez. 

témata 

Pozn. 

- používá zvládnutou slovní zásobu  

- dokáže reagovat na pozdrav, rozloučení,   

  oslovení, umí se představit i představit   

  jiné 

- poděkuje a požádá o něco 

- vyjadřuje souhlas a nesouhlas, pocity 

- dělá pokroky ve výslovnosti, při čtení i  

  písemném projevu si uvědomuje fonetické  

  rozdíly 

- orientuje se v obsahu jednoduchého textu 

- vyhledává odpovědi na otázky, získává  

  potřebné informace 

 

- snaží se navázat kontakt či začít rozhovor  

  s konkrétní osobou 

- písemně obměňuje krátké jednoduché  

  texty 

- snaží se porozumět konverzaci jiných  

  osob, chápe obsah 

- rozumí jednoduchému poslechovému 

textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně 

a má k dispozici vizuální oporu 

 

 

 

 

PROJEKTY: 

- opakování a upevňování 

probrané    

  látky 

- přítomný čas prostý a průběhový 

- tvorba otázek a odpovědí, 

záporu 

- časování slovesa „to be, have 

got“ 

- modální slovesa (can, must) 

- otázka a zápor pomocí slovesa  

  „do“ 

- číslovky do 100 

- roční období, měsíce, dny 

v týdnu,  

  datum 

- vazba „there is, there are“ 

 

- určení času 

- vazba „I want to be…“ 

- vyjádření množství 

- nepravidelné množné číslo  

  podstatných jmen 

- tématické okruhy - domov, 

rodina, škola, volný čas, povolání, 

lidské tělo, jídlo, oblékání, 

nákupy, bydliště, dopravní 

prostředky, svátky, zvířata, 

příroda, počasí 

OSV – poznávání 

lidí, komunikace 

 

 

EV - ekosystémy 

 

 

MKV – lidské vztahy 

 

Český jazyk 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

Matematika 

Englis

h for 

you 

2.část 

 

Lekce  

6-15 

PS 2 
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At school – timetable 

Jobs 

Our house, flat 

Clothes 

Shopping 

Sports and games 

 

 

 

 

 

Metody, formy, nástroje a 

pomůcky: 

- opakování slyšeného slova při  

  poslechu audionahrávky 

- říkanky, písně, básně 

- doplňování podle vzoru 

- kartičky a jiný obrázkový  

  materiál 

- jazykové hry, pexesa, kvarteta 

- slovníky (i obrázkové) 

- výukový program Dobrodružná 

angličtina na PC 

- práce ve dvojicích a menších  

  skupinách 
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5.1.3. Matematika 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

- je realizována v 1. až 5. ročníku: 

v 1. a 2. ročníku jsou 5 hodin týdně, 

ve 3. až 5. ročníku jsou 4 hodiny týdně, 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : 

- čísla a početní operace - osvojení aritmetických operací ve třech složkách :  

- 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 

 

 

Organizace - žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové učebně a 

využívají k učení různé formy práce.Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací 

pomůcky. 

 

Průřezová témata - v tomto předmětu jsou realizována : VDO , EV , EGS 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení - učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně 

symboliky,prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a zdokonaluje grafický projev,rozvíjí 

abstraktní,exaktní,kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci. 

Učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich 

výsledků;srozumitelně jim vysvětluje, co se mají naučit;stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli 

vzdělávacího programu; vede žáky k ověřování výsledků. 

 

Kompetence k řešení problémů - učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k 

sebekontrole, k systematičnosti,vytrvalosti a přesnosti, 

učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení,odhadování výsledků,volbě správného 

postupu,vyhodnocování správností výsledků. 

Učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků;klade otevřené otázky a vybízí žáky k pojmenování cíle 

činnosti; vede žáky k plánování úkolů a postupů; zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením 

a závěrům sami žáci; umožňuje, aby  žáci v hodině  pracovali s odbornou  literaturou. Učitel podle potřeby 

žákům v činnostech pomáhá, pracuje  

s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení; dodává žákům sebedůvěru. 
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Kompetence komunikativní - žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického 

jazyka včetně symboliky. 

Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů; vede žáky k užívání správné 

terminologie a symboliky; vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu. 

 

Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování,srozumitelné a věcné 

argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů,ke kolegiální radě a pomoci,učí se pracovat v 

týmu. 

Učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch; podněcuje žáky k argumentaci; hodnotí žáky způsobem, 

který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok. 

 

 Kompetence občanská - při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy 

sdělení,učí se hodnotit svoji  práci a práci ostatních,jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu,učí se vnímat 

složitosti světa. 

Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili 

své činnosti  nebo výsledky. 

  

Kompetence pracovní - žáci jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných 

situací v životě, učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech. Pro žáky 

s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály. 

Učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů a 

které vyžadují využití poznatků z různých předmětů, vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, 

techniky a pomůcek.Vytváří příležitosti k interpretaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných 

forem záznamů. 

 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět : Matematika 

Ročník: 1.  

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmět. vztahy 
Pozn. 

zná číslice 1 až 20, umí je napsat a přečíst 

zná význam méně, více, první, poslední, větší, 

menší apod. 

umí seřadit čísla podle velikosti 

umí zakreslit čísla do 20 na číselnou osu 

zná a používá matem. symboly +, - , = , < , > 

umí zapsat, přečíst, vyřešit příklady na sčítání 

a odčítání do dvaceti bez přechodu přes desítku 

provádí rozklad na desítky a jednotky 

řeší jednoduché slovní úlohy 

 

rozlišuje a umí pojmenovat jednoduché  

geometrické útvary 

modeluje jednoduché geom. útvary v rovině 

pozná geometrická tělesa – krychle, koule 

geom. útvary třídí podle tvaru, velikosti, barev 

počítání do dvaceti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geometrie 

 

 

 

 

VDO-Občanská 

společnost a škola, 

Občan, občanská 

společnost a stát -  

výchova 

k samostatnosti, 

k sebekontrole, 

smyslu pro 

odpovědnost,ohledupl

nost a přesnost 

EV- Vztah člověka 

k prostředí - výchova 

k životnímu prostředí 

 

Vv- obrázky stejného 

druhu podle počtu 

 

Vv, Pč – znázornění 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmět. vztahy 
Pozn. 

orientuje se v prostoru – nahoře, dole, před, za 

apod. 

 

zná značku pro litr, kilogram, metr, korunu 

 

 

 

 

jednotky  

slovní úlohy 

 

Vv, Pč – užití barev, 

vystřihování, 

modelování 

 

Prvouka 

 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět : Matematika 

Ročník: 2.  

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmět.vztahy 
Pozn. 

umí zapsat a vyřešit příklady na sčítání a 

odčítání do 20 s přechodem přes dvacítku 

 

umí zapsat a přečíst čísla do sta 

umí zakreslit čísla do sta na číselnou osu 

porovnává čísla do sta, umí je seřadit 

vzestupně i sestupně 

sčítá a odčítá čísla do sta 

zná význam závorek (příklady se závorkami) 

 

umí provést zápis slovní úlohy 

řeší slovní úlohy s výpočty do sta 

počítání do dvaceti 

 

 

počítání do sta 

 

 

 

 

 

 

slovní úlohy 

 

VDO-Občanská 

společnost a škola, 

Občan, občanská 

společnost a stát -  

výchova 

k samostatnosti, 

k sebekontrole, 

smyslu pro 

odpovědnost,ohledupl

nost a přesnost 

EV- Vztah člověka 

k prostředí – výchova 

k život. prostředí 

 

 

seznámí se s násobilkou v oboru do 50 

 

zná rozdíl mezi mincemi a bankovkami 

zná mince a bankovky v hodnotě do 100 Kč 

počítá s mincemi a bankovkami v hodnotě do 

100 Kč 

 

umí si připravit pomůcky na rýsování (tužka, 

pravítko) 

zná pojem bod, přímka, čára, úsečka 

narýsuje přímku, lomenou čáru, úsečku dané 

délky 

zná rozdíl mezi přímkou, přímou a křivou 

čárou 

porovná úsečky podle velikosti 

umí změřit úsečku 

pozná geometrická tělesa krychli, kvádr, kouli, 

válec 

Násobení do 50 

 

Mince a bankovky 

 

 

 

 

geometrie 

 

 

Vv – výroba 

papírových mincí a 

bankovek 

 

 

Vv,  Pč- 

znázorňování, 

modelování 

 

 



41 

 

 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět : Matematika 

Ročník: 3.  

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmět.vztahy 
Pozn. 

zná symboly pro násoben í a dělení 

násobí a dělí v oboru malé násobilky 

řeší slovní úlohy s pomocí malé násobilky 

 

umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla zpaměti 

(typ příkladů 34+25, 67-56)  

umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla písemně 

řeší slovní úlohy v oboru do sta 

 

umí zapsat a přečíst čísla do tisíce 

umí porovnávat, setřídit vzestupně a sestupně 

čísla do tisíce 

umí zakreslit čísla do tisíce na číselné ose 

umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně 

řeší slovní úlohy v oboru do tisíce 

seznámí se se zaokrouhlováním na desítky 

 

zná význam symbolu  = 

řeší jednoduché rovnice 

 

zná jednotky délky mm, cm, dm, m 

jednotky délky používá k měření 

umí změřit rozměry geom. útvarů (úsečka, 

čtverec, obdélník apod.) a vyjádřit je ve 

vhodných jednotkách 

 

umí narýsovat a označit bod, 

přímku,polopřímku, úsečku, trojúhelník, 

obdélník, čtverec 

zná pojem opačná polopřímka 

zná rozdíl mezi kružnicí a kruhem 

zná význam pojmu  průsečík a umí ho určit 

pozná jehlan a kužel 

malá násobilka 

 

 

 

počítání v oboru do sta 

 

 

 

 

počítání v oboru do tisíce 

 

 

 

 

 

 

 

rovnice 

 

 

jednotky délky 

 

 

 

 

 

geometrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS - Objevujeme 

Evropu a svět - 

porovnávání 

lidnatosti evropských 

států, ... 

 

 

 

 

 

 

Prv - měření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět : Matematika  

Ročník: 4.  
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmět.vztahy 
Pozn. 

umí zapsat a přečíst čísla do milionu 

sčítá a odčítá zpaměti i písemně do 

milionu 

umí zaokrouhlovat na statisíce 

orientuje se na číselné ose do 10 000 

 

číslo a početní operace sčítání a 

odčítání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovládá pamětné násobení a dělení do 

1000 a do milionu  

umí násobit písemně jednociferným a 

dvouciferným činitelem 

písemně dělí jednociferným dělitelem 

beze zbytku i se zbytkem 

 

násobení a dělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umí sčítat, odčítat, násobit a dělit na 

kalkulátoru 

používá kalkulátor ke kontrole 

 

zná jednotky hmotnosti, délky, objemu 

a obsahu, jednotky času 

práce s kalkulátorem 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět : Matematika 

Ročník: 5.  

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmět.vztahy 
Pozn. 

umí zapsat a přečíst čísla větší než 

milion 

orientuje se na číselné ose v oboru 

čísel větších než milion 

umí sčítat a odčítat zpaměti i 

písemně čísla větší než milion 

umí násobit deseti, stem, tisícem 

umí zaokrouhlovat na tisíce, 

desetitisíce, statisíce a miliony 

násobí písemně trojciferným 

činitelem 

dělí jednociferným i dvouciferným 

dělitelem 

číslo a početní operace 

 

 

sčítání a odčítání 

 

násobení a dělení 

 

 

 

 

slovní úlohy 

logické slovní úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

EV-vztah člověka k 

prostředí 

-lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

(prolíná učivem v 

 

umí převádět jednotky hmotnosti, 

délky a času 

 

řeší a tvoří slovní úlohy se všemi 

operacemi v oboru přirozených čísel 

umí provést zkrácený zápis 

s neznámou 

 

modeluje a určí část celku, používá 

zápis ve formě zlomku 

 

umí pracovat s kružítkem 

umí narýsovat trojúhelník, čtverec, 

obdélník, kružnici 

sestrojí trojúhelník ze tří stran 

pozná a umí narýsovat pravoúhlý 

trojúhelník 

narýsuje kolmici, rovnoběžky, 

různoběžky 

sestrojí osu úsečky 

určí souřadnice bodu ve čtvercové síti 

určí obsah čtverce podle čtvercové sítě 

vypočítá obsah čtverce, obdélníku 

užívá základní jednotky obsahu 

 

jednotky 

 

 

slovní úlohy 

 

 

 

zlomky 

 

 

geometrie 

EV- vztah člověka k 

prostředí 

- lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 
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řeší a tvoří slovní úlohy v celém 

oboru přirozených čísel 

 

nestandartní úlohy 

 

řešení slovních úloh) 

 

řeší jednoduché praktické slovní 

úlohy a problémy, jejichž řešení je 

do značné míry nezávislé na 

obvyklých postupech školské 

matematiky 

 

vyhledává, sbírá a třídí data 

čte, sestavuje jednoduché tabulky a 

diagramy 

vyhledává údaje v jízdním řádu a řeší 

slovní úlohy s časovými údaji 

umí zapsat, použít data z grafu ve 

čtvercové síti  

  

rozezná římské číslice I až X, L, C, 

D, M 

umí přečíst číslo kapitoly a letopočet 

 

zná pojem zlomek, používá zápis ve 

formě zlomku 

pozná a dokáže vyznačit polovinu, 

třetinu, čtvrtinu 

vypočítá část z celku   

porovná, sčítá a odčítá zlomky se 

stejným základem v oboru kladných 

čísel 

 

přečte zápis desetinného čísla, 

vyznačí na číselné ose desetinné 

číslo dané hodnoty 

porozumí významu znaku „-„ pro 

zápis celého záporného čísla a toto 

číslo vyznačí na číselné ose 

(teploměr) 

 

 

 

závislosti a práce s daty 

 

 

 

 

 

 

římské číslice 

 

 

zlomky 

 

 

 

 

 

 

 

desetinná čísla 

 

 

celá čísla 

 

 

geometrie  

  



45 

 

 

převádí jednotky délky, hmotnosti, 

objemu a času 

zná pojmy rovina, trojúhelník 

pravoúhlý, rovnoramenný, 

rovnostranný 

umí sestrojit obecný, pravoúhlý, 

rovnoramenný, rovnostranný 

trojúhelník 

umí sestrojit čtverec, obdélník 

umí změřit a vypočítat obvod 

trojúhelníku, čtyřúhelníku, 

mnohoúhelníku 

pozná a pojmenuje čtyřúhelníky, 

rovnoběžníky 

pojmenuje vzájemnou polohu přímek 

v rovině a v prostoru 

vypočítá obsah čtverce a obdélníka 

pozná a pojmenuje tělesa – krychle, 

kvádr, koule, kužel jehlan, čtyřstěn 

vypočítá povrch krychle a kvádru 

dbá na přesnost a čistotu rýsování 
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5.1.4. Informatika 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1.stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 Vyučovací předmět Informatika se vyučuje jako samostatný předmět na 1.stupni od 2.ročníku po 

jedné hodině týdně. 

Hlavní náplní je praktické ovládání počítače a jeho základních periférií (tiskárny, skeneru…). Žáci jsou 

vedeni k praktickému zvládnutí základů práce s operačním systémem, s textovými a s grafickými editory. 

Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. 

Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. Součástí výuky je i 

vedení žáků ke správnému chápání a užívání terminologie z oblasti ICT a dodržování etických i 

legislativních norem a zásad bezpečnosti při práci s ICT. 

Nejdůležitější integrovaná průřezová témata: 

Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální 

výchova 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

 Kompetence k učení 

- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a 

komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, 

spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. 

  

Kompetence k řešení problémů 

- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů 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 

- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému 

provedení a dotažení do konce 

 

Kompetence komunikativní 

- žáci se učí komunikovat prostřednictvím internetu a jiných běžných komunikačních prostředků 

- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti 

apod.) 

 

Kompetence sociální a personální 

- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat 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 

- žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, 

ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole 

není žádný nelegální SW, 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 
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Kompetence pracovní 

- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst. 

 

 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 2.ročník 

Cíl: Položení základů práce s počítačem u všech žáků 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

Korektně zapne a vypne stanici. Přihlásí se 

k lokálnímu uživatelskému účtu a odhlásí 

se z něj 

Postup zapnutí a vypnutí 

počítače, přihlášení do a 

odhlášení k uživ. Účtu 

  

Spustí a řádně ukončí libovolný výukový 

program určený pro 1.stupeň 

SW – SOFTWARE 

(programy) 

základní dovednosti pro 

práci s programy 

Příklady různých 

výukových programů 

 

Orientuje se na klávesnici. Ovládá práci 

s myší. 

Práce s klávesnicí a myší 

psaní malých a velkých 

písmen, klik a dvojklik 

  

S použitím graf. editoru Malování nakreslí 

jednoduchý obrázek a uloží jej.  

Základy práce s garfickým 

editorem Malování 

 

 Procviče

ní práce 

s myší. 

V textovém editoru napíše krátký text. Textové editory 

. Psaní textu s dodržováním 

základních typografických a 

pravopisných pravidel .  

 

 

 

 

Podle známé adresy spustí libovolnou 

webovou stránku a pohybuje se po ní 

pomocí hypertextových odkazů 

WWW = world wide web = 

web: 

pohyb po webu: 

přes hypertextové odkazy 

známá adresa 

EGS – vyhledávání a 

informací o světě 

 

 

Pozn. Náplň bude uzpůsobena konkrétním kvalitám a schopnostem žáků a aktuálnímu dění ve společnosti. 

 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 3.ročník 

Cíl: Položení základních dovedností práce s počítačem u všech žáků 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

Korektně zapne a vypne stanici. Přihlásí se 

k lokálnímu uživatelskému účtu a odhlásí 

se z něj 

Postup zapnutí a vypnutí 

počítače, přihlášení do a 

odhlášení k uživ. účtu 
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Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

Spustí a řádně ukončí libovolný výukový 

program a je schopen s ním bez nápovědy 

vyučujícího pracovat. 

SW – SOFTWARE (programy) 

základní dovednosti pro práci 

s programy 

Příklady výukových 

programů pro různé 

předměty. 

 

Orientuje se na klávesnici, zná funkce 

nejdůležitějších kláves. Ovládá práci 

s myší. 

Práce s klávesnicí a myší 

části klávesnice 

.      pojmy: klik, dvojklik, 

uchopení  

        a tažení            

  

S použitím graf. editoru Malování nakreslí 

obrázek a uloží jej, příp. otevře pro změny a 

změněný znovu uloží. 

Grafika 

programy na tvorbu obrázků 

uložení vytvořeného obrázku 

nebo změn, otevření obrázku 

základní nástroje a možnosti 

nastavení (tvary štětce, barvy, 

základní tvary …) 

 

OSV – kreativita 

 

Procvičení 

práce 

s myší. 

Na webu vyhledá stránku o určitém tématu.  WWW = world wide web = 

web: 

pohyb po webu: 

přes hypertextové odkazy 

známá adresa 

jednoduché vyhledávání 

EGS – vyhledávání a 

informací o světě 

 

 

Pozn. Náplň bude uzpůsobena konkrétním kvalitám a schopnostem žáků a aktuálnímu dění ve společnosti. 

 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 4.ročník 

Cíl: Položení základů práce s počítačem u všech žáků. 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

Využívá standardní funkce nejběžnějších 

periférií. 

Respektuje pravidla bezpečné práce s HW 

Dodržuje zásady bezpečnosti práce při 

práci s PC a předchází tak i možnosti 

zdravotních rizik 

HW - HARDWARE 

Periferie – klávesnice, myš, 

monitor, tiskárna, skenner, 

reproduktory, … 

Jednoduchá údržba počítače, 

Zásady pro bezpečnost a 

ochranu zdraví při 

práci s PC 

 Ukázka 

vnitřních 

součástí 

základní 

jednotky – 

skříně. 

Spustí a korektně ukončí libovolnou 

aplikaci 

 

SW – SOFTWARE 

(programy) 

základní dovednosti pro práci 

s programy 

 

Příklady výukových 

programů pro různé 

předměty. 

VDO – SW pirátství 

 

Orientuje se na klávesnici, zná funkce Práce s klávesnicí a myší   
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Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

nejdůležitějších kláves. Ovládá práci 

s myší.  

části klávesnice 

pojmy: klik, dvojklik, 

uchopení a tažení 

V text. editoru napíše krátký text včetně 

dodržení základních typografických 

pravidel, otevře existující soubor a upraví 

vlastnosti písma.  

Uloží změny na stejné místo nebo jinam, 

příp. pod jiným názvem. 

Textové editory 

uložení, otevření souboru 

pohyb v dokumentu  

(klávesnice, myš) 

psaní, oprava textu (vel. pís.  

s diakritikou, další znaky 

základní typografická pravidla 

(psaní mezer za 

interpunkčními a dalšími 

znaky) 

písmo – typ, velikost, tučné, 

kurzíva, podtržené, barva 

(panel nástrojů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledává informace na portálech, 

v knihovnách a databázích 

Společenský tok informací 

(vznik, 

přenos, transformace, 

zpracování  

a distribuce informací) 

metody a nástroje vyhledávání 

informací 

 

Vyhledávání 

webovských stránek o 

tématech z různých 

předmětů. 

 

 

Pozn. Náplň bude uzpůsobena konkrétním kvalitám a schopnostem žáků a aktuálnímu dění ve společnosti. 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 5.ročník 

Cíl: Rozvinutí základních dovedností a znalostí pro práci s počítačem u všech žáků. 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

Vysvětlí význam pojmu 

HARDWARE, pojmenuje a zařadí 

nejběžnější součásti a zařízení 

počítače. 

Postupuje poučeně v případě závady 

HW. 

 

HW - HARDWARE 

Skříň (základní jednotka) – 

procesor, pevný disk (HDD), 

operační paměť (RAM), 

základní deska, zdroj, 

mechaniky (disketová, CD, 

DVD) 

Jednoduchá údržba počítače, 

postupy při běžných 

problémech s HW. 

 Ukázka 

vnitřních 

součástí 

základní 

jednotky – 

skříně. 
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Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

Žák chápe funkci přenosných médií a 

využívá je pro ukládání informací. 

CD, DVD, disketa, flash  

vložení do mechaniky, spuštění 

a zavření disku,  údržba 

CD,DVD  

  

Chrání data před poškozením, ztrátou 

a zneužitím. 

Řeší běžné problémy se SW 

SW – SOFTWARE (programy) 

ochrana informačních médií 

zálohování, kódování 

informace, informační zdroje, 

informační instituce 

Příklady výukových 

programů pro různé 

předměty. 

VDO – SW pirátství 

 

Rozumí pojmu operační systém a 

využívá 

jeho nejběžnějších funkcí. 

  

Operační systémy a jejich 

základní funkce 

(Win 2000, Win XP..........) 

Ovládací panely, Systémové 

nástroje, Hledání souborů a 

složek ... 

  

Vkládá grafické objekty do textového 

editoru a upravuje je. (umělecké písmo, 

obrázky). 

Pomocí jednoduchých nástrojů 

v nabídce 

kreslení v textovém editoru si vytváří 

jednoduché grafické objekty 

Textové editory 

pojem: textové editory 

(příklady: T602, NotePad, 

Write, Word …) 

vložení obrázku - WordArt, 

klipart – formát obrázku 

(velikost, barvy a čáry - výplň a 

ohraničení) 

 

Matematika – 

plošné objekty. 

OSV – kreativita 

 

Procvičení 

práce s myší. 

Nezaměňuje pojmy Internet a web Internet: 

co to je, kdy vznikl, služby 

Internetu 

  

Napíše zprávu, přečte si došlou zprávu, 

smaže zprávu. 

El. pošta = e-mail 

vztah k Internetu 

pojem: poštovní programy 

(příklady:  MS Outlook 

Express) 

spuštění poštovního programu, 

odeslání zprávy, čtení došlých 

zpráv a mazání zpráv 

OSV – pravidla 

komunikace 

 

Při vyhledávání informací na internetu 

používá jednoduché a vhodné cesty. 

WWW = world wide web = 

web: 

vztah k Internetu 

pohyb po webu: 

přes hypertextové odkazy 

známá adresa 

jednoduché vyhledávání 

ukládání z webu: 

obrázek 

Vyhledávání 

webovských stránek 

o tématech 

z různých předmětů. 

VDO – svoboda 

slova (i jeho 

nebezpečí), pluralita 

názorů, 

MDV – kritický 

přístup 

k informacím, 

ověřování zdrojů 
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Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

Pozn. 

EGS – vyhledávání  

informací o světě 

Orientuje se ve struktuře složek, 

rozlišuje místní a síťové disky. 

Vytvoří složku nebo prázdný soubor, 

přejmenuje je, zkopíruje či přesune, 

případně je odstraní 

Práce se složkami a soubory: 

nejznámější manažery ( Správce 

souborů, Tento počítač, 

Průzkumník, …) 

pojmy:disk (logický), složka 

(adresář), soubor  

postupy vytvoření, 

přejmenování, kopírování, 

přesunu a odstranění složky či 

souboru 

 Navazuje na: 

- HW 

(pevný disk, 

paměťová 

média – CD, 

disketa …) 

- ukládání 

souborů 

(obrázky, 

texty) v 

editorech 
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5.1.5. Prvouka 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

vyučuje se v 1. až 3. ročníku dvě hodiny týdně 

pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných  vztahů a souvislostí 

utváří se prvotní ucelený obraz světa 

poznávání sebe i nejbližšího okolí 

seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy 

vnímání lidí a vztahů mezi nimi 

všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů 

porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti 

porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům 

chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti 

 

vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:  

Místo, kde žijeme –důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních 

skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků 

Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se se základními 

právy a povinnostmi 

Lidé a čas – orientace v dějích a čase 

Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a 

rozmanitosti živé i neživé přírody 

Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o 

bezpečném chování různých životních situací. Poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé 

bytosti. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Žáci  jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět. 

- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí 

- upevňování preventivního chování 

- orientace ve světě informací, časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních     

  informací  

- učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií 

- učitel motivuje žáky pro celoživotní učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

- žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a   

  bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých 

- poznávají a ovlivňují svou jedinečnost  

- učitel pomáhá žákům, aby došli  k samostatným objevům, řešením a závěrům 

- učitel učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., žáci využívají různých   

  informačních zdrojů 
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Kompetence komunikativní 

Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech. 

- jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a   

  bezkonfliktní komunikaci 

- pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech 

- přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí  

- učitel podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení  otázek  k věci, vzájemnému  se    

  naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radí a pomáhají si  

 

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci pracují ve skupině. 

- efektivně spolupracují na řešení problémů 

- učí se respektovat názory druhých 

- přispívají k diskusi 

- učitel učí se věcně argumentovat  

- učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů 

 

Kompetence občanské 

- učitel  utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 

- učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody 

- učitel vede žáky k respektování pravidel 

 

Kompetence pracovní 

Žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.  

- učitel učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení 

- učitel zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje  

 

 

V Prvouce budou realizována tato průřezová témata:  

EV – vztah člověka k životnímu prostředí, ekosystémy, … 

VDO – občanská společnost a škola – pravidla chování, … 

MKV – princip sociálního smíru 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Prvouka 

Ročník: 1.  

 

Výstup Učivo  

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty a 

kurzy 

 

Pozn. 

zná cestu do školy a zpět 

bezpečná cesta  ,riziková místa a situace 

Domov 

Škola 

VDO – Občanská 

společnost a škola - 

Vést 

žáky 
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Výstup Učivo  

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty a 

kurzy 

 

Pozn. 

zná název  školy 

zná jméno třídní učitelky a ředitele školy 

chová se ukázněně ve škole i mimo školu 

dokáže rozlišit nežádoucí formy chování 

 

projevuje toleranci k přirozeným odliš- 

nostem spolužáků i jiných lidí,jejich 

přednostem  i nedostatkům 

umí si připravit pomůcky do školy 

udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní 

aktovce 

umí si uspořádat pracovní místo 

rozlišuje čas k práci a odpočinku 

finanční gramotnost 

 

 

stručně  charakterizuje specifické  pří- 

rodní jevy a  z nich  vyplývající rizika 

vzniku mimořádných událostí 

v modelové situaci prokáže schopnost 

se účinně chránit 

 

dodržuje základní hygienické návyky 

zná základy správné životosprávy – výživa, 

vitamíny, odpočinek, spánek, pitný režim 

apod. 

zná zásady správného chování u lékaře 

 

rozezná nebezpečí různého charakteru 

využívá bezpečná místa pro hru 

a trávení volného  času 

uplatňuje  základní pravidla  účastníka 

siničního provozu 

ovládá způsoby komunikace s operátory 

tísňových linek 

vnímá dopravní situaci ,správně  ji 

vyhodnotí  a vyvodí odpovídající  závěry 

pro  své chování  jako chodec a cyklista 

 

 

umí pojmenovat části lidského těla 

zná názvy běžných onemocnění 

Osobní bezpečí 

 

 

 

 

Chování lidí 

Právo a spravedlnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmanitost  přírody 

(mimořádné události) 

 

 

 

 

Péče o zdraví, zdravá výživa 

(Výchova ke zdraví) 

 

 

 

Dopravní výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidské tělo 

výchova dem. občana 

v rámci třídního 

kolektivu 

Výchova 

k samostatnosti, 

k seberealizaci, ke 

smyslu pro 

spravedlnost, 

odpovědnost a 

ohleduplnost 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá -poznávání 

evropských kultur 

MKV –Kulturní 

diference. Etnický 

původ - poznávání 

etnických skupin 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí , Vztah 

člověka k prostředí -

výchova k životnímu 

prostředí 

 

 

k uvědo

mění si 

nové 

pozice 
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Výstup Učivo  

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty a 

kurzy 

 

Pozn. 

ví, co dělat v případě úrazu 

 

 

orientuje se v čase – rok, měsíc, týden, den, 

hodina 

umí vyjmenovat dny v týdnu 

zná čtvero ročních období a umí je 

charakterizovat 

umí vyjmenovat měsíce jednotlivých ročních 

období 

umí popsat změny v přírodě podle ročního 

období 

umí časově zařadit Vánoce a Velikonoce 

zná některé vánoční a velikonoční zvyky a 

tradice 

 

zná vztahy mezi rodinnými příslušníky 

(rodiče, děti, bratr, sestra, teta apod.) 

umí vyprávět o  svém domově, bydlišti a 

okolí – les, pole, potok apod. 

zná domácí zvířata a názvy jejich mláďat 

Osobní bezpečí 

 

 

 

Orientace v čase a časový řád 

Současnost a minulost v našem 

životě 

Kultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodina 

Soužití lidí 

Domov 

Obec, místní krajina 

Živočichové 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Prvouka 

Ročník: 2.  

Výstup Učivo  

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty a 

kurzy 

Pozn. 

zná základní pravidla slušného chování 

v rodině a ve společnosti 

umí slušně požádat o pomoc a poděkovat 

zná vztahy rodina – příbuzní (sestřenice, 

bratranec apod.) 

projevuje toleranci k odlišnostem 

spolužáků a jiných lidí, k jejich 

přednostem a nedostatkům 

 

orientuje se v síti obchodů a služeb v 

okolí 

je schopen komunikovat s prodavačem 

Rodina 

Chování lidí 

Soužití lidí 

 

 

 

 

 

 

Obec, místní krajina 

Právo a spravedlnost 

MKV – Lidské 

vztahy 

- Princip sociálního 

smíru a solidarity 
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umí zacházet s přidělenými penězi 

 

zná a dodržuje základní pravidla pro 

chodce 

umí správně přecházet vozovku 

zná vybrané dopravní značky (stop, 

hlavní silnice apod.) 

rozlišuje dopravní prostředky (auto, vlak) 

zná a umí pojmenovat základní části  a 

vybavení jízdního kola a vybavení pro 

cyklisty 

rozezná nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru a trávení 

volného času, jedná tak, aby neohrožoval 

zdraví své a zdraví jiných  

chová se obezřetně při setkání s 

neznámými jedinci, odmítne komunikaci, 

která je mu nepříjemná; v případě potřeby 

požádá o pomoc pro sebe i pro jiné 

ovládá způsoby komunikace s operátory 

tísňových linek 

 

rozlišuje minulost, přítomnost, 

budoucnost 

orientuje se v čase - kalendářní rok, 

školní rok, týdny, dny, hodiny, minuty  

- denní režim dětí, práce a odpočinek 

 

seznámí se s významnými rodáky 

Bruntálska a významné postavy českých 

dějinpozná významné památky a památky 

v okolí bydliště (Hradčany, Sovinec, 

bruntálský zámek apod.) 

Vlastnictví 

 

 

Rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence 

(Výchova ke zdraví) 

 

 

 

Riziková místa a situace 

Chování lidí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientace v čase a časový řád 

 

 

 

 

 

 

Současnost a minulost v našem 

životě 

Regionální památky 

Báje, mýty, pověsti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – Kulturní 

diference (vlastní 

kulturní zakotvení) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zná zaměstnání rodičů 

umí vysvětlit, v čem spočívají některá 

povolání (lékař, učitel, řidič apod.) 

zná běžně užívané výrobky, ví, čemu 

slouží 

pozná význam a potřebu nástrojů, 

přístrojů a zařízení v domácnosti 

(televize, vysavač, pračka apod.) 

 

pozoruje, popíše a porovná proměny 

přírody v jednotlivých ročních obdobích 

rozlišuje a zná charakteristické znaky: les, 

Vlastnictví 

Kultura 

Rodina 

 

 

 

 

 

 

Voda, vzduch 

Půda 

EV – Ekosystémy 

(les, louka, pole, 

rybník) 

EV – Vztah 

člověka k prostředí 

(ochrana životního 

prostředí, třídění 

odpadu, životní 

styl) 

EV – Základní 

podmínky života 
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park, louka, zahrada, pole, potok, řeka 

má povědomí o významu životního 

prostředí pro člověka 

zná vybrané běžně pěstované pokojové 

rostliny 

rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté 

zná a umí pojmenovat běžně se 

vyskytující stromy, keře, byliny a 

zemědělské plodiny 

zná a umí pojmenovat domácí zvířata 

zná některé živočichy chované pro radost 

a chápe potřebu pravidelné péče o ně 

(krmení, čistota apod.) 

zná vybraná volně žijící zvířata a ptáky 

 

 

Rostliny, houby, živočichové 

Životní podmínky 

Rovnováha v přírodě 

Ohleduplné chování k přírodě a 

ochrana přírody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Prvouka 

Ročník: 3. 

Výstup Učivo  

Průřezová 

témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty a 

kurzy 

 

Poznámky 

orientuje se v místě svého bydliště, 

v okolí školy, v místní krajině 

zná základní údaje z historie a 

současnosti obce 

zná některé lidové a místní zvyky a 

tradice 

 

orientuje se v plánku obce 

ví, kde je muzeum, divadlo, radnice, 

nádraží apod. 

určí hlavní a vedlejší světové strany 

v přírodě se umí orientovat podle 

světových strany 

 

umí pozorovat, rozlišovat a popsat 

některé vlastnosti a změny látek – barva, 

chuť, rozpustnost, hořlavost apod. 

 

užívá vhodné pomůcky a umí změřit 

délku, čas, hmotnost, objem, teplotu 

 

Domov  

Škola 

Obec, místní krajina 

Kultura, současnost a 

minulost v našem životě 

Báje, mýty,pověsti 

 

Obec, místní a okolní krajina 

Současnost a minulost v 

našem životě 

Regionální památky 

 

 

 

Vlastnosti a změny látek 

Voda a vzduch 

Nerosty a horniny, půda 

 

 

VDO - Občanská 

spol. a škola - 

vytváření 

pravidel chování, 

pravidla týmové 

spolupráce 

Hv - lidové písně 

EV - vztah 

člověka k 

prostředí - naše 

obec, živ. styl       

VDO - Občan, 

stát a občanská 

spol.  

- právo a 

povinnost 

  odpovědnost za   

 své  činy 

EV - Lidské 

aktivity a 

problémy  ŽP - 

hospodaření  

vycházka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednoduché 

pokusy 
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rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, 

suroviny 

zná základní rozdělení živočichů – savci, 

ptáci, obojživelníci, ryby, hmyz 

umí uvést hlavní rozlišovací znaky a 

popsat stavbu těla 

ví, čím se liší rozmnožování jednotlivých 

skupin 

rozlišuje domácí a hospodářská zvířata 

zná vybraná zvířata volně žijící 

v určitých přírodních společenstvích 

(pole, louky, les apod.) 

umí vybrané živočichy zařadit do 

příslušného přírodního společenství 

 

umí pojmenovat části rostlin 

umí popsat projevy života rostlin 

zná vybrané druhy plodů a semen  

zná význam semen 

zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí 

rostliny a dřeviny (na zahrádkách, 

loukách, v lese) 

zná vybrané = hospodářské a léčivé 

rostliny 

pozná běžně se vyskytující jedlé a 

jedovaté houby a umí je pojmenovat 

 

má povědomí o významu životního 

prostředí 

uplatňuje zásady bezpečného chování 

v přírodě a silnici (chodec, cyklista) 

rozezná nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru a trávení 

volného času, jedná tak, aby neohrožoval 

zdraví své a zdraví jiných 

ovládá způsoby komunikace s operátory 

tísňových linek 

 

 

Vážení a měření 

 

 

Živá a neživá příroda 

Životní podmínky 

 

Živočichové 

Životní podmínky 

 

 

Rovnováha v přírodě 

Ohleduplné chování k přírodě  

Ochrana přírody 

 

 

 

 

Rostliny 

Životní podmínky 

Rovnováha v přírodě 

Ohleduplné chování k přírodě 

Ochrana přírody 

 

 

 

 

 

 

Člověk        

Rodina 

Soužití lidí 

Chování lidí 

Právo a spravedlnost 

Lidské tělo, péče o zdraví, 

zdravá výživa, osobní bezpečí 

Hodnota a podpora zdraví 

(Výchova ke zdraví) 

s odpady 

 

M - zápis a 

měření jednotek 

 

EV - Základní 

podmínky života 

- voda, ovzduší, 

půda, energie, 

přír.zdroje 

 

 

 

Hv  - písničky o 

zvířatech 

 

 

 

 

 

EV - Ekosystémy 

- les, pole, vodní 

zdroje, město, 

vesnice, kulturní 

krajina 

 

Hv - písničky o 

rostlinách 

 

 

 

 

MKV - Princip 

soc. smíru a 

solidarity - 

základní lid. 

práva, odstranění 

předsudků vůči 

etnickým 

skupinám 

 

 

 

 

Vycházky 

 

 

 

 

 

 

besedy 

(CHKO) 

 

 

 

 

 

vycházky 

herbář 
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5.1.6. Vlastivěda 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

je realizována ve  4. ročníku  - 1 hod. týdně 

                                v 5. ročníku  -  2 hod. týdně 

-     vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět  

vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů, ve vlastivědě  se realizují tři okruhy 

 

Místo, kde žijeme  - chápání organizace života v obci, ve společnosti 

                          - praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na dopravní 

                            výchovu  

                          - postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění 

Lidé kolem nás  - upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi 

                      - uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty,   

                        snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen 

                      - seznámení se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě 

                      - směřování k výchově budoucího občana  demokratického státu 

Lidé a čas  - orientace v dějích čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů 

             - snaha o vyvolání zájmů u žáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace 

               z historie a současnosti 

 

organizace - žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s výužíváním různých forem  

práce, s využitím dostupných vyučovacích pomůcek. 

průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována tato: MKV, EGS, VDO 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení  - učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na   

                                       určené místo  

                              - učí se začlenit obec (město) do příslušného kraje 

      -      učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

      -      učitel žákům srozumitelně vysvětluje, co se mají naučit 

 

Kompetence k řešení problémů – učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině 

učitel umožňuje,aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi apod. 

učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence komunikativní –  učí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost  

                                                    krajiny 

                                          -  využívá časové údaje při  řešení různých situací, rozlišuje děj    

                                             v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

učitel vede žáky k ověřování výsledků 

učitel podněcuje žáky k argumentaci 
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Kompetence sociální a personální – rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy 

                                                    - odvodí význam a  potřebu různých povolání a pracovních  

                                                             činností 

učitel vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných  

forem záznamů 

učitel vytváří heterogenní pracovní skupiny 

 

 

 

  

Kompetence občanská – pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné 

                                          události v oblastech ČR (případně ve státech Evropy) 

                                 - projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti 

      -     učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kriterií hodnocení činností nebo    jejich   

            výsledků 

      -     učitel vede žáky k hodnocení vlastních výsledků 

      

Kompetence pracovní – uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, 

                                   na příkladech porovnává minulost a současnost 

učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 

učitel vede žáky k plánování úkolů a postupů 

učitel zadává úkoly,  při kterých žáci mohou spolupracovat 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět                                                                                                                     

Vyučovací předmět: Vlastivěda                                                                                                                                       

Ročník: 4. 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

zná pojem nadmořská výška 

umí najít na mapě a pojmenovat 

velké řeky, jezera a rybníky v ČR a 

v blízkosti svého bydliště a školy 

umí vyhledat Prahu na mapě ČR 

umí najít své bydliště na mapě 

zná název kraje a krajského města 

 

umí vyhledat ČR na mapě Evropy 

zná rozdíl mezi podnebím a 

počasím 

umí charakterizovat podnebí ČR 

zná pojmy povodí, rozvodí, úmoří 

zná rozdíl mezi jezerem a rybníkem 

 

Místo, kde žijeme 

- obec (město), místní krajina -   

  části, poloha v krajině, minulost  

a současnost 

 

 

 

- okolní krajina (místní oblast, 

region) - zemský povrch a jeho 

tvary, půda, rostlinstvo, 

živočišstvo, vliv krajiny na život 

lidí, životní prostředí, orientace, 

světové strany 

 

- regiony ČR - Praha a vybrané 

oblasti ČR , surovinové zdroje, 

Čj– vypravování o cestování 

Čj – vypravování z prázdnin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv – památky 

Čj – vypravování, 
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zná hlavní město ČR a jeho historii 

zná významné průmyslové 

podniky, kulturní a vzdělávací 

instituce 

umí ukázat a najít na mapě  kraje 

ČR, Čechy,Moravu a Slezsko 

umí stručně charakterizovat 

jednotlivé oblasti podle mapy 

(povrch,poloha,hospodářství.....) 

umí vyhledat na mapě významná 

města a řeky a seznámí se s 

průmyslem a zemědělstvím v 

jednotlivých oblastech 

umí pojmenovat a ukázat  na mapě 

sousední státy 

 

umí vysvětlit význam globu a mapy 

zná význam měřítka mapy 

umí najít a ukázat poledníky a 

rovnoběžky 

zná základní geografické značky 

umí ukázat na mapě a pojmenovat 

pohraniční pohoří 

umí ukázat na mapě a pojmenovat 

rozsáhlejší pohoří, vrchoviny a 

nížiny v ČR 

umí vysvětlit rozdíl mezi pohořím, 

vrchovinou a nížinou 

 

orientuje se v základních formách 

vlastnictví, používá peníze 

v běžných situacích, odhadne 

a zkontroluje cenu nákupu a 

vrácené peníze, na příkladu ukáže 

nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí, proč 

spořit, kdy si půjčovat a jak vracet 

dluhy 

 

zná jméno prezidenta a premiéra 

ČR 

zná oficiální název ČR a správně ho 

píše 

seznámí se se státním uspořádáním 

ČR, státními symboly a demokracií  

zná některé významné osobnosti a 

památná místa českých dějin a 

svého regionu 

výroba, služby a obchod 

 

 

 

- naše vlast - domov, národ, státní 

zřízení a politický systém, státní 

správa, samospráva, státní 

symboly, armáda ČR 

 

 

 

 

- mapy obecně zeměpisné a 

tematické - obsah, grafika, 

vysvětlivky  

 

 

Lidé kolem nás 

- soužití lidí - mezilidské vztahy, 

principy demokracie, - chování 

lidí - vlastnosti lidí, pravidla 

slušného chování, ohleduplnost, 

etické zásady, zvládání vlastní 

emocionality; rizikové situace; 

rizikové chování, předcházení 

konfliktům obchod, firmy 

- právo a spravedlnost - základní 

lidská práva a práva dítěte, práva 

a povinnosti žáků školy, 

protiprávní jednání a korupce, 

právní ochrana občanů a majetku 

včetně nároku na reklamaci, 

soukromého vlastnictví, 

duševních hodnot 

- vlastnictví - soukromé, veřejné, 

osobní, společné, hmotný a 

nehmotný majetek, rozpočet, 

příjmy a výdaje domácnosti;  

hotovostní a bezhotovostní forma 

peněz, způsoby placení; banka 

jako správce peněz, úspory, 

půjčky 

 

 

Lidé a čas 

- regionální památky - péče o 

památky, lidé a obory zkoumající 

minulost 

 

- báje, mýty, pověsti  - minulost 

reprodukce textu 

 

 

 

Čj –čtení 

Vv – ilustrace k pověstem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj – vlastní jména, názvy států 

 

 

 

 

 

 

VDO-občanská společnost a škola 

-občan,občanská společnost a stát 

-formy participace občanů v 

politickém životě 

-principy demokracie  

jako formy vlády a způsobu 

rozhodování 
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kraje, domov, vlast, rodný kraj 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět                                                                                                                     

Vyučovací předmět: Vlastivěda                                                                                                                                       

Ročník: 5. 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

zná letopočet vzniku ČR 

zná jméno prvního a současného 

prezidenta 

zná pojmy vláda, parlament, 

zákon 

 

umí najít na mapě ČR jednotlivé 

kraje,  

umí popsat jejich polohu v ČR 

umí najít významná města, řeky 

apod. v jednotlivých oblastech 

zná významné prům. podniky 

v jednotlivých oblastech 

zná významné zemědělské 

plodiny 

s pomocí mapy umí porovnat 

hustotu osídlení, zalesnění, 

průmysl jednotlivých oblastí 

 

orientuje se na mapě, 

umí na mapě ukázat státy EU 

umí na mapě určit polohu státu k 

ČR, najít hlavní město 

dokáže stručně charakterizovat 

stát EU 

 

 

zná pojmy a umí časově zařadit 

Velká Morava, Přemyslovci, 

Jagelonci 

zná významné osobnost a umí je 

zařadit do příslušného období 

Karel IV., Jan Hus, Masaryk  

umí popsat rozdíly ve způsobu 

života v minulosti a dnes 

umí popsat charakteristické rysy 

způsobu života v pravěku, 

středověku a dnes 

 

umí popsat charakteristické rysy 

způsobu života v pravěku, 

Místo,kde žijeme 

- naše vlast -domov, krajina, 

národ, základy státního zřízení a 

politického systému ČR, státní 

správa a samospráva, státní 

symboly 

  

- regiony ČR - Praha a vybrané 

oblasti ČR , surovinové zdroje, 

výroba, služby a obchod 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Evropa a svět - kontinenty, 

evropské státy, EU, cestování 

 

 

- mapy obecně zeměpisné a 

tematické - obsah, grafika, 

vysvětlivky  

 

Lidé a čas 

- současnost a minulost v našem 

životě – proměny způsoby života, 

bydlení, předměty denní potřeby, 

průběh lidského života, státní 

svátky a významné dny 

 

- orientace v čase -dějiny jako 

časový sled událostí, kalendáře, 

letopočet, generace 

 

 

Lidé kolem nás 

- soužití lidí - mezilidské vztahy, 

principy demokracie, - chování 

-regionální zajímavosti 

MKV-kulturní diference 

-lidské vztahy 

Projekt - Z dějin ČR 

(od pravěku do středověku -

projekt prolíná předměty) 

ČJ - literární zpracování,  

 

VV, Pč  

 

EGS-jsme Evropané 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt - využití poznatků dětí 

získaných  cestováním 

EGS-Evropa s svět nás zajímá 

-objevujeme Evropu a svět 

-jsme Evropané 

MKV-etnický původ 

-princip sociálního smíru a 

solidarity  
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středověku a dnes 

 

lidí - vlastnosti lidí, pravidla 

slušného chování, ohleduplnost, 

etické zásady, zvládání vlastní 

emocionality; rizikové situace; 

rizikové chování, předcházení 

konfliktům obchod, firmy 

- právo a spravedlnost - základní 

lidská práva a práva dítěte, práva 

a povinnosti žáků školy, 

protiprávní jednání a korupce, 

právní ochrana občanů a majetku 

včetně nároku na reklamaci, 

soukromého vlastnictví, 

duševních hodnot 

- vlastnictví - soukromé, veřejné, 

osobní, společné, hmotný a 

nehmotný majetek, rozpočet, 

příjmy a výdaje domácnosti;  

hotovostní a bezhotovostní forma 

peněz, způsoby placení; banka 

jako správce peněz, úspory, 

půjčky 

 

- kultura - podoby a projevy 

kultury, kulturní instituce, masová 

kultura a subkultura 
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5.1.7. Přírodověda 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

ve 4. a 5. ročníku se vyučuje dvě hodiny týdně  

přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických okruhů: 

Místo, kde žijeme 

-    okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a                       

      živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí 

Lidé kolem nás  

základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie 

základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy přírodního prostředí 

Lidé a čas 

-     orientace v čase - kalendáře, letopočet, režim dne 

-     současnost a minulost v našem životě 

Rozmanitost přírody 

Země jako planeta sluneční soustavy 

rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, životní potřeby 

a podmínky 

rovnováha v přírodě 

vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy, 

ekologické katastrofy 

Člověk a jeho zdraví 

lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce 

partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy 

péče o zdraví, první pomoc 

odpovědnost člověka za své zdraví 

situace hromadného ohrožení 

 

Součástí výuky je exkurze do planetária. 

Předmětem prolínají průřezová témata, zejména EV (vztah člověka k prostředí, zodpovědnost a 

spoluodpovědnost za stav životního prostředí, ekosystémy, základní podmínky života) a dále OSV a VDO. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu 

žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého 

pozorování 

 

Kompetence k řešení problémů 

učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami 

žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se vyhledávat informace 

vhodné  

 k řešení problémů. 
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Kompetence komunikativní 

učitel vede žáky k používání správné terminologie 

žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich 

zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech 

žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných 

 

Kompetence sociální a personální 

učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně 

žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují názory a 

zkušenosti druhých 

učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků 

 

Kompetence občanské 

učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě 

učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a 

bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých 

učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence pracovní 

učitel umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat 

učitel vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky 

učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

žáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují vymezená pravidla 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět                                                                                                                      

Vyučovací předmět: Přírodověda                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ročník: 4. 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmět. vztahy, 

umí charakterizovat některá společenstva – 

les, louka, voda, u lidských obydlí apod. 

zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující 

živočichy v jednotlivých společenstvech  

umí popsat stavbu jejich těla 

zná jejich způsob života 

pojmenuje běžně se vyskytující rostliny, 

houby a živočichy  v jednotlivých 

společenstvech 

stručně charakterizuje specifické přírodní 

jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí; v modelové situaci 

prokáže schopnost se účinně chránit 

 

ví a umí vysvětlit, co jsou rostlinná patra    

ví, jak se máme v lese chovat 

 

Rozmanitost přírody 

- rostliny, houby, živočichové 

(průběh a způsob života, výživa, 

stavba těla) 

- životní podmínky 

 

  

 

- ohleduplné chování v přírodě a 

ochrana přírody (živelné pohromy a 

ekologické katastrofy) 

- rizika v přírodě – rizika spojená 

s ročními obdobími a sezónními 

činnostmi; mimořádné události 

způsobené přírodními vlivy a 

ochrana před nimi 

 

EV-ekosystémy-les, 

pole, vodní zdroje 

-základní podmínky života-

voda, půda, 

ochrana biologických  

druhů 

 

 

 

vycházky 

 

opak. prvouka - telefonování 
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zná běžné zemědělské plodiny, jejich 

význam a použití 

zná běžné druhy zeleniny a ovoce 

 

 

 

Místo, kde žijeme 

-okolní krajina- rozšíření rostlinstva 

a živočichů, přírodní zajímavosti 

v okolí domu  

 

 

Lidé a čas 

-orientace v čase – kalendáře, denní 

režim, roční období 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv – kreslení 

Pč – modelování 

 

 

 

EV-lidské aktivity  

a problémy životního 

prostředí 

 

Exkurze do planetária 

 

 

 

 

EV-vztah člověka k  

prostředí-prostředí a  

zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět                                                                                                                     

Vyučovací předmět: Přírodověda                                                                                                                               

Ročník: 5. 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmět. vztahy, 

zná důležité nerosty a horniny 

umí vysvětlit proces zvětrávání hornin 

zná využití některých nerostů 

zná rozdíl mezi obnovitelnými a 

neobnovitelnými přírodními zdroji 

umí popsat vznik půdy, zná význam půdy, 

její využití a princip ochrany 

Rozmanitost přírody 

- nerosty a horniny, půda (vznik 

půdy a její význam, hospodářsky 

významné horniny a nerosty, 

zvětrávání) 

 

 

EV-ekosystémy 

-základní podmínky života 

-lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

-vztah člověka k prostředí 

(prolíná výukou po celý šk. r.) 

Vycházka 
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zná pojmy vesmír, planeta, hvězda, 

družice,zem. přitažlivost 

dokáže pozorovat živočichy a rostliny, 

zformulovat a zapsat výsledek pozorování 

umí určit a zařadit některé živočichy a 

rostliny do biolog. systému 

umí vysvětlit pojem potravní řetězec a 

pyramida a uvede příklad 

stručně charakterizuje specifické přírodní 

jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí; v modelové situaci 

prokáže schopnost se účinně chránit 

 

ví, co znamená rovnováha v přírodě a 

uvede důsledky jejího porušení 

zná význam zdravého životního prostředí 

pro člověka, zná hlavní znečišťovatele 

vody, vzduchu, půdy atd. 

zná pojem recyklace 

vysvětlí význam čističek odpadní vod 

zná pravidla chování v CHKO a v přírodě 

uvědomuje si prospěšnost a škodlivost 

zásahů člověka do přírody a krajiny a umí 

uvést příklad   

 

 

 

- Vesmír a Země 

 

 

 

 

rizika v přírodě – rizika spojená 

s ročními obdobími a sezónními 

činnostmi; mimořádné události 

způsobené přírodními vlivy a 

ochrana před nimi 

 

 

- rovnováha v přírodě (vzájemné 

vztahy mezi organismy) 

- životní podmínky 

 

 

 

- ohleduplné chování k přírodě a 

ochrana přírody 

 

 

 

 

 

 

Lidé kolem nás 

- právo a spravedlnost (právní 

ochrana občanů a majetku, základní 

lidská práva a práva dítěte)  

- základní globální problémy 

(významné sociální problémy, 

problémy konzumní společnosti, 

nesnášenlivost mezi lidmi 

- situace hromadného ohrožení 

- osobní bezpečí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO-občan, občanská 

společnost a stát 

-principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

 

 

 

 

 

zná původ člověka jako druhu 

zná způsob rozmnožování a umí 

charakterizovat hl. etapy vývoje člověka 

zná části lidského těla, důležité orgány a 

Člověk a jeho zdraví 

- lidské tělo (stavba těla, základní 

funkce a projevy, životní potřeby 

člověka, základy lidské reprodukce, 

beseda s pracovníky HZS 

MKV-lidské vztahy 

-etnický původ 

-princip sociálního smíru a 
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jejich funkci, smyslová ústrojí 

rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 

drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

uvědomuje si škodlivost kouření, užívání 

drog a alkoholu, gamblerství  

uplatňuje ohleduplné chování k druhému 

pohlaví a orientuje se v bezpečných 

způsobech sexuálního chování mezi chlapci 

a děvčaty v daném věku 

 

ví, jaké má postavení v rodině a společnosti  

zná svoje základní práva a povinnosti – 

týrání, zneužívání, šikana 

umí zjistit tel. číslo linky důvěry, krizového 

centra, zná pravidla telefonování na tyto 

instituce 

uplatňuje účelné způsoby chování 

v situacích ohrožujících zdraví a 

v modelových situacích simulujících 

mimořádné události; vnímá dopravní 

situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 

odpovídající závěry pro své chování jako 

chodec a cyklista 

zná význam pojmů terorismus, rasismus 

zná jednoduché stroje a jejich praktické 

použití – páka, kladka, nakloněná rovina, 

kolo apod. 

zná princip a užití parního stroje a 

spalovacího motoru, zná jejich význam 

v technickém pokroku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

má základní poznatky o využití el. energie 

zná a dodržuje pravidla bezpečné práce při 

manipulaci s běžnými el. přístroji 

umí sestrojit jednoduchý el. obvod 

zná zdroje el. energie 

vývoj jedince) 

 - péče o zdraví, - zdravý 

životní styl, denní režim, 

správná výživa, výběr 

a způsoby uchovávání 

potravin, vhodná skladba 

stravy, pitný režim, nemoci 

přenosné a nepřenosné, 

ochrana před infekcemi 

přenosnými krví (hepatitida, 

HIV/AIDS), drobné úrazy 

a poranění, prevence 

nemocí a úrazů, první 

pomoc při drobných 

poraněních, osobní, intimní 

a duševní hygiena  

partnerství, manželství, rodičovství, 

základy sexuální výchovy – rodina, 

vztahy v rodině, partnerské vztahy, 

osobní vztahy, etická stránka 

vztahů, etická stránka sexuality 

 návykové látky a zdraví – 

návykové látky, hrací 

automaty a počítače, 

závislost, odmítání 

návykových látek, 

nebezpečí komunikace 

prostřednictvím 

elektronických médií 

 osobní bezpečí, krizové 

situace – vhodná a 

nevhodná místa pro hru, 

bezpečné chování 

v rizikovém prostředí, 

označování nebezpečných 

látek; bezpečné chování 

v silničním provozu, 

dopravní značky; 

předcházení rizikovým 

situacím v dopravě 

a v dopravních prostředcích 

(bezpečnostní prvky), 

šikana, týrání, sexuální a 

jiné zneužívání, brutalita a 

jiné formy násilí v médiích 

 přivolání pomoci v případě 

ohrožení fyzického a 

duševního zdraví – služby 

odborné pomoci, čísla 

tísňového volání, správný 

způsob volání na tísňovou 

linku 

mimořádné události a rizika 

solidarity  
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ohrožení s nimi spojená – postup 

v případě ohrožení (varovný signál, 

evakuace, zkouška sirén); požáry 

(příčiny a prevence vzniku požárů, 

ochrana a evakuace při požáru); 

exkurze- sklárna, papírna 

 

 

 

 

 

 

 

 

zná jednoduché stroje a jejich praktické 

použití – páka, kladka, nakloněná rovina, 

kolo apod. 

zná princip a užití parního stroje a 

spalovacího motoru, zná jejich význam 

v technickém pokroku 

 

má základní poznatky o využití el. energie 

zná a dodržuje pravidla bezpečné práce při 

manipulaci s běžnými el. přístroji 

umí sestrojit jednoduchý el. obvod 

zná zdroje el. energie 

integrovaný záchranný systém 

 (Výchova ke zdraví) 

 

  

 

 

Člověk a technika 

 

- osobní bezpečí (bezpečné 

používání elektrických spotřebičů) 

- hodnota a podpora zdraví 

(Výchova ke zdraví) 

 

 

 

 

 

 

 

exkurze- sklárna, papírna 
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5.1.8. Hudební výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni 

 

Hudební výchova je předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura a jejím nejdůležitějším úkolem je 

seznámit žáky s hudebním uměním našich i světových skladatelů a jeho historickým vývojem. Získávat  

zkušenosti  s hrou na hudební nástroj, zpěvem apod. 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Předmět hudební výchova je vyučován v 1. - 5. ročníku po 1 hodině týdně . 

V tomto předmětu se na prvním stupni žáci seznamují se základními pravidly správného zpěvu, hlasové 

hygieny, správné práce s hlasem, správného držení těla,   učí se rozlišovat zvuk a tón, doprovázet písničky na 

hudební nástroje a vnímat  rytmus. Všímají si, že písničky jsou zapsány v notové osnově s různými 

znaménky. Rozeznají hudbu vážnou i moderní a začínají zjišťovat svoje sympatie pro určité styly a žánry. 

Žáci využívají audiovizuální techniku a různé dostupné vyučovací pomůcky, učebnice a zpěvníky. 

Výuka se realizuje převážně v hudební učebně, ale škola také zajišťuje různé hudební koncerty a představení. 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí: 

vokální činnost – práce s hlasem, kulturnost pěveckého i mluveného projevu 

instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při doprovodu hudebně pohybová činnost – 

ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty 

poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a jejich podob 

 

Průřezová témata: 

EV   - vztah člověka k přírodě 

EGS – jsme Evropané 

        -  Evropa a svět nás zajímá  

OSV – kreativita, kooperace, řešení problémů a sebepoznávání, komunikace, hodnoty a       

            postoje 

MDV – schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty z médií 

VDO – slušnost, tolerance, aktivita a samostatnost 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení  

žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

učitel vede žáky k užívání správné terminologie  a symboliky 

učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence k řešení problémů 

rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby  

rozpozná v proudu  

znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků  

učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání 

 

Kompetence komunikativní  
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žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 

učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 

učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

  

Kompetence sociální a personální 

žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby 

učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání 

učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 

Kompetence občanská  

žák je veden ke kritickému myšlení nad obsahy  hudebních děl 

učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků 

 

Kompetence pracovní 

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu 

učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků a vede je k užívání různých nástrojů a vybavení 

učitel vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů 

 

 

 

Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova  

1.ročník 

Výstup Učivo: Průřezová témata 

 

- dbá na správné dýchání a držení těla 

- provádí hlasová a dechová cvičení 

- zřetelně vyslovuje 

- rozlišuje zvuk, tón, mluvený a zpěvní   

  hlas 

- podle vzoru vytleská rytmus 

- rozliší krátké a dlouhé tóny 

 

- učí se používat dětské hudební  

  nástroje k doprovodu 

- rozpozná a určí některé nástroje  

  (klavír, flétnu, kytaru, Orffy) 

 

- provádí hudebně-pohybovou činnost  

  (držení těla, chůze, jednoduché   

  taneční hry, pochod na hudbu apod.) 

 

 

Vokální činnosti: 

- pěvecký a mluvní projev   

  (dovednosti pěvecké, hlasová   

  hygiena) 

- hudební rytmus (písně ve 2/4 taktu) 

 

 

 

Instrumentální činnosti: 

- hra na hudební nástroj (Orffovy  

  nástroje, zobcová flétna) 

- rytmizace, hudební hry (ozvěna) 

 

Hudebně pohybové činnosti: 

- taktování, pohybový doprovod  

  hudby (2/4 takt) 

- pohybové vyjádření hudby  

  (improvizace, hudební empatie) 

 

MKV – kulturní 

diference 

 

EV – základní 

podmínky života 

hudba/rámus 

 

MDV – vnímání 

autora mediálních 

sdělení – výběr 

kvalitní hudby 

 

Hudba provází 

výuku Čj, M, Prv 
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- učí se vybrané vánoční koledy 

- poznává vybrané nástroje podle   

  zvuku 

- seznamuje se s varhanní hudbou 

- naučí se hymnu ČR a rozumí smyslu    

  textu 

Poslechové činnosti: 

- kvalita tónů 

- hudba vokální, instrumentální apod. 

- lidský hlas, hudební nástroje 

- hudební žánry (hudba pochodová,  

  taneční, ukolébavka…) 

Nabídka poslechových skladeb:  hymna ČR 

     ukolébavky, vánoční koledy a písně 

     A.Vivaldi: Čtvero ročních období 

     O hluchém bubnu 

     Jak se kontrabas zamiloval 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova  

2.ročník 

Výstup Učivo: Průřezová témata 

 

- rozliší rytmus pomalý a rychlý,  

  melodii stoupavou a klesavou,  

  zeslabování a zesilování 

- umí vytleskat rytmus podle říkadel a  

  písní 

- zná pojmy notová osnova, noty,  

  houslový klíč, rozliší noty, pomlky a  

  takty 

- umí doplnit zpěv jednoduchým  

  doprovodem na nástroj   

- zazpívá vybrané koledy 

 

- umí používat dětské hudební  

  nástroje k doprovodu 

- rozpozná a určí některé nástroje podle  

  zvuku (klavír, trubka, housle) 

 

 

- umí se pohybovat podle daného  

  rytmu a tleskat při tanci 

- dokáže pohybově vyjádřit hudbu,  

  zpěv s tancem 

Vokální činnosti: 

- pěvecký a mluvní projev   

  (dovednosti pěvecké, hlasová   

  hygiena, dynamika zpěvu) 

- hudební rytmus (písně ve 2/4 a 3/4  

  taktu) 

 

 

 

 

 

 

Instrumentální činnosti: 

- hra na hudební nástroj (Orffovy  

  nástroje, zobcová flétna) 

- rytmizace, hudební hry (otázka- 

  odpověď, improvizace) 

 

Hudebně pohybové činnosti: 

- taktování, pohybový doprovod  

  hudby (2/4 takt) 

- pohybové vyjádření hudby  

  (improvizace, hudební empatie) 

Vv – ilustrace, 

Vánoce 

 

Tv – pochod, 

taneční krok 

 

Čj – říkadla, 

vypravování 

 

Prv – lidové zvyky 

a tradice 

 

MKV – lidské 

vztahy (mezilidské 

vztahy v lidové 

písni) 

 

MDV – vnímání 

autora mediálních 

sdělení – výběr 

kvalitní hudby 
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- učí se vybrané vánoční koledy 

 

- rozliší umělou a lidovou píseň 

- seznamuje se s vybranými skladbami  

  klasiků 

 

 

Poslechové činnosti: 

- kvalita tónů, vztahy mezi tóny  

  (akord) 

- hudba vokální, instrumentální apod. 

- lidský hlas, hudební nástroje 

- hudební žánry (hudba pochodová,  

  taneční, ukolébavka…) 

- hudební výrazové prostředky,  

  hudební prvky (pohyb melodie,  

  rytmus) 

 

Nabídka poslechových skladeb:  B.Smetana: Pochod komediantů 

     I.Hurník: Kukačka 

     P.I.Čajkovskij: Skřivánek 

Nabídka pro nácvik písní:  vánoční koledy (Štěstí, zdraví/ Já malý přicházím aj.) 

     Zimní/ Otloukej se, píšťaličko/ Dělání … 

Nabídka pro zpěv s tancem:  Marjánko, Marjánko/ Ach, synku/ Na tý louce zelený 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova  

3.ročník 

Výstup Učivo: Průřezová témata 

 

- umí vytleskat a taktovat 2/4 a 3/4 takt  

- dokáže pojmenovat notovou osnovu   

- umí vytleskat rytmus podle říkadel a  

  písní 

- rozliší a přečte zápis 2/4 a 3/4 taktu 

- napíše noty podle délky 

- pozná stoupavou a klesavou melodii 

- seznámí se s Hymnou ČR a  

  vybranými písněmi 

- dbá na správné dýchání 

 

- umí používat dětské hudební  

Vokální činnosti: 

- pěvecký a mluvní projev   

  (dovednosti pěvecké, hlasová   

  hygiena, dynamika zpěvu, hlasový  

  rozsah) 

- hudební rytmus (písně ve 2/4 a 3/4  

  taktu) 

- dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon) 

 

 

 

Instrumentální činnosti: 

- hra na hudební nástroj (Orffovy  

Tv – pochod, 

taneční krok 

 

Vv – ilustrace 

 

Čj – říkadla, 

vypravování 

 

Prv – lidové zvyky 

a tradice 

 

EGS – Evropa a 

svět nás zajímá 
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  nástroje k doprovodu 

- rozlišuje nástroje smyčcové, dechové,  

  žesťové a bicí 

 

 

- rozliší rytmus valčíku a polky 

- naučí se polkový a valčíkový krok 

- dokáže pohybově vyjádřit hudbu 

   

 

 

- učí se vybrané vánoční koledy 

- seznámí se s B.Smetanou a  

  A.Dvořákem a jejich některými díly 

- poslechem pozná a rozliší hudební  

  nástroje 

- poslouchá různé žánry hudby (vážná,  

  zábavná, slavnostní) 

 

  nástroje, zobcová flétna) 

- rytmizace, hudební hry (otázka- 

  odpověď, improvizace) 

 

Hudebně pohybové činnosti: 

- taktování, pohybový doprovod  

  hudby (2/4 takt) 

- pohybové vyjádření hudby  

  (improvizace, hudební empatie) 

 

Poslechové činnosti: 

- kvalita tónů, vztahy mezi tóny  

  (akord) 

- hudba vokální, instrumentální apod. 

- hudební žánry (hudba pochodová,  

  taneční, ukolébavka…) 

- hudební výrazové prostředky,  

  hudební prvky (pohyb melodie,  

  rytmus) 

 

Nabídka poslechových skladeb:  B.Smetana: Má vlast (Vltava) 

     W.A.Mozart: Menuet 

     A.Dvořák: Humoreska, Slovanské tance 

     varhanní hudba, různé hudební nástroje 

Nabídka pro nácvik písní:  Slunce za hory/ Koulelo se, koulelo/ Komáři se ženili/ 

     Když jsem jel do Prahy/ Červený šátečku/ Okolo Třeboně/ 

     Vánoční koledy, Hymna ČR 

Nabídka pro zpěv s tancem:  polkový a valčíkový krok 

     Měla babka čtyři jabka – mazurka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova  

4.ročník 

Výstup Učivo: Průřezová témata 

 

- učí se další písně  

- pozná pojmy repetice, houslový klíč   

Vokální činnosti: 

- pěvecký a mluvní projev   

  (dovednosti pěvecké, hlasová   

Tv – pochod, 

taneční krok 
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- napíše noty podle délky 

- dokáže napsat houslový klíč 

- pozná dynamická znaménka p, mf, f 

- dbá na správné dýchání 

 

 

 

- umí používat dětské hudební  

  nástroje k doprovodu 

- rozlišuje nástroje smyčcové, dechové,  

  žesťové a bicí 

- rytmizace říkadel 

 

- rozliší rytmus valčíku a polky 

- dokáže pohybově vyjádřit hudbu 

   

 

 

- seznámí se s životem a dílem    

  L.Janáčka 

- pamatuje si údaje o B.Smetanovi a  

  A.Dvořákovi a jejich dílo 

- pozná písně ve 2/4 a ¾ taktu 

- poslouchá vybrané skladby 

- rozpozná opakující se témata skladby 

  hygiena, dynamika zpěvu, hlasový  

  rozsah) 

- hudební rytmus (písně ve 2/4 - 4/4  

  taktu) 

- dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon) 

 

Instrumentální činnosti: 

- hra na hudební nástroj (Orffovy  

  nástroje, zobcová flétna) 

- rytmizace, melodizace a stylizace,   

  improvizace 

 

Hudebně pohybové činnosti: 

- taktování, pohybový doprovod  

  hudby (valčík, 3/4 a 4/4 takt) 

- pohybové vyjádření hudby  

   

Poslechové činnosti: 

- kvalita tónů, vztahy mezi tóny  

  (akord) 

- hudba vokální, instrumentální apod. 

- hudební žánry (hudba pochodová,  

  taneční, ukolébavka…) 

- hudební výrazové prostředky,  

  hudební prvky (pohyb melodie,  

  rytmus) 

- hudební formy (malá a velká   

  písňová forma, rondo, variace) 

Vv – ilustrace, 

Vánoce 

Čj – říkadla, 

vypravování 

 

Prv – lidové zvyky 

a tradice 

 

MKV – lidské 

vztahy (obohacení 

různých kultur) 

 

 

Nabídka poslechových skladeb: B.Smetana: Má vlast (Vltava, Vyšehrad), Proč bychom se netěšili 

     W.A.Mozart: Menuet, Malá noční hudba 

     L.Janáček – Pilky 

     B.Martinů 

     Valčíky (J.Strauss aj.) 

Nabídka pro nácvik písní: Beskyde, Beskyde/ Červená růžičko/ Už ty pilky/ Ten chlumecký zámek/ 

Široký, hluboký/ Valčíček/ Marjánko/ 

     Voláme sluníčko/ Kdyby byl Bavorov/ Červená řeka/ 

     Avignonský most/ Tři čuníci/ Růže z Texasu 

Nabídka pro zpěv s tancem:  polkový a valčíkový krok 

     Měla babka čtyři jabka – mazurka 
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Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova  

5.ročník 

Výstup Učivo: Průřezová témata 

 

- učí se další písně  

- pozná smyčcové a dechové nástroje 

- seznamuje se s nástroji smyčcového  

  orchestru 

- zná pojmy stupnice C dur, repetice,  

  zesílení, zeslabení 

- v notové osnově dokáže určit basový   

  klíč 

- zná noty v rozsahu c1 – c2 

- umí zataktovat 4/4 takt 

- zná původ státní hymny 

 

- umí jednoduché dvojhlasé písně 

- naučí se vybrané písně Uhlíře a Šípa 

- doprovodí písně na rytmické i  

  melodické nástroje 

 

 

- dokáže pohybově vyjádřit nálady,  

  vhodně relaxovat pomocí hudebního  

  doprovodu 

 

   

 

- poslouchá vybrané skladby 

- rozpozná vybrané smyčcové a   

  dechové nástroje 

- pozná varhanní hudbu 

- pozná vánoční hudbu a koledy 

- rozezná trampské písně 

Vokální činnosti: 

- pěvecký a mluvní projev   

  (dovednosti pěvecké, hlasová   

  hygiena, dynamika zpěvu, hlasový  

  rozsah) 

- hudební rytmus (písně ve 2/4 a 3/4  

  taktu) 

- intonace a vokální improvizace 

- hudební rytmus 3/4 a 4/4 taktu 

 

 

 

Instrumentální činnosti: 

- hra na hudební nástroj (Orffovy  

  nástroje, zobcová flétna) 

- rytmizace, melodizace a stylizace,   

  improvizace 

 

Hudebně pohybové činnosti: 

- taktování, pohybový doprovod  

  hudby (valčík, 3/4 a 4/4 takt) 

- pohybové vyjádření hudby  

  (improvizace, pantomima) 

- orientace v prostoru-taneční pohyby 

Poslechové činnosti: 

- kvalita tónů, vztahy mezi tóny  

  (akord) 

- hudba vokální, instrumentální apod. 

- hudební žánry (hudba pochodová,  

  taneční, ukolébavka…) 

- hudební výrazové prostředky,  

  hudební prvky (pohyb melodie,  

  rytmus) 

- hudební formy (malá a velká   

  písňová forma, rondo, variace) 

Tv – pochod, 

taneční krok 

 

Vv – ilustrace, 

Vánoce 

Čj – říkadla, 

vypravování 

 

Prv – lidové zvyky 

a tradice 

 

Koncert vánoční 

hudby 

 

MKV – lidské 

vztahy – etnický 

původ 

 

EGS – Evropa a 

svět nás zajímají 

 

Nabídka poslechových skladeb: B.Smetana: Má vlast (Vltava, Vyšehrad), Proč bychom se netěšili 

     W.A.Mozart: Menuet, Don Giovanni (ukázka) 
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     A.Dvořák – Slovanské tance, Symfonie Z nového světa 

     L.Janáček – Lašské tance 

     J.J.Ryba – Česká mše vánoční (koncert) 

Nabídka pro nácvik písní: Beskyde, Beskyde/ Ten chlumecký zámek/ Tráva neroste/ 

     Čtyři koně/ Cestu znám jen já/ Ukolébavka pro dcerku/ 

     Vánoční koledy – Tichá noc/ Chtíc, aby spal aj. 

     Písně Uhlíře a Šípa, trampské písně 
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5.1.9. Výtvarná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

  Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5. ročníku 

Vzdělávání  ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova 

směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění 

vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově 

seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik 

učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace 

učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání 

 

Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty  všech vzdělávacích oblastí. Ve 

vyučovacím předmětu se realizují tato průřezová témata: VDO, EGS,EV, MDV 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Žáci jsou vedení ke samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů 

učitel vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření 

žáci využívají poznatky  v dalších výtvarných činnostech 

žáci zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření 

 

Kompetence k řešení problémů 

       -     učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů 

žáci samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření 

žáci přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímají k nim svůj postoj 

žáci využívají získaná poznání  při vlastní tvorbě 

 

Kompetence komunikativní   

žáci se zapojují do diskuse 

respektují názory jiných 

žáci pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, umí ocenit vizuálně obrazná vyjádření 

učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti  

 

Kompetence sociální a personální 

žáci umí tvořivě pracovat ve skupině 

učitel vede žáky  ke kolegiální pomoci 

žáci respektují možnost alternativního přístupu  

 

Kompetence pracovní 

žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky 

žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla 

učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi 
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Kompetence občanské 

       -     žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí 

       -     učitel pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům 

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník: 1. - 3. 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy 
Pozn. 

zvládne techniku malby vodovými 

barvami,  temperami, suchým pastelem, 

voskovkami 

umí míchat barvy 

dovede používat různé druhy štětců  dle 

potřeby,  

zvládne prostorovou techniku a 

rozfoukávání barev 

rozliší teplé a studené barvy 

uplatňuje při práci představivost a fantazii 

 

zvládne kresbu měkkým materiálem, 

dřívkem (špejlí), perem, měkkou tužkou, 

rudkou, uhlem 

 

 

 

modeluje z plastelíny, moduritu a 

keramické hlíny 

tvaruje papír 

 

 

zvládne koláž, frotáž 

umí výtvarně zpracovat přírodní materiál 

- nalepování, dotváření, tisk, otisk apod. 

 

pozná známé ilustrace, např. J. Lady,         

O. Sekory, H. Zmatlíkové apod.  

 

děti zvládnou použití výtvarných technik  

na základě  vlastní životní zkušenosti - 

citového prožitku, vnímání okolního světa 

pomocí sluchových vjemů, 

hmatových,zrakových vjemů, které jsou 

prvotním krokem k vyjádření a realizaci 

jejich výtvarných představ , komunikuje 

na základě vlastní zkušenosti a do 

malba - rozvíjení smyslové 

citlivosti, teorie barvy - barvy 

základní a doplňkové, teplé a 

studené barvy a jejich výrazové 

vlastnosti, kombinace barev,           

Goethův kruh 

 

 

 

 

kresba -rozvíjení smyslové 

citlivosti, výrazové vlastnosti 

linie, tvaru, jejich kombinace v 

ploše, uspořádání objektu do 

celků, vnímání velikosti 

 

techniky plastického vyjádření - 

reflexe a vztahy zrakového 

vnímání k vnímání ostatními 

smysly - hmatové, pohybové 

podněty 

 

další výtvarné techniky, motivace 

založené na fantazii a 

smyslového vnímání 

 

ilustrátoři dětské knihy 

 

 

utvářet osobní postoj v 

komunikaci v rámci skupin  

spolužáků, rodinných příslušníků 

apod., vysvětlování výsledků 

tvorby, záměr tvorby 

VDO – Občanská 

společnost a škola-  

výchova 

k samostatnosti a 

sebekritice, 

ohleduplnost 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá -poznávání 

evropských kultur 

EV -  Ekosystémy, 

Vztah člověka 

k prostředí -výchova 

k životnímu prostředí 

MDV –Kritické čtení 

a vnímání mediálních 

sdělení - kritický 

přístup k výtvarnému 

umění a vést 

k všeobecné 

informovanosti a 

orientaci ve 

výtvarném umění 

 

 

 

 

 

 

 

 

Např. – pocit chladu a 

tepla pro teplé a 

studené barvy, 

vyjádření rytmu … 

 

 

 

 

Náročnost 

práce bude 

postupně 

od prvního 

ročníku 

úměrně 

zvyšována 

dle věku 

žáků. 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy 
Pozn. 

komunikace zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně 

vytvořil  

 

 

Čj - čtení 

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník: 4. - 5. 

Výstup Učivo Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy,  

Pozn. 

prohloubí si a zdokonalí techniky malby   

z 1. období 

zvládne malbu stěrkou, rozlévání barev a 

kombinaci různých technik 

umí barevně vyjádřit své pocity a nálady 

pojmenovává a porovnává světlostní 

poměry, barevné kontrasty a proporční 

vztahy 

komunikuje o obsahu svých děl 

 

prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1. 

období 

dokáže kresbou vystihnout tvar, strukturu 

materiálu 

zvládne obtížnější práce s linií 

užívá a kombinuje prvky obrazného 

vyjádření v plošném vyjádření linie, v 

prostorovém vyjádření a uspořádání prvků 

zaměřuje se vědomě na projevení vlastních 

životních zkušeností v návaznosti na 

komunikaci 

 

rozeznává grafické techniky, zobrazuje svoji 

fantazii a životní zkušenosti 

hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá  

vyjádření na základě smyslového 

vnímání,které uplatňuje pro vyjádření 

nových prožitků  

 

prohloubí si znalosti z 1. období, získává cit 

pro prostorové ztvárnění zkušeností získané 

pohybem a hmatem 

umí výtvarně zpracovat přírodní materiály - 

nalepování, dotváření apod. 

 

 

Malba – hra s barvou, emocionální 

malba, míchání barev, Goethův 

barevný kruh. 

 

Ověřování komunikačních účinků  

- osobní postoj v komunikaci 

- proměny komunikačního obsahu - 

záměry tvorby  a proměny obsahu 

vlastních děl 

 

Kresba – výrazové vlastnosti 

linie,kompozice v ploše, kresba 

různým materiálem – pero a tuš, 

dřívko a tuš, rudka, uhel, např.  

kresba dle skutečnosti, kresba 

v plenéru. 

 

 

 

 

 

 

Grafické techniky – tisk z koláže, ze 

šablon, otisk, vosková technika 

 

 

 

 

 

Techniky plastického vyjadřování – 

modelování z papíru, hlíny, sádry, 

drátů 

 

Další techniky – koláž, frotáž, 

základy ikebany 

EV-ekosystémy 

-základní podmínky 

života 

-lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

-vztah člověka 

k prostředí 

(prolíná výukou Vv 

během celého 

období) 

 

MKV- kulturní 

diference 

-lidské vztahy 

(empatie) 

-etnický původ 

 

MDV-stavba 

mediálních sdělení 

 

Náročnost 

práce bude 

postupně 

od 

čtvrtého 

ročníku 

zvyšována 

dle věku 

žáků. 
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pozná ilustrace známých českých ilustrátorů 

- např. J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové, J. 

Trnky, J. Čapka, Z. Müllera, A. Borna, R. 

Pilaře a další 

žák si vytvoří škálu obrazně vizuálních 

elementů k vyjádření osobitého přístupu k 

realitě 

porovnává různé interpretace a přistupuje    

k nim jako ke zdroji inspirace 

 

 

Ilustrátoři dětské knihy       
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5.1.10. Tělesná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 

- je realizována v 1. - 5. ročníku 

- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně 

 

Vzdělávací  obsah  - důraz je kladen na všestranné pohybové činnosti a dovednosti dětí. Pohybové 

vzdělávání postupuje od spontánních pohybových činností k činnostem řízeným a výběrovým, kdy je 

hlavním úkolem, aby si žáci sami pohybovou aktivitu začlenili do svého režimu. Rovněž by si měli 

vybudovat kladný vztah ke svému tělu a pochopit hodnoty zdraví a smysl prevence zdraví. Důležité je 

rovněž odhalit zdravotní oslabování žáků a rozvíjení dovedností u dětí pohybově nadaných. 

Součástí výuky jsou rovněž tematické okruhy Výchovy ke zdraví: Zdravý způsob života a péče o zdraví, 

Hodnota a podpora zdraví, Osobnostní a sociální rozvoj. 

 

Organizace - žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně,na hřišti,na stadionu, ve volné 

přírodě,  

v plaveckém bazénu nebo na lyžařském svahu. Lyžařský výcvikový kurz je určen pro žáky 3. – 5.ročníku a 

je dobrovolný.  

 

Průřezová témata – v tomto předmětu jsou realizována témata: 

OSV – Osobnostní rozvoj (rozvoj tělesných dovedností, pozornost, soustředění, sebekontrola a sebeovládání, 

tělesná a duševní hygiena, rozvoj kreativity) 

Sociální rozvoj – mezilidské vztahy, poznávání ve skupině, spolupráce a komunikace, řešení konfliktů 

Morální rozvoj – řešení problémů a schopnost rozhodnout se, hodnoty a postoje (spravedlivost, odpovědnost) 

VDO – Občanská společnost a škola – dodržování pravidel, hra „fair play“ 

EGS a MKV – Objevujeme Evropu a svět, lidské vztahy, principy sociálního smíru a solidarity, společenský 

význam sportu (soutěže – cesta vzájemného porozumění, přátelství lidí různých národů a národností, 

specifické rysy jednotlivých národností, idea Olympijských her) 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ 

 

Kompetence k učení - žáci jsou vedeni ke stálému zdokonalování pohybových dovedností, k rozvoji 

sebekontroly a sebehodnocení, k realizaci vlastních nápadů a námětů, k pozorování a porovnávání výsledků 

a vyvozování závěrů. Učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok 

 

Kompetence k řešení problémů – učitel vede žáky k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, 

řešením a závěrům sami žáci, ke vzájemné spolupráci a kritickému myšlení 

 

Kompetence komunikativní - žáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových 

činnostech a soutěžích, učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají, zorganizují 

jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty. 

Učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, vytváří příležitosti pro relevantní 

komunikaci. 

 

Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni k jednání v duchu fair - play - dodržují pravidla, 

označí přestupky, respektují opačné pohlaví, zvládají pohybové činnosti ve skupině, respektují druhé. 

Učitel zadává úkoly při kterých žáci mohou spolupracovat, umožňuje každému žákovi zažít úspěch. 
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Kompetence občanská - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují přiměřenou 

samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti, spojují svou pohybovou činnost se zdravím, zařazují si do 

vlastního pohybového režimu korektivní cvičení, jsou vedeni ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení, učí se 

být ohleduplní a taktní. 

Učitel žákům umožňuje, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků. 

 

Kompetence pracovní - žáci jsou vedeni učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech v běžném životě, učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní. 

 
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět : Tělesná výchova 

Ročník: 1. – 3. 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy 
Pozn. 

- žák zvládá podle svých předpokladů   

  základní    

  techniky rychlého a vytrvalostního běhu. 

- zvládá střídání běžeckého tempa 

- zvládá spojení startu na signál a běhu(2.-3.r.) 

- zvládá podle svých předpokladů techniku   

  odrazu z odrazové nohy. Skok do dálky  

  z krátkého rozběhu (2.-3.r.) 

- zvládá podle svých předpokladů techniku  

  hodu míčkem z místa a chůze 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládá dle svých individuálních předpokladů    

  základy pohyb. dovedností (rychlost,  

  vytrvalost, obratnost, síla) orientaci a  

  spolupráci v pohybových hrách 

- předvede základní míčové dovednosti  

  v míčových hrách 

- aktivně se účastní jednoduchých úpolových  

  her 

 

 

 

- žák zvládá podle svých individuálních  

  předpokladů základní gymnastické prvky na  

Pohybové hry pro rozvoj běžecké 

rychlosti, startovní reakce, 

koordinace a obratnost 

1.roč. rychlý běh (30m) 

2.-3.roč. rychlý běh do 50m 

Výběh na signál z různých poloh 

1.roč. polovysoký start 

2.-3.roč. nízký start s oporou 

Motivovaný běh v terénu 

(prokládaný chůzí) 

 

1.roč. skok do dálky z místa a 

chůze 

2.-3.roč. odrazová cvičení, skok 

do dálky z rozběhu, odraz 

z pásma 50 cm 

 

1.-2.roč. hod míčkem z místa 

3.roč. hod míčkem z chůze 

 

Pohybové hry s různým 

zaměřením 

a) hry pro rozvoj rychlosti, 

vytrvalosti,    

    obratnosti 

b) hry silového charakteru, 

úpolové hry 

    (přetahování a přetlačování 

lanem) 

c) míčové hry – technika házení a  

    chytání míče (vybíjená, 

přehazovaná 

VDO –Občanská 

společnost a škola- 

rozvíjíme smysl pro 

spravedlnost a 

odpovědnost 

 

EV- Vztah člověka 

k prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – Občanská 

společnost a škola 

(dodržování 

pravidel, smysl pro 

čistou a 

bezkonfliktní hru) 

MKV – Lidské 

vztahy 

(ohleduplnost, 

spolupráce) 

 

 

 

 

 

Atletika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybov

é a 

sportovní 

hry, 

úpoly 

 

 

Doplněk: 

Fotbal, 

ringo, 

freesbe 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy 
Pozn. 

  prostných (chůze, přímé skoky, obraty a  

  kotouly) 

- předvede přeskok přes kozu 

- předvede jednoduchá cvičení s vybraným   

  nářadím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- žák předvede základní pohybové činnosti  

  spojené s hudbou 

DÍVKY – větší důraz na cvičení spojených 

s hudbou 

CHLAPCI – zaměření zejména na kondiční 

formy cvičení 

    a jejich obměny) 

d) hry zaměřené na prostorovou  

    orientaci, pozornost a 

spolupráci 

e) hry s využitím netradičních 

pomůcek 

f) štafetové hry 

 

pohybové hry na rozvoj síly a 

koordinace 

šplh na tyči (polohy nohou a 

rukou) 

průpravná cvičení (zpevňování 

celého těla, rovnováha, 

pohyblivost kloubů) 

 

PROSTNÁ – krok poskočný, 

přísunný, polkový 

2.-3.roč. kotoul vpřed, vzad 

s pomocí můstku, kotouly na 

vyvýšené ploše (švédská bedna a 

lavička) 

 

odrazová cvičení – můstek, 

trampolína 

nácvik náskoku na nářadí 

(lavička, švédská bedna) 

přeskok přes kozu (roznožka) 

 

cvičení se švihadlem 

 

 

 

 

 

RYTMIKA – základní poskoky 

spojené s hudbou, reakce na 

změny rytmu, rozcvičení při 

hudbě 

 

AEROBIK – jednoduché kroky 

z aerobiku na dětské písničky 

 

PROSTNÁ – základní 

manipulace s náčiním (švihadla, 

míče, stuhy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnast

ika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estetické 

a 

kondiční 

formy 

cvičení, 

rytmická 

gymnasti

ka, 

cvičení  

s hudbou 

(IV. a 

v průběh

u celého 

roku) 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy 
Pozn. 

 

KONDIČNÍ CVIČENÍ – 

soutěživé hry, překážkové dráhy, 

využití nářadí (lavičky, žebřiny, 

švédské bedny) 

 

ZDRAVOTNÍ TV – relaxační a 

protahovací cvičení, zvyšování 

kloubní pohyblivosti,  

Základy správné životosprávy, 

správné dýchání 

Výchova ke zdraví: 

Zdravý způsob života a péče o 

zdraví 

Hodnota a podpora zdraví 

 

Mimo hodiny TV – správné 

držení těla při čtení a psaní, 

uvolňovací cviky 

Plavání, lyžování, turistika a pobyt v přírodě: 

Plavecký výcvik – každé dva roky pro žáky nižšího stupně s předností od nejnižších ročníků. 

Lyžařský výcvik – žáci od 3.ročníku výše (dle sněhových podmínek hry a stavby na sněhu   

                                   v blízkosti školy) 

Adaptační pobyt v přírodě – dle možností školy a rodičů 

 

Poznámky, přesahy: 

Veškeré pohybové činnosti v tělocvičně, na hřišti i v terénu spojovat s bezpečností v konkrétních 

podmínkách. 

Činnosti v terénu propojovat s enviromentální výchovou (ochrana přírody), případně dopravní výchovou. 

Při soutěžích (přípravě a vyhodnocování výsledků) používat výpočetní techniku, využívat prvky mediální 

výchovy – směřující k dovednostem prezentovat informace ze soutěží. 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět : Tělesná výchova 

Ročník: 4. – 5. 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy,  
Pozn. 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy,  
Pozn. 

- žák zlepšuje úroveň výkonů v běžecké  

  rychlosti a vytrvalosti 

- samostatně uplatňuje vhodné rozvojové  

  činnosti 

- zvládá techniku rychlého a vytrvalostního  

  běhu v terénu i na dráze 

- předvede techniku skoku do dálky a 

výšky 

  z krátkého rozběhu 

- předvede techniku hodu míčkem z 

rozběhu 

 

 

 

 

- zlepšuje úroveň výkonů a techniku  

  provedení pohybových dovedností, herní  

  činnosti jednotlivce a týmovou spolupráci 

při  

  hře 

- míčové dovednosti rozvíjí v průpravných  

  míčových hrách 

- přiměřeně rozvíjí taktické myšlení ve hře 

- zvládá herní činnosti jednotlivce a   

  zjednodušenou hru v basketbale 

- zvládá dle svých předpokladů taktické  

  úpolové hry a základy sebeobrany 

 

 

- zlepšuje úroveň provedení 

gymnastických   

  prvků na prostných 

- zlepšuje úroveň provedení přeskoku přes   

  kozu 

- zlepšuje úroveň cvičení s vybraným 

náčiním 

 

 

 

 

 

 

 

pohybové hry, průpravná běžecká 

cvičení, běžecká abeceda 

běh na 60 m 

startovní povely 

nízký start z bloků 

souvislý běh v terénu do 15 minut, 

běh na dráze do 800 m 

 

odrazová cvičení, skok do dálky 

z individuálního rozběhu 

skok vysoký – průprava, skoky 

(nůžky) z krátkého rozběhu 

hod míčkem z rozběhu 

 

Pohybové hry s různým zaměřením 

(viz 1.-3.ročník) 

 

průpravné hry pro míčové sporty 

(zlepšování techniky házení a 

chytání míče, hod na cíl) 

Basketbal: 

Herní činnosti jednotlivce (driblink, 

střelba na koš, přihrávky) a 

zjednodušená hra v basketbale (2/2, 

3/3, úprava pravidel) 

Úpolové hry, základy sebeobrany 

(přetlaky, přetahy) 

 

 

pohybové hry na rozvoj síly a 

koordinace 

šplh na tyči  

průpravná cvičení (zpevňování 

celého těla, rovnováha, pohyblivost 

kloubů) 

 

PROSTNÁ – krok poskočný, 

přísunný, polkový 

kotoul vpřed, vzad s pomocí můstku, 

kotouly na vyvýšené ploše (švédská 

bedna a lavička) 

 

HRAZDA – ručkování, komíhání, 

závěs v podkolení, vis vznesmo a 

střemhlav, sešin 

 

MKV - lidské 

vztahy 

 

 

 

EV - vztah člověka 

k prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDV - fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 

Atletika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybové a 

sportovní 

hry, úpoly 

 

 

Doplněk: 

Fotbal, 

ringo, 

freesbe, 

softbal, 

základy 

házené 

 

 

 

Gymnastika 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy,  
Pozn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- žák zlepšuje svoje pohybové činnosti  

  spojené s hudbou a tvořivě je aplikuje 

DÍVKY – větší důraz na cvičení spojených 

s hudbou 

CHLAPCI – zaměření zejména na 

kondiční formy cvičení 

náskok na nářadí 

přeskok přes kozu (roznožka, 

skrčka) 

 

cvičení se švihadlem 

 

 

 

 

RYTMIKA - jednoduché rytmické 

prvky spojené s hudbou, rozcvičení 

při hudbě, jednoduché taneční kroky 

 

AEROBIK - základní prvky 

z aerobiku, sladění  s hudbou 

 

PROSTNÁ - jednoduchá cvičení  

s náčiním 

 

KONDIČNÍ CVIČENÍ – soutěživé 

hry, překážkové dráhy, využití 

nářadí (lavičky, žebřiny, švédské 

bedny) 

 

ZDRAVOTNÍ TV – relaxační a 

protahovací cvičení, zvyšování 

kloubní pohyblivosti,  

Základy správné životosprávy, 

správné dýchání 

Výchova ke zdraví: 

Zdravý způsob života a péče o 

zdraví 

Osobnostní a sociální rozvoj 

 

Mimo hodiny TV – správné držení 

těla při čtení a psaní, uvolňovací 

cviky 

 

 

 

 

 

 

 

Estetické a 

kondiční 

formy 

cvičení, 

rytmická 

gymnastika, 

cvičení  

s hudbou 

 

 

Plavání, lyžování, turistika a pobyt v přírodě: 

1) Plavecký výcvik – každé dva roky pro žáky nižšího stupně s předností od nejnižších ročníků. 

2) Lyžařský výcvik – žáci od 3.ročníku výše (dle sněhových podmínek hry a stavby na sněhu   

                                   v blízkosti školy) 

3)  Adaptační pobyt v přírodě – dle možností školy a rodičů 

 

 

Poznámky, přesahy: 
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Veškeré pohybové činnosti v tělocvičně, na hřišti i v terénu spojovat s bezpečností v konkrétních 

podmínkách. 

Činnosti v terénu propojovat s enviromentální výchovou (ochrana přírody), případně dopravní výchovou. 

Při soutěžích (přípravě a vyhodnocování výsledků) používat výpočetní techniku, využívat prvky mediální 

výchovy – směřující k dovednostem prezentovat informace ze soutěží. 
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5.1.11. Pracovní činnosti 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1.stupeň  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci se v něm učí pracovat s 

různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a 

hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu.  

Pracovní činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni rozdělen do čtyř 

tematických okruhů: 

Práce s drobným materiálem 

- vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů 

- funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů 

- jednoduché pracovní postupy a organizace práce 

- lidové zvyky, tradice a řemesla 

Konstrukční činnosti 

- práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční) 

- sestavování modelů 

- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

Pěstitelské práce 

- základní podmínky pro pěstování rostlin 

- péče o nenáročné rostliny 

- pěstování rostlin ze semen  

- pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování 

Příprava pokrmů 

- pravidla správného stolování 

- příprava tabule pro jednoduché stolování 

 

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně 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). 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učí se používat vhodné 

nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě 

učitel umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí 

učitel pozoruje pokrok u všech žáků 

Kompetence k řešení problémů 

učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

žáci promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů  

učitel se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů 

Kompetence komunikativní 

žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat postup práce 
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učitel vede žáky k užívání správné terminologie 

Kompetence sociální a personální 

učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 

žáci pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady 

druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku 

 

Kompetence občanské 

učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků 

práce 

učitel umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 

učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence pracovní 

učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných 

pracovních prostředků 

učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů 

učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

žáci správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět : Pracovní činnosti 

Ročník: 1.  

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy 

 

Pozn. 

 

Umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, 

překládat a skládat papír, 

vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru 

 

dovede navlékat, aranžovat, třídit při sběru 

přírodní materiál 

pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 

 

umí stříhat textil a nalepit textilii 

 

dovede sestavovat stavebnicové prvky 

umí montovat a demontovat stavebnici 

 

zná základy péče o pokojové květiny (otírání 

listů, zalévání) 

 

zná základy správného stolování a společenského 

chování 

práce s  drobným materiálem - papír 

 

 

 

práce s  drobným materiálem - 

přírodniny 

 

 

práce s drobným materiálem - textil 

 

konstrukční činnosti 

 

pěstitelské činnosti 

 

 

 

příprava pokrmů 

 

Dodržuje zásady 

hygieny a 

bezpečnosti práce, 

poskytne nebo 

zajistí první pomoc 

při úrazu (dle svých 

schopností a 

možností) 

VDO, EV 

 

Prv 

 

 

kolektivní práce 

 

 

práce ve skupinách 

 

 

 

 

 

 

 

 

koláž 
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce                                                                                                                       

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti                                                                                                                            

Ročník: 2. 

Výstup Učivo 

Průřezová 

témata, mezipřed. 

vztahy 

 

Pozn. 

 

umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, 

překládat a skládat papír 

umí vytvářet jednoduché prostorové tvary 

z papíru 

 

dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, 

opracovávat a třídit při sběru přírodní materiál 

pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 

 

umí navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil 

naučí se zadní steh 

umí přišít knoflíky 

umí slepit textilii, vyrobí jednoduchý textilní 

výrobek 

 

dovede sestavovat stavebnicové prvky 

umí montovat a demontovat stavebnici 

 

zná základy péče o pokojové květiny - otírání 

listů, zalévání, kypření, 

umí zasít semena 

provádí pozorování a zhodnotí výsledky 

pozorování 

chová se vhodně při stolování 

připraví tabuli pro jednoduché stolování 

připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně) 

 

práce s drobným materiálem - 

papír, karton 

 

 

 

práce s drobným materiálem - 

přírodniny 

 

 

práce s drobným materiálem - 

textil 

 

 

 

 

 

konstrukční činnosti 

 

 

pěstitelské práce 

 

 

 

 

příprava pokrmů 

 

 

 

VDO - Občanská 

společnost a 

škola -dodržuje 

zásady hygieny a 

bezpečnosti 

práce,poskytne 

nebo zajistí první 

pomoc při úrazu 

(dle svých 

schopností a 

možností) 

 

 

 

 

 

EV - Základní 

podmínky života 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nácvik 

zadního 

stehu na 

čtvrtce 

- textilní 

koláž 

kolektivní 

práce 

 

zasetí 

velikonoční

ho osení 

 

 

vánoční 

posezení 

práce ve 

skupinách 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 

Ročník: 3. 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy 

 

Pozn. 

umí mačkat, trhat, lepit,polepovat, stříhat, 

vystřihovat, překládat a skládat papír 

umí vytvářet jednoduché prostorové tvary 

z papíru 

Práce s drobným materiálem - 

vlastnosti materiálů, funkce a 

využití pracovních pomůcek a 

nástrojů, jednoduché pracovní 

postupy, využití tradic a 

MKV  

 - lidské vztahy 

 - etnický původ 

 

Pořádek na 

prac.místě, 

Zásady 

hygieny a 

bezpečnosti 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy 

 

Pozn. 

 

dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, 

opracovávat a třídit při sběru přírodní materiál 

pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 

 

umí navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil 

naučí se zadní steh 

umí přišít knoflíky 

umí slepit textilii, vyrobí jednoduchý textilní 

výrobek 

 

dovede sestavovat stavebnicové prvky 

umí montovat a demontovat stavebnici 

 

zná základy péče o pokojové květiny - otírání 

listů, zalévání, kypření, 

umí zasít semena 

provádí pozorování a zhodnotí výsledky 

pozorování 

 

orientuje se v základním vybavení kuchyně 

chová se vhodně při stolování 

připraví tabuli pro jednoduché stolování 

připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně) 

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch 

 

lidových zvyků. 

 

- papír a karton 

 

- přírodniny 

 

 

- textil   

 

 

 

Konstrukční činnosti - práce 

se stavebnicemi. 

 

Pěstitelské práce - základní 

podmínky pro pěstování 

rostlin ( i pokojových), 

pěstování ze semen v 

místnosti. 

  

 

Příprava pokrmů - základní 

vybavení kuchyně, výběr a 

nákup potravin, jednoduchá 

úprava stolu, pravidla 

správného stolování. 

Vv , prvouka   

 

 

 

EV - vztah člověka 

k ŽP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS - Evropa a svět 

nás zajímá 

práce. 

. 

 

 

 

- nácvik 

zadního stehu 

na čtvrtce 

- textilní 

koláž 

 

kolektivní 

práce 

 

zasetí 

velikonoční-

ho osení 

 

 

 

vánoční 

besídka, 

práce ve 

skupinách 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce                                                                                                                    

Vyučovací předmět : Pracovní činnosti                                                                                                                          

Ročník: 4.  

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy 
Pozn. 

dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat 

vytváří prostorové konstrukce 

 

seznámí se se základy aranžování a využití 

samorostů 

seznámí se při činnosti s různým materiálem 

s prvky lidových tradic 

udržuje pořádek na pracovním místě 

 

zvládne různé druhy stehu - přední, zadní, 

ozdobný 

 

Práce s drobným materiálem-

vlastnosti materiálu,funkce a využití 

pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní postupy,využití 

tradic a lidových zvyků 

 

               -papír a karton 

               -přírodniny 

               -textil 

 

 

 

kolektivní práce 

 

 

MKV 

 -lidské vztahy 

 -etnický původ 

 

 

 

Vv, přírodověda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy 
Pozn. 

udržuje pořádek na svém pracovním místě,zásady 

hygieny a bezpečnosti práce,poskytne první 

pomoc při úraze 

 

montuje a demontuje stavebnici 

dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky-

pracuje podle slovního návodu,předlohy 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce,poskytne první pomoc při úraze 

 

zná základy péče o pokojové květiny 

zná rozdíl mezi setím a sázením 

zná množení rostlin odnožemi a  řízkováním 

umí zvolit podle druhu pěstitelských činností 

správné pomůcky,nástroje a nářadí 

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a 

jiné rostliny                                                                 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce,poskytne první pomoc při úraze 

 

orientuje se v základním vybavení kuchyně 

seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů 

studené kuchyně 

zná pravidla správného stolování a společenského 

chování 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce,poskytne první pomoc při úraze 

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch 

 

 

 

 

 

Konstrukční činnosti 

-práce se stavebnicemi-                                          

 plošnými, konstrukčními,   

 prostorovými 

-práce s návodem 

 

Pěstitelské činnosti-základní 

podmínky pro pěstování 

rostlin,pěstování pokojových 

rostlin,pěstování rostlin ze semen v 

místnosti 

 

 

 

 

 

Příprava pokrmů –základní vybavení 

kuchyně, výběr a nákup potravin, 

jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování  

 

 

 

EV-vztah člověka k 

prostředí 

 

dodržuje zásady 

hygieny a 

bezpečnosti 

práce,poskytne první 

pomoc při úrazu (dle 

svých schopností a 

možností) 

Vv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS-Evropa a svět 

nás zajímá 

 

Nabídka pro další činnosti: práce se dřevem - vypalování do dřeva, konstrukce ze špejlí 

    práce s kovem - tvarování kovových fólií a drátů, rytí, vyhlazování 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce                                                                                                                      

Vyučovací předmět : Pracovní činnosti                                                                                                                      

Ročník: 5. 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy 
Pozn. 

dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat 

vytváří prostorové konstrukce 

 

seznámí se se základy aranžování a využití 

samorostů 

seznámí se při činnosti s různým materiálem 

s prvky lidových tradic 

Práce s drobným materiálem-

vlastnosti materiálu, funkce a využití 

pracovních pomůcek a nástrojů, 

jednoduché pracovní postupy,využití 

tradic a lidových zvyků 

 

  -práce s papírem a kartonem 

 

 

 

 

 

kolektivní práce 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy 
Pozn. 

 

zvládne různé druhy stehu - přední, zadní, 

ozdobný 

seznámí se s látáním a tkaním 

zná rozdíl mezi osnovou a útkem 

umí háčkovat  

udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti práce,poskytne 

první pomoc při úraze 

 

montuje a demontuje stavebnici 

dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky 

umí pracovat podle slovního návodu,předlohy 

nebo jednoduchého schématu 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce,poskytne první pomoc při úraze 

 

zná základy péče o pokojové květiny 

zná rozdíl mezi setím a sázením 

zná množení rostlin odnožemi a  řízkováním 

seznámí se s rostlinami jedovatými, rostlinami 

jako drogy, alergiemi 

vede pěstitelské pokusy a pozorování 

umí zvolit podle druhu pěstitelských činností 

správné pomůcky,nástroje a nářadí 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce,poskytne první pomoc při úraze 

 

orientuje se v základním vybavení kuchyně 

seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů 

studené i teplé kuchyně 

zná pravidla správného stolování a společenského 

chování 

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce,poskytne první pomoc při úraze 

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch 

  -práce s přírodninami 

  -práce s textilem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukční činnosti 

  -práce se stavebnicí 

(plošnými, konstrukčními, 

prostorovými) 

  -práce s návodem 

  -práce s předlohou a   

  s jednoduchým náčrtem 

 

 Pěstitelské činnosti 

-základní podmínky pro pěstování 

rostlin, pěstování pokojových 

rostlin, pěstování rostlin ze semen   

v místnosti 

 

 

 

 

 

 Příprava pokrmů 

- základní vybavení kuchyně, výběr   

  a nákup potravin, jednoduchá   

  úprava stolu, pravidla správného   

  stolování 

 

 

MKV 

 -lidské vztahy 

 -etnický původ 

 

 

 

 

 

 

EV-vztah člověka k 

prostředí 

 -dodržuje zásady 

hygieny a 

bezpečnosti 

práce,poskytne první 

pomoc při úrazu (dle 

svých schopností a 

možností) 

Vv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS-Evropa a svět 

nás zajímá 

 

 

 

 

 

Nabídka pro další činnosti: práce se dřevem - vypalování do dřeva, konstrukce ze špejlí 

    práce s kovem - tvarování kovových fólií a drátů, rytí, vyhlazování 
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5.2. Učební osnovy 2.stupně 

 

5.2.1. Český jazyk   

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět 

  v 7. a 9. ročníku  -  4 hodiny týdně 

  v 6. a 8. ročníku  -  5 hodin týdně. 

 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk  je zaměřeno na: 

- rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu 

- vyjádření reakcí a pocitů žáků 

- pochopení role v různých komunikačních situacích 

- orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama. 

- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, 

poznání záměru autora, hlavní myšlenky 

- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků 

- využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet) pro 

rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání 

 

Vyučovací předmět český jazyk je úzce spjat s dramatickou výchovou (literatura, sloh), dějepisem (např. 

období Velké Moravy – misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské období, období 

národního obrození), informačními a komunikačními technologiemi (komunikace prostřednictvím 

elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí a pravidel – forma vhodná pro danou technologii, 

náležitosti apod.), hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, …). 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

OSV – mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si, 

soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů,… 

VDO – demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových rysů (sebekontrola, 

rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti,…) 

EGS – poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy,…) 

EV – lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství,… 

MDV – výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média v každodenním 

životě, spolupráce se školním časopisem 

MKV – Češi a národní obrození 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Učitel 

vede žáky k vyhledávání a třídění informací 

vede žáky k užívání správné terminologie 

zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 

sleduje při hodině pokrok všech žáků 
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vede žáky k využívání výpočetní techniky 

Žáci  

vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků 

osvojují si základní jazykové a literární pojmy 

kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich 

využívají prostředků výpočetní techniky 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

vede žáky k plánování postupů 

Žáci  

vyhledávají informace vhodné k řešení problému 

využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení 

samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení 

uvážlivě rozhodují  

 

Kompetence komunikativní 

Učitel 

zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

vede žáky k výstižné argumentaci 

Žáci  

formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se vyjadřují ústně i 

písemně 

naslouchají promluvám druhých lidí a vhodné na ně reagují 

účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory 

rozumí různým typům textů a záznamů 

využívají informačních a komunikačních prostředků 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

dodává žákům sebedůvěru 

vede žáky k dodržování pravidel 

Žáci : 

účinně spolupracují ve skupině 

podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

věcně argumentují 

 

Kompetence občanské 

Učitel  

zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní 

motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 

     Kompetence učit se učit 
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motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví 

Žáci  

respektují přesvědčení druhých lidí 

chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví 

aktivně se zapojují do kulturního dění  

mají pozitivní postoj k uměleckým dílům 

 

Kompetence pracovní 

Učitel  

vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví  

učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi 

vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou 

Žáci 

dodržují hygienu práce 

dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou 

využívá svých znalostí v běžné praxi 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk  

 Ročník: 6.  

Výstup Učivo Mezipředm. vztahy, 

průřezová témata 

Pozn. 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

- spisovně vyslovuje česká i běžně užívaná   

  cizí slova 

- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a  

  obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 

- samostatně pracuje s Pravidly českého 

  pravopisu, se Slovníkem spisovné   

  češtiny, dalšími slovníky a příručkami 

 

- rozlišuje a příklady dokládá nejdůležitější 

  způsoby obohacování slovní zásoby 

- popíše stavbu slova 

- rozpoznává přenesená pojmenování 

 

- charakterizuje podnět a přísudek 

- podle svých předpokladů správně skládá 

  slova do vět 

- rozliší větu jednoduchou a souvětí 

- zvládá pravopis ve větě jednoduché a    

  souvětí 

- rozlišuje významové vztahy   

  gramatických jednotek ve větě a souvětí 

- definuje jednotlivé větné členy a   

Český národní jazyk (září) 

Rozvrstvení národního jazyka 

Spisovný jazyk 

Obecná čeština 

Slang, běžný jazyk 

Užívání spisovného jazyka 

 

 

Zvuková stránka jazyka (říjen) 

České hlásky 

Spisovná výslovnost 

Stavba slova 

Slova odvozená 

 

Skladba věty (listopad-prosinec) 

Základní věta, podmět-přísudek 

 

Přísudek slovesně jmenný 

shoda přísudku s podmětem 

 

Rozvíjející větné členy: 

přívlastek, příslovečná určení (místa, 

času, způsobu ) 

MUV - kulturní 

diference 

OSV - osobnostní 

rozvoj 

(sebepoznání ) 

sociální rozvoj 

(komunikace) 

všechny předměty - 

pravidla výslovnosti 

a pravopisu, 

kultivované písemné 

i ústní projevy 

 

HV 

 

ČJ – skladba věty 

 

 

 

 

 

 

 

Písemn

á práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravopi

sná 

cvičení 

 

 

 

 

 

 



98 

 

  rozpozná je ve větách 

 

 

 

- třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary   

  slov a vědomě je používá ve vhodné    

  komunikační situaci 

- charakterizuje podstatná jména 

- vyjmenuje a popíše mluvnické kategorie 

  podst. jmen, prakticky je určuje v textu 

- při psaní užívá správné tvary koncovek 

- správně skloňuje místní názvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- charakterizuje přídavná jména 

- vyjmenuje druhy přídavných jmen a určí   

  je v textu 

předmět, 

věta jednoduchá, souvětí 

čárka v souvětí 

 

Tvarosloví (leden – květen) 

Slovní druhy 

(opakování z I. stupně) 

Slovní druhy 

(opakování z I. stupně) 

Podstatná jména: 

pravopis koncovek 

- charakteristika 

- mluvnické kategorie (rod, číslo, 

pád, vzor) 

- druhy podst. jmen (konkrétní, 

abstraktní, pomnožná, hromadná 

- vzory podst. jmen (pravopis 

koncovek) 

- skloňování místních jmen 

- pravopis vlastních jmen 

(několikaslovné názvy) 

 

Přídavná jména: 

- charakteristika 

 

 

 

 

 

OSV - sociální 

rozvoj - komunikace 

Z - tvary 

regionálních názvů 

 

 

 

 

 

Průběž

ná 

práce 

s 

Pravidl

y 

českého 

pravopi

su 

- samostatně určuje další mluvnické   

  kategorie přídavných jmen 

- správně skloňuje přídavná jména 

 

 

- charakterizuje zájmena 

- vyjmenuje druhy zájmen a uvede    

  příklady 

- správně skloňuje zájmena 

 

 

- charakterizuje slovesa 

- určuje mluvnické kategorie u sloves 

- rozlišuje slovesné třídy a vzory 

 

 

 

 

 

- mluvnické kategorie (rod, číslo, 

pád, druh, vzor) 

- krátké tvary jmenné 

- stupňování příd.jmen 

 

Zájmena: 

- charakteristika 

- druhy 

- skloňování zájmen bezrodých a 

rodových podle přídavných jmen 

 

Slovesa: - charakteristika 

- mluvnické kateg. (osoba, číslo, 

způsob, čas, rod, vid) 

- kmen minulý a přítomný 

- slovesné třídy a vzory 

- nepravidelná slovesa 

 

Závěrečné opakování (červen) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písem. 

práce 

 

 

 

 

Pravopi

sná 
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- vyjmenuje, rozlišuje a určuje v textu    

  větné členy 

 

 

- definuje, rozlišuje a určuje v textu   

  jednotlivé slovní druhy 

- podle svých předpokladů se vyjadřuje 

  pravopisně správně, spisovně a výstižně 

 

KOMUNIKAČNÍ A  SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

- rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení    

  a komunikační záměr partnera v hovoru   

  (základ diskuse) 

- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 

  jazykovými prostředky vhodnými pro   

  danou komunikační situaci 

- v mluveném projevu vhodně užívá   

  verbální, neverbální prostředky řeči 

- podle svých předpokladů se zapojuje do 

  diskuse, řídí ji a využívá zásad   

  komunikace a pravidel dialogu 

 

 

 

- vyjadřuje se spisovně 

- uvede základní pravidla pro popis 

- vypracuje pracovní popis vybrané    

  činnosti 

- popíše vybranou osobu 

Jazykové rozbory: 

- základní a rozvíjející větné členy 

- určování jednotlivě či ve skupinách 

Průběžné opakování (I.-VI.) 

Procvičování a opakování: 

- upevňování dovedností tvarosloví 

a skladby vět 

- práce ve skupinách 

 

 

Vypravování (září – říjen) 

Opakování informací z I.stupně 

Dějová a heslovitá osnova 

Přímá řeč 

Slovesné tvary a přirovnávání 

 

 

 

 

Stylistická a stylizační cvičení 

(logické 

formulace vět a souvětí) 

Nácvik dialogu 

 

Popis (listopad – leden) 

Opakování z I. st. 

znaky 

Stylistická cvičení a srovnávání 

Popis pracovního postupu (přesnost, 

termíny) 

Popis osoby: spolužáka, kamaráda, 

využití přídav. jmen 

 

OSV - sociální 

rozvoj - kooperace 

a kompetice 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - sociální 

rozvoj - komunikace 

 

Ov -diskuze, 

Komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - sociální 

rozvoj - poznávání 

lidí 

cvičení, 

doplňo

vání 

textů 

 

 

 

 

 

 

 

Slohov

á práce 

 

 

- vypracuje charakteristiku vybrané   

  literární postavy 

- uvede základní rozdíl mezi přímou a 

  nepřímou charakteristikou 

- podle svých předpokladů se v písemném 

  projevu vyjadřuje pravopisně správně, 

  srozumitelně a výstižně 

 

- využívá zásady studijního čtení,   

  vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní   

Charakteristika (únor) 

Charakteristika literární postavy 

 

Přímá a nepřímá charakteristika 

 

 

 

 

Výpisky, výtah (březen) 

Čtení s porozuměním 

Úprava, osnova 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEV 

 

Slohová 

práce 
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  myšlenky textu 

- správně formuluje otázky 

- podle svých možností si vytváří stručné 

  poznámky, výpisky či výtah z textu.. 

- samostatně připraví a s oporou o text 

  přednese referát 

 

- podle svých předpokladů odlišuje v textu 

  důležité informace od méně podstatných 

- ověřuje fakta pomocí otázek nebo 

  porovnáváním s dostupnými informač.   

  zdroji 

- vypracuje jednoduché oznámení k   

  zadanému tématu 

 

- uspořádá informace v textu s ohledem na 

  jeho účel 

- vytvoří souvislý text s dodržováním   

  pravidel mezivětného navazování 

- vypracuje dopis k zadanému tématu 

- podle svých možností tvořivě pracuje 

  s textem 

 

- využívá poznatků o jazyce a stylu ke 

  gramaticky správnému písemnému a   

  ústnímu projevu 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

- definuje pojmy próza, poezie, lyrika,   

  epika… 

- rozpozná z úryvku literární žánr 

 

- charakterizuje poezii 

- rozlišuje rým, verš, sloku 

- uvede základní rysy a představitele   

  epigramů 

- naučí se určenou báseň zpaměti 

- rozlišuje základní básnické prostředky 

Jednoduchý referát 

 

 

 

 

 

Zpráva, oznámení (duben) 

Rozlišování významu informací 

Oživení údajů 

Kultivované vyjadřování 

 

 

 

 

Dopis (květen) 

Osobní a úřední dopis 

Stavba dopisu 

Zavedené formulace 

 

 

 

Závěrečné opakování, 

shrnutí učiva (červen) 

Opakování všech probraných 

slohových útvarů 

 

Základní literární pojmy (září) 

Pojmy: literatura, próza, poezie, 

lyrika, epika, drama 

 

Poezie (říjen) 

Rým, rytmus, verš, sloka 

Nonsens k dosažení komična 

Epigramy (K. Havlíček 

Borovský), 

Aforismy 

Báseň zpaměti 

Básnické prostředky (metafora, 

metonymie, perzonifikace) 

přirovnání, básnické přívlastky 

 

Z, D, Př… 

referáty, 

výpisky z textu 

 

 

 

 

všechny předměty 

- 

vyhledávání 

podstatných 

informací z textu 

 

 

 

 

Cj - dopis do 

zahraničí 

 

 

 

 

 

 

 

Dětské 

časopisy 

- formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

  četby, návštěvy divadelního nebo   

  filmového představení, názory na   

  umělecké dílo (čtenářský deník) 

Diskuze o přečtených knihách 

 

 

Pohádky (listopad) 
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- účelně reprodukuje přečtený text 

- vlastními slovy interpretuje přečtený text 

- porovnává různá ztvárnění téhož námětu 

  v literárním, dramatickém i filmovém 

  zpracování 

- podle svých předpokladů výrazně a   

  souvisle čte texty 

 

 

 

 

 

- reprodukuje a vysvětlí známé české   

  přísloví, pranostiky, pořekadla či rčení 

 

 

- charakterizuje literární útvar bajka 

 

- tvoří vlastní literární text podle svých 

  schopností a na základě osvojených 

  znalostí základů literární teorie 

 

- interpretuje v přiměřeném rozsahu čtený 

  text 

- podle svých možností čte výrazně 

  a souvisle 

 

- naučí se zpaměti úryvek básně 

- vysvětlí původ a význam kramářské    

  písně 

 

 

 

- uceleně reprodukuje text s osnovou 

- provede charakteristiku děje 

- pracuje s osnovou 

- s porozuměním čte přiměřený text 

 

 

 

- interpretuje v přiměřeném rozsahu čtený 

  text 

- vysvětlí a rozlišuje dané pojmy 

Veršované, prozaické, 

dramatické 

Pohádkové postavy a příběhy 

Báchorky a lidové pohádky, 

světové 

Pohádky, filmové pohádky 

Film a drama, rozdíly 

pojmy dramatu: inscenace, 

dějství, 

scénář, dialog, monolog, režisér 

Divadelní profese 

Využití dějové osnovy, 

ilustrace, 

adaptace 

Besedy o pohádkách 

 

Poetický kalendář (prosinec) 

Pranostiky, přísloví, hádanky 

Koledy, pořekadla, rčení, písně 

 

Bajka (leden) 

Význam, alegorie (skrytý 

smysl) 

Erop, Lafontaine, Krylov 

Literární pokus (leden) 

Báseň, bajka, pohádka 

 

Mýty a pověsti (únor) 

A. Jirásek - Staré pověsti české 

E. Petiška - Staré řecké báje a 

pověsti 

 

Balady a romance (únor) 

Lidová tvorba, tradičnost, 

rozdíly 

K. J. Erben – Kytice 

Kramářská píseň (historie, 

význam, 

případná dramatizace) 

 

Próza s dětským hrdinou 

(březen) 

Próza, literární postava, hrdina  

K.Poláček, S.Rudolf 

Dějová osnova 

Výrazné čtení, četba s 

 

Vv - ilustrace 

k pohádkám 

plakát k výstavce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUV - kulturní 

diference 

Hv - koledy 

D - život v 

minulosti 

Vv - vánoční 

dekorace 

 

 

 

 

MUV - kulturní 

diference 

D - mýty 

starověkých 

civilizací 

VMEGS - jsme 

Evropané 

OSV - osobnostní 

rozvoj (paměť, 

kreativita) 

Hv zpěv písně 

 

 

 

 

 

 

 

 

VMEGS - 

výstavka 

knih 

pohádek + 

práce žáků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úryvek 

zpaměti 
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- vyhledává informace v různých typech 

  katalogů v knihovnách i dalších 

  informačních zdrojích 

porozuměním 

Světová literatura (M. Twain) 

 

Umělecko – naučná literatura  

(duben) 

Reprodukce textu, osnova, 

výpisek 

Pojmy: loutka, loutková hra, 

marioneta 

Práce s encyklopediemi, 

cestopis 

Knihovnická lekce 

poznáváme 

Evropu a svět 

Z - cestopis 

 

- rozčlení text podle osnovy 

- čte s porozuměním 

- srovnává obsah textu se známými údaji 

- vybírá si hodnotnou literaturu pro četbu 

 

 

 

 

- uvede příklady významných představitelů 

  české a svět. Literatury 

- rozlišuje probrané literární žánry 

Dobrodružné příběhy (květen) 

Dějová osnova 

Fond literatury pro mládež 

E.Štorch, K.May, J.Verne,  

Motivace k prázdninové četbě 

 

Závěrečné opakování a shrnutí 

(červen) 

Interpretace textu, realismus 

líčení 

 

 

Seřazení a opakování autorů 

VMEGS - 

poznáváme 

Evropu a svět 

D - pravěk, 

historie 

Ameriky 

Z - mapa světa 

 

 

Pomůcky: nástěnné tabule, slovníky, příručky, literární texty,… 

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk 

Ročník: 7.  

Výstup Učivo Mezipředm. 

vztahy, průřezová 

témata,  

Pozn. 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 

- určuje věcný význam slov, pracuje se 

  slovníkem spisovné češtiny a jinými 

  jazykovými příručkami 

- vysvětlí a rozlišuje daná slova ve větách 

 

 

- spisovně vyslovuje česká a běžně   

  užívaná cizí slova 

 

Nauka o významu slov (září) 

Slovo a sousloví 

Definice pojmů: 

rčení, přísloví, pořekadla 

homonyma, antonyma, 

synonyma 

 

Slovní zásoba a její obohacení 

(říjen) 

 

 

OSV - osobnostní 

rozvoj (mluvení 

cvičení) 

 

 

 

 

MUV - 

 

 

Návštěva 

knihovny 
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- rozpoznává přenesená pojmenování v    

  textu 

- uvede příklady obohacování slovní    

  zásoby 

 

- charakterizuje stavbu věty 

- správně skládá slova do vět 

- v textu určuje větné členy 

- vysvětlí vzájemné vztahy gramatických 

  jednotek ve větě a souvětí 

- v textu rozlišuje větu jednoduchou a     

  souvětí 

 

- uvede rozdíly mezi větou úplnou 

  a neúplnou, rozpozná je v textu 

- v textu rozlišuje větu přímou a nepřímou 

- při psaní správně užívá uvozovky u řeči 

  přímé 

- jednotlivé typy vět identifikuje v textu 

  a vzájemně je porovná 

 

 

- charakterizuje slovesa a uvede jejich   

  třídění 

- rozpozná slova v textu 

- vyjmenuje mluvnické kategorie sloves 

  a určuje je v textu 

- užívá spisovné tvary sloves 

- definuje číslovky a rozpoznává je v textu 

- vyjmenuje a správně určuje druhy   

  číslovek 

- správně skloňuje číslovky v textu 

- definuje příslovce 

- rozpozná příslovce v textu, správně je 

  skloňuje 

Možnosti tvoření slov: 

odvozování, skládání, 

zkracování, 

přejímání 

 

 

Větná skladba (listopad) 

Stavba věty 

 

Základní a rozvíjející větné 

členy 

Věta jednoduchá a souvětí 

 

 

 

Věty (prosinec – leden) 

Úplné a neúplné věty 

 

Řeč přímá a nepřímá 

Kontrolní slohová práce – 

vypravování 

Věty podle postoje mluvčího 

(oznamovací, tázací, výzvová, 

přací) 

 

Tvarosloví (únor – květen) 

Slovesa 

- třídění sloves 

- mluvnické kategorie sloves 

 

 

 

Číslovky 

- charakteristika 

- druhy, skloňování 

Příslovce 

- charakteristika 

- stupňování 

 

Závěrečné opakování (červen) 

Opakování a shrnutí učiva 

Cvičení a opakování 

multikulturalita 

Cj - slovní zásoba 

 

 

 

Cj - stavba věty 

 

 

 

 

 

divadelní 

a filmové 

scénáře - 

dramatizac

e 

textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kontrolní 

diktát 

- průběžná 

práce 

s Pravidly 

českého 

pravopisu 

 

KOMUNIKAČNÍ A  SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev 

 

Vypravování (září - říjen) 

Vypravování - základní 

 

OSV - sociální 

rozvoj - 
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- podle svých předpokladů tvoří základní 

  osnovu vypravování 

- vyjadřuje se kultivovaně a výstižně 

 

 

- využívá vhodné jazykové prostředky pro 

  líčení 

- podle svých předpokladů vytvoří   

  subjektivní popis k zadanému tématu 

 

- výstižně vyjádří (písemně či ústně) 

  charakteristické rysy popisované osob 

 

 

- v rámci slohové práce popíše vybranou 

  osobu 

- vyjadřuje se spisovně a srozumitelně 

- podle svých předpokladů skládá věty 

  v logickém sledu 

 

- uspořádá informace z textu 

- vyhledává klíčová slova 

- rozčlení text podle osnovy 

 

- porozumí textu a formuluje hlavní   

  myšlenky 

- odliší podstatné informace 

 

- interpretuje v přiměřeném rozsahu čtený 

  text 

- sepíše vlastní životopis 

- pracuje podle základní osnovy životopisu 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

- v básních rozpoznává základní básnické 

  struktury 

- čte s porozuměním a interpretuje   

  přečtený text 

- definuje dané pojmy 

 

- naučí se zpaměti úryvek básně 

 

 

- uceleně reprodukuje přečtený text 

struktura 

Osnova - dějová, heslovitá 

Dějová slovesa, přirovnání 

Stylistická a stylizační cvičení 

 

Líčení (listopad – prosinec) 

Základní struktura 

Subjektivně zabarvený popis 

 

 

Charakteristika (leden) 

Základní struktura 

Charakteristika přímá a 

nepřímá 

 

Popis (únor) 

Popis osoby 

- využití přídavných jmen, 

přirovnání 

 

 

Výpisky (březen) 

Čtení s porozuměním 

Osnova 

 

 

Výtah (duben) 

Čtení s porozuměním 

Referáty 

 

Životopis – (květen – červen) 

Základní struktura životopisu 

Vlastní životopis - jeho 

využití 

 

 

Básník je pán (září) 

Dětská poezie 

- sloky, verše, rýmy 

J. Kainar, E. Frynta, J. Žáček 

Interpretace přečteného textu 

- poezie, lyrika, epika, 

nonsensová 

poezie 

Báseň zpaměti 

komunikace 

 

 

 

VMEGS - 

Objevujeme 

Evropu a svět 

(cestování) 

 

 

VV – portrét 

 

 

 

 

 

 

MEV - kritické 

čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

všechny předměty 

- výpisky z textu, 

referáty 

 

 

 

OSV – osobnostní 

rozvoj - sebepojetí 

a sebepoznání  

D - životopisy 

slavných 

osobností 

Ov - životopis - 

součást úředních 

dokumentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slohová 

práce 

 

 

 

 

Slohová 

práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slohová 

práce 

 

 

 

 

 

Recitační 

soutěž 
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- vyjadřuje vlastní postoj k textu 

- uvede typické spisovatele povídek a    

  kronik 

- rozlišuje literaturu hodnotnou a   

  konzumní, svůj názor doloží argumenty 

 

Povídky, letopisy, kroniky  

(říjen - listopad) 

Když chcete psát povídky 

O. Pavel, K. Čapek 

Vybráno ze starých 

pergamenů, 

letopisů a kronik 

I. Olbracht, Kosmas 

 

D - mýty 

starověkých 

národů 

- podle svých možností čte výrazně a 

  souvisle 

- porozumí textu 

 

 

- uvede rozdíly mezi baladou a romancí 

- formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

  četby, návštěvy divadelního nebo   

  filmového představení 

- čte s porozuměním, vyjadřuje vlastní   

  postoj k textu 

 

- charakterizuje individuální styl    

  spisovatele 

- diskutuje o četbě či zhlédnutých 

  představeních 

 

- výrazně a souvisle čte texty 

- porozumí textu 

 

- naučí se zpaměti úryvek básně 

 

 

 

- výrazně a souvisle čte texty 

- vysvětlí význam a smysl literárního díla 

 

 

- třídí získané informace 

- srovnává obsah textu se známými údaji 

 

 

- vlastními slovy interpretuje smysl díla 

- vyjadřuje vlastní postoj k textu 

- vybírá si hodnotnou četbu 

Příběhy, které nestárnou 

E. Petiška, Ilias a Odysea 

Národní a světová literatura 

 

Balady a romance (prosinec) 

Pojmy balada, romance, 

rozdíly, 

osudovost, tragičnost 

J. Neruda, K. J. Erben, 

P. Bezruč 

 

 

Celý svět je jeviště (leden) 

Scénář, rozdělení rolí 

Divadlo Járy Cimrmana 

 

 

Lyrická poezie 20.století 

(únor) 

Významní básníci: 

J. Suchý, S. K. Neumann, F. 

Halas, 

J. Seifert 

Báseň zpaměti 

 

Memoárová a životopisná 

literatura (březen) 

Karel IV. - životopis 

 

 

Cestopisná literatura (duben) 

K. Čapek 

 

Fejetony, anekdoty, epigramy, 

aforismy (květen) 

K. Havlíček Borovský, J. 

 

 

 

 

 

D - česká kultura 

v 18. - 19. stol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D - česká kultura 

19. stol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z - cestopisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva 

filmového 

či 

divadelníh

o 

představen

í 
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- čte s porozuměním, převypráví přečtený 

  text 

 

- charakterizuje literární styl u vybraných 

  autorů 

 

- uvede příklady významných představitelů 

  české a světové literatury 

- orientuje se ve struktuře literárního textu 

Žáček 

 

 

Romány, písňové texty 

(červen) 

K. Čapek, A. Jirásek 

Ch. Dickens, A. Dumas 

Z.Svěrák, J.Suchý 

 

 

Závěrečné opakování (červen) 

Opakování, shrnutí literárních 

žánrů 

a jejich představitelů 

 

 

 

 

 

Pomůcky: nástěnné tabule, slovníky, příručky, literární texty,… 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk  

Ročník: 8. 

Výstup Učivo Mezipředm. vztahy, 

průřezová témata 

Pozn. 

JAZYKOVÁ  VÝCHOVA 

 

- rozlišuje jazyky západní , východní 

a  jižní 

 

- charakterizuje nejstarší spisovný   

  slovanský jazyk 

 

 

 

 

- spisovně vyslovuje česká a běžně   

  užívaná cizí slova, rozpoznává   

  přenesená pojmenování 

 

 

 

- spisovně vyslovuje běžně užívaná 

cizí         

 

Čeština – slovanský jazyk (září) 

Slovanské jazyky v Evropě 

Slovenský jazyk 

Nejstarší spisovný slovanský 

jazyk 

Překlad slovanského textu, 

zajímavá 

slova ve slovenštině 

I. prověrka z Čj 

 

Přejímání slov z cizích jazyků  

(říjen) 

Čeština a přejatá slova 

Čeština a cizí jazyky 

Skloňování a pravopis některých 

slov přejatých 

 

Slova cizího původu (listopad) 

 

 

VMEGS - Jsme 

Evropané 

Z - mapa Evropy 

D - historie jazyka 

českého 

 

 

MUV - 

multikulturalita 

Cj - cizí slova 

užívaná v češtině 

 

 

 

 

Inf - práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravopisná 

cvičení 
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  slova 

- vysvětlí původ některých cizích 

slov a   

  svého jména 

 

 

 

 

- vyjmenuje způsoby tvoření slov v 

češtině 

  a uvede příklady 

- samostatně pracuje se Slovníkem   

  spisovné češtiny a s Pravidly 

českého   

  pravopisu 

- u vybraných slov rozlišuje kořen 

slova, 

  předponu, příponu 

 

- vyjmenuje a charakterizuje 

jednotlivé   

  slovní druhy 

- pozná a určuje je ve větách 

 

 

- v písemném projevu zvládá 

významové 

  vztahy gramatických jednotek ve 

větě  

  a v souvětí 

- charakterizuje a rozliší větu 

jednoduchou 

  a souvětí 

- jednotlivé větné členy rozpozná ve 

větách 

 

- charakterizuje nové větné členy 

- určuje tyto členy ve větách 

Vlastní jména cizího původu 

 

Slova cizího původu a jazyková 

kultura 

Vlastní jména - původ svých 

jmen 

(práce s internetem) 

 

Tvoření slov (prosinec) 

Opakování 

Možnosti tvoření slov (skládání, 

odvozování, přejímání slov) 

 

 

Kořen slova, předpona, přípona 

 

Tvarosloví (leden) 

Opakování všech slovních druhů 

 

Určování ve větách a cvičeních 

 

Větná skladba (únor – duben) 

Opakování 

Stavba věty jednoduché a souvětí 

(souvětí podřadné) 

 

 

Větné členy 

Větné členy a vedlejší věty 

Nové větné členy 

Příslovečné určení, přípustky 

Doplněk 

s internetem 

 

 

 

 

 

Cj - rozšiřování 

slovní zásoby 

 

 

 

 

 

 

 

Cj - tvarosloví 

 

 

 

 

OSV - sociální 

rozvoj 

(komunikace, 

vyjadřování) 

(kooperace, 

skupinová práce) 

MEV - stavba 

mediálního sdělení 

Cj - skladba vět 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravopisná 

cvičení 

 

 

 

Pravopisná 

cvičení 

  

 

 

- rozlišuje významové vztahy   

  gramatických jednotek ve větě a v souvětí 

 

 

 

Vztahy mezi větami  

(květen-červen) 

Souřadné vztahy mezi větami 

(vztah slučovací, odporovací, 

stupňovací) 

Vztah vylučovací důvodový 

a důsledkový 
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KOMUNIKAČNÍ A  SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev a 

  vhodně užívá spisovné jazykové    

  prostředky vzhledem ke svému   

  komunikačnímu záměru 

 

 

- podle svých předpokladů vytvoří souvislý 

  text s dodržováním pravidel mezivětného 

  navazování 

 

 

- uspořádá informace v textu s ohledem na 

  jeho účel 

 

 

 

 

 

 

- odliší podstatné informace 

- vyhledává klíčová slova 

- čte s porozuměním a formuluje hlavní 

  myšlenky 

 

- využívá poznatků o jazyce ke gramaticky 

  i věcně správnému písemnému projevu 

- vlastní tvořivé psaní na základě svých    

  dispozic a osobních zájmů 

- podle svých předpokladů tvořivě pracuje 

  s textem 

 

- charakterizuje základní literární styly, 

  rozpoznává je z ukázek 

 

Závěrečné opakování (červen) 

Shrnutí učiva 

 

Charakteristika (září) 

Opakování - přímá a nepřímá 

charakteristika 

Rozdíl mezi popisem a 

charakteristikou 

 

Líčení (říjen) 

Opakování 

Rozdíl mezi prostým popisem a 

líčením 

 

Výklad (listopad - prosinec) 

Opakování 

Práce s textem (náročnější 

a odbornější texty než v nižších 

ročnících) 

Členění na odstavce, osnova 

Souvislosti s jinými předměty 

 

Výtah (leden - únor) 

 

 

 

 

Úvaha (březen – duben) 

Opakování 

3 základní části: 

1. výběr tématu 

2. rozbor 

3. vlastní názor (diskuse) 

 

Základní styly (květen – 

červen) 

Prostě sdělný, vyprávěcí, 

popisný, 

výkladový, úvahový 

Autorský styl (specifický styl 

jednotlivého spisovatele) 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - osobnostní 

rozvoj 

(sebepoznání) 

 

Cj - popis v cizím 

jazyce 

Vv - vlastní kresba 

 

 

 

 

OSV - osobnostní 

rozvoj (kreativita) 

 

Praktické využití 

ve všech 

předmětech 

 

 

 

 

 

 

Cj - skládání textu 

v cizím jazyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

práce 

s 

tiskem 
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LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

- charakterizuje počátky česky psané 

  literatury 

 

 

 

- definuje dané pojmy 

- uvede představitele a literární díla z    

  tohoto období 

- podle svých předpokladů souvisle 

  reprodukuje přečtený text a vlastními   

  slovy interpretuje smysl díla 

 

 

 

- uvede významná díla pojednávající o 

  středověku 

- vysvětlí význam husitských zpěvů 

- diskutuje o textech těchto písní 

 

 

- zdůvodní význam knihtisku pro rozvoj 

  literatury 

- vyjmenuje významné autory tohoto   

  období a uvede příklady jejich děl 

- hodnotí individuální styl vybraného    

  autora 

- vyjadřuje vlastní postoj k textu 

 

- charakterizuje literaturu v době baroka 

- uvede významné autory, kteří čerpali 

  z lidové slovesnosti 

- vysvětlí dané pojmy a uvádí příklady 

- hodnotí individuální styl vybraného   

  autora 

 

 

 

 

- podle svých předpokladů čte plynule 

  a zřetelně 

- písemně či ústně formuluje své dojmy 

  z četby 

- čte s porozuměním, převypráví 

Počátky české literatury (září) 

Období před vznikem česky psané 

literatury 

(Život Konstantinův, Kosmova 

Kronika česká) 

Rozvoj česky psané literatury 

Pojmy: 

legenda, kronika 

staroslovenština, azbuka, cyrilice, 

hlaholice 

 

 

 

Česká literatura ve středověku 

(říjen) 

Doba husitská (Mistr Jan Hus) 

Písně - Kdož jsú boží bojovníci 

 

 

Literatura období humanismu a 

renesance (říjen) 

Význam knihtisku 

Významní představitelé: 

Václav Hájek z Libočan, Jan Amos 

Komenský, Mikuláš Dačický 

z Heslova 

 

 

Barokní literatura (listopad) 

Pojmy: 

lidová a pololidová slovesnost 

(B. Němcová) 

Poezie, próza, drama 

Lyrika, epika 

Adam Michna z Otradovic - vznik 

lidové písně 

 

Literatura v období národního 

obrození (prosinec-leden) 

Charakteristika literatury v tomto 

období 

Významní představitelé: 

J. Dobrovský, F.L. Čelakovský, 

J.K. Tyl, K.H. Mácha,  

K.H. Borovský, B. Němcová 

MUV - kulturní 

diference 

OSV - osobnostní 

rozvoj (pozornost, 

soustředění) 

sociální rozvoj 

(komunikace - 

slovní zásoba) 

VMEGS - Jsme 

Evropané (naše 

historie v literatuře) 

MEV - vnímání 

autora mediálního 

sdělení 

D - historie 

Českého státu 

Vv - písmo 

Hv - písně 

F - významné 

vynálezy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - osobnostní 

rozvoj (pozornost, 

soustředění) 

sociální rozvoj 

(komunikace - 

slovní zásoba) 

VMEGS - Jsme 
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přečtený 

  text 

 

 

 

 

- rozlišuje a porovnává literární tvorbu 

  v jednotlivých obdobích 

 

 

Česká literatura 2. pol. 19.stol. (únor 

– duben) 

Generace Májovců 

J. Neruda, K. Světlá, 

E.Krásnohorská 

Evropané (naše 

historie v literatuře) 

MEV - vnímání 

autora mediálního 

sdělení 

 

D - historické 

události 

- diskutuje o četbě 

- zmapuje vývoj a změny literatury 

během 

  historického vývoje 

- nabízí spolužákům možnosti hodnotné 

  četby 

- vyjadřuje vlastní postoj k textu 

- charakterizuje literární styl u 

vybraných 

  autorů 

 

- porovnává informace v textu   

  s historickými údaji 

- shrnuje a zaznamenává základní    

  informace 

 

 

 

- zařazuje významné autory české i   

  světové literatury do historických    

  obdobích 

- charakterizuje literární tvorbu  

  v  jednotlivých obdobích 

- samostatně zpracuje zadaný referát 

Ruchovci, Lumírovci 

J.V. Sládek, S. Čech, J. Vrchlický 

 

Česká realistická próza 

A. Jirásek, K.V. Rais,  

bratři Mrštíkovi 

 

 

Světová literatura (květen) 

W. Shakespeare, Moliere, 

Cervantes, G.G. Byron, W.Scott, 

J.V. Goethe, A.S. Puškin, 

Honoré de Balzac,  

V. Hugo, L.N. Tolstoj,  

H.Ch. Andersen, M.Twain 

 

Závěrečné opakování (červen) 

Shrnutí českých a světových 

spisovatelů 

 

 

Rozbory ukázek, referáty 

  

 

Pomůcky: nástěnné tabule, slovníky, příručky, literární texty,… 

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Český jazyk  

Ročník: 9. 

Výstup Učivo Mezipředm. vztahy, 

průřezová témata,  

Pozn. 
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JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a   

  obecnou češtinu a zdůvodní jejich použití 

 

- rozlišuje jednotlivé jazykové skupiny 

 

 

 

- jazykově správně skloňuje vybraná   

  místní i cizí jména 

 

- rozlišuje větu jednoduchou a souvětí 

- samostatně vymyslí větu jednoduchou 

  a souvětí 

- píše gramaticky správně 

- ve větách určuje jednotlivé větné členy 

- charakterizuje a v textu pozná souřadné 

  spojení 

 

- vyjadřuje se jazykově správně, spisovně 

  a výstižně 

- samostatně a tvořivě skládá souvislý text 

  k určitému tématu 

 

 

- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a   

  obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 

 

 

 

 

 

- charakterizuje vývoj v české mluvnici,   

  uvede příklady nejnovějších trendů 

- snaží se o rozšiřování své slovní zásoby 

- prakticky dodržuje a používá pravidla pro 

  tvoření slov 

- správně skloňuje podstatná jména, př. 

  jména a zájmena, časuje slovesa 

 

- charakterizuje přechodníky a vyhledá je 

  v textu 

 

- mluví a píše gramaticky správně a   

Obecné výklady o jazyce 

(září) 

Vývoj jazyka 

Disciplíny jazykovědy 

Čeština (jazyk národní, 

mateřský) 

Skupiny jazyků (slovanské a 

jiné, 

jazyky menšinové) 

 

Skloňování místních jmen 

(říjen) 

Jména domácí a cizí 

 

Stavba věty (listopad – 

prosinec) 

Stavba věty jednoduché a 

souvětí 

Několikanásobné větné 

členy 

Souřadné spojení, 

přístavkový vztah 

 

 

 

 

Jazyková kultura (leden) 

Jazyková správnost projevu 

 

Slohová přiměřenost a 

vhodnost 

 

 

Čeština a její útvary (únor) 

Spisovné a nespisovné 

útvary českého jazyka 

(nářečí, obecná čeština, 

slang, argot, běžně mluvený 

jazyk) 

Vrstvy spisovné češtiny 

 

Vývoj v jazyce (březen – 

květen) 

Vývoj slovní zásobě 

Vývoj v české mluvnici 

 

 

MUV - 

multikulturalita 

ENV - regionální 

názvy 

OSV - osobnostní 

rozvoj(sebepoznání) 

sociální rozvoj 

(komunikace) 

D - Jan Hus 

Hv - staročeské 

písně 

Cj - vývoj jazyka, 

výslovnost cizích 

jmen 

Z - náš region 

 

Cj - stavba věty, 

větné členy 

 

 

 

MEV - kritické 

vnímání 

mediálního sdělení 

Cj - srovnání 

jazyků 

 

OSV - sociální 

rozvoj 

(komunikace) 

Z - geografické 

názvy ČR 

 

 

MUV - 

multikulturalita a 

etnický původ 

D - historický vývoj 

češtiny 

Cj - slovní zásoba, 

převzatá slova 

Př - vývoj člověka 

- rozvoj řeči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD – 

výukové 

programy 
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  spisovně 

- vyjmenuje pravidla pro tvoření slov 

  a skladbu věty, samostatně je používá 

 

Slova ohebná 

Skloňování 

Časování 

Přechodníky, předminulý 

čas 

 

Závěrečné opakování 

(červen) 

Opakovací cvičení 

Pravopisná cvičení 

Tvoření slov, tvarosloví 

Skladba vět 

KOMUNIKAČNÍ A  SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 

 

- dorozumívá se kultivovaně a výstižně 

- používá jazykové prostředky vhodné pro 

  danou komunikační situaci 

- dramaticky předvede průběh a hovor 

  při telefonování 

 

- samostatně si připraví a přednese   

  proslov k určené události (např. přivítej   

  nového spolužáka, blahopřání k přijetí na    

  SŠ …)  

- vhodně užívá verbální a neverbální 

  prostředky řeči 

 

 

- připraví si krátkou přednášku na určité   

  téma 

- skládá věty v logickém sledu 

 

- předložený text zpracuje do referátu 

- odlišuje podstatné informace od méně 

  podstatných 

- referuje o významné regionální události   

  či ekologickém problému místa bydliště 

- tvořivě pracuje s textem, čte s   

  porozuměním 

 

- podle svých předpokladů se účastní    

  diskuze 

 

 

Jak mluvíme (září – 

prosinec) 

Nepřipravené mluvené 

projevy 

(např. telefonování) 

 

 

 

 

Připravené mluvené projevy 

projev, proslov 

 

 

 

 

 

 

Přednáška 

 

 

 

Referát 

 

 

 

 

 

 

 

MEV - vnímáníautora 

mediálního 

sdělení 

OSV - sociální 

rozvoj 

(komunikace) 

 

D - vynález 

telefonu (Bell) 

F - princip 

fungování telefonu 

D - projev T.G.M 

ke vzniku ČSR 

Ov - novoroční 

projev 

prezidenta ČR 

 

VDO 

ENV - lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

Z – významná 

místa regionu 

D – významné 

památky regionu 

Př – životní 

prostředí 

Z, D, Př, F, Ch - 

referáty 

 

CD, VHS 

– 

ukázky 

projevů, 

práce s 

médii 
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- využívá poznatků o jazyce a stylu 

  ke gramaticky i věcně správnému 

  písemnému projevu 

 

- tvořivě pracuje s textem 

- formuluje hlavní myšlenky textu 

- rozlišuje jednotlivé útvary   

  publicistického stylu 

- vžije se do role novináře, reportéra 

  a dramaticky předvede krátký výstup 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusní příspěvek 

 

 

 

Psaná čeština (leden – 

květen) 

Odborný a prakticky 

odborný jazyk 

 

 

 

Jazyk novin a časopisů 

Útvary publicistického stylu 

(zpravodajství, úvodník, 

sloupek, 

reportáž) 

 

 

 

 

Závěrečné opakování 

(červen) 

Shrnutí a opakování 

jednotlivých 

slohových útvarů 

 

 

 

naukové předměty 

- odborné články 

 

 

MEV - vnímání 

autora a kritika 

mediálního sdělení 

 

D - publicistické 

útvary v minulosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

- charakterizuje českou literaturu 20. stol. 

- definuje a rozlišuje dané pojmy 

- čte plynule a zřetelně 

- souvisle reprodukuje přečtený text, čte 

  s porozuměním 

- vlastními slovy interpretuje smysl díla 

- uvede představitele daných literárních   

  žánrů a jejich díla 

- zhodnotí ovlivnění literatury danými 

  historickými událostmi 

- na vybraném autorovi popíše jeho 

  individuální styl 

- zařazuje autory do správných literárních 

  směrů 

 

 

 

- definuje dané pojmy v poezii 

- rozšiřuje si své znalosti o poezii 

Čteme z české literatury 

(září – listopad) 

Literatura 1. a 2. pol. 20. 

stol. 

poezie, próza, drama 

Liter. pojmy: 

Exilová literatura 

Proletářská literatura 

Samizdatová literatura 

Symbolismus, Surrealismus 

Čeští spisovatelé 20. století 

(např. J. Hašek: Osudy 

dobrého vojáka Švejka za 1. 

světové války) 

 

 

 

 

 

Čteme ze světové literatury 

(prosinec – květen) 

OSV - osobnostní 

rozvoj (pozornost, 

soustředění) 

sociální rozvoj 

(komunikace - 

slovní zásoba) 

MUV - kulturní 

diference 

ENV - vztah 

člověka k prostředí 

MEV - vnímání 

autora mediálního 

sdělení 

 

D – doba, ve které 

autoři žili a tvořili 

Vv – obrázek 

Švejka 

Hv – písně V + W 

Z – Atlas světa 

Literární 

výlet 
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- diskutuje nad významem textu určité   

  básně 

- rozlišuje rýmy 

- ve skupině vytvoří krátkou báseň na   

  zvolené téma 

- vysvětlí pojem dekadence 

 

- podle svých předpokladů čte plynule 

  a zřetelně 

- porovnává různé ztvárnění téhož tématu 

- vyjadřuje vlastní postoj k textu 

- formuluje ústně i písemně dojmy ze své 

  četby 

- diskutuje o četbě 

 

- porovnává lit. styly autorů mezi  sebou  

- spojuje do souvislostí literární tvorbu 

  a historické události 

- čte s porozuměním, vlastními slovy 

  převypráví přečtený text 

 

- popisuje strukturu a jazyk vybraného 

  literárního díla 

- shrnuje a zaznamenává základní   

  informace 

- rozšiřuje si své literární znalosti 

 

- zařazuje významné autory české i   

  světové literatury do hist. období 

- charakterizuje lit. tvorbu v jednotlivých 

  obdobích 

Poezie nové doby 

Poezie 

Pojmy: 

Lyrika, epika 

Rým – střídavý, sdružený, 

obkročný 

Dekadence 

 

 

Poezie nové doby 

Autoři: = prokletí básníci: 

Ch. Baudelaire, J. A. 

Rimbaud, 

P. Verlaine, G. Apollinaire, 

Ch. Morgenstern, T. Tzara, 

R.M. Rilke, V. Majakovskij,  

S. Jesenin 

 

Literatura jako pamět 

společnosti 

Autoři: E.M. Remarque,  

A. Solženicyn 

 

 

Svět je báječné místo 

Autoři: A. de Saint Exupéry,  

E. Hemingway, J. Lennon 

 

 

 

Závěrečné opakování 

(červen) 

Shrnutí českých a světových 

Spisovatelů 

Rozbory ukázek, referáty 

 

OSV - osobnostní 

rozvoj (kreativita) 

 

 

 

 

 

OSV - osobnostní 

rozvoj (pozornost, 

soustředění) 

sociální rozvoj 

(komunikace - 

slovní zásoba) 

VMEGS - 

Objevujeme 

Evropu a svět 

D - světová 

historie 

Hv - hudební 

ukázky muzikálů 

Z - vesmír 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vhodná 

návštěva 

divadla 

Pomůcky: nástěnné tabule, slovníky, příručky, literární texty,… 
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5.2.2. Anglický jazyk 

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2.stupni 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení: 

Vyučovací předmět Anglický jazyk probíhá na druhém stupni ve všech ročnících po 3 hodinách týdně. 

Vzdělávání v oboru anglický jazyk je zaměřeno na: 

získávání zájmu o studium cizího jazyka, vytváření si kladného vztahu k němu 

poznání kultury anglicky mluvících zemí, získání co nejvíce informací o těchto zemích 

pochopení významu znalosti cizího jazyka a jeho potřeby pro svůj vlastní život 

osvojení si potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využívání komunikace v daném jazyce 

porozumění přiměřeně náročnému sdělení (ve formě ústního či písemného) 

 

Výuka bude probíhat jednak ve třídě, v multifunkční učebně a učebně PC.. Formy a metody práce budou 

použity podle charakteru učiva a vzdělávacích cílů: 

samostatná nebo kolektivní práce 

skupinové vyučování 

krátkodobé projekty 

dialogy, poslech, výklad, četba a reprodukce textu 

hry, zpěv a soutěže. 

práce na PC 

 

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) 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení: 

žáci podle svých schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace, snaží se je   

      propojovat do souvislostí 

žáci poznávají smysl a cíl učení 

učitel vede žáky k vyhledávání, třídění a porovnávání informací a k nalézání souvislostí mezi nimi 

učitel zadává takové úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 

 

Kompetence k řešení problémů: 

žáci se snaží pochopit problém 

žáci zvládnou vyhledat vhodné a potřebné informace a pracovat s nimi 

učitel umožní žákům přístup k různým informačním zdrojům 

učitel klade vhodné otázky 
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Kompetence komunikativní: 

žáci při skupinové práci dokáží vyjádřit svůj názor, ale zároveň tolerují názory jiných 

žáci komunikují na potřebné úrovni 

učitel vede žáky k souvislému projevu a vytváří příležitosti ke komunikaci s nimi 

učitel navozuje aktivity, které mohou žáci plnit samostatně nebo ve skupinách apod. 

 

Kompetence sociální a personální: 

žáci účinně spolupracují v malé i větší skupině, respektují pravidla při práci v týmu  

žáci se podílejí  na vytváření příjemné atmosféry v kolektivu (při různých činnostech) 

žáci jsou schopni sebekontroly 

učitel vede žáky k tomu, aby dokázali hodnotit své činnosti 

učitel hodnotí žáky tak, aby vnímali vlastní pokrok 

 

Kompetence občanské: 

žáci vnímají evropskou sounáležitost 

žáci respektují názory jiných 

žáci se rozhodují podle dané situace 

učitel své žáky vede k realizaci jejich názorů a myšlenek a také k diskuzi 

učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé a vzájemně si naslouchali 

 

Kompetence pracovní: 

žáci se snaží efektivně plánovat a realizovat svou práci 

žáci si vytvářejí kladný vztah k cizímu jazyku 

učitel zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu svých žáků 

učitel je nápomocen při zvládání obtíží žáků, jak nalézt správné řešení 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 6. 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřez. 

témata 

Pozn. 

- rozumí  informacím v jednoduchých   

  poslechových textech, jsou-li pronášeny 

pomalu a zřetelně 

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, který 

se týká osvojovaných témat 

- dělá pokroky ve výslovnosti, při čtení i  

  písemném projevu si uvědomuje  

  rozdíly 

- orientuje se v obsahu jednoduchého textu 

- vyhledává požadované informace v 

 jednoduchých každodenních autentických 

materiálech  

- zeptá se na základní informace a 

- základní společenské obraty 

a  

  fráze 

- přítomný čas prostý a 

průběhový 

- some/any 

- rozkazovací způsob 

- příslovce frekvenční, 

způsobová a  

  místa 

- otázka a zápor pomocí 

slovesa  

  „do“ 

OSV – mezilidské 

vztahy 

 

 

MDV – tvorba 

multimediálního 

sdělení 

 

 

MKV – lidské vztahy 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímají 

Project 1 

Lekce 1-6 

str. 3-79 

PS 1 
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adekvátně reaguje v běžných formálních i 

neformálních situacích  

- získává základní poznatky o anglicky  

  mluvících zemích 

-napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

 

 

 

 

 

PROJEKTY: 

 

At school – timetable 

Free time 

Our town, village 

People 

My house, my flat 

My family 

My pet 

 

- předložky místa (on top, 

between,  

  behind, in, near, next to) 

- přivlastňovací pád 

- vazba „there is, there are“ 

- určení času a hodin 

- vyjádření přání a tužeb (I 

want,  

  I need) 

- přídavná jména 

- popsání každodenních 

zvyků a  

  činností 

 

 

 

Metody, formy, nástroje a 

pomůcky: 

- audio a video technika 

- písně, básně a krátké texty 

- kopírovatelný materiál 

- časopisy, mapy, 

encyklopedie 

- tabulky gramatického 

přehledu 

- slovníky (i obrázkové) 

- výukový program Didakta 1 

na PC 

- práce ve dvojicích a větších  

  skupinách 

-zvuková a grafická podoba 

jazyka-rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a 

schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky 

fonologického systému 

jazyka, slovní a větný 

přízvuk, intonace, ovládání 

pravopisu slov osvojené 

slovní zásoby 

 

Český jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 7. 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřez. 

Pozn. 
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témata 

- vypráví jednoduchý příběh či událost,  

popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života  

-orientuje se v monologu nebo dialogu,  

 - postihuje hlavní smysl sdělení 

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, který 

se týká osvojovaných témat 

- vyhledává základní informace, nastoluje  

  hlavní myšlenky 

- zeptá se na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných formálních i 

neformálních situacích  

-pro svou práci zásadně používá slovníky a  

  jiné pomůcky 

- reaguje na jednoduché písemné sdělení 

- orientuje se v obsahu jednoduchého textu 

- zvládá vyjádřit svůj názor 

- umí přednést krátkou zprávu či sdělení 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

- má základní poznatky o anglicky  

  mluvících zemích  

-vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

 

 

 

 

 

PROJEKTY: 

 

Animals 

At the restaurant 

My body 

My town 

Nature 

Health 

 

 

 

 

- psaní stručných dopisů a  

  pohlednic 

- přítomný čas prostý a 

průběhový 

- minulý čas slovesa „to be“ a   

  pravidelných sloves 

- požádání a poskytnutí 

osobních  

  informací 

- seznámení s měnami 

anglicky  

  mluvících zemí 

- vyjádření množství 

- popis města, určení směru 

(vazba  

  there is/are) 

- popis lidí, charakteristika 

oblečení 

- vazba „have to“ 

- stupňování přídavných jmen 

-   „going to“ 

 

 

 

 

Metody, formy, nástroje a 

pomůcky: 

- audio a video technika 

- písně, básně a krátké texty 

- kopírovatelný materiál 

- časopisy, mapy, 

encyklopedie 

- tabulky gramatického 

přehledu 

- slovníky (i obrázkové) 

- výukový program Didakta 1 

na PC 

- práce ve dvojicích a větších  

  skupinách 

-slovní zásoba-rozvíjení 

dostačující slovní zásoby 

k ústní i písemné komunikaci 

vztahující se k probíraným 

tematickým okruhům a 

komunikačním situacím. 

OSV – kooperace a 

kompetice 

 

MDV – tvorba 

multimediálního 

sdělení 

 

MKV – mezilidské 

vztahy a kulturní 

různosti 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímají 

 

VDO – občan, 

společnost a stát 

 

EV – základní 

podmínky života 

 

Český jazyk 

Dějepis 

Zeměpis 

Hudební výchova 

 

Project 2 

Lekce 1-

6 

str. 3-79 

PS 2 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 8. 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřez. 

témata 

Pozn. 

- vypráví jednoduchý příběh či událost,  

popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života  

-orientuje se v monologu nebo dialogu,  

 - postihuje hlavní smysl sdělení 

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, který 

se týká osvojovaných témat 

orientuje se v monologu nebo dialogu,  

 - postihuje hlavní smysl sdělení 

- porozumí souvislým sdělením i rozhovoru  

  více osob 

- čte širší okruh textů a orientuje se  

  v autentických úryvcích 

- pro svou práci zásadně používá slovníky a  

  jiné pomůcky 

- umí používat jednoduché obraty –  

  svolení, odmítnutí, radost, soucit,  

  politování, omluvu, prosbu… 

- umí přednést krátkou zprávu či sdělení 

- dokáže napsat stručný osobní dopis 

- dokáže vyjádřit své pocity, zážitky, přání  

  a dojmy 

-napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

- má základní poznatky o anglicky  

  mluvících zemích  

-vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY: 

 

My family 

- přítomný a minulý čas prostý 

a  

  průběhový 

- modální slovesa (can/can´t –  

  must/needn´t) 

- stupňování přídavných jmen 

- popis osoby, místa, 

předmětu,  

  času i situace 

- nepravidelná slovesa 

- budoucí čas s „will“ 

- trpný rod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody, formy, nástroje a 

pomůcky: 

- audio a video technika 

- písně, básně a krátké texty 

- kopírovatelný materiál 

- časopisy, mapy, 

encyklopedie 

- tabulky gramatického 

přehledu 

- slovníky (i obrázkové) 

- výukový program Didakta 1 

na PC 

- práce ve dvojicích a větších  

  skupinách 

Mluvnice-rozvíjení používání 

OSV – kooperace a 

kompetice 

 

MDV – práce v týmu 

 

MKV – 

multikulturalita a 

etnický původ 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímají 

 

EV – lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

 

Český jazyk 

Dějepis 

Zeměpis 

Hudební výchova 

Matematika 

Občanská výchova 

Rodinná výchova 

Výtvarná výchova 

 

Project 

3 

Lekce 

1-4 

str. 4-45 

PS 3 
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Sport and me 

My future 

Shoping and Mode 

Jobs 

Feelings 

gramatických jevů k realizaci 

komunikačního záměru žáka( 

jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl 

sdělení a porozumění) 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 9. 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřez. 

témata 

Pozn. 

- rozumí souvislému projevu učitele nebo  

  jiné osoby  

- dělá pokroky ve výslovnosti, při čtení i  

  písemném projevu si uvědomuje  

  rozdíly 

- orientuje se v obsahu jednoduchého textu 

- vyhledává požadované informace v 

 jednoduchých každodenních autentických 

materiálech  

- zeptá se na základní informace a 

adekvátně reaguje v běžných formálních i 

neformálních situacích  

- získává základní poznatky o anglicky  

  mluvících zemích 

-napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

formuluje otázky a odpovídá na ně 

- postihuje hlavní smysl sdělení 

- porozumí souvislým sdělením i rozhovoru  

  více osob 

- čte širší okruh textů a orientuje se  

  v autentických úryvcích 

- pro svou práci zásadně používá slovníky a  

  jiné pomůcky 

- reprodukuje vyslechnutý rozhovor nebo  

  přečtený text 

- dokáže sestavit a napsat stručný životopis 

- umí přednést krátkou zprávu či sdělení 

- dokáže vyjádřit své pocity, zážitky, přání  

  a dojmy 

- dokáže napsat stručný osobní dopis 

- vyjadřuje vlastní názor na dané téma 

- má všeobecný přehled a rozhled 

- vyplní běžný formulář a dotazník 

- minulý, přítomný a budoucí 

čas   

  prostý a  průběhový 

- modální slovesa (should, 

can,  

  must, might, would) 

- předpřítomný čas 

- nepřímá řeč 

- vedení telefonického 

rozhovoru 

- udání směru 

- trpný rod 

- příslovce času 

- tázací dovětky 

- příkazy a žádosti 

- významné osobnosti světa 

různých  

  oborů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody, formy, nástroje a 

pomůcky: 

- audio a video technika 

- písně, básně a krátké texty 

- kopírovatelný materiál 

- časopisy, mapy, 

encyklopedie 

- tabulky gramatického 

OSV – kooperace a 

kompetice 

 

MDV – práce v týmu 

 

MKV – princip 

solidarity 

 

EGS – Jsme 

Evropané 

 

EV – vztah člověka a 

prostředí 

 

VDO – principy 

demokracie 

 

Český jazyk 

Dějepis 

Zeměpis 

Přírodopis 

Občanská výchova 

Rodinná výchova 

 

 

Project 3 

Lekce 5-8 

str. 46-85 

PS 3 
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                    PROJEKTY: 

 

London – the british capital 

Prague  -  my capital city 

Famous people 

Traveling 

Culture 

Technologies and media 

The society problems 

 

přehledu 

- slovníky (i obrázkové) 

- výukový program Didakta 1 

na PC 

- práce ve dvojicích a větších  

  skupinách 
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5.2.3. Německý jazyk 

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2.stupni 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu  

Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je zařazen jako další cizí jazyk 

od 7. do 9. ročníku v časové dotaci po 2 hodinách týdně. 

 

Vzdělávací obsah předmětu 

přispívá k chápání a objevování skutečností  

poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa 

snižuje jazykové bariéry 

umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice  

prohlubuje mezinárodní porozumění 

Formy a metody 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 

výjezdy do zahraničí 

                     příležitostné akce 

 

Místo realizace - třídy, učebny VT, multifunkční učebna 

 

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) 

    

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. 

 

Kompetence 

 

Kompetence k učení 

žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

žáci propojují získané poznatky do širších celků 

žáci poznávají smysl a cíl učení 

Postup: - vedení žáků k ověřování výsledků 

             - zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 
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Kompetence k řešení problémů 

žáci jsou schopni pochopit problém 

žáci umí vyhledat vhodné informace 

Postup: - kladení vhodných otázek 

             - umožnění volného přístupu k informačním zdrojům 

 

Kompetence komunikativní 

žáci komunikují na odpovídající úrovni 

žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

Postup: - vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu 

             - vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky 

             - vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,… 

  

Kompetence sociální a personální 

žáci spolupracují ve skupině 

žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu 

žáci jsou schopni sebekontroly 

Postup: - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  

             - vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

podněcování žáků k argumentaci 

 

Kompetence občanské 

žáci respektují názory ostatních 

žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

Postup: - vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

             - vedení žáků k diskuzi 

             - vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si 

 

Kompetence pracovní 

žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci 

 

Postup: - napomáhání při cestě ke správnému řešení 

             - zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Německý jazyk 

Ročník: 7. 

 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředm. vztahy, 
Pozn. 
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- rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností a 

reaguje na ně 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 

týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 

-rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových textech 

-zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

-rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům 

-- prezentuje říkanky, básně, písně i jiné 

texty 

- řeší jednoduché situace související se  

  seznamováním 

- zvládá základy písemného projevu 

 

zvuková a grafická podoba 

jazyka-fonetické znaky 

(pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah 

mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov 

technika čtení  

otázky a odpovědi 

slovní zásoba- žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích 

probíraných tematických 

okruhů krátká sdělení 

technika mluveného projevu 

(výslovnost a intonace) 

 

 

Tematické okruhy: 

domov, rodina, škola, volný čas 

kalendářní rok (měsíce,dny 

v týdnu, hodiny, svátky, roční 

období), zvířata 

OSV - Sociální rozvoj 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá 

MKV – Lidské vztahy                                                      

- Kulturní diference 

MDV – Tvorba 

mediálního sdělení 

 

- výtvarná výchova, 

  hudební výchova,   

  občanská  a rodinná 

  výchova, ostatní  

  cizí jazyky 

 

Projekty 

Evropský den jazyků 

 

Jazykové 

prostředky 

vyplývají  

z obsahu 

použité 

učebnice 

 

¨ 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Německý jazyk 

Ročník: 8. 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředm. vztahy, 

projekty, kurzy 

Pozn. 
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-rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou pronášeny pomalu a 

s pečlivou výslovností a reaguje na ně 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 

týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 

-rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech 

používá slovníky 

sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

má základní poznatky o zemích dané 

jazykové oblasti 

rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech týkajících se 

každodenních témat 

rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci 

 

základní gramatické struktury 

a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které 

nenarušují smysl sdělení a 

porozumění 

čtení tiché i hlasité  

práce se slovníkem 

sestavení textu jednoduchého 

dopisu a odpověď na něj 

 

Tematické okruhy: 

sport 

péče o zdraví 

stravování, nákupy 

město 

-     oblékání 

OSV - Sociální rozvoj 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá 

MKV – Lidské vztahy                                                      

- Kulturní diference 

MDV – Tvorba 

mediálního sdělení 

 

- zeměpis, tělesná   

  výchova, domácí  

  nauky, hudební   

  výchova,   

  matematika,   

  občanská  a rodinná 

  výchova, ostatní  

  cizí jazyky 

Projekty 

Evropský den jazyků 

Jazykové 

prostředky 

vyplývají  

z obsahu 

použité 

učebnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Německý jazyk 

Ročník: 9. 

 

 

Výstupy 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

-rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností a 

reaguje na ně 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

a týkají se osvojovaných témat, 

zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu 

-rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových textech 

používá slovníky 

sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat, zejména pokud 

práce s autentickými materiály ze zemí 

studovaného jazyka - časopisy, knížky, 

obrazové materiály, prospekty, práce s 

internetem, poslech rozhlasu, televize a 

videa 

svátky, tradice a zvyky 

význačné osobnosti 

popis osoby, předmětu, místa, situace, 

děje, činnosti 

různé typy informací 

 

 

 

 

OSV – Sociální rozvoj 

EGS – Objevujeme 

Evropu a svět 

MKV – Kulturní 

diference 

Multikulturalita 

EV – Lidské aktivity a 

problémy živ. prostředí  

MDV – Tvorba 

mediálního sdělení  

VDO - Občanská 

společnost a škola 
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má k dispozici vizuální oporu 

 

 

má základní poznatky o zemích dané 

jazykové oblasti 

rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat 

rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci 

vede účinnou komunikaci v situacích 

souvisejících se životem v rodině, ve 

škole a běžných každodenních situacích 

běžně užívá jednoduché obraty 

vyjadřující svolení (odmítnutí, radost), 

politování, omluvu, prosbu, žádost, 

výzvu, pozvání a reakci na pozvání a 

reakci na pozvání, blahopřání                        

postihne hlavní smysl sdělení včetně 

důležitých detailů 

porozumí úryvkům autentických textů 

převážně informativního charakteru 

běžně používá cizojazyčné slovníky a 

jazykové příručky 

zná nejdůležitější reálie německy 

mluvících zemí   

 

 

 

Tematické okruhy: 

zdraví, lidské tělo, obec, dopravní 

prostředky počasí, reálie zemí 

příslušných jazykových oblastí 

 

 

 

 

 

volná reprodukce přečteného nebo 

vyslechnutého textu 

zpracování zadaného či volného tématu 

s využitím slovníku a dalších 

jazykových příruček 

původní materiály ze zemí studovaného 

jazyka 

 

 

 

 

český jazyk, výpočetní 

technika, občanská a 

rodinná výchova, 

dějepis, hudební 

výchova, výtvarná 

výchova, ostatní cizí 

jazyky 

 

OSV - Sociální rozvoj 

EGS - Objevujeme 

Evropu a svět 

MKV - Multikulturalita -  

Etnický původ 

EV - Vztah člověka 

k prostředí  

MDV - Tvorba 

mediálního sdělení 

 

český jazyk, výpočetní 

technika, občanská a 

rodinná výchova, 

dějepis, hudební 

výchova, výtvarná 

výchova, ostatní cizí 

jazyky 

Projekty 

Evropský den jazyků 
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5.2.4. Matematika 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět  v 6. – 9. ročníku, z toho 4 hodiny týdně v 7. a 

8.ročníku a  

po 5 hodinách týdně v 6. a 9.ročníku. 

 

Vzdělávání  v matematice zaměřeno na 

užití matematiky v reálných situacích 

osvojení  pojmů, matem. postupů 

rozvoj abstraktního a exaktního myšlení 

      -     logické a kritické usuzování 

 

Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty ( např. fyzika – převody jednotek, 

rovnice,…..zeměpis – měřítko, výpočty……. chemie -  řešení rovnic, převody jednotek,…..) 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

OSV, 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,…. 

  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Žáci jsou vedeni k 

- osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním  

  reálných jevů 

- vytváření zásoby matematických nástrojů ( pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh) 

- využívání prostředků výpočetní techniky 

Učitel 

- zařazuje metody,  při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 

- vede žáky k plánování postupů a úkolů 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

- zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií 

- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci  

- zjišťují, že realita je složitější než její matematický model 

- provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků 

- učí se zvolit  správný  postup při řešení slovních úloh a reálných problémů  

       Učitel 
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 - s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 - vede žáky k ověřování výsledků 

 

Kompetence komunikativní 

 Žáci  

      - zdůvodňují matematické postupy 

- vytvářejí hypotézy 

- komunikují na odpovídající úrovni 

Učitel 

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- podle potřeby pomáhá žákům 

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci  

- spolupracují ve skupině 

- se podílí  na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly 

Učitel 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 

Kompetence občanské 

Žáci 

- respektují názory ostatních 

- si formují volní a charakterové rysy 

- se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

Učitel 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 

- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 

 

Kompetence pracovní 

Žáci  

- si zdokonalují grafický projev 

- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

Učitel 

- požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů  

- vede žáky k ověřování výsledků 

 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací  předmět: Matematika 

Ročník: 6. 

 

Výstupy 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
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- počítá zpaměti i písemně s 

přirozenými čísly 

- užívá lineární uspořádání, zobrazí 

čílso na číselné ose 

- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 

odhady a kontroluje výsledky početních 

operací 

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 

osvojené početní operace v celém 

oboru přirozených čísel 

 

- vyjadřuje část celku pomocí zlomků a 

desetinných čísel  

Učivo 1. stupně 

Aritmetika 

přirozená čísla – zápis v desítkové 

soustavě, zobrazení na číselné ose, 

porovnávání, zaokrouhlování 

přirozených čísel, početní výkony s 

přirozenými čísly, slovní úlohy 

 

 

 

 

zlomky a desetinná čísla 

Poznávání smyslu učení 

využívání dovedností, 

vědomostí a zkušeností 

při praktických 

činnostech (nakupování, 

modelování, odhad 

množství času, 

vzdálenosti, měření) 

 

- používá s porozuměním geometrické 

pojmy (bod, úsečka, přímka, 

polopřímka, rovina, čtverec, obdélník, 

kruh, trojúhelník, koule, krychle, válec, 

hranol) a rozlišuje rovinné útvary a 

trojrozměrná tělesa (např. čtverec – 

krychle, kruh – koule) 

 

- charakterizuje a třídí základní rovinné 

útvary 

 

- odhaduje a vypočítá obsah a obvod 

základních rovinných útvarů 

 

- ovládá základní převody jednotek a 

užívá vhodné jednotky 

 

 

 

 

 

- má základní dovednosti rýsování  

Geometrie 

rozeznávání rovinných obrazců – 

čtverec, obdélník, trojúhelník, 

čtyřúhelník, kruh 

 

jednotky délky a jejich převody, obvod 

obrazce 

 

 

 

 

jednotky obsahu, výpočet obsahu 

obrazce pomocí čtvercové sítě, obsah 

čtverce a obdélníku 

 

rozeznávání prostorových obrazců – 

krychle, kvárd, síť kvádru a krychle 

 

slovní úlohy na obsahy obrazců a 

povrchy těles 

 

konstrukce úsečky, rovnoběžky, 

kolmice, kružnice, kruhu, obdélníku, 

čtverce a pravoúhlého trojúhelníku  

Fy - měření délky 

OSV – určení obvodu 

pozemku  apod. 

 ARITMETIKA  

- užívá desetinná čísla ke 

kvantitativnímu vyjádření celek-část 

- zaokrouhluje a provádí odhady 

s danou přesností, účelně využívá 

kalkulátor 

 

- porovnává desetinná čísla 

 

Desetinná čísla 

soustavy – pozice číslic, měření délky, 

číselná osa, kartézská soustava – 

zakreslení čísel 

rozvinutý zápis čísla v desítkové 

soustavě 

porovnávání desetinných čísel 

zobrazování desetinných čísel na 

číselné ose 

Rozvíjení smyslu pro 

reálný život 

 

peníze, recepty na 

vaření, skok do výšky 

 

využívání vlastních 

zkušeností v praktických 

úlohách 
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- zaokrouhluje desetinná čísla 

- počítá s desetinnými čísly 

 

 

 

 

- užívá různé způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek – část 

(přirozeným číslem, poměrem, 

zlomkem, desetinným číslem) 

zaokrouhlování desetinných čísel 

sčítání a odčítání desetinných čísel 

násobení a dělení desetinného čísla 10, 

100, 1000 

násobení a dělení desetinných čísel 

zpaměti i písemně 

převádění jednotek délky, obsahu, 

hmotnosti 

vlastnosti početních výkonů s 

desetinnými čísly 

řešení slovních úloh 

 

OSV – odhad ceny 

nákupů 

 

- chápe pojmy násobek, dělitel, 

provočíslo, číslo složené, sudé a liché 

číslo, společný dělitel, společný 

násobek, soudělnost 

 

- rozhoduje, zda je dané číslo 

násobkem určitého čísla a zda je 

dělitelné určitým číslem na základě 

znaků dělitelnosti 

 

- určí (nejmenší) společný násobek a 

(největší) společný dělitel skupiny čísel 

- modeluje a řeší situace s využitím 

dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

 

- užívá logickou úvahu a kombinační 

úsudek při řešení úloh a problémů 

Dělitelnost 

násobek, dělitel 

 

 

 

znaky dělitelnosti 

 

 

 

 

společný násobek a dělitel 

prvočíslo a číslo složené 

 

 

 

číselné a logické řady 

Modelování a řešení 

praktických 

problémových úloh – 

rozdělení osob do 

rovnocenných skupin 

„šachovnicové dělení“, 

rozdělení čtvercové 

plochy na rovnocenné 

čtvercové díly, úlohy 

kombinatorické  

- vytváří a čte diagramy 

- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává 

data 

- porovnává soubory dat 

- vyjádří funkční vztah grafem 

Grafy 

procházky po čtvercové síti 

čtení z grafu 

základní interpretace dat 

Vyhodnocování 

informací 

chápání grafických 

záznamů  

Z – složení obyvatel, 

průmysl 

 GEOMETRIE  

- používá s porozuměním pojmy bod, 

přímka, polopřímka, úsečka; rozlišuje 

mezi pojmy přímka a úsečka a umí je 

určit 

 

- zdůvodňuje a využívá polohové a 

metrické vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení úloh a 

jednoduchých praktických problémů; 

využívá potřebnou matematickou 

symboliku 

Lineární a roviné útvary 

bod, přímka, polopřímka, úsečka 

 

 

 

vzájemná poloha bodů a přímek v 

rovině 

 

 

 

Vnímání souvislostí 

mezi jevy 

 

Z – otáčení planet, 

světové strany, azimut, 

zeměpisná poloha, práce 

s úhly na mapách ve 

spojení se zeměpisnými 

znalostmi 

 

TV – úhel odrazu  
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- charakterizuje vzájemnou polohu: tří 

bodů v rovině a dvou přímek v rovině 

- rozumí pojmům totožnost, kolmost a 

rovnoběžnost dvou přímek 

 

- chápe pojem úhel dvou přímek 

- chápe pojem velikost úhlu, umí ji 

určit ve stupňové míře měřením a 

výpočtem 

- rozlišuje úhel pravý, přímý, ostrý, 

tupý; sčítá a odčítá úhly a jejich 

velikosti – ve stupňové míře i graficky 

 

 

 

 

 

 

úhel 

 

 

 

 

druhy úhlů 

- načrtne a sestrojí trojúhelník 

- využívá potřebnou matematickou 

symboliku 

Trojúhelník  

vnitřní úhly v trojúhelníku, součet 

vnitřních úhlů v trojúhelníku 

trojúhelníková nerovnost 

rovnoramenný trojúhelník 

rovnostranný trojúhelník 

 

- intuitivně chápe pojem shodnosti 

geometrických útvarů, rozpozná osově 

a středově souměrné útvary 

 

- rozumí pojmům vzor – obraz, 

samodružný bod a samodružný útvar 

 

- umí zobrazit v osové a středové 

souměrnosti přímku, bod, trojúhelník a 

kružnici 

 

- umí sestrojit osu úsečky a úhlu a zná 

jejich vlastnosti 

- načrtne a sestrojí obraz rovinného 

útvaru ve středové a osové souměrnosti 

- určí osově a středově souměrný útvar 

Shodnost, souměrnost 

shodnost 

 

 

 

 

 

osová a středová souměrnost 

 

 

 

osa úsečky a úhlu 

 

- rozlišuje pojem rovina a prostor a 

vztahy mezi nimi (průměty tělesa, stěny 

tělesa, úhlopříčka) 

- určuje a charakterizuje základní 

prostorové útvary (tělesa), analyzuje 

jejich vlastnosti 

- zná vlastnosti rovnoběžníků 

 

- odhaduje a vypočítá objem a povrch 

těles 

 

Objem a povrch kvádru a krychle  

rovnoběžníky 

 

 

 

 

 

 

povrch kvádru a krychle 

jednotky obsahu 

OSV – obsah pokojů 
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- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých 

těles v rovině 

objem tělesa v krychlové síti 

jednotky objemu m³, dm³, cm³, mm³, hl, 

dl, cl ml 

síť krychle a kvádru 

stěnová a tělesová uhlopříčka 

tělesa složená z krychlí – jejich objem a 

povrch 

 

volné rovnoběžné promítání 

 

 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací  předmět: Matematika 

Ročník: 7. 

 

Výstupy 

 

Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

- chápe zlomek jako část celku a umí 

ho zobrazit, např. na čtverečkovaném 

papíru 

- volí nejvhodnější způsob zápisu 

racionálních čísel 

 

- upravuje zlomky rozšiřováním a 

krácením 

- používá pojmy nepravý zlomek a 

smíšené číslo, společný jmenovatel, 

rovnost zlomků 

- porovnává zlomky a uspořádá 

skupinu zlomků 

- počítá se zlomky 

 

- chápe pojem procento jako vyjádření 

setiny z určité části, používá symbol %, 

chápe souvislosti mezi procentem a 

desetinným zlomkem 

- užívá různé způsoby kvantitativního 

vyjádření vztahu celek – část 

(přirozeným číslem, poměrem, 

zlomkem, desetinným číslem, 

procentem) 

- řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 

případ, že procentová část je větší než 

celek) 

Zlomky 

zlomek, desetinné číslo 

 

 

 

 

úpravy zlomků 

 

převrácené číslo, smíšené číslo 

 

 

porovnávání zlomků 

 

operace se zlomky, složený zlomek 

 

pojem procento 

Aplikační úlohy z praxe  

 

F, Ch, – vztahy pro 

rychlost, hustotu 

(jednotky ve tvaru 

zlomku) 

- rozlišuje kladné a záporné hodnoty 

čísel, čísla opačná 

- řeší jednoduché problémy a modeluje 

Celá čísla 

kladné a záporné číslo 

 

Důvody, které vedly k 

zavedení záporných 

čísel (historické i 

praktické) 
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konkrétní situace pomocí celých čísel  

 

- rozumí pojmu absolutní hodnota čísla 

a umí jej určit 

 

- počítá s celými čísly, zpočátku s 

pomocí číselné osy 

 

 

 

absolutní hodnota  

 

 

operace s celými čísly, číselná osa 

 

běžné situace – dluhy, 

teploměr 

 

F, Z - teplota 

- rozumí pojmu racionální číslo; chápe, 

že je možné jedno racionální číslo 

vyjádřit nekonečně mnoha zlomky 

- zapíše zlomek desetinným nebo 

periodickým číslem 

- provádí početní operace v oboru 

racionálních čísel 

- porovnává libovolná racionální čísla 

- analyzuje a řeší jednoduché 

problémy, modeluje konkrétní situace, 

v nichž využívá matematický aparát 

v oboru celých a racionálních čísel 

Racionální čísla 

 

 

 

 

 

operace s racionálními čísly 

 

 

 

číselná osa 

 

- rozumí dělení celku na části v určitém 

poměru, chápe poměr, měřítko 

zmenšení/zvětšení 

- pracuje s měřítky map a plánů 

- užívá poměr ke kvantitativnímu 

vyjádření vztahu celek – část 

- chápe postupný a převrácený poměr 

- zapíše a upraví daný poměr 

- změní a rozdělí základ v daném 

poměru 

- určuje vztah přímé anebo nepřímé 

úměrnosti 

- řeší modelováním a výpočtem situace 

vyjádřené poměrem 

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 

poměr, postupný a převrácený poměr  

Vnímání příčinnosti 

jevů (rozvoj kauzálního 

myšlení, předvídání a 

reálný odhad průběhu 

jevů a vztahů 

 

Z – měřítko mapy a 

plánku  

Ch výpočty pomocí 

trojčlenky 

OSV – práce s mapou, 

využití poměru 

v domácnosti (vaření, 

míchání barev,..) 

 

- chápe úměru a rovnost, vypočítá 

neznámý člen úměry 

Úměra 

 

Analýza reálných 

situací 

vytváření jednoduchých 

tabulek pro 

systematizaci a 

zpřehlednění zápisu 

zjištěných údajů a 

informací 

 

- chápe trojčlenku a používá ji při 

řešení úloh z praktického života 

- prakticky používá pravoúhlou 

soustavu souřadnic, sestrojuje grafy 

Trojčlenka 

 

přímá a nepřímá úměrnost 
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přímých a nepřímých úměrností 

 GEOMETRIE  

- rozlišuje základní geometrické útvary 

a jejich charakteristické vlastnosti 

- zdůvodňuje a využívá polohové a 

metrické vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení úloh a 

jednoduchých praktických problémů; 

využívá potřebnou matematickou 

symboliku 

Rovinné útvary  

- chápe smysl vět o shodnosti 

trojúhleníků a používá je při řešení 

úloh 

 

- chápe vlastnosti úhlopříček, výšek, 

těžnic, těžiště a užívá při řešení úloh 

 

- užívá k argumentaci a při výpočtech 

věty o shodnosti 

Trojúhelník  

věty o shodnosti trojúhelníků a jejich 

užití 

konstrukce trojúhelníků podle vět sss, 

sus, usu, Ssu 

opakování osové a středové souměrnosti 

konstrukce os vnitřních úhlů 

kružnice vepsaná trojúhelníku 

konstrukce os stran trojúhelníku 

kružnice opsaná trojúhleníku 

výšky trojúhelníku a jejich průsečíky 

těžnice trojúhleníku, těžiště, jeho 

vlastnosti 

střední příčky trojúhelníku 

Třídění podle 

charakteristických 

znaků, oddělování 

podstatného od 

nepodstatného 

 

rozvoj analyticko-

syntetického myšlení a 

přesnosti při konstrukci 

 

kultivace grafického 

projevu 

 

Př, F – šestiúhelníkový 

fenomén v přírodě 

(včelstvo, sněhové 

vločky, atd.) 

- rýsuje n-úhelníky Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky 

n-úhelníky, čtverec, obdélník, 

trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník 

 

- určuje obvody a obsahy n-úhelníků  Obvody a obsahy 

obvod a obsah rovnoběžníku 

obsah trojúhelníku 

lichoběžník – vlastnosti lichoběžníků, 

druhy lichoběžníků, obvod a obsah 

lichoběžníku 

 

- rozlišuje pojem rovina a prostor a 

vztahy mezi nimi (průměty, tělesa, 

stěny tělesa, úhlopříčka) 

- vypočítá povrch tělesa 

- načrtne a sestrojí sítě základních těles 

- řeší úlohy na prostorovou 

představivost, aplikuje a kombinuje 

poznatky a dovednosti z různých 

tematických a vzdělávacích oblastí 

Hranoly 

krychle, kvádr, hranol (kolmý) 

hranol 

objem, povrch, síť hranolu 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací  předmět: Matematika 

Ročník: 8. 

 

Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

 

 

 

- určí druhou a třetí mocninu    

  libovolného čísla 

- rozumí pojmu druhá odmocnina a 

umí  

  ji určit pomocí kalkulačky nebo  

  tabulek 

- využívá jednotky obsahu a objemu    

  při výpočtech 

 

- chápe pojem mocnina s přirozeným   

  exponentem 

- sčítá, odčítá, násobí, dělí a umocňuje 

  mocniny s přirozeným exponentem 

Opakování učiva 7. ročníku 

ARITMETIKA 

 

Mocniny a odmocniny 

- druhá a třetí mocnina 

- odmocniny 

- druhá odmocnina 

 

 

 

 

 

Mocniny s přirozeným 

mocnitelem 

- mocniny s přirozeným   

  mocnitelem 

- operace s mocninami  

  s přirozeným mocnitelem a  

  jejich vlastnosti 

- zápis čísla v desítkové  

  soustavě pomocí mocnin deseti 

- zápis čísel v desítkové  

  soustavě ve tvaru a.10ⁿ, kde       

  a < 10 

 

 

 

- pochopení významu  

  matematické symboliky 

- použití tabulek,  

  kalkulátorů, počítače 

- F – volný pád 

 

 

 

 

- zobecnění jednotlivých 

  příkladů do vzorců, 

  používání analogií 

- F, Z – astronomie 

- správné pochopení  

  zápisu velkých, příp.  

  malých čísel na displeji  

  kalkulátoru 

- umí pracovat s číselným výrazem 

- sestaví jednoduchý výraz  

  s proměnnou a určí hodnotu výrazu  

  pro danou proměnnou 

- na konkrétních mnohočlenech  

  s jednou proměnnou aplikuje pojmy  

  člen, koeficient, stupeň mnohočlenu,  

  hodnota mnohočlenu 

- matematizuje jednoduché reálné  

  situace s využitím proměnných 

- sčítá, odčítá, násobí mnohočleny, dělí  

  mnohočlen jednočlenem 

- umí umocnit a rozložit dvojčleny  

  (a+b)², (a-b)², a² - b² 

Proměnné a výrazy 

- číselný výraz 

- hodnota číselného výrazu 

- proměnná – výrazy  

  s proměnnou 

- dosazování do výrazů 

- zápis slovního textu pomocí  

  výrazů 

- celistvý výraz 

- mnohočleny 

- lomené výrazy 

- přechod od myšlení  

  konkrétního  

  k abstraktnímu 

- pochopení principu  

  zobecňování při  

  zavádění vzorců 

- užití analogie 

- práce ve správném  

  logickém sledu, kritické  

  myšlení 
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- rozloží mnohočlen na součin  

  vytýkáním a pomocí vzorce 

- počítá s lomenými výrazy a používá  

  dovedností získaných při práci se   

  zlomky  

 

- chápe vztah a zápis rovnosti, porušení 

  rovnosti, vlastnosti rovnosti, význam 

  zkoušky 

- chápe pojem kořen rovnice 

- využívá ekvivalentní úpravy  

  při řešení rovnic 

- vyjadřuje neznámou ze vzorce 

- formuluje a řeší reálnou situaci 

  pomocí rovnice 

Lineární rovnice 

- rovnost, rovnice 

- ekvivalentní úpravy 

 

- používání rovnic pro  

  řešení úloh, tvorba úloh  

  řešitelných pomocí  

  rovnic 

- používání vzorců  

  známých z fyziky,   

  geometrie 

- chápe alternativní vyjadřování části  

  celku různými způsoby (procentem,  

  desetinným číslem, zlomkem),  

  vypočítá 50%, 25%, 20%, 10%, 5%  

  bez přechodu přes 1% 

- vypočítá 1% jako setinu celku 

- vypočítá procentovou část (i větší než  

  celek), je-li dán základ a počet  

  procent 

- vypočítá základ, je-li dána procentová  

  část a počet procent 

- vypočítá počet procent, je-li dána  

  procentová část a základ 

- řeší aplikační úlohy na procenta 

 

 

Procenta 

- procento, promile 

- procentová část 

- základ 

- počet procent 

- význam procent  

  v praktickém životě 

 

- provádí statistické šetření, vyhledává  

  a třídí informace, vyhodnocuje a  

  vyvozuje závěry 

- umí určit aritmetický průměr, popř.  

  medián, modus a rozumí jejich  

  významu 

- vytváří a čte diagramy 

- chápe pojmy jednoduché a složené  

  úrokování, úrok, daň a řeší úlohy s  

  nimi 

Úvod do statistiky a finanční 

matematiky 

- statistický soubor 

- statistická šetření 

- jednotka, znak, četnost 

- aritmetický průměr 

- medián, modus 

- diagramy 

- jednoduché úrokování a  

  složené úrokování 

 

 

 

- chápe vztahy mezi stranami  

GEOMETRIE 

 

Pythagorova věta 
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  v pravoúhlém trojúhelníku a používá  

  je při řešení úloh 

 

 

- zná pojmy kruh, půlkruh, výseč, úseč,  

  kružnice, poloměr, průměr, tečna,  

  sečna 

- chápe polohové vztahy přímka –  

  kružnice, kružnice – kružnice 

- vypočítá délku kružnice a obsah  

  kruhu, zná číslo п 

- charakterizuje útvary pomocí množin  

  bodů dané vlastnosti 

- využívá poznatky o Thaletově  

  kružnici při konstrukčních úlohách 

- zná pojmy soustředné kružnice a  

  mezikruží a umí je narýsovat 

- využívá množiny bodů dané  

  vlastnosti k řešení polohových a  

  nepolohových konstrukčních úloh 

Rovinné útvary 

- kruh 

- kružnice 

- množiny bodů dané vlastnosti 

- základní pravidla přesného  

  rýsování 

- základní konstrukční úlohy:  

  trojúhelníky, rovnoběžníky,  

  lichoběžníky, čtyřúhelníky 

- rozbor, popis konstrukce,  

  konstrukce, diskuse 

 

 

- odliší válec od ostatních těles 

- vypočítá objem a povrch válce, 

  sestrojí síť válce 

Tělesa 

- válec 

- objem, povrch, síť válce 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vyučovací  předmět: Matematika 

Ročník: 9. 

Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

 Opakování učiva 8. ročníku  

 

 

- upravuje lomené výrazy, určuje   

  podmínky, za kterých má výraz smysl 

- krátí, rozšiřuje a provádí početní  

  operace s lomenými výrazy 

ALGEBRA 

 

Lomené výrazy 

 

 

 

 

- slovní úlohy  

  historické,  

  z technické  

  praxe, úlohy o  

  pohybu 

- převede rovnici s neznámou ve  

  jmenovateli na rovnici lineární 

- používá rovnice k řešení slovních  

  úloh 

Rovnice s neznámou ve 

jmenovateli 

 

- práce ve správném  

  logickém sledu 

- aplikační úlohy, např.  

  na společnou práci 

- používá soustavu souřadnic k řešení  

  úloh 

- řeší soustavy rovnic metodou sčítací a  

  dosazovací a chápe, že řešením je  

Soustavy lineárních rovnic 

 

- volba optimální  

  metody řešení 

- F – řešení úloh 
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  uspořádaná dvojice 

- umí převést řešení soustavy rovnic na  

  řešení jedné lineární rovnice 

- ve vhodných případech užívá grafické  

  řešení 

- používá soustavy rovnic k řešení  

  slovních úloh 

- chápe funkce jako závislost  

  proměnných; rozumí vztahu  

  proměnné  

  a závisle proměnné; rozpozná, zda  

  závislost mezi dvěma veličinami je  

  funkcí 

- určí definiční obor funkce 

- pro daný prvek definičního oboru určí  

  hodnotu funkce 

- určuje vlastnosti funkce (rostoucí,  

  klesající, konstantní) 

- vyjádří funkční vztah tabulkou,  

  rovnicí a grafem 

- rozpozná lineární funkci a používá ji  

  pro řešení úloh (přímou úměrnost) 

- sestrojí graf funkce zadané tabulkou 

Funkce 

- soustava souřadnic 

- funkce jako závislost 

- definiční obor a obor hodnot  

  funkce 

- vlastnosti funkce 

- přímá a nepřímá úměrnost 

- lineární funkce 

- kvadratická funkce ve tvaru    

  y = ax² 

- D – René Descartes 

- příklady závislostí  

  z praktického života a  

  jejich vlastnosti 

- vyhledávání informací a  

  čtení z grafů 

- informatika – aktivní  

  využití programu Excel 

- aplikační úlohy z praxe,  

  růst a pokles (cen,  

  zisků,..) 

- F – síly, skládání sil 

 

- rozeznává tělesa podle sítí a plášťů,  

  sestrojuje sítě těles a plášťů 

- rozumí nárysu a půdorysu těles 

- znázorní tělesa ve volném  

  rovnoběžném promítání 

- počítá povrchy a objemy těles 

- rozlišuje rotační tělesa a chápe, jak  

  vznikají 

- vypočítá povrch a objem koule 

 

GEOMETRIE 

Tělesa  

- jehlan, kužel, koule 

- zobrazovací metody 

- povrchy a objemy 

- objem a povrch koule 

 

- rozvoj zručnosti,  

  přesnosti a trpělivosti,  

  konstrukčního a  

  kombinačního myšlení 

- rozvoj prostorové  

  představivosti 

- souvislosti mezi  

  jednotlivými  

  vzdělávacími oblastmi,  

  Z – F, geometrie – Tv,  

  geometrie – F 

- praktické měření  

  objemů, výroba modelů  

  těles 

- Z – Země jako rotační  

  těleso, poledníky, .. 

 

 

- rozlišuje shodné a podobné  

  trojúhelníky a své tvrzení umí  

Podobnost trojúhelníků 

 

- katastrální mapy 
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  zdůvodnit užitím vět o shodnosti a  

  podobnosti geometrických útvarů 

 

- rozumí využití podobnosti  

  pravoúhlých trojúhelníků k zavedení  

  funkce sinus, kosinus, tangens a  

  kotangens 

- využívá vlastnosti goniometrických  

  funkcí pravoúhlého trojúhelníka při  

  řešení úloh z praxe 

 

 

 

Goniometrie a trigonometrie 

- goniometrické funkce 

- trigonometrie pravoúhlého  

  trojúhelníku 

- funkce sinus, kosinus, tangens  

  a kotangens a jejich vlastnosti 

- vztahy mezi goniometrickými  

  funkcemi 

 

 

 

 

- využití vlastností  

  goniometrických funkcí  

  pravoúhlého  

  trojúhelníka při řešení  

  úloh z fyziky a  

  prostředků výpočetní  

  techniky 
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5.2.5. Informatika 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Předmět informační a komunikační technologie se vyučuje jako samostatný předmět  po jedné hodině týdně. 

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,s tabulkami, s textem a k tvorbě jednoduchých webových 

stránek a multimediálních prezentací. 

Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. 

Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. 

 

Předmětem  informační a komunikační technologie  prolínají průřezová témata: 

OSV – pravidla komunikace, kreativita, práce v týmu, 

VDO – SW pirátství, pluralita názorů 

MKV – možnost komunikace s lidmi z různých kultur 

MDV – zdroje informací, kritický přístup k informacím 

  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

 

Kompetence k učení 

Žáci jsou vedeni k 

- k samostatnému objevování možnosti využití informačních a komunikačních technologií 

  v praktickém životě 

- k pořizování poznámek v takové formě, které jim pomohou při praktických úkolech i při  

  praktické práci s technikou 

Učitel 

- zařazuje metody,  při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 

- vede žáky k plánování postupů a úkolů 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

- zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií 

- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci  

- zjišťují, že realita je složitější než její virtuální model 

- provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků 

 - učí se zvolit  správný  postup při řešení slovních úloh a reálných problémů  

       Učitel 

 - s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 - vede žáky k ověřování výsledků 
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Kompetence komunikativní 

 Žáci  

       - obhajují svoje postupy 

 - vytvářejí hypotézy 

 - komunikují na odpovídající úrovni včetně komunikace s podporou ICT 

Učitel 

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- podle potřeby pomáhá žákům 

 

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci  

- spolupracují ve skupině 

- se podílí  na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly 

 

Učitel 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 

Kompetence občanské 

Žáci 

- respektují názory ostatních 

- si formují volní a charakterové rysy 

- se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

Učitel 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 

- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 

 

Kompetence pracovní 

Žáci  

- si zdokonalují grafický projev 

- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

Učitel 

- požaduje dodržování dohodnuté kvality a  termínů  

- vede žáky k ověřování výsledků 

 

Pozn. učivo je přizpůsobeno aktuálním dovednostem a znalostem žáků i aktuálnímu dění ve společnosti.  

 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 7.ročník 

Cíl: Zaměření na práci s textem a grafikou. Základy práce s tabulkami. 
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Výstup  Učivo Mezipředmětov

é vztahy, 

průřez. témata 

Pozn. 

Historicky zařadí vznik prvních počítačů 

(sálových) a vznik osobních počítačů. 

Uvědomuje si trendy ve vývoji 

výpočetní techniky - miniaturizace a 

zvyšován í výkonu a kapacit. 

Vývoj počítačů od prvního po 

současnost (sálové a osobní 

počítače). 

Dějepis - 2. 

svět. válka až 

současnost 

 

 

Vysvětlí význam pojmu HARDWARE, 

pozná, pojmenuje a zařadí nejběžnější 

součásti a zařízení počítače a vysvětlí 

jejich funkci.. 

HW - HARDWARE 

Skříň základní jednotka - procesor, 

pevný disk (HDD), operační 

paměť (RAM), základní deska, 

zdroj, mechaniky (disketová, CD, 

DVD), porty, karty (grafická, 

zvuková, síťová, fax/modemová) 

Jednotky výkonu procesoru (Hz) a 

kapacit pamětí (B) a jejich 

násobky (K, M, G) 

Periferie: 

- vstupní zařízení (klávesnice, myš, 

  skener, mikrofon, digit. 

fotoaparát)-- výstupní zařízení 

(monitor,   

  tiskárna, reproduktory... ) 

 Ukázka 

vnitřních 

součástí 

počítače. 

 

Programy, které zná, zařadí do příslušné 

skupiny . Vysvětlí, k čemu která skupina  

programů slouží. 

 

 

 

 

 

 

 

SW- SOFTWARE 

. operační systémy 

. aplikace (textové editory, 

grafické 

  editory, výukové programy, 

  komunikační programy...) 

. utility, systémové utility 

. antivirové programy 

. komprimační programy 

 

 

Příklady 

výukových 

programů pro 

různé 

předměty. 

VDO - SW 

pirátství 

 

Orientuje se ve struktuře složek, 

rozlišuje místní a síťové disky. Dokáže 

vytvořit složku nebo prázdný soubor, 

přejmenovat je, zkopírovat či přesunout, 

případně odstranit je. 

 

Práce se složkami a soubory: 

. pojmy:disk (logický), složka 

  (adresář), soubor 

. postupy vytvoření, přejmenování, 

  kopírování, přesunu a odstranění 

  složky či souboru včetně variant 

  (menu, myš, klávesové zkratky) 

 Navazuje na 

HW (pevný 

disk, 

paměťová 

média CD, 

disketa ...). 

 

V textovém editoru otevře existující 

soubor upraví vlastnosti písma a 

odstavce, příp. vloží obrázek, změní jeho 

vlastnosti a umístí jej v textu. Změny 

uloží na stejné místo nebo jinam, příp. 

pod jiným názvem. 

Textové editory 

. uložení, otevření souboru 

. pohyb v dokumentu (klávesnice, 

  myš) 

. označení části textu do bloku 

 

 

Výtvarná 

výchova 
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Výstup  Učivo Mezipředmětov

é vztahy, 

průřez. témata 

Pozn. 

 

Z obrázků v textovém editoru vytvoří 

jednoduchý plakát apod. 

 

 

V textovém editoru vytvoří tabulku, 

upraví 

její vzhled, vyplní ji daty (text nebo 

čísla), 

nebo obrázky. 

 

 

 

 

 

  (klávesnice, myš) . kopírování,        

  přesun částí textu - psaní, oprava    

  textu (vel. písmen s diakritikou,   

  další znaky) 

- formát písma a odstavce (menu, 

  panel nástrojů) 

- vložení obrázku -  klipart, 

  automatické tvary - formát 

obrázku 

  (velikost, barvy a čáry - výplň a   

  ohraničení) 

- vložení obrázku ze souboru 

  (ohraničení, obtékání) 

- tvorba tabulek vč. úpravy jejich 

  vzhledu, pojmy buňka, sloupec,   

  řada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tvorba plakátů, 

přání apod.  

OSV - 

kreativita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce 

odevzdávají 

žáci formou 

elektronické 

pošty na 

adresu 

vyučujícího. 

Naskenuje obrázek, uloží jej ve 

vhodném formátu dat. 

V grafickém editoru  dodatečně upraví 

jas a kontrast, a provede případně další 

operace s obrázky. 

 

Grafika: 

. práce se skenerem 

. formáty grafických dat 

. pojmy: jas, kontrast, rozlišení, 

  vektorová grafika, bitmapa (rastr)     

  úprava obrázku v grafickém 

editoru 

Výtvarná 

výchova. OSV 

- kreativita 

 

 

 

Nezaměňuje pojmy Internet a web. Internet: 

- co to je, kdy vznikl, služby   

  Internetu  

MDV - kritický 

přístup 

k informacím, 

ověřování 

zdrojů 

EGS - 

vyhledávání a 

komunikace 

informací o 

světě 

MKV - 

komunikace s 

lidmi z růz. 

kultur 

 

 

Napíše zprávu, přečte si došlou zprávu, 

odpoví na došlou zprávu pomocí funkce 

odpověď (Reply) a pošle kopii došlé 

zprávy někomu dalšímu pomocí funkce 

poslat jinému (Forward), pošle zprávu s 

přílohou, ze zprávy přijme a uloží 

přílohu. 

El. pošta = e-mail 

- vztah k Internetu 

- příklady poštovních programů 

  - spuštění poštovního programu, 

  odeslání zprávy, čtení došlých 

  zpráv, odpověď (Reply) a 

  poslání zprávy někomu jinému 

 

OSV - pravidla 

komunikace 

 

 

Práce 

odevzdávají 

žáci formou 

elektronické 

pošty na 

adresu 

vyučujícího. 
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Výstup  Učivo Mezipředmětov

é vztahy, 

průřez. témata 

Pozn. 

   (Forward) 

- připojení přílohy (Attachment) 

  k odesílané zprávě, uložení  

  přílohy z došlé zprávy 

 

 

Na webu vyhledá stránku o určitém 

tématu, uloží ji, příp. uloží pouze 

obrázek. 

 

WWW = world wide web = web:   

- vztah k Internetu 

- příklady prohlížečů webovských 

  stránek (Internet Explorer,   

  Netscape Navigator) 

 

- pohyb po webu: 

  - přes hypertextové odkazy - 

známá   

    adresa 

  - jednoduché vyhledávání 

- ukládání z webu: 

  - obrázek 

  - celá stránka 

 

Vyhledávání 

webovských 

stránek   o 

tématech 

z různých 

předmětů. VDO 

- svoboda slova 

(i jeho 

nebezpečí), 

pluralita názorů 

 

 

 

Na základě znalostí práce s textem a 

grafikou zpracuje písemnou práci na 

zadané téma, která splňuje zadané 

požadavky. 

Práce s informacemi 

- vyhledávání informací 

- zpracování výstupu na základě 

  stanovených požadavků 

 

Český jazyk - 

sloh, 

pravopis 

 

Pracuje s informacemi v souladu se 

zákony 

o duševním vlastnictví. 

Ochrana práv k duševnímu 

vlastnictví, copyright, 

informační etika 

Příklady 

výukových 

programů pro 

různé 

předměty. 

VDO – SW 

pirátství 

 

Orientuje se ve struktuře složek, 

rozlišuje místní a síťové disky. Dokáže 

vytvořit složku nebo prázdný soubor, 

přejmenovat je, zkopírovat či přesunout, 

případně odstranit je. 

Práce se složkami a soubory: 

- pojmy:disk (logický), složka 

(adresář), 

- postupy vytvoření, 

přejmenování,kopírování, přesunu 

a odstranění složky či souboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V textovém editoru  otevře existující 

soubor upraví vlastnosti písma a 

odstavce, příp. vloží obrázek, změní jeho 

vlastnosti a umístí jej v textu. Uloží  

změny na stejné místo nebo jinam, příp. 

Textové editory  

- příklady textových editorů  

- uložení, otevření souboru . pohyb 

v     

Výtvarná 

výchova - práce 

s obrázky a 

textem plakáty, 

obaly apod. 
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Výstup  Učivo Mezipředmětov

é vztahy, 

průřez. témata 

Pozn. 

pod jiným názvem. 

V textovém editoru z obrázků vytvoří 

jednoduchý plakát apod. 

 Při práci s textovými  editory 

spolupracuje 

 i s internetem (např. vkládá  do 

textového 

dokumentu obrázky z webu apod.) 

 

  dokumentu (klávesnice,myš) 

- označení části textu do bloku 

  (klávesnice, myš) 

-  psaní, oprava textu (vel. písmen  

   s diakritikou, další znaky) 

- formát písma a odstavce (menu, 

  panel nástrojů) 

- vložení obrázku - klipart,  

  automatické tvary - formát 

obrázku 

  (velikost, barvy a čáry - výplň a 

  ohraničení) 

- vložení obrázku ze souboru 

  (ohraničení, obtékání) 

 OSV - 

kreativita 

 

 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 8.ročník 

Výstup  Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřez. témata  

Pozn. 

Má přehled o vývoji výpočetní techniky. 

Vysvětlí význam pojmu HARDWARE, 

pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti a 

zařízení počítače a vysvětlí jejich funkci. 

 

HW - HARDWARE 

Skříň základní jednotka - procesor, 

pevný disk (HDD), operační paměť 

(RAM), základní deska, zdroj, 

mechaniky (disketová, CD, DVD), 

porty, karty (grafická, zvuková, 

síťová, fax/modemová) Jednotky 

výkonu procesoru (Hz) a kapacit 

pamětí (8) a jejich násobky (K, M, 

G) Periferie: 

- vstupní zařízení (klávesnice, myš, 

  skener, mikrofon, digit. fotoaparát) 

- výstupní zařízení(monitor,tiskárna) 

 Ukáz

ka 

vnitřn

ích 

součá

stí 

počíta

če. 

 

Programy, které zná, zařadí do příslušné 

skupiny. Vysvětlí, k čemu která skupina  

programů slouží. 

SW - SOFTWARE 

. operační systémy 

. aplikace (textové editory, grafické 

  editory, výukové programy, 

  komunikační programy...) 

. utility, systémové utility 

. antivirové programy 

. komprimační programy 

 

Příklady výukových 

programů pro různé 

předměty. 

 

VDO - SW pirátství 
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Výstup  Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřez. témata  

Pozn. 

Samostatně si uspořádává data na svém 

uživatelském kontě. 

 

Práce se složkami a soubory – 

- připomenutí postupů vytvoření, 

  přejmenování, kopírování, přesunu   

  a odstranění složky či souboru  

  včetně variant (menu, myš,   

  klávesové zkratky) 

Mat – plošné objekty. 

OSV – kreativita 

Procv

ičení 

práce 

s myš

í. 

Vytvoří tabulku, naplní ji číselnými 

hodnotami a upraví její vzhled. 

S daty pomocí vzorců provádí jednoduché 

operace. Vytvoří qraf. 

Tabulku a graf  různými způsoby vloží do 

textového editoru. 

Tabulkové procesory 

. k čemu slouží 

. připomenutí pojmů buňka, sloupec, 

  řada 

. pohyb mezi sešity, mezi listy, na  

  listu 

. označení buněk 

. vytvoření tabulky, zadávání dat,   

  formát buňky 

. práce s jednoduchými vzorci   

  (součet, rozdíl, násobení, dělení)     

. vytvoření grafu na základě tabulky 

. vložení tabulky a grafu do   

  textového editoru 

  

Poznatky o Internetu navazuje na poznatky 

o počítačových sítích. 

 

Internet: co to je, kdy vznikl, služby 

Internetu 

 

MDV - kritický 

přístup 

k informacím, 

ověřování zdrojů 

EGS - vyhledávání a 

komunikace informací 

o světě 

Propo

jení 

se 

znalo

stmi   

o 

počíta

č. 

sítích. 

 

EI. poštu suverénně používá pro 

komunikaci i pro odesílání souborů (prací). 

 

El. pošta = e-mail 

. připomenutí připojení přílohy 

  (Attachment) k odesílané   

  zprávě, uložení přílohy z došlé   

  zprávy 

 

MKV - komunikace s 

lidmi z růz. kultur 

OSV - pravidla 

komunikace 

 

Práce 

odevz

dávají 

žáci 

formo

u 

elektr

onick

é 

pošty 

na 

adres

u 

vyuču

jícího

. 

Web používá jako zdroj informací. WWW = world wide web = web:                         Vyhledávání  
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Výstup  Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřez. témata  

Pozn. 

 . pohyb po webu: 

  - přes hypertextové odkazy - známá   

    adresa 

- vyhledávání 

- ukládání z webu: 

- obrázek 

- celá stránka 

- vykopírování části   

  textu 

webových stránek o 

tématech z různých 

předmětů. 

 VDO - svoboda slova 

(i jeho nebezpečí), 

pluralita názorů 

 

Ovládá práci s grafickými editory Počítačová grafika 

rastrové a vektorové programy 

OSV - kreativita   

K zadanému tématu vyhledá informace, 

zpracuje je a s využitím dostupného SW 

vytvořit písemný výstup splňující formální i 

estetické nároky. 

 

Práce s informacemi 

analýza tématu 

vyhledávání informací v informač. 

zdrojích, informační zdroje (web,  

e-mail, el. konference, knihovny, 

informační střediska ...) 

zpracování informací 

vytvoření výstupního dokumentu - 

forma krátké poloodborné písemné 

práce (titulní list, citování použitých 

pramenů) 

Český jazyk - sloh, 

pravopis 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 9.  

Cíl: Základy vytváření a úpravy multimediálních prezentací. Pochopení základů teorie o počítačových sítích 

a jejich praktické využití 

Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřez. témata 

Pozn. 

 

Samostatně si uspořádává data na svém 

uživatelském kontě. 

Stručné zopakování základní látky: 

Práce se složkami a soubory: 

připomenutí postupů vytvoření, 

přejmenování, kopírování, přesunu a 

odstranění složky či souboru včetně 

variant (menu, myš, klávesové 

zkratky) 

  

Má přehled o vývoji výpočetní techniky. 

Dokáže popsat jednotlivé součásti počítače 

a jejich funkcí z hlediska celkového 

fungování počítače. 

Chápe fungování počítačových sítí. 

Teorie: 

opakování – vývoj VT, HW, SW, 

sítě 
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Výstup Učivo Mezipředmětové 

vztahy, průřez. témata 

Pozn. 

Dokáže upravit vzhled dokumentu. Textové editory: 

formát písma a odstavce, styly, 

generování obsahu, vzhled stránky, 

číslování, záhlaví a zápatí 

  

Dokáže vytvořit tabulku a graf, upravit 

jejich vzhled, používat základní vzorce a 

jednoduché funkce. Vytvořenou tabulku a 

graf dokáže přenést do textového editoru. 

Tabulkové procesory: 

vytvoření a úprava vzhledu tabulky, 

vzorce, základní funkce, 

vytvoření a úprava vzhledu grafu, 

spolupráce s textovým editorem 

  

Zná historii vzniku a vývoje Internetu. Zná 

základní služby Internetu. 

Internet: 

co to je, kdy vznikl, služby Internetu 

EGS – vyhledávání a 

komunikace informaci 

o světě 

 

El. poštu suverénně používá pro 

komunikaci i pro odesílání příloh. 

El. pošta = e-mail 

připomenutí připojení přílohy 

(Attachment) k odesílané zprávě, 

uložení přílohy z došlé zprávy 

OSV – pravidla 

komunikace, 

MKV – možnost 

komunikace s lidmi 

z různých kultur 

 

Web používá jako zdroj informací. WWW = world wide web = web: 

pohyb po webu: 

přes hypertextové odkazy 

známá adresa 

vyhledávání 

ukládání z webu: 

obrázek 

celá stránka 

vykopírování části textu 

VDO – svoboda slova 

(i nebezpečí), pluralita 

názorů, 

EV – zdroj informací 

o ŽP, postojů apod. o 

vlivu člověka na ŽP 

 

Chápe souvislost vývoje počítačových sítí 

s vývojem počítačů. Vysvětlí rozdíl mezi 

lokální a rozsáhlou počítačovou sítí, dokáže 

uvést příklady. Chápe rozdíly mezi 

připojením typu pevná linka a vytáčená 

linka. Rozliší základní typy sítí (podle 

architektury a podle priorit. Ovládá základy 

konfigurace pro 

připojení PC do sítě. 

Počítačové sítě 

vývoj od terminálů, přes archit. 

klient – server až po mezinárodní 

počítačovou síť Internet 

sítě podle rozlohy – LAN, WAN 

podle propojení – kabel (metalické, 

optické), vzduchem (satelit, 

mikrovlny) 

podle režimu připojení – vytáčená 

linka (offline), pevná linka (online) 

Součásti nutné pro připojení PC do 

sítě a jejich konfigurace 

  

Vytvoří a upraví jednoduchou i 

víceúrovňovou multimediální i pouze 

grafickou prezentaci. 

Multimediální prezentace 

Editory pro vytváření 

multimediálních prezentací a jejich 

základní funkce 
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5.2.6. Dějepis 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku 2 hodiny týdně. 

 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje k: 

rozvíjení vlastního historického vědomí 

vnímání obrazu hlavních vývojových linií 

získávání orientace v historickém čase 

pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů 

chápání kulturní rozmanitosti světa 

utváření pozitivního hodnotového systému 

 

Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty: 

 Zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států… 

 Matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky… 

 Výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci… 

 Hudební výchova – vývoj hudebních projevů, významní skladatelé… 

 Jazyky – významní spisovatelé a jejich tvorba… 

 Občanská výchova – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva, volební 

systém… 

 Tělesná výchova – odkaz řecké kultury, olympijské hry… 

 

Vyučovacím předmětem prolínají PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: 

OSV – komunikace, sociální dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, řešení problémů, kreativita… 

VDO – demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance, občanská 

společnost,   

volební systém, formy vlády, totalita, rasismus, holocaust, ideologie… 

EV   -   člověk a příroda, příroda a první civilizace, historické památky, dopad průmyslové revoluce na 

přírodu, zásahy do  

přírodních poměrů… 

MKV – sbližování a prolínání kulturních vlivů v období helénismu, náš etnický původ, předsudky, 

stereotypy, husitství,    

             poznávání jiných kultur, mezinárodní solidarita, vzájemný vliv různých kultur, zvyků a 

náboženství… 

EGS –  integrace Evropy, vliv Říma na raně středověké státy, formování evropských států, křížové výpravy, 

mírové  

             poselství Jiřího z Poděbrad,  reformace, význam objevení Ameriky, buržoazní a buržoazně 

demokratické   

             revoluce… 

MDV – národní obrození, propaganda, sdělovací prostředky a politika… 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
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Kompetence k učení    

Učitel 

zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů 

vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 

vede k zamyšlení nad historickým vývojem 

   Žák 

      -  vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 

využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

      -     operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí 

      -     propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří 

komplexnější  

pohled na společenské a kulturní jevy 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, kreslení, řešení problémů, ICT – program Didakta, AV technika) 

zařazuje metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením 

vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování 

Žák 

   -    vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 

využívá získané  

        vědomosti a dovednosti 

   -    samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení 

   -    kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit 

   -    snaží se o samostatné a zodpovědné řešení úkolů a cvičení 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel 

      -    vede žáky přesnému a výstižnému vyjadřování 

      -    zařazuje do výuky diskuzi 

      -    vede žáky k věcnému argumentování 

      -    vede žáky k práci s různými typy textů 

      -    vede k využívání informačních a komunikačních prostředků  

Žák 

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně   

      v písemném i ústním projevu 

účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů 

využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolím 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

vytváří příznivé klima třídy 

dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

     Kompetence učit se učit 
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zařazuje různé formy individuální a skupinové práce 

   Žák 

      -    účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na utváření příjemní atmosféry v týmu 

      -    přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat 

s druhým při řešení   

           daného úkolu 

 

Kompetence občanské 

Učitel 

reflektuje při výuce společenské i přírodní dění 

vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů, lišících se od jejich vlastních 

pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví s důrazem na historii 

regionu, a na vztah žáků k regionu  s využitím vhodných příležitostí v okolí školy 

Žák  

   -     respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 

ostatních lidí 

   -     odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému 

násilí a šikaně 

   -     chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 

   -     respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví 

   -     projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do 

kulturního   

         dění a sportovních aktivit 

 

Kompetence pracovní 

Učitel 

požaduje dodržování dohodnuté kvality práce 

umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat, vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi 

Žák 

dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

využívá svých znalostí v běžné praxi 

využívá dějepisných exkurzí a vycházek, skupinovou i individuální práci, sběr materiálů a přehledů 

vhodných WWW stránek 

vypracovává krátkodobé projekty 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět: Dějepis 

Ročník: 6.  

Výstup Učivo Mezipředm. vztahy, 

průřezová témata 
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Výstup Učivo Mezipředm. vztahy, 

průřezová témata 

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 

Pravěk 

 

Úvod do učiva 

Význam zkoumání dějin 

Získávání informací o dějinách 

Historické prameny 

 

 

rozpozná vývojová stadia člověka 

seznámí se se způsoby obživy a soužití lidí 

charakterizuje život pravěkých sběračů a 

lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

Starší doba kamenná 

způsob života jednotlivých 

vývojových typů člověka 

Z – světové strany, světadíly 

VV – pravěké malby, pojmy 

OSV – komunikace, soc. 

dovednosti, mezilidské 

vztahy, kooperace, řešení 

problémů 

EV – člověk a příroda 

pochopí podmínky a důsledky přechodu 

k zemědělství 

pochopí podmínky vzniku řemesel 

Mladší doba kamenná 

způsob života a obživy 

počátky řemesel 

Z – zemědělské oblasti 

 

pochopí důsledky oddělení řemesel 

od zemědělství jako podmínky pro rozvoj 

obchodu 

objasní význam zemědělství, dobytkářství a 

zpracování kovů pro lidskou společnost 

Doba kovů 

rozvoj řemesel a obchodu 

zánik rodové společnosti 

 

uvědomí si nerovnoměrnost vývoje 

v jednotlivých oblastech 

kulturní rozmanitost světa 

uvede příklady archeologických kultur na 

našem území 

Naše země v období pravěku 

 

Shrnutí 

 

pochopí souvislost mezi přírodními 

podmínkami a vznikem starověkých států 

seznámí se s podstatou společenského 

uspořádání 

seznámí se s projevy náboženských představ 

uvede nejvýznamnější typy památek, které se 

staly součástí světového kulturního dědictví 

Starověk 

Nejstarší státy 

Mezopotámie 

Egypt 

ostatní starověké státy na 

Předním východě 

starověká Indie a Čína 

Shrnutí 

EV – příroda a první 

civilizace 

 

 

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 

Řecko 

mínojská a mykénská kultura 

archaické a klasické období 

Athény a Sparta 

řecko – perské války 

peloponéská válka 

kultura, umění, vzdělanost 

Alexandr Makedonský, 

helénismus 

M – řečtí matematikové 

VV – řecké umění 

(stavitelství, sochařství, 

malířství) 

ČJ (lit.) - eposy, řecké báje a 

pověsti 

VDO – demokracie, 

despocie, tyranie 

MKV – sbližování a 

prolínání kult. vlivů 
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Výstup Učivo Mezipředm. vztahy, 

průřezová témata 

v období helénismu 

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 vývoj v různých částech 

Evropy 

Řím 

království 

republika 

punské války 

císařství 

počátky křesťanství 

římská kultura 

rozpad římské říše 

naše země v době římské 

 

Shrnutí 

 

Opakování učiva 6. ročníku 

VV – římské umění 

(stavitelství, sochařství, 

malířství) 

ČJ (lit.) - římské báje 

ČJ (sloh) – mluvní cvičení 

řečnictví 

 

VDO – občanská práva 

EGS – integrace Evropy, 

vliv Říma na  střed. státy 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět: Dějepis 

Ročník: 7.  

 

Výstup Učivo Mezipředm. vztahy, 

průřezová témata 

-     popíše podstatnou změnu evropské 

situace, která nastala v důsledku příchodu 

nových etnik, christianizace a vzniku států 

Opakování 

krize císařství 

křesťanství 

zánik západořímské říše 

 

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 

objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 

vývoj českého státu a postavení těchto 

státních útvarů v evropských souvislostech 

Středověk 

Raný středověk 

nový etnický obraz Evropy 

byzantská, arabská a franská říše 

první státní útvary na našem 

území 

český stát v době knížecí 

formování prvních státních celků 

v Evropě 

boj mezi mocí světskou  a 

ČJ – první písemné 

památky, české pověsti, 

kroniky 

 

OV - národ, vlast, čeští 

církevní patroni 

 

VV – byzantské, arabské 

umění, románský sloh 

(archit., soch., malířství) 

EGS – formování 
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Výstup Učivo Mezipředm. vztahy, 

průřezová témata 

uvědomí si duchovní odkaz patronů českých 

zemí 

učí se charakteristice dobového životního 

stylu z hlediska sociálního 

porovná základní rysy západoevropské, 

byzantsko-slovanské a islámské kulturní 

oblasti 

 

církevní 

křížové výpravy 

románská kultura a životní styl 

raného středověku 

 

Shrnutí 

evropských států, klíč. 

události – vznik Svaté říše 

římské, křížové výpravy 

MKV – náš etnický původ 

EV – historické památky 

 

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 z hlediska sociálního i etnického 

vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 

středověkého člověka, konflikty mezi 

světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke 

kacířství a jiným věroukám 

seznámí se s problémy, které vedly ke kritice 

církve a vyústily v českou reformaci 

ilustruje postavení jednotlivých vrstev 

středověké společnosti, uvede příklady 

románské a gotické kultury 

 

učí se chápat historický rozměr pojmů 

tolerance a intolerance 

 

Vrcholný středověk 

rozvoj řemesel a obchodu, vznik 

měst a jejich význam 

český stát za vlády posledních 

Přemyslovců 

nástup Lucemburků a vláda 

Karla IV. 

gotická kultura a životní styl 

jednotlivých vrstev v období 

vrcholného středověku 

konflikt mezi Anglií a Francií 

kritika poměrů v církvi a 

husitství v Čechách 

Shrnutí 

ČJ – kroniky, doba Karla 

IV., rozvoj češtiny, Hus, 

rozvoj vzdělání 

 

VV – gotické umění (stav., 

soch., malířství) 

 

HV – gotická hudba, 

husitské písně 

 

OV - náš region (historie) 

 

MKV – předsudky, 

stereotypy kat. církve, 

husitství 

 

 

uvědomí si okolnosti vzniku středoevropského 

soustátí 

 

 

Pozdní středověk 

doba poděbradská 

doba jagellonská 

 

Shrnutí 

 

VV – pozdní gotika 

(stav., soch., mal.) 

EGS – mírové poselství 

Jiřího z Poděbrad 

 

 

osvojí si periodizaci novověku 

 

seznámí se s pojmy humanismus, renesance 

a jejich projevy v kultuře, myšlení a životě lidí 

vymezí význam husitské tradice pro český 

politický a kulturní život 

poznává důvody a význam objevných plaveb 

a důsledky pronikání evropských civilizací 

do nově objevených zemí 

objasní postavení českého státu  

v podmínkách  Evropy rozdělené do řady 

mocenských a náboženských center a jeho 

postavení uvnitř habsburské monarchie 

Raný novověk 

Počátky novověku 

humanismus 

 

 

objevné plavby a jejich 

společenské důsledky 

 

náboženská reformace 

 

počátky absolutních monarchií 

český stát v předbělohorských 

VV, HV – renesance 

(stavit., soch., malířství, 

hudba) 

 

ČJ (lit.), OV – humanismus 

 

OV – typy států, složky 

státní moci 

 

F – veličiny a jejich měření 

 

MKV – poznávání jiných 

kultur, předsudky, 
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Výstup Učivo Mezipředm. vztahy, 

průřezová témata 

seznámí se s pojmem reformace, jejími 

příčinami a cíli 

objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 

války a posoudí její důsledky 

-     chápe podstatu pojmů absolutní moc,   

      absolutismus 

chápe důsledky náboženské nesnášenlivosti 

osvojí si pojmy parlamentarismus 

a konstituční monarchie 

poměrech 

třicetiletá válka 

 

občanská válka v Anglii 

 

Shrnutí učiva 7. ročníku  

stereotypy  

 

EGS – reformace, objevení 

Ameriky 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět: Dějepis 

Ročník: 8.  

 

Výstup Učivo Mezipředm. vztahy, 

průřezová témata 

 

 

učí se rozpoznávat projevy barokní kultury 

rozpozná základní znaky jednotlivých 

kulturních stylů a uvede jejich představitele a 

příklady významných kulturních památek 

seznámí se se situací českých zemích 

a vybraných evropských zemí po třicetileté 

válce 

vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 

politické a kulturní změny ve vybraných 

zemích a u nás, které charakterizují 

modernizaci společnosti 

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, uvědomí si význam 

boje za svobodu 

 

Počátky nové doby 

Období od 2. pol. 17. stol. 

do konce 18. stol. 

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 

a Prusku, vzestup Velké Británie 

boj amerických osad 

za nezávislost, vznik Spojených 

států amerických 

 

Shrnutí 

VV, HV – baroko (stav., 

soch., mal., hudba) 

 

ČJ (lit.) – baroko, 

osvícenství 

 

VDO – rekatolizace, náb. 

nesnášenlivost, USA, Fr. – 

revoluce (Listina práv a 

svobod, ústava) 

EGS – revoluce USA, Fr., 

VB, 1848 

 

EV – historické památky 
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uvědomí si důsledky definitivního rozbití 

středověkých politických, hospodářských 

a společenských struktur 

objasní souvislost mezi událostmi  

francouzské revoluce a napoleonských válek 

na jedné straně a rozbitím starých 

společenských struktur v Evropě na straně 

druhé 

uvědomí si prudký rozvoj průmyslu jako 

předpoklad a katalyzátor společenských 

změn, dopad na živ. prostředí 

 

charakterizuje emancipační úsilí 

významných sociálních skupin; uvede 

požadavky formulované ve vybraných 

evropských revolucích 

 

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 

českého národa v souvislosti s národními 

hnutími vybraných evropských národů 

seznámí se s příčinami a průběhem českého 

národního obrození 

uvědomí si význam obrozeneckých snah 

významných osobností 

chápe emancipační hnutí českého národa 

jako výrazný projev dané doby (snaha 

ohrožující existenci mnohonárodnostní 

monarchie) 

uvědomí si dokončení boje jednotlivých 

skupin jako předpoklad ustavení moderních 

politických stran 

na vybraných příkladech demonstruje 

základní politické proudy 

vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 

prohloubení nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí Evropy a světa včetně 

důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost 

vedla; charakterizuje soupeření mezi 

velmocemi a vymezí význam kolonií 

chápe historický rozměr pojmu rasismus 

v souvislosti s problémy současnosti 

Novověk od konce 18. stol. 

do r. 1914 

Velká francouzská revoluce, její 

průběh a význam pro 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 představitel 

 

procesy sjednocování 

v Německu a v Itálii 

 

občanská válka v USA 

 

 

 

 

VV, HV – klasicismus, 

romantismus (stav., soch., 

mal., hudba) 

 

ČJ (lit) – národní obrození, 

romantismus 

 

VDO – občanská společnost 

 

EV – prům. revoluce – 

dopad na živ. prostředí a 

přírodní zdroje, technické 

vynálezy 

 

MDV – NO – obroda čes. 

jazyka, knihy, noviny, 

divadlo 

 

 

 

ČJ (lit.), VV, HV – umění 2. 

pol. 19. stol. a přelomu 19. a 

20. stol. 

 

MKV – rasismus – 

otrokářství v USA 

na příkladech demonstruuje zneužití techniky 

v 1. světové válce a její důsledky 

popíše události v Rusku vrcholící říjnovou 

revolucí a vysvětlí jejich vliv na ukončení 

války, vysvětlí příčiny a důsledky občanské 

války v Rusku 

učí se chápat okolnosti vzniku samostatného 

Československa – popíše situaci v českých 

1914 – 1918  

1. světová válka 

Vznik Československa 

příčiny, vznik a průběh 1. 

světové války 

revoluce v Rusku 

vznik Československa 

OSV – rozvoj poznávání 

schopností, mezilidské 

vztahy, postoje, hodnoty 

VDO – volební systém, 

formy vlády 

MKV –  multikulturalita 

EV – životní prostřední, 

technické vynálezy 
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zemích za 1. světové války, dokáže 

zdůvodnit, v čem spočívala zásluha T.G.M. o 

vzniku Československa, uvede další 

představitele odboje, vypráví o legiích a 

zhodnotí význam pro vznik samostatného 

státu  

 

 

Shrnutí, opakování 8. roč. 

MDV – propaganda, vliv 

médií ve společnosti 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět: Dějepis 

Ročník: 9.  

Výstup Učivo Mezipředm. vztahy, 

průřezová témata 

 

učí se chápat 1. pol. 20. stol. jako období dvou 

nejničivějších světových válek 

vysvětlí územní a politické změny v Evropě po 1. 

světové válce 

 

učí se chápat okolnosti vzniku samostatného 

Československa, jeho 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 

rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů 

uvede příčiny a důsledky světové hospodářské krize 

charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny 

jejich nastolení v širších ekonomických a politických 

souvislostech a důsledky jejich existence pro svět; 

rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého 

nacionalismu 

na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich 

nepřijatelnost z hlediska lidských práv 

vysvětlí příčiny Mnichovské dohody, analyzuje její 

důsledky, orientuje se v situace 2. republiky 

učí se vnímat rozmanitost projevů kultury a přínos 

národní a evropské kultury k tomuto odkazu 

objasní pojem „Okupace Čech a Moravy“, Protektorát 

Čechy a Morava, heydrichiáda, holocaust 

Moderní doba 

Situace v letech  

1918 – počátek  

2. světové války 

vznik Českoslovenka, 

hospodářsko-politický 

rozvoj republiky, sociální 

a národnostní problémy 

mezinárodně politická 

situace Evropy ve 20. 

letech 

počátky fašistického hnutí 

SSSR v mezivá-lečném 

období 

světová hosp. 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 

 

ČJ (lit.) – literatura 1. 

pol. 20. stol. 

VV, HV – umění 1. pol. 

20. stol. 

 

OV – problémy lidské 

nesnášenlivosti 

(náboženství), životní 

názor 

 

 

VDO – vznik 

totalitního zřízení x 

vznik demokracie, 

volební systém, formy 

vlády, Československo 

– Češi x Němci x Židé 

 

MDV - propaganda 

 

EGS – 1. a 2. sv. válka 

jako mezníky vývoje, 

vznik SN 

 

MKV – rasismus 20.st., 

lid. solidarita během 

válek 

 

EV – prům. revoluce a 

živ. prostředí, tech. 

vynálezy 

popíše vývoj 2. světové války na jednotlivých frontách, 

na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 

světových válkách a jeho důsledky 

2. světová válka 

domácí a zahraniční odboj 

mezinárodní konference a 

OV – mezinárodní 

ogranizace, 

mezinárodní vztah 



158 

 

učí se úctě k odkazu účastníků odboje 

učí se chápat poválečný vývoj Československa, který 

vyústil v únorové události 1948 

chápe možnost různé interpretace historických faktů a 

nutnost kritického přístupu k interpretacím 

zhodnotí postavení Československa v evropských 

souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, 

hospodářské a kulturní prostředí 

 

poválečné uspořádání 

světa, poválečné 

Československo v letech 

1945 – 1948 

Československo po roce 

1948 

 

Shrnutí 

F – jaderná energie 

IVT – počátky vývoje 

výpočetní techniky 

OSV+VDO – holocaust  

EGS - OSN 

VDO – totalit. režim 

MDV – propaganda 

seznámí se s postavením Československa 

v mezinárodních souvislostech 

učí se rozpoznávat znaky totalitní společnosti 

 

vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; 

uvede příklady střetávání obou bloků 

vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické 

důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 

spolupráce 

posoudí postavení rozvojových zemí 

 

uvědomí si nutnost respektovat identitu druhých 

seznámí se s vnitřní situací v naší republice (události r. 

1968) 

učí se chápat postupný rozpad východního bloku          

rozkladem komunistických systémů 

seznámí se s vnitřní situací v naší republice v roce 

1989 a s vývojem v 90. letech – vznik ČR 

objasní vliv médií na každodenní život a politické dění 

ujasnění si začlenění ČR do integračního procesu 

(vstup do EU) 

prokáže základní orientaci v problémech současného 

světa 

 

Dějiny od poloviny 20. 

století do současnosti 

postavení Československa 

a jeho postupné 

začleňování do sféry vlivu 

SSSR, projevy sovětizace 

Československo 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 

krize sovětského impéria 

a „perestrojka“ 

obnova demokracie ve 

východní Evropě a 

„sametová revoluce“ 

rozpad Československa, 

vznik České republiky 

Česká republika na 

přelomu tisíciletí 

evropská integrace, 

globalizace 

technika, věda a kultura 

ve 2. pol. 20.st. 

 

Shrnutí,  

opakování 9. ročníku  

ČJ (lit.)– literatura 

2. pol. 20. stol. 

 

VV, HV – umění 2. pol. 

20. stol. 

 

OV – mezinárodní 

organizace, 

mezinárodní vztahy 

 

VDO – Československo 

a komunismus, formy 

vlády, Listina práv a 

svobod a Charta 77 

 

EGS – Východ x 

Západ, NATO, 

Varšavská smlouva, 

revoluce 1989, 

začlenění ČR do 

integračního procesu – 

vstup do EU  

 

EV – zásahy do přírod. 

poměrů  

 

MDV – sdělovací 

prostředky a politika 
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5.2.7. Občanská výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím  

 

Vzdělávací oblast předmětu 

postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků 

orientace ve významných okolnostech společenského života 

utváření vztahů žáků ke skutečnosti 

formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života 

formování vědomí odpovědnosti za vlastní život 

vedení k sebepoznávání 

 

Součástí předmětu Občanská výchova jsou tematické okruhy Výchovy ke zdraví: Vztahy mezi lidmi a 

formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe a Osobnostní a sociální rozvoj 

 

Časová dotace 

6. – 9. ročník 

1 vyučovací hodina týdně 

 

Místo realizace 

třídy 

multifunkční učebna 

knihovna 

učebna PC 

veřejná prostranství mimo školu 

 

Průřezová témata 

 

-OSV (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj) 

-VDO (občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě,         

            principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování) 

-EGS ( Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané) 

-MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip  

             sociálního smíru a solidarity) 

-EV ( lidské aktivity a problémy životního prostředí,vztah člověka k prostředí) 

-MDV ( tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. 

 

Formy a metody realizace 

vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu,  

      samostatná práce, soutěže, testy, dramatizace, projekty, PC, video                

beseda 
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dotazníky - interwiev 

 

Klíčové kompetence : 

Kompetence k učení 

žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších 

celků, nalézají souvislosti 

žáci získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry 

Postup: - vedení žáků k ověřování důsledků 

              - poskytování metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci  

              - zadávání úkolů způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

Kompetence k řešení problémů 

žáci tvořivě přistupují k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí nalézt 

řešení 

žáci umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí 

      Postup: -  kladení otevřených otázek 

              - volný přístup k pomůckám 

               

Kompetence komunikativní 

žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně  

žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují 

žáci komunikují na odpovídající úrovni 

žáci umí využívat ke komunikaci vhodné technologie  

Postup: - zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků 

             - vedení  žáků k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

               podněcování žáků k argumentaci 

             - vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky 

 

Kompetence sociální a personální 

žáci umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají,  

žáci upevňují dobré mezilidské vztahy  

žáci umí hodnotit svoji práci i práci ostatních 

Postup: - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

         - vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

 

Kompetence občanské 

žáci znají legislativu a obecné morální zákony a dodržují je 

žáci respektují názory ostatních 

žáci si formují volní a charakterové rysy 

žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

Postup: - vyžadování dodržování pravidel slušného chování 

             -  vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

 

Kompetence pracovní 

žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

Postup: - dodávání sebedůvěry 
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              -napomáhání podle potřeby při cestě ke správnému řešení 

              - vedení ke správnému způsobu používání techniky a vybavení 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět:  Občanská výchova 

Ročník: 6. 

Výstup Učivo  

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

-umí se orientovat v kalendáři, zná 

letopočty 

-umí vysvětlit původ a způsoby 

dodržování svátků 

-uvádí příklady  pořekadel a přísloví 

 

 

 

- vysvětlí pojem domova z hlediska své 

přináležitosti k rodině, obci, regionu, 

vlasti 

- uvede příklady prvků, které člověku 

pomáhají vytvořit si osobní vztah ke 

svému domovu a jeho okolí 

- vysvětlí význam harmonických vztahů 

mezi členy rodiny (vzájemná pomoc, 

důvěra) pro zdravý vývoj dítěte 

- rozpozná možné příčiny rodinných       

problémů a uvede vhodné způsoby 

řešení    -popíše, do kterých důležitých 

oblastí rodina směřuje své výdaje                            

- dokáže se rozhodnout, jak vhodně 

naložit se svým kapesným a 

s uspořenými penězi 

-umí  první pomoc při zástavě dýchání, 

zástavy činnosti srdce a krevního oběhu, 

stabilizovaná poloha, prudké krvácení, 

šok 

- zhodnotí a na příkladech doloží 

význam vzájemné solidarity mezi lidmi, 

vyjádří své možnosti, jak může v 

případě potřeby pomáhat lidem v nouzi 

a jak pomoci v situacích ohrožení a 

obrany státu  

 

- uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých životních 

situacích, případné neshody či konflikty 

s druhými lidmi řeší nenásilným 

způsobem  

- posoudí a na příkladech doloží přínos 

Člověk v rytmu času- čas 

v praktickém životě člověka, měření 

času, orloj, relativní vnímání času 

- rovnodennost, slunovrat, orientace 

v čase, kalendář 

- roční období, měsíce, pranostiky, 

svátky v ČR 

 

Rodinný život – pojem domov, 

prostředí domova, bydliště a jeho okolí 

- rodina – postavení jedince v rodině, 

role členů rodiny, funkce a vývoj 

rodiny, vztahy v rodině, rodinné   

problémy,  úplná a neúplná rodina, 

náhradní rodinná péče,             

hospodaření rodiny 

 

 

 

 

 

 

Když rozhodují vteřiny- poskytnutí 

pomoci při ohrožení života 

ochrana člověka za mimořádných 

situací, obrana státu 

   

   

 

 

Život ve škole- vzdělávání- 

celoživotní proces, školní docházka, 

systém vzdělávání v ČR 

školní řád, parlament 

nadání je zlomek úspěchu, plánování, 

organizace, metody učení, odpočinek           

 

 

Z - planeta Země 

 

 

Projekt: Náš kalendář 

 

 

 

 

D- historické hledisko 

- domov 

Projekt: Rodokmen 

 

 

 

M - deník hospodaření 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př, Ch - drogová 

závislost 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Využívání 

volného času 

OSV- osobnostní 

rozvoj 
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spolupráce lidí při řešení konkrétních 

úkolů a dosahování některých cílů v 

rodině, ve škole,  

 

- objasní účel důležitých symbolů 

našeho státu a způsoby jejich používání  

-rozlišuje projevy vlastenectví od 

projevů nacionalismu  

 

 

 

-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  

Má vlast- odlišnost života v regionech 

- český jazyk, cizí jazyky, spisovná a 

nespisovná čeština 

používání státních symbolů 

demokratický stát- typy státní moci, 

naši prezidenti, významné osobnosti  

 

Miniúvod do lidských práv- práva a 

povinnosti, konflikt a jeho řešení 

 

 

        - sociální rozvoj 

 

MKV- kulturní 

diference 

         - lidské vztahy 

 

 

 

MDV - práce v 

realizačním týmu 

 EGS - Evropa a svět 

nás zajímá 

mu 

-umí se orientovat v kalendáři, zná 

letopočty 

-umí vysvětlit původ a způsoby 

dodržování svátků 

-uvádí příklady  pořekadel a přísloví 

- vysvětlí pojem domova z hlediska své 

přináležitosti k rodině, obci, regionu, 

vlasti 

- uvede příklady prvků, které člověku 

pomáhají vytvořit si osobní vztah ke 

svému domovu a jeho okolí 

- vysvětlí význam harmonických vztahů 

mezi členy rodiny (vzájemná pomoc, 

důvěra) pro zdravý vývoj dítěte 

- rozpozná možné příčiny rodinných       

problémů a uvede vhodné způsoby 

řešení 

-  popíše, do kterých důležitých oblastí 

rodina směřuje své výdaje 

- dokáže se rozhodnout, jak vhodně 

naložit se svým kapesným a 

s uspořenými penězi 

 

- vysvětlí, proč je výhodné vzájemně 

spolupracovat (rozdělit si úkoly) 

- spolupracuje ve skupině a přebírá 

odpovědnost za společné úkoly, činnosti 

či práce 

Rok v jeho proměnách a slavnostech  

               - kalendář, letopočty 

               - svátky 

               - přísloví a pořekadla 

 

Domov – pojem domov 

             - prostředí domova 

             - bydliště a jeho okolí 

 

 

Rodina – postavení jedince v rodině 

              - role členů rodiny 

              - funkce a vývoj rodiny 

              - vztahy v rodině, rodinné   

                problémy 

              - úplná a neúplná rodina 

              - náhradní rodinná péče              

              - hospodaření rodiny 

Výchova ke zdraví: 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

 

Činnosti lidí – lidská činnost, 

spolupráce lidí (běžné činnosti v životě 

lidí; dělba práce; výhody spolupráce  

lidí) 

 

Z - planeta Země 

 

 

Projekt: Náš kalendář 

 

 

D- historické hledisko 

- domov 

 

 

 

 

 

 

Projekt: rodokmen 

 

 

 

M - deník hospodaření 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

- vyloží souvislost mezi různými 

pracovními činnostmi a předpoklady 

nutnými pro jejich výkon 

- uvede hlavní  problémy, které mohou 

nastat v případě nezaměstnanosti 

(peníze, vztahy v rodině) 

- popíše, jak si může poradit v případě 

nezaměstnanosti 

 

- rozlišuje vhodné a nevhodné způsoby 

využívání volného času 

- orientuje se v místní nabídce 

volnočasových aktivit, připraví program 

pro volný čas pro sebe i pro jiné 

 

 

 

 

              - práce, zaměstnání, povolání  

                (druhy pracovních činností,  

                povolání lidí, odpovědnost   

                za práci) 

              - volba povolání 

              - problémy nezaměstnanosti 

                   

             

 

 

            - volný čas a jeho využití 

   

Výchova ke zdraví: 

Osobnostní a sociální rozvoj                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př, Ch - drogová 

závislost 

Projekt: využívání 

volného času 

OSV- osobnostní 

rozvoj 

        - sociální rozvoj 

EGS - Evropa a svět 

nás zajímá 

MKV- kulturní 

diference 

         - lidské vztahy 

MDV - práce v 

realizačním týmu 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět:  Občanská výchova 

Ročník: 7. 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

- uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých životních situacích, 

případné neshody či konflikty s druhými 

lidmi řeší nenásilným způsobem  

 - objasní, jak může realističtější poznání a 

hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 

pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy 

s druhými lidmi i kvalitu života  

- posoudí a na příkladech doloží přínos 

spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů 

a dosahování některých cílů v rodině, ve 

škole, v obci  

 

 -zhodnotí nabídku kulturních institucí a 

cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají  

- určí zajímavá a památná místa našeho 

státu 

- uvede příklady významných osobností, 

které proslavily náš národ 

- určí význačná díla z oblasti kultury 

Život mezi lidmi- vliv rodiny, 

školy a vrstevníků na jedince, 

socializace 

formy komunikace 

hromadné sdělovací prostředky( 

televize, rádio, PC, kino, 

divadlo…) 

 

 

 

 

 

 

Člověk a kultura- druhy a funkce 

umění, kýč, krása, móda 

víra a náboženství( judaismus, 

křesťanství, islám, hinduismus, 

budhismus, mýty 

pravidla slušného chování 

- dějepis, český jazyk, cizí 

jazyky, přírodopis, zeměpis 

 

Projekt: Osobnost, dílo, 

místo, které ji proslavilo. 

 

 

 

 

 

 

 

OSV- osobnostní rozvoj 

- sociální rozvoj 

EGS -objevujeme Evropu a 

svět 

MKV - multikulturalita 

EV- vztah člověka k 
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- uvede příklady typických zvyklostí a 

tradic 

 

- uvede příklady památných míst obce a 

regionu a vysvětlí, k jakým událostem či 

osobnostem se vážou 

- chová se šetrně ke kulturním památkám a 

přírodním objektům 

- zdůvodní nepřijatelnost vandalského 

chování a aktivně proti němu vystupuje  

 

- dokáže se rozhodnout, jak vhodně 

nakládat s penězi 

- popíše, ze kterých zdrojů pochází příjmy 

státu a do kterých důležitých oblastí stát 

směřuje své výdaje 

- rozlišuje a porovnává různé formy 

vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a 

způsoby jejich ochrany, uvede příklady  

 

- objasní výhody demokratického způsobu 

řízení státu pro každodenní život občanů  

- vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 

demokratických státech a uvede příklady, 

jak mohou výsledky voleb ovlivňovat 

každodenní život občanů  

 

- 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  

 

- objasní potřebu tolerance ve společnosti, 

respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 

názory, zájmy, způsoby chování a myšlení 

lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám  

- rozpoznává netolerantní, rasistické, 

xenofobní a extremistické projevy v 

chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti 

všem projevům lidské nesnášenlivosti  

  

  

 

kam za kulturou 

 

 

 

 

Přírodní a kulturní bohatství- 

přírodní a kulturní památky naší 

země, architektonické styly 

organizace a instituce pro ochranu  

životního prostředí 

 

 

 

Majetek v našem životě- potřeby, 

statky a služby 

funkce peněz, druhy majetku 

konzumní společnost, životní 

úroveň 

 

 

 

Řízení společnosti- formy a znaky 

státu, demokracie 

volby a volební právo, možnosti 

začlenění do veřejného života                                    

 

 

Svět kolem nás- Evropská unie, 

členské státy, úkoly unie 

      -      tolerance k národnostním 

menšinám, předsudky 

      -      nadnárodní organizace( 

OSN, NATO…),   mimořádné 

události a ochrana obyvatel  

 

 

 

 

Lidská práva- dokumenty( 

Všeobecná deklarace lidských 

práv, Listina základních práv a 

svobod) 

       -     svoboda, morálka a 

mravnost(diskriminace, rasismus, 

xenofobie, autorita, svědomí)               

prostředí 

MDV- práce v realizačním 

týmu 
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 

Vyučovací předmět:  Občanská výchova 

Ročník: 8. 

 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

- objasní, jak může realističtější poznání a 

hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 

pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy 

s druhými lidmi i kvalitu života 

- posoudí vliv osobních vlastností na 

dosahování individuálních i společných 

cílů, objasní význam vůle při dosahování 

cílů a překonávání překážek 

- posoudí své možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a profesní 

přípravy 

 

- rozpoznává projevy záporných 

charakterových vlastností u sebe i u 

druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně 

koriguje své chování a jednání 

- popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 

charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet 

osobní přednosti, překonávat osobní 

nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 

 

- uplatňuje vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých životních situacích, 

případné neshody či konflikty s druhými 

lidmi řeší nenásilným způsobem 

- objasní potřebu tolerance ve společnosti, 

respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 

názory, zájmy, způsoby chování a myšlení 

lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

- posoudí a na příkladech doloží přínos 

spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů 

a dosahování některých cílů v rodině, ve 

škole, v obci 

 

- na příkladu chování kupujících a 

prodávajících vyloží podstatu fungování 

trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na 

tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže 

tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a 

DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

- rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 

obchodu a služeb, uvede příklady jejich 

součinnosti 

- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 

Osobnost 

Co už je za mnou 

Kde právě jsem 

Kam jdu 

Jak se znám 

Co jsem  

Co chci 

Co mohu 

 

 

Psychické procesy a stavy 

Jak poznávám a vnímám 

Jak myslím a tvořím nové 

Jak si pamatuji a soustředím 

se 

Jak se učím 

Jak prožívám své city 

 

 

 

Člověk v sociálních vztazích 

Umím se přiměřeně 

prosazovat? 

Zvládnu i náročné životní 

situace? 

Umím žít zdravě? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z, D 

 

Finanční gramotnost 

 

 

 

 

 

 

 

OSV - sociální rozvoj, rozvoj 

schopnosti poznávání, 

sebepoznání a sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace, 

psychohygiena, kreativita, 

poznávání lidí 

 

VDO - občanská společnost a 

škola, občan, občanská 

společnost a stát, formy 

participace občanů v 

politickém životě, principy 

demokracie jako formy vlády 

a způsobu rozhodování 

 

EGS - objevujeme Evropu a 

svět, jsme Evropané 

 

MKV- lidské vztahy, princip 

sociálního smíru a solidarity 

 

MDV - tvorba mediálního 

sdělení, fungování a vliv 

médií ve společnosti 
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nakládání s volnými prostředky a způsoby 

krytí deficitu 

- 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 

- vyloží smysl voleb do zastupitelstev 

v demokratických státech a uvede příklady, 

jak mohou výsledky voleb ovlivňovat 

každodenní život občanů 

- diskutuje o příčinách a důsledcích 

korupčního jednání 

- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 

spotřebitele a respektuje práva a oprávněné 

zájmy druhých lidí, posoudí význam 

ochrany lidských práv a svobod, rozumí 

povinnostem občana při zajišťováni obrany 

státu 

-  vysvětlí, proč je každý občan povinen 

dodržovat právní řád, respektuje základní 

právní normy našeho státu 

- uvede příklady činnosti důležitých orgánů 

právní ochrany občanů (policie, státní 

zastupitelství, soudy, advokáti, notáři) 

- orientuje se ve významných dokumentech, 

v nichž se publikují právní předpisy 

- popíše vliv začlenění ČR do EU na 

každodenní život občanů, uvede příklady 

práv občanů ČR v rámci EU i možných 

způsobů jejich uplatňování 

 

- orientuje se v pracovních činnostech 

vybraných profesí 

- posoudí své možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a profesní 

přípravy 

- využije profesní informace a poradenské 

služby pro výběr vhodného vzdělávání 

- prokáže v modelových situacích 

schopnost prezentace své osoby při vstupu 

na trh práce 

 

Hospodaření 

Ten umí to a ten zas tohle 

Přejete si, prosím? 

Nakupujeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právo  

Právo je minumum morálky 

Právo je systém 

Ústava 

Moc zákonodárná 

Moc výkonná 

Moc soudní 

Základní práva a svobody 

Politika 

Právo v Evropě 

 

 

 

 

 

 

Člověk a svět práce – volba 

povolání  

trh práce 

volba profesní orientace 

možnost vzdělávání  

zaměstnání 

podnikání  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viz. RV 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 
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Vyučovací předmět:  Občanská výchova 

Ročník: 9. 

 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

- 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 

- popíše vliv začlenění ČR do EU na 

každodenní život občanů, uvede příklady 

práv občanů ČR v rámci EU i možných 

způsobů jejich uplatňování 

 

- zdůvodní nepřijatelnost vandalského 

chování a aktivně proti němu vystupuje 

- rozlišuje a porovnává různé formy 

vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a 

způsoby jejich ochrany, uvede 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 zajišťováni obrany 

státu 

 

- provádí jednoduché právní úkony a chápe 

jejich důsledky, uvede příklady některých 

smluv upravujících občanskoprávní vztahy 

– osobní přeprava; koupě, oprava či 

pronájem věci 

- 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 jednání 

 

 

 

Občan 

Já jako občan obce 

Na úřadu 

Jsem občanem státu 

Jsem občanem Evropské Unie 

 

 

 

 

 

 

Občan a právo 

Odvětví práva ČR 

Občanskoprávní vztahy 

Vlastnictví zavazuje 

Ochrana majetku 

Smlouvy 

Odpovědnost za škodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právní ochrana 

Orgány právní ochrany a 

sankce 

Přestupky a správní řízení 

Občanské soudní řízení 

Trestní právo 

 

D, Z, ČJ 

 

Finanční gramotnost 

 

 

 

OSV – seberegulace a 

sebeorganizace, poznávání 

lidí, mezilidské vztahy, 

komunikace, kooperace, 

řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti, 

hodnoty, postoje, praktická 

etika 

 

VDO – občan, občanská 

společnost a stát, formy 

participace občanů v 

politickém životě, principy 

demokracie jako formy vlády 

a způsobu rozhodování 

 

EGS – objevujeme Evropu a 

svět, jsme Evropané  

 

MKV – princip sociálního 

smíru a solidarity 

 

EV - Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

 

MDV - fungování a vliv 

médií ve společnosti 
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- objasní význam právní úpravy důležitých 

vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, 

manželství 

 

 

 

- rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí 

příjmy státu a do kterých oblastí stát 

směruje své výdaje, uvede příklady dávek a 

příspěvků, které ze státního 

rozpočtu získávají občané 

- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 

uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší 

pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, 

zváží nezbytnost jednotlivých výdajů 

v hospodaření domácnosti, objasní princip 

vyrovnaného, schodkového a přebytkového 

rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady 

hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při 

hospodařená s penězi 

- na příkladech ukáže vhodné využití 

různých nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, uvede příklady 

použití debetní a kreditní platební karty, 

vysvětlí jejich omezení 

- vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 

služby občanům nabízejí, vysvětlí význam 

úroku placeného a přijatého, uvede 

nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je 

využít 

- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 

nakládání s volnými prostředky a způsoby 

krytí deficitu 

 

- uvede příklady některých projevů 

globalizace, porovná jejich klady a zápory 

- uvede některé globální problémy 

současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor 

a popíše jejich hlavní příčiny i možné 

důsledky pro život lidstva 

- objasní souvislosti globálních a lokálních 

problémů, uvede příklady možných projevů 

a způsobů řešení globálních problémů na 

lokální úrovni – v obci, regionu 

- uvede příklady mezinárodního terorismu a 

zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho 

potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při 

zajišťování obrany státu a při řešení krizí 

nevojenského charakteru 

 

- prokáže v modelových situacích 

Děti a paragrafy 

 

 

V pracovním poměru 

Správná volba 

Každé povolání si žádá své 

První brigáda, první 

zaměstnání 

V zaměstnání 

 

Rodina a zákony 

Rodina 

Rodiče a děti 

 

 

Hospodaření 

Stát a národní hospodářství 

Státní rozpočet 

Záchytná sociální síť 

Peněžní ústavy 

Právní subjekty podnikání 
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schopnost prezentace své osoby při vstupu 

na trh práce 

- využije profesní informace a poradenské 

služby pro výběr vhodného vzdělávání 

 

Globální svět, Obrana státu 

Problémy současného světa 

Ohrožení životní prostředí 

Příliš mnoho lidí – příliš 

mnoho problémů 

 

 

 

 

 

 

Životní perspektivy 

Životní cíle a plány 

 

 

 

 

 

Člověk a svět práce – volba 

povolání  

trh práce 

zaměstnání 

podnikání  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viz. RV 
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5.2.8. Fyzika 

Charakteristika vyučovacího  předmětu 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

   Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. - 8.ročníku dvě hodiny týdně  a v 9.ročníku 

jednu hodinu týdně. 

 

Vzdělávání v předmětu fyzika: 

směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí 

vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy 

vede k vytváření a ověřování hypotéz 

učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi 

směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie 

podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

 

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  

 

Předmět  fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 

- chemie : jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie 

- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických  

  signálů, srdce - kardiostimulátor 

- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava 

Součástí předmětu fyzika je rovněž tematický okruh Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence v rámci 

Výchovy  

ke zdraví (9.ročník). 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a spolupracovat  (VDO) 

rozvíjení dovedností a schopností  (OSV) 

posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické energie, klady a 

zápory jaderné energetiky (EV) 

komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV) 

evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a potřeba energie 

v globálním měřítku, udržitelný rozvoj (EGS) 

vzájemné respektování (MKV) 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 
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  Učitel vede žáky : 

k vyhledávání, třídění a propojování informací 

k používání odborné terminologie 

k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací 

k nalézání souvislostí mezi získanými daty 

 

Kompetence k řešení problémů 

učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí  využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení 

problému, formulace, hledání  a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat 

 

 

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 

 

Kompetence sociální a personální 

využívání skupinového a inkluzivního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 

učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

učitel vede žáky  k ochotě pomoci 

 

Kompetence občanské 

učitel vede žáky k  šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých 

energetických zdrojů 

učitel podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě 

 

Kompetence pracovní 

učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda                                                                                                                                  

Vyučovací předmět: Fyzika 

Ročník: 6. 

Výstup Učivo  
Průřezová témata 

mezipřed. vztahy 

 

Pozn. 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata 

mezipřed. vztahy 

 

Pozn. 

- rozlišuje látku a těleso, uvede příklady 

  látek a těles 

- správně používá pojem atom, 

  molekula, iont 

- má představu o tom, z čeho se skládá   

  atom 

- popíše rozdíl mezi látkou pevnou,  

  kapalnou a plynnou a vlastnosti, kterými   

  se od sebe liší 

- uvede konkrétní příklady jevů dokazujících 

  že se částice látek neustále pohybují  

  a vzájemně na sebe působí 

- změří délku tělesa, výsledek zapíše a  

  vyjádří v různých jednotkách 

- změří hmotnost pevných a kapalných   

  těles  

- změří objem kapalného a pevného tělesa  

  pomocí odměrného válce a zapíše  

  výsledek 

- z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu,    

  s porozuměním používá vztah ρ=m/V,  

  měří hustoměrem, pracuje s tabulkami 

- změří teplotu pomocí teploměrů, určí  

  rozdíl teplot z naměřených hodnot 

- předpoví, zda se délka či objem tělesa  

  při změně teploty zvětší nebo zmenší 

- změří časový úsek pomocí stopek a  

  orientuje se na ciferníku hodin 

- rozpozná, zda na dané těleso působí síla  

  a pomocí prodloužené pružiny porovná  

  podle velikosti dvě působící síly 

- změří sílu siloměrem 

- užívá s porozuměním vztah mezi  

  gravitační  silou působící na těleso a 

  hmotností tělesa F=m.g při řešení 

  jednoduchých úloh 

- zjistí zda na těleso působí magnetická  síla 

- popíše využití magnetické síly   

  v praktických situacích 

- ověří existenci magnetického pole 

- u konkrétního magnetu pokusně 

  určí druh pólu a graficky znázorní 

- látka a těleso 

 

- částicové složení látek, složení  

  atomu (jádro, obal, proton, neutron 

a  elektron) 

- rozdělení látek na pevné, kapalné a 

plynné, souvislost s částicovou 

stavbou látek, difúze 

 

 

 

- délka 

 

- hmotnost 

 

- objem 

 

 

hustota 

 

 

- teplota 

 

- teplotní roztažnost těles 

 

- čas 

 

- síla působící na těleso 

 

 

 

- gravitační síla, gravitační pole 

 

 

 

- magnetické vlastnosti  látek 

  magnetické pole 

 

 

 

 

 

Ch-návaznost v 

8.roč.-atomy, ionty, 

prvky, chem.vazba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-převody 

jednotek, převodní 

vztahy 

 

 

 

 

OSV – měření 

teploty lidského těla 

 

 

OSV – měření času, 

odhad času, 

časový rozvrh 

výletu 

 

 

Z-6.roč.-sluneční 

soustava, vliv 

Měsíce , slapové 

jevy 

OSV – práce s 

buzolou 

 

 

 

 

 

EV – nadměrná 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata 

mezipřed. vztahy 

 

Pozn. 

  indukční čáry 

- určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku,  

  pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou 

  podmínkou  látkové prostředí 

- rozumí pojmu hlasitost zvuku a má   

  představu, jak hlasité jsou různé zdroje   

  zvuku v jeho okolí 

- určí možnosti, jak omezit nepříznivý    

  vliv nadměrně hlasitého zvuku na člověka 

- rozpozná ve svém okolí různé zdroje  

  světla                            

- rozliší mezi zdrojem světla a tělesem,  

  které světlo pouze odráží 

- vysvětlí příčiny vzniku zatmění Slunce a 

  Měsíce 

- využívá zákona odrazu pro vysvětlení  

  zobrazení tělesa pomocí zrcadel 

- objasní účinky elektrického proudu   

  (tepelné,   světelné, pohybové) 

- správně sestaví jednoduchý a   

  rozvětvený  

  elektrický obvod podle schématu 

- dodržuje pravidla bezpečné práce při   

  zacházení s elektrickými zařízeními,   

  objasní nebezpečí vzniku zkratu a popíše  

  možnosti ochrany před zkratem 

- rozliší pokusně vodič od izolantu 

- akustika 

 

 

 

- hlasitost zvuku 

 

 

 

- světlo, zdroj světla                                                                                                              

 

 

 

- šíření světla, stín 

 

- odraz světelného paprsku, zrcadla   

 

- elektrický proud 

 

- jednoduchý a rozvětvený   

  elektrický obvod, spotřebič, spínač 

 

- pravidla bezpečné práce 

- zkrat 

- pojistka 

 

hladina zvuku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – bezpečné 

zacházení 

s elektrospotřebiči, 

první pomoc při 

úrazu elektrickým 

proudem 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda                                                                                                                                    

Vyučovací předmět: Fyzika                                                                                                                                                         

Ročník: 7. 

 

 Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipřed. vztahy 

Projekty a kurzy 

Pozn. 

- fyzikální veličiny vyjádří v různých    

   jednotkách (d, V, m, t, t) 

- rozeznává v jednoduchých případech                

  jednotlivé druhy sil působících na těleso  

  a určí jejich velikost, směr a výslednici      

- změří třecí sílu 

fyzikální veličiny 

 

síla 

 

 

třecí síla 

M 6.r. – desetinná 

čísla 

 

 

 

 

opakov

ání a 

rozšířen

í učiva 

z 

6.roční

ku  
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 Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipřed. vztahy 

Projekty a kurzy 

Pozn. 

- užívá s porozuměním poznatek, že třecí síla   

  závisí na druhu materiálu a drsnosti třecích   

  ploch, ale nikoli na jejich obsahu 

- navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení  

  třecí síly 

- v jednoduchých případech určí velikost a 

   směr působící tlakové síly 

- užívá s porozuměním vztah mezi tlakem,   

  takovou silou a obsahem plochy na níž síla   

  působí 

- určí výpočtem i graficky velikost a směr  

  výslednice dvou sil stejných či opačných  

  směrů 

- určí pokusně těžiště tělesa a pro praktické  

  situace využívá fakt, že poloha těžiště  

  závisí na rozložení látky v tělese 

 

 

 

- využívá Newtonovy zákony k vysvětlení  

  nebo předvídání změn pohybu tělesa při 

  působení sil 

- aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly 

  při řešení praktických problémů 

- rozhodne, zda je dané těleso v klidu či 

  v pohybu vzhledem k jinému tělesu a  jaký 

  druh pohybu koná 

- změří dráhu uraženou tělesem a  

  odpovídající  čas 

- určí průměrnou rychlost z dráhy uražené  

  tělesem za určitý čas 

- používá s porozuměním vztah v=s/t pro 

  rychlost rovnoměrného pohybu tělesa při  

  řešení úloh 

- pokusně určí rozdíl mezi dutým a   

  vypuklým zrcadlem a dokáže uvést příklad  

  jejich využití v praxi 

- najde pokusně ohnisko dutého zrcadla 

- rozhodne na základě znalostí o rychlostech   

  světla ve dvou prostředích, zda se světlo při  

  přechodu z jednoho prostředí do druhého  

 

 

 

 

 

tlaková síla 

 

tlak 

 

 

skládání sil 

výslednice sil 

 

těžiště tělesa 

 

 

 

 

 

Newtonovy pohybové zákony 

(první,druhý a třetí) 

 

otáčivé účinky síly, páka, pevná 

kladka, rovnováha na páce a pevné 

kladce 

pohyb a klid tělesa, jejich relativnost 

pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný, 

pohyb přímočarý a křivočarý 

dráha a čas 

 

okamžitá a průměrná rychlost 

rovnoměrného pohybu 

 

 

zrcadla kulová 

zobrazení odrazem na dutém  

a vypuklém zrcadle 

 

lom světla na optickém rozhraní 

 

rychlost světla 

 

 

 

 

 

 

EV – železniční – 

silniční doprava, 

přetěžování 

kamiónů – škody na 

komunikacích 

M – grafické sčítání 

a odčítání úseček 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – bezpečnost 

silničního provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 7.r.- přímá a 

nepřímá úměrnost 

 

 

 

 

 

EGS – využití 

zrcadel 

v alternativních 

zdrojích energie 
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 Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipřed. vztahy 

Projekty a kurzy 

Pozn. 

  bude lámat ke kolmici nebo od kolmice 

- rozliší pokusně spojku a rozptylku, najde  

  pokusně ohnisko tenké spojky a určí její  

  ohniskovou vzdálenost 

- pokusně objasní rozklad bílého světla  

  optickým hranolem, vysvětlí vznik duhy   

  v přírodě 

optické čočky, zobrazení lomem 

tenkou spojkou a rozptylkou 

 

 

rozklad světla 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda                                                                                                                        

Vyučovací předmět: Fyzika                                                                                                                                            

Ročník: 8. 

Výstup Učivo  
Průřezová témata 

mezipřed. vztahy 

 

Pozn. 

 

- užívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce  

  hydraulických zařízení 

- vysvětlí vznik hydrostatického tlaku a  

  s porozuměním používá vztah p=h ρ g  

  k řešení problémů a úloh 

- objasní vznik vztlakové síly a určí její  

  velikost a směr v konkrétní situaci 

- porovnáním vztlakové a gravitační síly  

  předpoví, zda se těleso potopí v kapalině, 

  zda se v ní bude vznášet nebo zda bude 

  plovat na hladině 

- vysvětlí vznik atmosférického tlaku, změří   

  ho a určí tlak plynu v uzavřené nádobě 

- rozumí pojmu mechanická práce a výkon, 

  určí, kdy těleso ve fyzice práci koná, 

  s porozuměním používá vztah W=Fs a 

  P=W/t při řešení problémů a úloh 

- z vykonané práce určí v jednoduchých  

  případech změnu polohové a pohybové  

  energie, je schopen porovnat pohybové 

  energie těles na základě jejich rychlostí a  

  hmotností 

- vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při  

  změně teploty 

- rozpozná v přírodě a v praktickém životě  

  některé formy tepelné výměny (vedením, 

  tepelným zářením) 

 

Pascalův zákon 

 

hydrostatický tlak 

 

 

vztlaková síla působící na tělesa 

v kapalině, Archimedův zákon, 

plování, vznášení se a potápění těles 

v kapalině 

 

 

atmosférický tlak 

tlak plynu v uzavřené nádobě 

mechanická práce 

 

výkon 

 

polohová a pohybová energie 

 

 

 

 

vnitřní energie tělesa 

 

tepelná výměna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – záchrana 

tonoucího 

 

 

 

Z – atmosféra Země 

EV- předpověď 

počasí 

EV- znečištění 

ovzduší, exhalace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS- tepelná 

izolace- -šetření 

energií 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata 

mezipřed. vztahy 

 

Pozn. 

- určí množství tepla přijatého a odevzdané- 

  ho tělesem, zná-li hmotnost, měrnou 

  tepelnou kapacitu a změnu teploty tělesa 

  (bez změny skupenství) 

- rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a  

  bude schopen uvést praktický příklad  

  (tání, tuhnutí, vypařování, var, kondenzace, 

  sublimace a desublimace) 

- určí skupenské teplo tání u některých látek 

- vysvětlí, kdy nastává kapalnění vodní páry     

  ve vzduchu a základní  meteorologické děje 

- popíše Sluneční soustavu a má 

  představu o pohybu vesmírných těles  

  (na základě poznatků o gravitačních silách) 

- odliší planetu a hvězdu 

- popíše hlavní součásti Sluneční 

  soustavy (planety, měsíce, planetky, 

  komety) 

- má představu, jaké děje se odehrávají na 

  Slunci  

- objasní střídání dne a noci, ročních období  

  a vznik jednotlivých měsíčních fází 

- chápe odraz zvuku jako odraz zvukového   

  vzruchu od překážky a dovede objasnit   

  vznik ozvěny 

- využívá s porozuměním poznatek, že  

  rychlost zvuku závisí na prostředí, kterým  

  se zvuk šíří 

- zjistí, že výška tónu je tím větší, čím větší  

  je jeho kmitočet 

teplo přijaté a odevzdané tělesem 

 

 

 

změny skupenství, tání a tuhnutí, 

skupenské teplo tání, vypařování 

a kapalnění 

hlavní faktory ovlivňující  

vypařování 

 

Vesmír 

Sluneční soustava, její hlavní složky, 

měsíční fáze 

hvězdy - jejich složení 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvuk, zdroj zvuku 

šíření zvuku, odraz zvuku 

 

 

tón, výška tónu 

kmitočet tónu 

 

 

EGS-globální 

oteplování Země-

skleníkový efekt 

 

EV-změny 

skupenství- 

předpověď počasí, 

voda 

 

 

 

Z 6. r. postavení 

Země ve vesmíru 

EGS – planeta Země 

jako součást 

vesmíru 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda                                                                                                                       

Vyučovací předmět: Fyzika                                                                                                                                           

Ročník: 9. 

Výstup Učivo  
Průřezová témata 

mezipřed. vztahy 

 

Pozn. 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata 

mezipřed. vztahy 

 

Pozn. 

 

- porozumí základním pojmům (atom a jeho  

  složení, molekula, iont) 

- na základě znalosti druhu náboje rozhodne,   

  zda se budou dvě tělesa elektricky   

  přitahovat či odpuzovat 

- podle počtu protonů a elektronů v částici  

  pozná, zda jde o kladný či záporný iont 

- ověří, jestli na těleso působí elektrická síla  

  a zda v jeho okolí existuje elektrické pole 

- pokusně ověří, za jakých podmínek  

  prochází obvodem elektrický proud 

- objasní účinky elektrického proudu   

  (tepelné, světelné, pohybové) 

- změří elektrický proud ampérmetrem a  

  elektrické napětí voltmetrem 

- používá s porozuměním Ohmův zákon pro   

  kovy v úlohách ( R = U/I ) 

- pochopí, že odpor vodiče se zvětšuje  

  s rostoucí délkou a teplotou vodiče,   

  zmenšuje se  se zvětšujícím se obsahem  

  jeho průřezu a souvisí  s materiálem, ze  

  kterého je vodič vyroben 

- správně sestaví jednoduchý a rozvětvený  

  elektrický obvod podle schématu 

- volí k jednotlivým spotřebičům vhodný  

  zdroj napětí 

- odliší zapojení spotřebičů v obvodu za  

  sebou a vedle sebe a určí výsledné   

  elektrické napětí, výsledný elektrický proud  

  a výsledný odpor spotřebičů 

- rozliší pokusně vodič od izolantu 

- uvede příklady vedení elektrického proudu  

  v kapalinách a v plynech z běžného života a  

  z přírody 

- rozliší stejnosměrný proud od střídavého na  

  základě jejich časového průběhu 

- ověří pokusem, na čem závisí velikost  

  indukovaného proudu v cívce a objasní  

  vznik střídavého proudu 

- popíše funkci transformátoru a jeho využití  

   při přenosu elektrické energie 

 

atom a jeho složení 

proton, neutron, elektron 

elektrický náboj 

iont 

 

 

 

elektrická síla, elektrické pole 

 

elektrický proud 

 

 

 

elektrické napětí 

 

Ohmův zákon 

 

odpor vodiče 

 

 

 

 

jednoduchý a rozvětvený elektrický 

obvod 

 

zdroje napětí 

 

 

 

 

 

vedení elektrického proudu 

v kapalinách a v plynech 

 

 

 

elektromagnetická indukce 

střídavý proud 

 

transformátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – šetření el. 

energií (žárovka – 

zářivka) 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata 

mezipřed. vztahy 

 

Pozn. 

- popíše způsob výroby a přenosu  

  elektrické energie 

- zapojí správně polovodičovou diodu 

- zhodnotí výhody a nevýhody využívání   

  různých energetických zdrojů z hlediska   

  vlivu na životní prostředí 

- vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem  

  řetězová reakce a popíše, na jakém principu  

  funguje jaderný reaktor 

- porozumí jak je zajištěn bezpečný provoz  

  v jaderné elektrárně 

- popíše nepříznivý vliv radioaktivního a   

  ultrafialového záření na lidský organismus 

 

výroba a přenos elektrické energie 

 

 

polovodičová dioda 

 

 

 

štěpení atomového jádra 

řetězová reakce  

jaderný reaktor 

 

jaderná elektrárna, ochrana lidí před 

radioaktivním zářením 

(Výchova ke zdraví – Rizika 

ohrožující zdraví a jejich prevence) 

 

 

 

 

 

 

EGS – alternativní 

zdroje energie, 

Elektrická energie, 

výroba el.energie a 

její vliv na životní 

prostředí 

 

 

 

 

EGS – jaderná 

energie- výhody a 

nevýhody, vliv na 

životní prostředí 

 

EGS – freony- 

ozonová díra- 

škodlivý vliv UV 

záření 
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5.2.9. Chemie 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně.  

 

Vzdělávání v předmětu chemie: 

 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor 

 vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek   

  a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů  

 učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické   

 jevy 

 učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů  

 učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a  

  dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- frontální výuka je spojována s  praktickými cvičeními 

- nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů  

- práce ve skupinách 

- demonstrační pokusy 

 

     Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a z části 

s matematikou (např. zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu, přírodopis – význam zelených 

rostlin, životní prostředí, zdraví, fyzika – vlastnosti látek, matematika – chemické výpočty). Výchova ke 

zdraví je zařazena v tematických okruzích Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence a Hodnota a podpora zdraví. 

 

     Předmětem prolínají průřezová témata, důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za své zdraví 

(Osobnostní a sociální výchova , Výchova demokratického občana), na zodpovědnost a spoluzodpovědnost 

za stav životního prostředí (Environmentální výchova, Myšlení v evropských a globálních souvislostech). 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Učitel : 

- vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek,   

  jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu, hledání souvislostí  

  mezi jevy a jejich vysvětlení 

- vede žáky ke správnému  používání chemických termínů, symbolů a značek 

- dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- předkládá problémové situace související s učivem chemie 

- dává žákům možnost volit různé způsoby řešení 

- dává možnost obhajovat svá rozhodnutí 
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- vede žáky k  promýšlení pracovních postupů praktických cvičení 

- vede žáky k  nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich  

  chemické podstaty 

- klade důraz na aplikaci poznatků v praxi 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

-  vede žáky ke správnému užívání chemických  symbolů a značek 

-  podněcuje žáky k argumentaci 

-  zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat  

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

-  zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

-  podněcuje žáky  ke smysluplné diskusi  

-  vytváří situace, při kterých se žáci  učí respektovat  názory jiných 

  

Kompetence občanské 

Učitel: 

- společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a laboratorní řád 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální  

  problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí 

- vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první  

  pomoc) 

 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

-  vede žáky k bezpečnému a účinnému používání  materiálů, nástrojů a vybavení 

- vyžaduje dodržování  vymezených pravidel / povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví  

  druhých a ochrany životního prostředí  

- zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi 

 

 

Vzdělávací obor:  Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Chemie 

Ročník: 8. 

Výstup Učivo Průřezová témata, 

mezipředmět. vztahy 

Pozn. 

Žák 

určí společné a rozdílné 

vlastnosti látek  

pracuje bezpečně s vybranými 

dostupnými a běžně 

používanými látkami a 

Pozorování a pokus v chemii, 

chemická věda a výroba, chemie 

jako přírodní věda, vlastnosti látek, 

hoření, základní chemické suroviny 

a jejich zdroje v přírodě, 

      mimořádné události -    

EV - Lidské aktivity a 

problémy živ. prostředí 

- Vztah člověka             

k prostředí 

MKV - Lidské vztahy 

 

Součástí je 

poučení o 

chování v 

případě 

chemické- 

ho 
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hodnotí jejich rizikovost; 

posoudí nebezpečnost 

vybraných dostupných látek, 

se kterými zatím pracovat 

nesmí  

objasní nejefektivnější jednání 

v modelových příkladech 

havárie s únikem 

nebezpečných látek 

aplikuje znalosti o principech 

hašení požárů na řešení 

modelových situací z praxe  

      havárie chemických    

      provozů, úniky   

 

Výchova ke zdraví: 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

      nebezpečných látek  

Mezipředmětové 

vztahy: 

Ze - rozmístění chem.   

       průmyslu v ČR 

nebezpečí 

Žák 

rozlišuje směsi a chemické 

látky 

vysvětlí základní faktory   

ovlivňující rozpouštění 

pevných  

látek  

navrhne postupy a prakticky 

provede oddělování složek 

směsí o známém složení; 

uvede příklady oddělování 

složek v praxi  

rozliší různé druhy vody a 

uvede příklady jejich výskytu 

a použití  

uvede příklady znečišťování 

vody a vzduchu v pracovním 

prostředí a domácnosti, 

navrhne nejvhodnější prev. 

opatření a způsoby likvidace 

znečištění 

vypočítá složení roztoků, 

připraví prakticky roztok 

daného složení 

Směsi – směsi v přírodě,   

      různorodé a stejnorodé   

      směsi, oddělování  

      směsí, pitná voda, vzduch  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví: 

Zdravý způsob života a péče  

o zdraví 

Ma - výpočet složení 

směsí 

Ma - procenta 

 

 

Žák 

používá pojmy atom a 

molekula ve správných 

souvislostech 

rozlišuje chemické prvky a 

chemické sloučeniny a pojmy 

užívá ve správných 

souvislostech  

orientuje se v periodické 

soustavě chemických prvků, 

rozpozná vybrané kovy a 

nekovy a usuzuje na jejich 

možné vlastnosti 

Částicové složení látek,   

      prvky, periodická soustava   

      prvků, periodický zákon,   

      molekula, základní  

      vlastnosti prvků 
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Výstup Učivo Průřezová témata, 

mezipředmět. 

vztahy 

Pozn. 

Žák 

rozliší výchozí látky a produkty 

chemických reakcí, uvede příklady 

prakticky důležitých chemických 

reakcí, provede jejich klasifikaci a 

zhodnotí jejich využívání 

přečte chemické rovnice a s užitím 

zákona zachování hmotnosti 

aplikuje poznatky o faktorech 

ovlivňujících průběh chemických 

reakcí v praxi a při předcházení 

jejich nebezpečnému průběhu 

Chemické reakce, slučovací  

      poměry, zákon zachování   

      hmotnosti, chemické  

      rovnice, chemické    

      slučování, chemický rozklad  

  

Žák 

porovná vlastnosti a použití 

vybraných prakticky významných 

oxidů, kyselin, hydroxidů  a posoudí 

vliv významných zástupců těchto 

látek na životní prostředí 

vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede 

jejich vliv na životní prostředí a 

uvede opatření, kterými jim lze 

předcházet  

orientuje se na stupnici pH, změří 

reakci roztoku univerzálním 

indikátorovým papírkem. 

5) Chemické sloučeniny –   

    oxidy,hydroxidy, halogenidy,   

    oxidační číslo 

 

6) Kyseliny – rozdělení kyselin  

 

7) Kyselost a zásaditost  

    vodných roztoků,   

    neutralizace  

EV- kyselé deště, 

chemické látky 

v prostředí 

 

 

Vzdělávací obor:  Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Chemie 

Ročník: 9. 

Výstup Učivo Průřezová témata, 

mezipředmět. vztahy 

Pozn. 

Žák 

porovná vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných solí a posoudí 

vliv významných zástupců těchto látek 

na životní prostředí 

uvede příklady uplatňování   

            neutralizace v praxi 

1) Soli – vznik solí, reakce   

    solí 

  

Žák 

popíše oxidaci a redukci, vysvětlí 

tento děj.  

dokáže popsat výrobu nejdůležitějších 

kovů 

orientuje se v podstatě elektrolýzy a 

zná její využití  

2) Redoxní děje – redukce  

    a oxidace  

3) Výroba surového železa,  

    oceli, hliníku 

4) Elektrolýza 

Fyzika – ionty, 

elektřina 

 

Žák  5) Energetické zdroje EV - Lidské aktivity a  
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dokáže rozlišit obnovitelné a 

neobnovitelné zdroje energie 

zhodnotí užívání fosilních paliv a 

vyráběných paliv jako zdrojů energie   

zná hlavní výhody a nevýhody těchto 

zdrojů 

problémy živ. prostředí 

- Vztah člověka            

k prostředí 

MKV - Lidské vztahy 

Zeměpis-ložiska paliv, 

možnosti zemí vyrábět 

elektřinu 

EV - obnovitelné a 

neobnovitelné zdroje 

energie 

Žák 

rozliší nejjednodušší uhlovodíky, 

uvede jejich zdroje, vlastnosti a 

použití   

uvede příklady produktů 

průmyslového zpracování ropy  

rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, 

uvede jejich zdroje, vlastnosti a 

použití   

6)  Organická chemie - 

     základní organické  

     sloučeniny, zdroje  

     organických sloučenin,  

     rozdělení organických   

     sloučenin  

 

7)  Deriváty uhlovodíků  

Environmentální 

výchova- působení org. 

látek na přírodní 

prostředí 

 

Žák  

orientuje se ve výchozích látkách a 

produktech fotosyntézy a koncových 

produktů biochemického zpracování, 

především bílkovin, tuků, sacharidů.  

určí podmínky postačující pro aktivní 

fotosyntézu  

uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 

sacharidů a vitaminů  

 

 

8)  Významné látky v živých  

      organizmech   

9)  Cukry, tuky  

 

10)Katalyzátory životních  dějů 

 

Bi - výživa člověka, 

fotosyntéza 

 

Žák 

zhodnotí využívání prvotních a 

druhotných surovin z hlediska trvale 

udržitelného rozvoje na Zemi 

orientuje se v přípravě a využívání 

různých látek v praxi a jejich vlivech 

na životní prostředí a zdraví člověka 

 

11) Chemie a životní prostředí 

 

Výchova ke zdraví: 

- Hodnota a podpora zdraví 

- Rizika ohrožující zdraví a jejich   

  prevence   

EV - Lidské aktivity a 

problémy živ. prostředí 

- Vztah člověka            

k prostředí 

MKV - Lidské vztahy 
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5.2.10. Přírodopis 

Charakteristika vyučovacího  předmětu 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

   Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6.- 9.ročníku. V 6. až 8. ročníku dvě hodiny 

týdně, v 9. ročníku jednu hodinu týdně. 

 

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 

 

Součástí přírodopisu jsou tematické okruhy Výchovy ke zdraví: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence,  

Zdravý způsob života a péče o zdraví, Hodnota a podpora zdraví. 

 

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  

 

Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka 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 (VDO) 

evoluce  lidského chování, zvířecí a lidské komunikace, seberegulující jednání  (OSV) 

porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na 

prostředí, zachování biologické rovnováhy (EV) 

komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV) 

evropská a globální dimenze v základech ekologie (EGS) 

vzájemné respektování (MKV) 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
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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 

 

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 

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  

 

Vzdělávací obor: Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Přírodopis 

Ročník: 6. 

Výstup Učivo Průřezová témata, 

Mezipředm. vztahy 

Pozn. 

Žák  

- rozpozná naše nejznámější jedlé 

a jedovaté houby s plodnicemi a 

porovná je podle charakteristických 

znaků. 

-   odvodí na základě pozorování 

přírody závislost a přizpůsobení 

některých rostlin podmínkám prostředí. 

-   odvodí na základě pozorování 

základní projevy chování živočichů v 

 Poznáváme přírodu 

1) Les 

 

 

 

 

2) Voda a její okolí 

 

 

EV -(ekosystémy, 

podmínky života, 

lidské aktivity, 

vztah člověka a 

prostředí) 
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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 organismů v 

určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

-   rozlišuje a uvede příklady systémů 

organismů - populace, společenstva, 

ekosystémy a objasní na základě 

příkladu základní princip existence 

živých a neživých složek ekosystému 

-    vysvětlí podstatu jednoduchých 

potravních řetězců v různých 

ekosystémech a zhodnotí jejich význam 

-   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. 

 

 

3) Travní společenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví: 

Rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence 

 

Vzdělávací obor: Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Přírodopis 

Ročník: 7. 

Výstup Učivo Průřezová témata, 

Mezipředm. vztahy 

Pozn. 

Žák  

- popíše základní rozdíly mezi buňkou      

rostlin, živočichů a bakterií a objasní 

funkci základních organel 

- rozpozná, porovná a objasní funkci 

základních orgánů (org.soustav) rostlin 

i některých živočichů 

- třídí organismy a zařadí vybrané 

organismy do říší a nižších 

taxonomických jednotek 

- uvede na příkladech z běžného života 

význam virů a bakterií v přírodě  pro 

člověka 

-  vysvětlí různé způsoby výživy hub a 

jejich význam v ekosystémech a místo 

1) Opakování 

2) Ekosystémy přirozené 

    a umělé 

3) Organismy provázející 

    člověka 

4) Cizokrajné ekosystémy 

5) Stavba a činnost 

    organismů 

6) Jednoduché organismy 

 

7) Rostliny a houby 

8) Bezobratlí živočichové 

 

EV -(ekosystémy, 

podmínky života, 

lidské aktivity, 

vztah člověka a 

prostředí) 

 

Ze - klimatické 

pásy, 

vegetační pásy  
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v potravních řetězcích 

- objasní funkci dvou organismů ve 

stélce lišejníků 

- odvodí na základě pozorování 

uspořádání rostlinného těla od buňky 

přes pletiva až k jednotlivým orgánům 

- porovná vnější a vnitřní stavbu 

jednotlivých orgánů a uvede praktické 

příklady jejich funkcí a vztahů v 

rostlině jako celku 

- vysvětlí princip základních 

rostlinných fyziologických procesů a 

jejich využití při 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 porovná jednotlivé skupiny 

živočichů, určuje vybrané živočichy, 

zařazuje je do hlavních taxonomických 

skupin 

-  zhodnotí význam některých živočichů 

v přírodě i pro člověka  

- uvede příklady výskytu organismů v 

určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

- rozlišuje a uvede příklady systémů 

organismů - populace, společenstva, 

ekosystémy a objasní na základě 

příkladu základní princip existence 

živých a neživých složek ekosystému 

- vysvětlí podstatu jednoduchých 

potravních řetězců v různých 

ekosystémech a zhodnotí jejich význam 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví: 

Rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence 

Hodnota a podpora zdraví 

  

 

 

Vzdělávací obor: Člověk a příroda 
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Vyučovací předmět: Přírodopis 

Ročník: 8. 

Výstup Učivo Průřezová témata, 

Mezipředm. vztahy 

Pozn. 

žák  

- rozpozná, porovná a objasní funkci 

základních orgánů a orgánových 

soustav některých živočichů 

- třídí obratlovce a zařadí je do 

vybraných taxonomických jednotek 

- uvede na příkladech z běžného života 

význam virů a bakterií pro člověka 

- porovná základní vnější a vnitřní 

stavbu vybraných živočichů a vysvětlí 

funkci jednotlivých orgánů 

- rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 

obratlovců, určuje vybrané živočichy, 

zařazuje je do hlavních taxonomických 

skupin 

- odvodí na základě pozorování 

základní projevy chování obratlovců 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 

- orientuje se v základních vývojových 

stupních fylogeneze organismů 

- objasní vznik a vývin nového jedince 

od početí až do stáří 

- rozlišuje příčiny, případně příznaky 

běžných nemocí a uplatňuje zásady 

jejich prevence a léčby 

- aplikuje předlékařskou první pomoc 

při poranění a jiném poškození těla 

1)   Opakování 

2)   Obratlovci 

3)   Povrch, tvar a pohyb těla 

4)   Dýchací, trávicí soustava 

5)   Tělní tekutiny  

      a vylučovací soustava 

6)   Celistvost organismů 

7)   Řízení těla 

8)   Smysly 

9)   Rozmnožování  

10) Chování organismů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví:  

Zdravý způsob života a péče  

o zdraví 

Hodnota a podpora zdraví 

 

 

 

 

 

EV - (ekosystémy, 

podmínky života, 

lidské aktivity, 

vztah člověka a 

prostředí) 

 

MKV-(lidské 

vztahy, etnický 

původ) 

 

Ch - chemické 

látky, 

 jejich působení na   

 organismy 

 

Fy - čočky, lom 

světla 

 

Ov  - lidská 

sexualita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací obor: Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Přírodopis 

Ročník: 9. 

Výstup Učivo Průřezová témata, Pozn. 
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Mezipředm. vztahy 

Žák  

- vysvětlí podstatu pohlavního a 

nepohlavního rozmnožování a jeho 

význam z hlediska dědičnosti 

- uvede příklady dědičnosti v 

praktickém životě a příklady vlivu 

prostředí na utváření organismů 

- rozliší základní projevy a podmínky 

života, orientuje se v daném přehledu 

vývoje organismů 

- orientuje se v základních vývojových 

stupních fylogeneze člověka        

 - objasní vliv jednotlivých sfér Země na 

vznik a trvání života 

 - rozpozná podle charakteristických 

vlastností vybrané nerosty a horniny s 

použitím určovacích pomůcek 

 - rozlišuje důsledky vnitřních a 

vnějších geologických dějů, včetně 

geologického oběhu hornin i oběhu 

vody 

 - porovná význam půdotvorných 

činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní 

půdní typy a půdní druhy v naší přírodě 

- rozlišuje jednotlivá geologická období 

podle charakteristických znaků 

- uvede na základě pozorování význam 

vlivu podnebí a počasí na rozvoj a 

udržení života na Zemi   

- uvede příklady výskytu organismů v 

určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

- rozlišuje a uvede příklady systémů 

organismů - populace, společenstva, 

ekosystémy a objasní na základě 

příkladu základní princip existence 

živých a neživých složek ekosystému 

- vysvětlí podstatu jednoduchých 

potravních řetězců v různých 

ekosystémech a zhodnotí jejich význam 

- uvede příklady kladných i záporných 

vlivů člověka na životní prostředí a 

příklady narušení rovnováhy 

ekosystému 

- aplikuje praktické metody poznávání 

přírody 

1)  Opakování 

2)  Zkoumání přírody 

3)  Země a vesmír 

4)  Stavba Země, nerosty, 

     minerály a horniny 

5) Geologické děje a přeměna   

     hornin 

6)  Zemské sféry 

7)  Řízení těla 

8)  Vývoj života na Zemi 

9)  Rozmanitost organismů 

10) Dědičnost 

11) Opakování se zaměřením   

      na naší přírodu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV - (ekosystémy, 

podmínky života, 

lidské aktivity, 

vztah člověka a 

prostředí) 

 

Ze - zemské sféry 

 

Ch - chem složení 

látek 

 

Ma - geometrické 

útvary 

 

Ov - vznik světa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

červen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

 

Výchova ke zdraví:  

Rizika ohrožující zdraví a 

jejich prevence 
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5.2.11. Zeměpis  

Charakteristika vyučovacího  předmětu 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6., 7. a 9. ročníku dvě 

hodiny týdně,  

v 8. ročníku jednu hodinu týdně. 

 

Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k:  

získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, 

pojmů a používání poznávacích metod 

získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 

respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí 

rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu 

moderního člověka 

rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování 

aplikování geografických poznatků v praktickém životě 

 

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

frontální výuka  s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem 

skupinová práce  (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) 

zeměpisné vycházky s pozorováním 

projekty  

 

Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 

chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,… 

fyzika: sluneční soustava, vesmír, … 

přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, … 

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí: 

matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, … 

ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování  

dějepis: kultura národů, historie států,… 

 

Předmětem prolíná výuka Výchovy ke zdraví: Změny v životě člověka a jejich reflexe, Osobnostní a 

sociální rozvoj. 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy demokracie  

OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání lidí; mezilidské 

vztahy; komunikace; kooperace; řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty, postoje 

EV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka k prostředí 

MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního sdělení a reality; stavba 

mediálního sdělení; tvorba mediálního sdělení; práce v realizačním týmu 

EGS: objevování Evropy, světa 

MKV: kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; principy solidarity 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších 

celků, nalézají souvislosti 

žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry 

žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení 

  Učitel vede žáky: 

k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 

k používání odborné terminologie 

k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 

k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů  

 

Kompetence komunikativní 

žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně 

v písemném i ústním projevu 

žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují 

Učitel vede žáky: 

ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace 

k naslouchání a respektování názorů druhých 

k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i 

mluvené podobě 

 

Kompetence k řešení problémů 

žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení 

žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí 

Učitel vede žáky: 

k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů 

k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci 

k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků 

k odpovědím na otevřené otázky 

k práci s chybou 

 

Kompetence sociální a personální 

žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy, 

pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání 

Učitel vede žáky: 

k využívání skupinového a inkluzivního vyučování 

k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání 

k ochotě pomoci a o pomoc požádat 

k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků 

k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 

k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku 

 

Kompetence občanské 
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žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu 

žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace 

žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají 

v zájmu trvale udržitelného rozvoje 

Učitel vede žáky: 

k dodržování pravidel slušného chování 

k pochopení  práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje 

k tomu, aby brali ohled na druhé 

k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí 

 

Kompetence pracovní 

žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu 

žáci jsou vedeni k efektivní práci 

Učitel vede žáky: 

k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu 

k  vyhledávání a využívání různých zdrojů informací 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  

Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník: 6. 

Výstup Učivo Průřezová témata 

Mezipředmět. vztahy 

Pozn. 

objasní postavení Slunce ve vesmíru a  

popíše planetární systém a tělesa 

sluneční  soustavy 

- charakterizuje polohu, povrch,  pohyby  

Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce 

- aplikuje poznatky o vesmíru a o 

sluneční soustavě v pohledu na zemské 

těleso 

- orientuje se na hvězdné obloze 

- rozumí pojmům: planeta, hvězda, 

  planetky, měsíce, meteorická tělesa,  

  komety, Galaxie, cizí galaxie 

- postavení Země ve  vesmíru MDV – snímky 

z kosmu  

OSV – komunikace, 

naslouchání 

F –  sluneční soustava  

a skupenství látek 

Čj – Galaxie x galaxie 

Př – život ve vesmíru 

D – stáří kosmu, 

existence lidstva 

M – jednotky 

vzdáleností, velikosti 

planet 

rozvoj 

představivos

ti a fantazie 

dětí 

- používá v praktických příkladech   

znalosti o kulatosti planety Země 

- orientuje se v přírodě podle Slunce 

- hodnotí důsledky otáčení Země  

kolem    vlastní osy a oběhu Země 

kolem Slunce  

-   pro praktický život na Zemi 

 vysvětlí délku trvání dnů a nocí na  

Zemi a pravidelné střídání ročních 

období  

- vysvětlí podstatu polárního dne a noci 

- tvar a pohyby planety Země EGS – důsledky 

pohybů Země pro 

život lidí na světě 

M – porovnávání 

rozměrů Slunce, 

Měsíce, Země 

F – gravitační síla 

Země 

D – vývoj poznání o 

tvaru Země 

Ov – kalendář 

Př – roční období –  

Pro žáka v 

6. ročníku je 

velmi těžké 

pochopit 

pohyby 

Země, a 

proto by měl 

být důraz 

kladen na 

názorné 

pomůcky 
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- dokáže v praxi využít znalosti o  jarní a  

  podzimní rovnodennosti,  zimním a 

letním  slunovratu v praxi 

- používá globus jako zmenšený a   

zjednodušený  model planety Země    

k demonstraci rozmístění oceánů,    

kontinentů a základních tvarů 

zemského   povrchu                                                    

 - glóbus 

- měřítko glóbu 

EGS – model Země 

OSV – spolupráce při 

měření, výpočtech 

M – práce s měřítkem, 

převody jednotek, 

poměr 

Glóbus lze 

využít i 

v jiných 

předmětech 

 

 

- používá různé druhy plánů a map, 

umí je    orientovat, přepočítávat 

vzdálenosti podle   různých měřítek 

- seznámí se se znázorněním výškopisu 

a polohopisu na mapách 

- prokáže aktivní znalost  smluvených   

  značek, vrstevnic, výškových kót,   

  nadmořské výšky, hloubnic  

- vyhledá potřebné informace v 

mapových atlasech, orientuje se 

v jejich obsahu a rejstřících 

- používá zeměpisnou síť a s pomocí  

zeměpisných souřadnic určuje na 

glóbu i mapě absolutní 

(matematickou) geograf.  polohu 

jednotlivých lokalit na Zemi vysvětlí 

příčiny rozdílného času různých  míst 

na Zemi, pochopí účel časových 

pásem a úlohu hlavního a 180. 

poledníku pro určování času na Zemi 

 - různé druhy plánů a map, 

jejich     

  měřítko 

 - obsah a grafika map, 

barvy,    

  výškopis, polohopis a 

vysvětlivky (mapový klíč) 

- orientace plánu a mapy 

vzhledem   

  ke světovým stranám 

- přepočet vzdáleností 

-  práce s atlasem 

 - poledníky 

- rovnoběžky 

- zeměpisné souřadnice 

- zeměpisná síť 

- určování absolutní 

(matematické)     

geografické polohy 

- určování časových pásem 

MDV – zdroj 

informací – mapy, 

aktuality 

OSV – týmová 

spolupráce 

EGS – pohled na svět, 

ve kterém žiji 

M – práce s měřítkem, 

převody jednotek,   

Př, D – tematické 

mapy 

Vv – estetická stránka 

mapy 

Zeměpisná vycházka 

– práce s mapou, 

orientace v krajině 

EGS – časová pásma 

 

 

Vycházka 

s určováním 

světové 

strany podle 

busoly, 

kompasu i 

jinými 

způsoby, 

pohyb podle 

azimutu, 

vytváříme 

jednoduché 

plánky 

okolní 

krajiny 

 

- dokáže stanovit místní čas 

- rozumí pojmům:poledník, místní a 

  hlavní poledník, rovnoběžka, 

zemský rovník, zeměpisná síť, 

nadhlavník, obratníky, polární 

kruh,datová mez 

-  uplatňuje v praxi zásady 

bezpečného pohybu a pobytu v 

krajině, uplatňuje v modelových 

situacích zásady bezpečného chování 

a jednání při mimořádných 

událostech 

  

 

 

 

- vysvětlí  pojem krajinná sféra  

- orientuje se v objektech, jevech a  

procesech v jednotlivých složkách 

přírodní sféry 

- rozpoznává souvislost a vzájemnou  

-   podmíněnost mezi jednotlivými  

-   přírodními složkami krajinné 

 - krajinná sféra Země a její 

složky 

- pevninské a oceánské 

tvary   

  zemského povrchu 

 - význam jednotlivých 

přírodních     

Př - vznik krajinných 

sfér,  horniny a 

nerosty, rozmístění 

fauny a flóry na Zemi, 

rozmanitost 

organismů,  člověk 

v různých životních 

podm., ekosystémy, 

Žák by měl 

být 

dostatečně 

motivován 

k poznávání 

krajinné 

sféry naší 

planety, měl 
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sféry 

- posuzuje zemský povrch - reliéf jako  

výsledek složitého působení 

endogenních a exogenních činitelů a 

lidských činností 

- s porozuměním pracuje s pojmy: 

počasí,  podnebí, meteorologické 

prvky, celkový oběh vzduchu 

v atmosféře 

- vymezí a vyhledá na mapách různé   

  podnebné pásy a porovnává je 

 - seznámí se s rozložením vody na Zemi 

- porozumí a vyhledá na mapách pojmy:   

  oceán, moře, pohyby mořské vody, 

vodní  

  toky, ledovce, podpovrchová  

  voda,bezodtokové oblasti, jezera, 

bažiny,  

  umělé vodní nádrže 

- popíše složení půdy,půdní typy a druhy 

a   

  jejich hospodářské využití 

- vysvětlí význam, využití a ochranu  

  půdy, příčiny úbytku půdy na světě 

- vymezí geografická šířková pásma na  

  Zemi 

-  seznámí se s vlivy člověka na 

přírodní   prostředí 

   složek na Zemi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Výchova ke zdraví: 

 Změny v životě člověka a 

jejich reflexe 

  

  

  

fotosyntéza 

Čj – četba, synonyma 

– podnebí, klima 

F – teplota, tlak, 

hustota, změny 

skupenství 

Ov – šetření vodou, 

čistota ovzduší 

M – nadmořská výška 

Vv – tvorba projektu 

ICT – Internet – zdroj 

informaci, tvorba 

projektu 

EV – klimatické 

změny, ekosystémy, 

význam vody, kvalita 

ovzduší, podmínky 

pro život 

 

 

by pochopit 

potřebnost 

poznání 

přírodních 

podmínek 

pro život 

člověka 

 

- zopakuje si probírané učivo, 

systematicky si utřídí poznatky  
- opakování    

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  

Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník: 7. 

Výstup Učivo Průřezová témata 

Mezipředmět. 

vztahy 

Pozn. 

- popíše příčiny nerovnoměrného   

rozmístění lidí na Zemi, charakterizuje 

pojmy národ, jazyk, lidská rasa, 

náboženství, stát  

 

- rozlišuje mezi státy vyspělými a 

rozvojovými 

- charakterizuje zemědělství 

v jednotlivých podnebných pásech 

Člověk na Zemi – 

osídlení, národy, 

jazyky, náboženství, 

státy, lidská sídla 

EV – stav životního 

prostředí, další vývoj, 

ochrana, možnost 

změny 

VDO – prvky 

demokracie, forma 

vlády, orientace ve 

světě  

MKV – tolerance, 

rasismus, xenofobie, 

- žáci sami 

shromažďují 

obrazovou 

dokumentaci 

k jednot.  

světadílům, 

tvorba koláží 

- efektivní jsou 

stolní hry – 

domino, 
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- určí geografickou polohu jednotlivých   

oceánů a světadílů 

- porovná rozlohu jednotlivých oceánů 

a   světadílů 

- provede regionalizaci v jednotlivých    

  světadílech, vytyčí společné znaky 

daného  

  regionu, provede porovnání 

jednotlivých  

  regionů  

- vyhledá a provede stručnou  

  charakteristiku nejvýznamnějších států  

  jednotlivých oblastí 

- vyhledá a pojmenuje vybrané 

modelové  

  státy, hlavní a významná města 

- seznámí se s mezinárod. organizacemi 

- vyhledá na mapách nejvýznamnější  

  oblasti cestovního ruchu 

v jednotlivých   světadílech 

- dokáže na mapě lokalizovat 

významné geografické pojmy, 

s kterými se seznámí 

 

 

Hospodářská činnost 

člověka – zemědělství, 

průmysl, služby 

 

 Zeměpis světadílů – 

Amerika, Afrika, Asie, 

Austrálie a Oceánie, 

polární oblasti a oceány 

- poloha, rozloha, 

členitost pobřeží,  

 povrch, podnebí, 

vodstvo, 

 rostlinstvo, živočišstvo, 

přírodní  

 zdroje, obyvatelstvo a  

  hospodářství 

Výchova ke zdraví: 

Osobnostní a sociální 

rozvoj 

 

diskriminace 

OSV - komunikace s 

jinými národy, rozvoj 

schopností poznávání, 

kreativní myšlení,  

EGS – život v 

mezinárodním 

prostoru, globální 

problémy lidstva 

Př – přírodní 

podmínky na Zemi, 

fauna a flóra cizích 

zemí, lidská populace, 

lidské rasy 

D – nejstarší osídlené 

oblasti, vznik prvních 

měst, objevné cesty 

 

pexeso, 

kvarteto – lze 

zhotovit při 

výtvarné 

výchově  

 

- zopakuje si probírané učivo,   

systematicky si utřídí poznatky 

opakování   

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  

Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník: 8. 

Výstup Učivo Průřezová témata 

Mezipředmět. vztahy 

Pozn. 

- určí geografickou polohu Evropy, 

popíše důležité fyzickogeografické 

prvky Evropy a ukáže je na mapě 

- provede regionalizaci Evropy, 

provede charakteristiku jednotlivých 

regionů a jejich vzájemné srovnání 

- vyhledá a provede stručnou 

charakteristiku států Evropy, uvede 

jejich hlavní města 

- vyhledá na mapách nejvýznamnější  

 oblasti cestovního ruchu Evropy 

- vysvětlí význam Evropské unie, 

 Evropa – poloha, rozloha, 

členitost pobřeží,  

 povrch, podnebí, vodstvo, 

 rostlinstvo, živočišstvo, 

přírodní  

 zdroje, obyvatelstvo a  

 hospodářství 

 státy Evropy, jejich 

EV – stav životního 

prostředí, další vývoj, 

ochrana, možnost 

změny 

VDO – prvky 

demokracie, forma 

vlády 

MKV – tolerance, 

rasismus, xenofobie, 

diskriminace 

Př – přírodní 

podmínky Evropy 

- podrobněji 

se seznámí 

se státy 

střední 

Evropy  

- zaměří se 

na 

mezinárodní 

organizace, 

ve kterých 

je ČR 

členem 
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Severoatlantické aliance a dalších 

mezinárodních organizací a uvede 

nejvýznamnější členské státy 

 

charakteristika 

 

 mezinárodní organizace a 

instituce 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví: 

Osobnostní a sociální rozvoj 

Změny v životě člověka a jejich 

reflexe 

D – formování států 

Evropy, vliv 

historických událostí 

na současné 

uspořádání států 

Evropy 

Ov – náboženství, 

konflikty, 

mezinárodní 

organizace 

- zopakuje si probírané učivo,  

systematicky si utřídí poznatky 

opakování   

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  

Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník: 9. 

 

Výstup Učivo Průřezová témata 

Mezipředmět. vztahy 

Pozn. 

- určí absolutní geografickou polohu 

České  republiky  

- vyhodnotí relativní geografickou polohu 

České republiky podle různých kritérií 

- porovná rozlohu České republiky   

  s rozlohou vybraných států světa a  

  s rozlohou sousedních států 

- popíše s pomocí obecně zeměpisných a    

  tématických map vznik a vývoj reliéfu,  

  určí a vyhledá horopisné celky,   

  charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy,   

  rostlinstvo a živočišstvo 

- zhodnotí stav životního prostředí, vymezí  

  NP a CHKO a pochopí jejich důležitost 

- absolutní geografická 

poloha (poloha v zeměpisné 

síti), relativní geografická 

poloha, rozloha, členitost 

povrchu a přírodní poměry 

České republiky 

EV – stav přírody, 

ochrana, předpoklad 

vývoje 

EGS – poloha státu na 

mapě světa, orientace  

Př – geologická 

stavba, ochrana 

přírody 

M – porovnávání 

rozlohy 

F – atmosférické 

prvky 

Projekt : Ochrana 

přírody 

  

 

- vyhledá, popíše a zdůvodňuje na 

mapách  

největší a nejmenší soustředění 

obyvatelstva v České republice 

- vyhledá na mapách největší a  

rozmístění obyvatelstva 

a sídelní poměry České 

republiky 

OSV – jednání s lidmi 

jednotlivých národů, 

vlastní názor, 

naslouchání, , 

národnostní menšiny, 

rasismus, xenofobie 
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  nejvýznamnější sídla v České republice 

a určí jejich lokalizační faktory 

- srovnává ukazatele o lidnatosti,     

rozmístění, pohybu a struktuře 

obyvatelstva České republiky se 

sousedními státy 

- vyhledá aktuální demografické údaje 

týkající se své obce, zpracovává je, 

vyhodnocuje a pokouší se o prognózu 

dalšího vývoje 

EGS – vzájemné 

vztahy mezi národy, 

cestování 

MKV – kultura a 

tradice 

 

Český jazyk – nářečí 

M – hustota obyv. 

D - vznik prvních 

měst, vývoj 

urbanizace 

- rozlišuje a porovnává předpoklady, 

  rozmístění a perspektivu 

  hospodářských aktivit v České republice   

- hospodářství České republiky     

  charakterizuje po jednotlivých oblastech:  

  průmysl, zemědělství, doprava a spoje,  

  služby, cestovní ruch, zahraniční obchod 

- zhodnotí postavení své obce v rámci  

  hospodářství celé republiky 

 

- lokalizuje na mapách jednotlivé regiony  

a administrativní celky v ČR 

- charakterizuje přírodní podmínky,  

  hospodářství, zvláštnosti, kulturní 

zajímavosti jednotlivých regionů a 

porovnává jejich hospodářskou funkci a 

vyspělost 

rozmístění hospodářských 

činností České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regiony  České republiky 

EV – vliv 

hospodářství na 

životní prostředí  

OSV – vytvoření 

názoru na stav 

hospodářství 

EGS – postavení 

hospodářství v rámci 

EU a světa, rozvoj 

služeb 

Ch – využití 

nerostných surovin 

D – historie průmyslu 

Př- obživa 

obyvatelstva, 

produkty rostlinné a 

živočišné výroby 

OSV - spolupráce, 

obhajoba vlastního 

názoru 

EGS – euroregiony, 

spolupráce v rámci 

EU - finance 

MDV - sběr, třídění, 

hodnocení hosp. 

údajů, srovnání 

regionů 

D – historie regionů 

Ch – průmysl regionů 

 

- pracuje aktivně s tématickými mapami  

  obsahujícími informace o obyvatelstvu,  

  sídlech a hospodářských činnostech  

  v celosvětovém měřítku 

- rozlišuje a posuzuje předpoklady a   

  lokalizační faktory sídel a hospodářských  

  aktivit na konkrétních regionálních  

  příkladech 

- orientuje se v počtu a rozmístění lidí na  

společenské, sídelní a 

hospodářské poměry 

současného světa 

Př – lidská populace, 

lidské rasy, podmínky 

života na Zemi,  

D – nejstarší osídlené 

oblasti,  demografická 

revoluce,  

Ov – lidská práva, 

pokrok lidstva 

Rv- rozdílné 

podmínky života lidí 
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  Zemi, vyhodnocuje aktuální demografické  

  ukazatele 

- popisuje rozmístění lidských ras, národů,  

  jazyků, náboženství, lidských sídel,  

  nejvýznamnějších aglomerací 

- určí a vyhledá hlavní oblasti   světového  

  hospodářství 

- porovnává a lokalizuje na mapách hlavní   

  (jádrové) a vedlejší (periferní) oblasti  

  světového hospodářství 

- vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu  

  uvede, vyhledá a charakterizuje příklady   

  států podle stupně rozvoje 

v různých částech 

světa  

ICT – zdroj informací 

MKV –historie, 

tradice, kultura a 

rozmanitost různých 

etnik 

OSV – vztahy mezi 

lidmi, odpovědné 

řešení problémů,  

 

- orientuje se na politické mapě světa 

- uvede aktuální počet států současného  

  světa, vyhledá na politické mapě světa  

  nově vzniklé státy 

- rozlišuje a porovnává státy světa podle   

  zeměpisné polohy, počtu obyvatelstva,  

  hlediska svrchovanosti, 

  státního zřízení a formy vlády, správního  

  členění 

- uvádí příklady různé míry demokracie ve  

  světě 

- lokalizuje aktuální příklady politických,   

  národnostních a náboženských konfliktů  

  ve světě 

- uvede příklady nejvýznamnějších 

  politických, vojenských a hospodářských   

  seskupení 

  státy světa, 

  hlavní mezinárodní 

politické, bezpečnostní a 

hospodářské organizace a 

seskupení 

Ov- státní zřízení 

D – vznik států v 

minulosti 

VDO – prvky vlády, 

demokracie, totalita, 

vztahy mezi státy 

světa 

OSV -  řešení 

problémových úkolů  

MKV – politické a 

sociální konflikty, 

tolerance, výchova 

proti rasismu 

EGS – mezinárodní 

spolupráce, orientace 

v evropském a 

mezinárodním 

prostoru, nebezpečí 

terorismu 

 

- - vymezí globální problémy, hledá 

jejich příčiny, diskutuje o možných 

důsledcích a hledá řešení 

globální problémy 

současného světa 

Ch – skleníkový 

efekt, kyselé deště, 

ozón, oteplování, 

výfukové plyny, 

ropné havárie, pitná 

voda – znečištění 

D – rozvoj 

společnosti, změny 

krajiny, života lidí  

F – alternativní zdroje 

energie, rozvoj tech. 

Ov – mezinárodní 

spolupráce, pokrok 

lidstva,  

Projekt – Globální 

problémy 
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- ovládá základy praktické topografie a  

  orientace v terénu 

- využívá aktivně  mapy, atlasy, cestovní    

  průvodce, pracuje s internetem a s dalšími 

  materiály při vyhledávání informací  

- uplatňuje v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu  v krajině, uplatňuje 

v modelových situacích zásady bezpečného 

chování a jednání při mimořádných 

událostech 

cvičení a pozorování 

v terénu v místní krajině – 

orientační body, pomůcky a 

přístroje, světové strany, 

pohyb podle mapy a 

azimutu, odhad vzdáleností 

a výšek objektů, 

panoramatické náčrtky, 

schématické náčrtky 

pochodové osy 

ochrana člověka při 

ohrožení zdraví a života – 

živelné pohromy, opatření, 

chování a jednání při 

nebezpečí  

 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví: 

Osobnostní a sociální rozvoj 

Změny v životě člověka a 

jejich reflexe 

M –měřítko, poměr 

CH – živelné 

pohromy, chemické 

složení bojových 

plynů 

Př – příroda v místní 

krajině – stav, 

ochrana, ohrožení 

zdraví a života 

člověka 

Vv – náčrtky, plánky 

VDO – orientace 

v terénu, práce 

s mapou 

MDV – sběr, třídění, 

zpracování informací 

EV – pohyb v přírodě 

EGS – živelné 

pohromy, nebezpečí 

terorismu 

 

- zopakuje si probírané učivo,  

  systematicky si utřídí poznatky 

opakování geografického 

učiva na základní škole 
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5.2.12. Hudební výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni 

 

Vzdělávání v oboru hudební výchova je zaměřeno na: 

osobní prožitek v oblasti hudby, ovlivňující vztah k této oblasti 

pochopení různorodé hudební kultury jako součástí svého i okolního života 

získání širší orientace v dané oblasti (různé hudební žánry, tradice i vlivy) 

rozvoj celkové hudebnosti každého žáka 

pochopení hudby jako zvláštní formy komunikace a dorozumění mezi lidmi 

 

Časové vymezení předmětu: 

6. – 9. ročník:   1 hodina týdně 

 

Organizační vymezení předmětu: 

Výuka bude probíhat v odborné učebně hudební výchovy. Formy a metody práce budou použity podle 

charakteru učiva a vzdělávacích cílů: 

samostatná nebo kolektivní práce 

skupinové vyučování 

krátkodobé hudební projekty 

 

Průřezová témata: 

EV   - vztah člověka k přírodě 

EGS – jsme Evropané 

        - Evropa a svět nás zajímá  

OSV – kreativita, kooperace, řešení problémů a sebepoznávání, komunikace, hodnoty a       

            postoje 

MDV – schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty z médií 

VDO – slušnost, tolerance, aktivita a samostatnost 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení: 

žáci podle svých schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace, snaží se je   

      propojovat do souvislostí 

žáci používají obecně užívané hudební termíny 

učitel vede žáky k vyhledávání, třídění a porovnávání informací a k nalézání souvislostí mezi nimi 

učitel využívá vlastní zkušenosti a poznatky z jiných předmětů 

 

Kompetence k řešení problémů: 

žáci samostatně a kriticky přemýšlejí 

žákům jsou předloženy náměty ke zpracování a řešení problémů 

žáci postihují významné hudební prvky, srovnávají je, dokáží je charakterizovat 

učitel vede své žáky ke správnému způsobu řešení problému 

učitel svým vlastním příkladem předkládá žákovi návod, jak pracovat s chybou 
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Kompetence komunikativní: 

žáci při skupinové práci dokáží vyjádřit svůj názor, ale zároveň tolerují názory jiných 

žáci se snaží udržet v hodině pozornost a neporušovat dohodnutá pravidla 

učitel zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem spolupracovat 

učitel se zajímá o náměty a názory svých žáků 

 

Kompetence sociální a personální: 

žáci účinně spolupracují v malé i větší skupině, respektují pravidla při práci v týmu  

žáci se podílejí na vytváření příjemné atmosféry v kolektivu (při různých činnostech) 

žáci se snaží objektivně zhodnotit vlastní práci i práci spolužáků 

učitel vyžaduje dodržování dohodnutých pravidel chování v kolektivu 

učitel umožňuje každému žákovi stejně prožit pocit úspěchu i tím, že mu pomáhá 

 

Kompetence občanské: 

žáci se aktivně zapojují do kulturního dění školy i obce 

žáci respektují názory jiných 

žáci rozvíjejí podle svých možností své znalosti a dovednosti v oblasti kultury 

učitel své žáky zapojuje do kulturního dění školy a obce 

učitel zároveň u žáků rozvíjí kulturní tradice a hudební cítění 

učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 

Kompetence pracovní: 

žáci se snaží na svou práci koncentrovat, aby jejich hudební výkon byl přesvědčivý 

žáci si vytvářejí kladný vztah k hudbě 

učitel vyžaduje dodržování dohodnutých pravidel chování 

 

Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova  

6. ročník 

Výstup Učivo Průřezová témata 

 

- dokáže intonačně čistě rytmicky  

  přesně zpívat 

- umí slovně vyjádřit rozdíl mezi  

  stupnicí a tóninou 

- orientuje se v jednoduchém notovém  

  zápisu 

- umí vyhledat určené takty a rytmy 

 

 

- správně rytmicky doprovází píseň na    

  Orffovy nástroje 

- má rytmické cítění a paměť 

Vokální činnosti: 

- intonační cvičení (vzestupná a  

  sestupná řada tónů) 

- zpěv lidových a umělých písní,   

  práce s notovým zápisem 

- rytmické vyjádření textu písně 

 

 

Instrumentální činnosti: 

- rytmické hádanky, ozvěny, hra na   

  tělo 

- tvorba jednoduché partitury pro  

  Orffovy nástroje 

Vv – ilustrace 

písní, výtvarný 

záznam melodie 

 

EV – citová 

stránka osobnosti, 

láska k přírodě, 

vnímání krásy 

 

OSV – rozvíjení 

kritického 

myšlení, aktivity, 

kooperace 

 

Tv – hudebně-
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- vytváří vlastní rytmické motivy 

 

 

- pohybem vyjádří pochodový, polkový   

  a valčíkový rytmus 

- umí taktovat 2/4 a 3/4 takt 

- dokáže pohybem vyjádřit obsah písně 

 

- sluchem rozlišuje vybrané hudební   

  nástroje, umí je pojmenovat 

- rozliší skladbu vokální a   

  instrumentální 

- pozná píseň lidovou a umělou,  

  melodram, operu, operetu a muzikál 

 

- seznámí se s obdobím baroka a  

  klasicismu 

 

 

- seznámí se s vybranými skladbami 

 

 

 

 

Hudebně pohybové činnosti: 

- pochod, polka, valčík, mazurka 

- hra na dirigenta a orchestr 

- dramatizace písní 

- dramatizace vánočních koled 

 

Poslechové činnosti: 

- poznávání hudebních nástrojů  

  (rozdělení do skupin) 

- píseň lidová a umělá 

- vokální a instrumentální skladba 

- melodram, muzikál, opera, opereta 

 

 

- G.F.Händel – poslech skladeb 

- opera – nově vzniklá hudební forma  

  (C. Monteverdi) 

 

- symfonie, koncert 

- W.A.Mozart, J. Haydn, L. van  

  Beethoven, B. Smetana, A. Dvořák 

pohybové činnosti: 

pochodový, 

valčíkový a 

polkový krok 

 

OSV – rozvoj 

smyslového 

vnímání, kreativita 

OSV – umění jako 

prostředek 

komunikace 

OSV – estetika 

mezilidských 

vztahů 

 

D – vznik 

křesťanství 

 

EGS – vnímání 

evropské hudební 

kultury, prožitek, 

emotivnost 

 

 

Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova  

7. ročník 

Výstup Učivo Průřezová témata 

 

- dokáže intonačně čistě rytmicky  

  přesně zpívat 

- při zpěvu používá správné pěvecké  

  návyky 

 

 

- pohybem reaguje na znějící hudbu  

  s využitím jednoduchých gest a  

  tanečních kroků 

- dokáže využít získané znalosti  

  k vytvoření hudebně dramatického   

  vystoupení 

 

 

Vokální činnosti: 

- výběr písní různých období 

- zpěv lidových a umělých písní 

  (dynamika, melodie a rytmus) 

 

Instrumentální a hudebně pohybové 

činnosti: 

Prolínají se do ostatních hudebních 

činností v průběhu školního roku. 

 

- taktování, taneční kroky, vlastní  

  pohybové ztvárnění - choreografie 

- polka, valčík, mazurka 

- moderní tance 

 

 

EV – citová 

stránka osobnosti, 

láska k přírodě, 

vnímání krásy 

 

MKV – lidové 

písně jiných 

národů, kulturní 

tradice 

 

OSV – rozvoj 

smyslového 

vnímání, kreativita 

 

OSV – umění jako 

prostředek 
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- sluchem rozlišuje vybrané hudební   

  nástroje, umí je pojmenovat 

- rozliší skladbu vokální a   

  instrumentální 

- pozná píseň lidovou a umělou,  

  melodram, operu, operetu a muzikál 

 

- seznámí se s obdobím baroka,  

  klasicismu a romantismu 

 

 

- seznámí se s vybranými skladbami 

 

 

 

Poslechové činnosti: 

- pochod, tanec, vážná hudba  

  k poslechu 

- výběr poslechových skladeb  

  různých období 

 

Baroko – A. Vivaldi 

Klasicismus – Mozart, Beethoven 

Romantismus – Chopin, Schubert 

Český romantismus – Smetana,   

                                      Dvořák 

komunikace 

 

EGS – vnímání 

evropské hudební 

kultury 

 

Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova  

8. ročník 

Výstup Učivo Průřezová témata 

 

- dokáže intonačně čistě rytmicky  

  přesně zpívat 

- při zpěvu používá správné pěvecké  

  návyky 

- používá k doprovodu jednoduché  

  hudební nástroje 

- zná pojem akord, kytarové akordy 

- rozliší durovou a mollovou stupnici 

- umí zazpívat lidový dvojhlas 

- seznámí se s charakteristickými prvky  

  různých žánrů hudby 

 

 

 

- pohybem reaguje na znějící hudbu  

  s využitím jednoduchých gest a  

  tanečních kroků 

- dokáže využít získané znalosti  

  k vytvoření hudebně dramatického   

  vystoupení 

 

 

Vokální činnosti: 

- hlasová a rytmická cvičení 

- zpěv lidových a umělých písní - 

  dynamika, melodie a rytmus (Horo,  

  horo/ Nezacházej slunce/ Řekni, kde  

  ty kytky jsou/ Stín katedrál) 

- intervaly 

- rytmický výcvik s doprovodem  

  nástroje 

- akord 

- divadla malých forem (Semafor,  

  Osvobozené divadlo) 

 

Instrumentální a hudebně pohybové 

činnosti: 

Prolínají se do ostatních hudebních 

činností v průběhu školního roku. 

 

- taktování, taneční kroky, vlastní  

  pohybové ztvárnění - choreografie 

- polka, valčík, mazurka 

- jive, cha-cha 

- hudební projekty k různým  

 

EV – citlivý 

přístup k přírodě, 

láska k místu, kde 

bydlím… 

 

Čj, D, Vv 

 

MKV – lidové 

písně jiných 

národů, kulturní 

tradice 

 

OSV – umění jako 

prostředek 

komunikace 

 

EGS – vnímání 

evropské hudební 

kultury 
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- sluchem rozlišuje vybrané hudební   

  nástroje, umí je pojmenovat 

- rozliší skladbu vokální a   

  instrumentální 

- pozná píseň lidovou a umělou,  

  melodram, operu, operetu a muzikál 

 

- seznámí se s obdobím baroka,  

  klasicismu, romantismu a hudbou 

  20. století 

 

- seznámí se s vybranými skladbami 

 

 

 

  příležitostem (Akademie školy aj.) 

- výběr skladeb s odlišným tempem a  

  rytmem (Pochod pro bicí/ Život je   

  jen náhoda/ ragtime, swing aj.) 

 

Poslechové činnosti: 

- srovnání různých žánrů podle  

  charakteristických rozdílů 

- výběr poslechových skladeb  

  různých žánrů 

 

Baroko – Vivaldi, Bach, Händel 

- opera, oratorium, fuga, suita 

Klasicismus – znaky 

- Mozart, Beethoven, Haydn 

Romantismus – Chopin, Schubert,   

                            Liszt, Čajkovskij 

Český romantismus – Smetana (Má 

vlast), Dvořák (symfonie), Fibich 

(melodram Vodník, Poem) 

Česká mše vánoční – J.J.Ryba 

 

Česká hudba 20. století: Janáček, 

Martinů, Hába   

 

 

 

Vzdělávací oblast:  Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Hudební výchova  

9. ročník 

Výstup Učivo Průřezová témata 

 

- dodržuje správné pěvecké návyky a  

  hlasovou hygienu 

 

- poznává nejstarší hudební památky,  

  umí je zařadit do historického období 

- orientuje se v jednotlivých hudebních  

  období 

- pozná základní charakteristické znaky  

  období 

 

 

 

 

Vokální činnosti: 

Opakování učiva z předcházejících 

ročníků: 

- opakování lidových a umělých písní    

  (dynamika, melodie, rytmus) 

 

Výběr písní období: 

středověk: Hospodine, pomiluj ny/   

                  Kdož jsú boží bojovníci 

renesance: Viva la musica (kánon) 

baroko: Bach – Blaženost má 

klasicismus: Óda na radost 

romantismus: Schubert-Pstruh 

                      Verdi-Nabucco 

 

EV – vztah k 

přírodě 

 

Čj, D, Vv 

 

MKV – tradice a 

rozmanitost kultur 

 

VDO – zásady 

slušnosti, 

tolerance, 

odpovědné 

chování 
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- postihuje hudební výrazové  

  prostředky 

- spojuje poslech s instrumentální nebo  

  pohybovou činností 

- rozpozná hudební nástroje a jejich  

  výrazové možnosti 

 

 

- při poslechu využívá získané znalosti  

  a zkušenosti 

- postihuje hudební výrazové   

  prostředky 

- spojuje poslech s pohybovou činností 

 

 

Hudební žánry 20. století: 

vážná hudba: Martinů, Janáček 

jazz: Ježek-Klobouk ve křoví, Ezop a  

        brabenec/ Gershwin 

DMF: Suchý-Šlitr-Pramínek vlasů 

country:  Montgomery, Všichni už   

               jsou v Mexiku 

bluegrass: Panenka 

trampská píseň: Rosa na kolejích,     

                          Ascalona 

folk:  Když mě brali za vojáka 

pop a rock: Olympic, Stín katedrál aj. 

 

Instrumentální a hudebně pohybové 

činnosti: 

Prolínají se do ostatních hudebních 

činností v průběhu školního roku. 

- hudební výrazové prostředky 

- hudební nástroje historické a  

  současné 

 

Poslechové činnosti: 

- hudba období pravěku a středověku 

- duchovní hudba, chorál, mše 

- baroko: hlavní znaky, formy a  

  představitelé (opakování) 

- advent: Vánoce, význam lidových  

                tradic, J.J.Ryba 

- klasicismus: znaky, formy a  

  představitelé (opakování) 

- český klasicismus: Mysliveček,  

  F.X.Brixi, Stamicové aj. 

- romantismus: Chopin, Schuman,  

  Schubert, Brahms aj. 

- český romantismus: Smetana, 

Dvořák,   

  Fibich 

- hudební směry 20.století: Janáček,  

  Martinů, Debussy, Orff 

 

EGS – vnímání 

světové a evropské 

hudební kultury 
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5.2.12. Výtvarná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 

pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy 

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 

rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy (týká se společného zaměření na rozvoj 

smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična) a Výchovy k myšlení v 

evropských a globálních souvislostech (prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře) 

 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu: 

- výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy nebo mimo budovu školy (práce v plenéru).  

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná 

práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty. 

 

Kompetence k učení 

při teoreticky zaměřených hodinách si žáci vytváří takové učební materiály, aby je mohli dále využívat pro 

své vlastní učení 

žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně uvědomit problémy 

související s realizací 

strategie    učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost  

                   učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost 

 

Kompetence k řešení problémů 

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 

při práci ve skupině dokáže žák 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,…) 

                        učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních, 

                          nezdařených názorů,…) 

 

Kompetence sociální a personální 

učí se 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 

                 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
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                      učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

                                                       

Kompetence občanské 

při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu 

žáci respektují názor druhých 

žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží 

strategie  učitel podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů 

 

Kompetence pracovní 

při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená 

pravidla  

žáci si vytváří pozitivní vztah k manuelním činnostem 

žáci při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla 

strategie  učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení 

                            učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů 

 

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: 

EV    - vztah člověka k přírodě 

         - ekosystémy 

         - lidské aktivity a problémy životního prostředí 

      EGS  -   jsme Evropané 

         - Evropa a svět nás zajímá 

      OSV -   poznávání lidí 

         - kreativita 

         - sebepoznání a sebepojetí 

         - komunikace 

         - hodnoty, postoje, praktická etika 

         - rozvoj schopností poznávání 

         - řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

         - kooperace a kompetice 

    MDV  -   práce v realizačním týmu 

         - fungování a vliv médií ve společnosti 

         - tvorba mediálního sdělení 

    MKV   -   lidské vztahy 

         - multikulturalita 

    VDO    -  principy demokracie 

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník: 6.  

 
Výstup Učivo  

Průřezová témata, 

mezipředm. vztahy 
Pozn. 

1  
Vybírá, vytváří a pojmenovává 

co nejširší škálu prvků vizuálně 

Kresebné studie - linie, tvar, 

objem - jejich rozvržení v 

obrazové ploše, v objemu, v 

HV - rytmus, 

melodie 

OSV - kreativita 

Např. zátiší, 

kresba dle 

skutečnosti, 
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obrazných vyjádření a jejich 

vztahů; uplatňuje je pro 

vyjádření vlastních zkušeností, 

vjemů, představ a poznatků; 

variuje různé vlastnosti prvků a 

jejich vztahů pro získání 

osobitých výsledků. 

 

prostoru, jejich vztahy, 

podobnost, kontrast, rytmus.  

 

Jednoduché plošné kompozice 

z geometrických tvarů - 

spirály, elipsy, řazení, rytmus, 

prolínání, množení, 

vyvažování, přímka, křivka. 

kresba v 

plenéru. 

Např. pocity 

vyjádřené 

linií. 

2  
Užívá vizuálně obrazná 

vyjádření k zaznamenání 

vizuálních zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly a k 

zaznamenání podnětů z představ 

a fantazie. 

 

 

Rozvíjení smyslové citlivosti. 

Souvislost zrakového vnímání 

s vjemy ostatních smyslů. 

Např. hmat - reliéfní 

autoportrét, sluch - výtvarné 

zpracování hudebních motivů, 

tvary ze zmačkaného papíru. 

 

Plastická tvorba - papír, hlína, 

drát, sádra. 

HV - hudební 

nahrávky 

Výtvarný projekt - 

oči 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

 

 

3 Správně užívá techniku malby, 

texturu, míchá a vrství barvy. 

 

Malba.  

 

Teorie barev - Goethův 

barevný kruh - teplé a studené 

barvy, barvy příbuzné. 

D - pravěk - starší 

doba kamenná - 

způsob života 

Výtvar. projekt - 

pravěké umění 

(tvorba v přírodě, 

jsem šaman, pravěké 

nádoby) 

Např. stavba 

živé přírody - 

dominantní 

prvek, 

emocionální 

malba, 

kříženec. 

 

4 Vytváří společné kompozice v 

prostoru - instalace, své 

představy dokáže převést do 

objemových rozměrů. 

Plastická a prostorová tvorba. 

 

Společná práce na jednom 

objektu - koordinace, 

komunikace.  

 

EV – lidské aktivity 

a problémy 

životního prostředí 

Výtvar. hra - plody 

země 

OSV – komunikace 

Např. 

společná 

plastika. 

5 Dokáže využít perspektivu ve 

svém vlastním výtvarném 

vyjádření. 

Nauka o perspektivě - 

(perspektiva paralelní a 

šikmá), umístění postav na 

plochu, velikost objektů. 

 

 

Čj - Řecko a Řím - 

báje a pověsti 

D - Egypt 

Výtvarný projekt - 

Egypt (hieratická 

perspektiva, kánon 

lidské postavy, 

hieroglyfy, výzdoba 

pyramid, papyrus) 

EGS – Jsme 

Evropané 

 

Např. shon 

na ulici - 

vystřihování 

a lepení 

postav a 

objektů na 

plochu - 

společná 

práce, 

ilustrace 

řeckých bájí 

a pověstí, 

práce 

v plenéru 

 

 

6 Užívá prostředky pro zachycení 

jevů a procesů v proměnách a 

vztazích; k tvorbě užívá některé 

Třetí prostor budovaný 

liniemi.  

 

MDV – tvorba 

mediálního sdělení 

Např.vynález 

století - 

fantastický 
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metody uplatňované v 

současném výtvarném umění a 

digitálních médiích – počítačová 

grafika, fotografie, video, 

animace. 

 

Seznamuje se s některými 

netradičními výtvarnými 

postupy. 

Práce s www stránkami. 

 

stroj - 

technický 

výkres. 

7 Zobrazuje vlastní fantazijní 

představy a odhaluje 

interpretační kontext vlastního 

vyjádření. 

Subjektivní vyjádření 

fantastických představ za 

využití různorodých materiálů 

a výtvarných postupů - 

kombinované techniky.  

Kategorizace představ, 

prožitků, zkušeností, poznatků 

- uplatnění při vlastní tvorbě. 

 

VDO –principy 

demokracie 

Např. tisk z 

koláže, 

koláž, 

těstoviny - 

lepení, 

barvení, 

koření - 

voňavé 

obrázky, 

rozfoukávaná 

tuš, 

fantastická 

planeta, 

čemu se rád 

věnuji, 

papíroryt. 

 

8 Umí využívat znalostí o 

základních, druhotných a 

doplňkových barvách k 

osobitému výtvarnému 

vyjádření. 

Vybírá, kombinuje a vytváří 

prostředky pro vlastní osobité 

vyjádření; porovnává a hodnotí 

jeho účinky s účinky již 

existujících i běžně užívaných 

vizuálně obrazných vyjádření. 

 

Přírodní motivy (rostliny, 

neživá příroda, živočichové), 

člověk, náš svět, vesmír, 

bytosti, události. 

 

Zvětšování (makrokosmos), 

zmenšování (mikrokosmos) - 

detail, polodetail, celek. 

 

EV - ekosystémy  

9 Osobitě stylizuje vizuální 

skutečnost, zvládá kompozici, 

dokáže vhodně rozvrhnout 

hlavní motivy na ploše. 

 
Ověřuje komunikační účinky 

vybraných, upravených či 

samostatně vytvořených vizuálně 

obrazných vyjádření v sociálních 

vztazích; nalézá vhodnou formu 

pro jejich prezentaci. 

 

Lidská figura - tvarová 

stylizace - Řecko, Řím 

 

Tvarová a barevná kompozice. 

Např. Babylonská věž - 

Mezopotámie 

  

D - Mezopotámie, 

Řecko, Řím 

EGS – Jsme 

Evropané 

 

10 Využívá dekorativních  postupů 

- rozvíjí si estetické cítění. 

Dekorační práce - využití 

tvaru, linie, kombinace barev a 

MDV – fungování a 

vliv médií ve 
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 pravidelného střídání 

lineárních symbolů. 

 

Písmo a užitá grafika. Např. 

plakát, reklama, obal na CD, 

obal na knihu, časopis 

 

společnosti 

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník: 7.  

 
Výstup Učivo  

Průřezová témata, 

mezipředm. vztahy 
Pozn. 

1  

Vybírá, vytváří a pojmenovává co 

nejširší škálu prvků vizuálně 

obrazných vyjádření a jejich 

vztahů; uplatňuje je pro vyjádření 

vlastních zkušeností, vjemů, 

představ a poznatků; variuje různé 

vlastnosti prvků a jejich vztahů 

pro získání osobitých výsledků. 

 

Uvědomuje si možnost 

kompozičních přístupů a postupů. 

 

Prvky viz obr. vyjádření - 

kresebné etudy - objem, tvar, 

linie - šrafování.  

 

Analýza celistvě vnímaného 

tvaru na skladebné prvky. 

 

Experimentální řazení, 

seskupování, zmenšování, 

zvětšování, zmnožování, 

vrstvení tvarů a linií v ploše i 

prostoru - horizontála, vertikála, 

kolmost, střed, symetrie, 

asymetrie, dominanta) 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

 

2 Užívá viz. obr. vyjádření k 

zachycení zkušeností získaných 

pohybem, hmatem a sluchem. 

 

Rozvíjení smyslové citlivosti. 

Přenášení prostoru na plochu.  

 

Záznam autentických 

smyslových zážitků, emocí, 

myšlenek. 

 

EV- vztah člověka k 

prostředí 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

Např. 

vytrháva

ný 

reliéfní 

portrét, 

přírodní 

děje - 

jejich 

vznik a 

průběh - 

bouře, 

mlha, 

vichřice, 

mraky, 

víry, 

sopky. 

3 Správně užívá techniku malby, 

texturu, míchá a vrství barvy. 

 

 

Hodnotí a využívá výrazové 

možnosti barev a jejich 

kombinací. 

Barevné vyjádření.  

 

Byzantské, arabské umění. 

 

Odstín - sytost, tón, harmonie, 

kontrast, jemné rozdíly - využití 

ve volné tvorbě i praktickém 

D - byzantské, 

arabské umění 

EV- lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

 

Např. 

rok - 

měsíce, 

kalendář. 
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 užití (např. oděv, vzhled 

interiéru). 

4 Rozliší působení viz. obr. 

vyjádření v rovině smyslového 

účinku, v rovině subjektivního 

účinku a v rovině sociálně 

utvářeného i symbolického 

obsahu. 

 

Kategorizace představ, prožitků, 

zkušeností, poznatků.  

 

 

MKV -  

multikulturalita 

OSV -  kreativita 

Např. 

kašírová

ní - 

výtvarné 

náměty z 

Asie, 

Afriky a 

Ameriky 

- masky. 

5 Využívá dekorativních postupů - 

rozvíjí si estetické cítění. 

Užitá grafika. Písmo - styly a 

druhy písma. 

 

Tematické práce - Vánoce, 

velikonoce, pálení čarodějnic. 

MDV, ČJ – tvorba 

mediálního sdělení 

Výtvarný projekt - 

V duchu českých 

tradic 

Např. 

orientačn

í tabule 

do 

architekt

ury. 

6 Vybírá a kombinuje výtvarné 

prostředky k vyjádření své 

osobitosti a originality. 

 

Vlastní prožívání. Interakce s 

realitou.. 

 

OSV – sebepoznání 

a sebepojetí 

Např. 

vyjádření 

pocitů 

pomocí 

barev - 

špatná a 

dobrá 

nálada 

 

7 Užívá prostředky k zachycení jevů 

a procesů v proměnách, vývoji a 

vztazích. 

Událost - originální dokončení 

situace - vyprávění výtvarnými 

prostředky.  

 

 

ČJ - literární texty Např. 

rozvíjení 

jednotné 

výchozí 

situace - 

kolorova

ná 

kresba. 

8 Užívá viz. obr. vyjádření k 

zaznamenání podnětů z představ a 

fantazie. 

Vybírá, kombinuje a vytváří 

prostředky pro vlastní osobité 

vyjádření. 

 

Uplatnění subjektivity ve viz. 

obr. vyjádření. Např. fantazijní 

variace na základní tvary 

písmen. 

 

OSV - kreativita 

 

 

 

 

9 Uvědomuje si na konkrétních 

příkladech různorodost zdrojů 

interpretace viz. obr. vyjádření. 

 

Práce s uměleckým dílem. 

Experimenty s reprodukcemi 

um. děl - hledání detailu, 

základních geometrických 

tvarů, skládání, deformování, 

dotváření kresbou a barvou. 

Roláž. 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá 

Výtvarný projekt - 

umění středověku 

 

10 Vytváří společné kompozice v 

prostoru - instalace. 

Architektura.  

 

D - románský sloh 

OSV – poznávání 

 

Např. 

charakter
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Ověřuje komunikační účinky 

vybraných, upravených či 

samostatně vytvářených viz obr. 

vyjádření v sociálních vztazích; 

nalézá vhodnou formu pro jejich 

prezentaci. 

 

lidí 

EGS – Jsme 

Evropané 

 

istické 

stavby 

románsk

ého 

slohu. 

11 K tvorbě užívá některé metody 

soudobého výtvarného umění - 

počítačová grafika, fotografie, 

video, animace. 

 

Kategorizace poznatků a 

uplatnění při vlastní tvorbě a 

interpretaci. Barevné kompozice 

geometrických tvarů, tvarová 

kompozice.   

 

D - doba gotiky . Např. 

gotické 

vitráže. 

 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník: 8.  

 
Výstup Učivo  

Průřezová témata, 

mezipředm. vztahy 
Pozn. 

1 Vybírá a samostatně vytváří 

bohatou škálu vizuálně obrazných 

elementů zkušeností z vlastního 

vnímání, z představ a poznání. 

Uplatňuje osobitý přístup k realitě. 

 

Užívá viz. obr. vyjádření k 

zaznamenání vizuálních 

zkušeností. 

 

Kresebné etudy. Etuda s linií 

jako výtvarným prostředkem.  

Různé typy zobrazení  

(podhledy, rovnoběžné 

promítání). 

 

Praktické využívání kompozič. 

principů (dominanta, 

subdominanta, vertikála, 

horizontála, diagonála, zlatý řez, 

kontrast, harmonie) v 

experimentálních činnostech a 

vlastní tvorbě. 

OSV -  rozvoj 

schopností 

poznávání 

 

3 Orientuje se v grafických 

technikách. 

 

Linoryt, tisk z koláže, papíroryt . 

 

 

 

ČJ - ex libris 

OSV – řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

Ex libris 

4 Interpretuje umělecká vizuálně 

obrazná vyjádření současnosti i 

minulosti;  vychází při tom ze 

svých znalostí historických 

souvislostí i z osobních zkušeností 

a prožitků. 

 

 
 

 

Práce s uměleckým dílem. 

Teoretické práce - renesance, 

baroko, klasicismus - na 

příkladech konkrétních 

výtvarných děl vyhledávat a 

srovnávat různé způsoby 

uměleckého vyjadřování. 

 

Pozorují, porovnávají a zařazují 

do historických souvislostí 

základní stavební prvky 

architektury (římsa, okno, 

D, ČJ - renesance, 

baroko, klasicismus, 

romantismus 

EGS – Jsme 

Evropané 

OSV – řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 
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portál, sloup, sgrafita, mozaika) 

- renesance, baroko 

5 Rozvíjí se v estetickém cítění - 

využívá dekorativních postupů. 

Tematické práce - Vánoce, 

Velikonoce - jak se slaví v 

jiných zemích. 

 

Písmo, užitá grafika, reklama a 

propagační prostředky. 

EGS -  Evropa a svět 

nás zajímá 

Výtvarný projekt - 

Cestujeme po 

Evropě 

OSV – kooperace a 

kompetice 

Např. 

vitráž z 

barevných 

papírů. 

6 Správně uplatňuje techniku kresby 

a zachycuje prostor. 

 

Zdokonalování technik kresby - 

způsoby stínování, kontrast.  

 

OSV – rozvoj 

schopností 

poznávání 

Např. 

kresba 

zátiší 

s geom. a 

měkkými 

tvary. 

7 Zobrazuje vlastní fantazijní 

představy a odhaluje interpretační 

kontext vlastního vyjádření, 

kombinuje výtvarné prostředky a 

experimentuje s nimi. 

Práce s netradičními materiály.  

 

EV – lidské aktivity 

a problémy 

životního prostředí 

OSV – sebepoznání 

a sebepojetí 

Např. 

proměny 

všedních 

předmětů 

-PET 

lahve. 

8 Správně užívá techniku malby, 

využívá texturu, míchá a vrství 

barvy. 

Objemové vyjádření námětu 

barvami - doplňkové a lomené 

barvy, valéry, barvy podobné a 

příbuzné.  Subjektivní barevná 

škála.  

 

Z - mapa světa, obal 

Země 

MKV – lidské 

vztahy 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

Např. 

zátiší, 

mnoho 

zemí - 

jeden 

svět, 

rozdílné 

kvality 

obalu 

Země. 

9 Užívá perspektivních postupů. 

 

Lineární perspektiva - sbíhavá, 

úběžníková. 

 

D - renesance - 

objev perspektivy 

Výtvarný projekt - 

renesance a její doba 

 

10 K tvorbě užívá některé metody 

současného výtvarného umění a 

digitálních médií - počítačová 

grafika, fotografie, video, 

animace. 

Práce s internetem - vyhledávání 

www stránek - orientace 

Výběr, kombinace a variace ve 

vlastní tvorbě. 

MDV – fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 

 

 

11 Umí využívat znalostí o 

základních, druhotných a 

doplňkových barvách k osobitému 

výtvarnému vyjádření. 

Správná technika malby - 

zvládnutí větší plochy.  

 

Krajinářské školy 19. stol. 

Technika akvarelu, pastel. 

D – historické 

souvislosti 2. pol. 

19. stol. a přelomu 

19. a 20. stol. 

 

. 

 

 
Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

Ročník: 9.  
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Výstup Učivo  

Průřezová témata, 

mezipředm. vztahy 
Pozn. 

1 Vybírá a samostatně vytváří 

bohatou škálu vizuálně obrazných 

elementů zkušeností z vlastního 

vnímání, z představ a poznání. 

Uplatňuje osobitý přístup k realitě. 

 

Techniky kresby - tužka, 

perko, uhel, rudka. Dynamická 

kresba. Např. kruh, koloběh 

vody, zátiší s jablky, kresba 

hlavy. 

 

Uspořádání objektů do celků 

v ploše, objemu, prostoru a 

časovém průběhu (vyjádření 

vztahů, pohybu a proměn 

uvnitř a mezi objekty). 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

Např. kruh, 

koloběh 

vody, zátiší s 

jablky, 

kresba hlavy. 

2 Umí využívat znalostí o 

základních, druhotných a 

doplňkových barvách k osobitému 

výtvarnému vyjádření. 

 

Komplementární barvy - 

textura.  

Symbolika barev, mísení 

barev, působení barev, vztahy 

mezi barvami. 

Kontrast (barevný, světelný). 

 Např. 

nenarozené 

mládě. 

3 Orientuje se v grafických 

technikách - zvládá tisk z výšky. 

Tisk z výšky, plochy, hloubky.  

 

 

 Např. PF, ex 

libris. 

4 Rozlišuje obsah viz. obr. vyjádření 

uměleckých projevů současnosti a 

minulosti, orientuje se v oblastech 

moderního umění. 

 

Porovnává na konkrétních 

příkladech různé interpretace viz. 

obr. vyjádření; vysvětluje své 

postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní 

podmíněnosti svých hodnotových 

soudů. 

Práce s uměleckým dílem - 

umění 1. pol. 20. stol a 2. pol. 

20. stol. Např. kubismus, 

surrealismus, impresionismus. 

Seznamují se s hlavními 

současnými trendy výtvarného 

umění (instalace, performance, 

videoart, multimedia, akční 

umění – akční tvar malby a 

kresby, land-art, happening). 

 

Při práci s um. dílem hledají a 

pojmenovávají základní 

obrazotvorné prvky a 

kompoziční přístupy, 

porovnávají rozdíly 

výtvarných vyjádření 

(abstraktní, popisné, 

alegorické, symbolické, atd.). 

EGS – Jsme 

Evropané 

D - historické 

souvislosti 20. stol. 

HV - výtvarné 

směry 20. stol. 

promítající se v 

hudbě 

OSV – hodnoty, 

postoje, praktická 

etika 

Výtvarná řada - 

výtvarné trendy 20. 

stol. 

 

 

5 Užívá viz. obr. vyjádření k 

zachycení jevů v proměnách, 

vývoji a ve vztazích. 

 

Společná práce - komunikace.  

 

Vyjádření procesuálních a 

kvalitativních proměn. 

 

OSV - komunikace 

EV - ekosystémy 

 

Např. Jaká 

byla léta 

minulá? - 

graf, svět po 

zemětřesení. 

6 Užívá viz. obr. vyjádření k 

zachycení zkušeností získaných 

pohybem, hmatem a sluchem. 

 

Reflexe a vztahy zrakového 

vnímání ostatními smysly. 

Uplatňování subjektivity ve 

viz. obr. vyjádření.  

OSV – sebepoznání 

a sebepojetí 

Např. Já - 

kombinovaná 

technika - 

plastika, 
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Převádění pocitů těla na 

obrazové znaky s hledáním 

vzájemných souvislostí. 

 

asambláž, 

koláž. 

7 K tvorbě užívá některé metody 

současného výtvarného umění - 

počítačová grafika, fotografie, 

video, animace - a učí se s nimi 

zacházet. 

 

Animovaný film - spolupráce, 

komunikace.  

Reklama a propagační 

prostředky (obaly, plakáty, 

prostředky doplňkové reklamy, 

jednotlivé propagační 

materiály) 

MDV – práce 

v realizačním týmu 

 

8 Užívá viz. obr. vyjádření 

k zaznamenání podnětů z představ 

a fantazie. 

 

Zasazuje předměty do 

neobvyklých souvislostí, vytváří 

nové a neobvyklé. 

Vytváření obrazových znaků 

na základě fantazie, kombinací 

představ a znalostí - rozvíjení 

schopnosti rozlišovat z jaké 

vrstvy představivosti znaky 

pocházejí.  

 

Prostorová tvorba – 

modelování. 

OSV – sebepoznání 

a sebepojetí 

Např. 

dotváření 

náhodného 

tvaru podle 

své 

představy - 

barevné 

kombinace -

chiméra. 

9 Zvládá zachycení pomíjivého 

okamžiku - skicování. 

Práce v plenéru. Krajinomalba, 

frotáž. 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

 

 

6., 7., 8. a 9. ročník:  Žáci zaznamenávají, sledují, dokumentují a prezentují proměny vlastního výtvarného 

vývoje,  

tvoří záznamy pozorování, vytvářejí sbírky. Třídí a systematizují obrazový materiál podle své osobní 

inklinace.  

Využívají dostupná média a technické prostředky (kopírku, magnetofon, fotoaparát, skener, internet,  

mikroskop,…). Některé výtvarné činnosti doplňují písemným projevem. 

 

Osvojují si schopnost výtvarné výpovědi - jejího hodnocení, zdůvodnění a obhájení, vedení dialogu, 

vyjadřování se  

k tvorbě vlastní i ostatních - tolerance k rozdílným způsobům výtvarného vyjadřování. Jsou schopni 

hodnotit, obhájit a zdůvodnit vlastní výtvarnou výchovu. 
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5.2.13. Tělesná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících 2. stupně po dvou hodinách 

týdně. 

 

Vzdělávání je zaměřeno na: 

regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole 

rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu 

poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování  

      dovedností jim předcházet nebo je řešit 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

VDO -  angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovědné chování 

OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti poznávání, 

sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích 

MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, lidské vztahy,…. 

EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí  

MV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu 

Součástí předmětu tělesná výchova je Výchova ke zdraví a její některé tematické okruhy: 

Zdravý způsob života a péče o zdraví, Hodnota a podpora zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Žáci  

- poznávají smysl a cíl svých aktivit  

- plánují, organizují a řídí vlastní činnost 

- užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele 

    internetu 

- různým způsobem zpracují informace o pohybových aktivitách ve škole 

Učitel 

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

- dodává žákům sebedůvěru 

- sleduje pokrok všech žáků 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci  

- vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob řešení problémů 

 - vyhledávají informace vhodné k řešení problémů 

 - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit 

 - uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 
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 - jsou schopni obhájit svá rozhodnutí 

       Učitel 

       - s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

      - vede žáky ke správným způsobům řešení problémů 

 

Kompetence komunikativní 

 Žáci  

 - komunikují na odpovídající úrovni 

 - si osvojí kultivovaný ústní projev 

 - účinně se zapojují do diskuze 

Učitel 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

  

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci  

- spolupracují ve skupině 

- podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu 

- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají 

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

   rozvoj 

Učitel 

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy 

 

 

Kompetence občanské 

Žáci 

- respektují názory ostatních 

- si formují volní a charakterové rysy 

- se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

- aktivně se zapojují do sportovních aktivit 

- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

- rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí (hráč, rozhodčí, divák,…) 

Učitel  

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 
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Kompetence pracovní 

Žáci  

- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

- spoluorganizují svůj pohybový režim 

- využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi 

- ovládají základní postupy první pomoci 

Učitel 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Ročník: 6. – 9. 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy 
Pozn. 

- žák zlepšuje úroveň výkonů v bězích a  

  skocích, samostatně volí a uplatňuje 

vhodné   

  rozvojové činnosti 

- zvládá techniku i taktiku rychlého a  

  vytrvalostního běhu v terénu i na dráze 

- zvládá podle svých předpokladů techniku  

  skoku do dálky a výšky z individuálního  

  (dlouhého) rozběhu 

- předvede techniku hodu míčkem (6.-

7.roč.) 

- předvede techniku vrhu koulí (8.-9.roč.) 

 

 

 

 

 

 

 

- zlepšuje úroveň výkonů a techniku  

  provedení pohybových dovedností, herní  

  činnosti jednotlivce a týmovou spolupráci 

při  

  hře 

- samostatně volí a uplatňuje vhodné  

  rozvojové činnosti 

- aktivně se účastní průpravných míčových  

  her 

- samostatně obměňuje pravidla hry 

Basketbal: 

pohybové hry, průpravná 

běžecká cvičení, běžecká 

abeceda 

startovní povely, nízký start 

z bloků, běh na 60 m (technika a 

taktika běhu v závodech) 

souvislý běh v terénu do 15 

minut, běh na dráze (D do 1500 

m, H do 3000 m) 

 

skok do dálky z plného rozběhu 

(6.-7.) 

skok do dálky odrazem z břevna 

(8.-9.) 

skok vysoký – průprava, skoky 

(flop) z krátkého rozběhu (6.-7.) 

skok vysoký z plného rozběhu 

(8.-9.) 

hod míčkem z rozběhu (6.-7.) 

vrh koulí – průprava, vrh z místa 

(6.-7.) 

vrh koulí se sunem (D 3kg, H 

4kg) 

(8.-9.) 

 

Pohybové hry s různým 

zaměřením 

dle úrovně žáků náročnější 

obměny, podporovat aktivní 

tvořivost žáků při úpravě 

pravidel (důležité povzbuzení a 

motivace žáků!) 

 

VDO –Občanská 

společnost a škola- 

rozvíjíme smysl pro 

spravedlnost a 

odpovědnost 

 

EV- Vztah člověka 

k prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – Občanská 

společnost a škola 

(dodržování 

pravidel, smysl pro 

čistou a 

bezkonfliktní hru) 

MKV – Lidské 

vztahy 

(ohleduplnost, 

spolupráce) 

 

 

 

 

 

Atletika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybové a 

sportovní 

hry, úpoly 

 

Doplněk: 

Fotbal, 

ringo, 

freesbe, 

baseball, 

házená, 

florbal 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy 
Pozn. 

- zlepšuje úroveň v herních činnostech  

  jednotlivce a herních kombinacích 

- rozvíjí průpravnou hru (3/3), taktické  

  myšlení a spolupráci (6.-7.roč.) 

- zvládá a rozvíjí hru 5/5 (8.-9.roč.) 

 

 

 

 

 

 

Volejbal: 

- zvládá a rozvíjí herní činnosti jednotlivce 

a  

  herní kombinace 

- hru 3/3 (8.r.) a 6/6 (v 9.r.) 

 

- zlepšuje úroveň výkonů v úpolových  

  cvičení a hrách 

- kreativně dotváří a obměňuje pravidla her 

- zlepšuje úroveň základů sebeobrany 

 

 

- zlepšuje úroveň provedení a techniku  

  gymnastických prvků na prostných 

- samostatně uplatňuje vhodné rozvojové  

  činnosti 

- zlepšuje úroveň provedení a techniku 

cviků  

  na hrazdě (kotouly, výmyk, přešvihy, 

spád  

  vzad) 

- zlepšuje rotační a akrobatické prvky na  

  kruzích a malé trampolíně 

- zlepšuje techniku přeskoku na koze a  

  švédskou bednu z individuálního rozběhu 

- zlepšuje úroveň cvičení s vybraným 

náčiním,  

  samostatně volí a uplatňuje vhodné  

  rozvojové činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Basketbal: 

průpravné míčové hry 

herní činnosti jednotlivce 

(driblink pravou a levou rukou, 

bez očního kontaktu, střelba na 

koš z různé vzdálenosti, dvojtakt, 

přihrávky)  

herní kombinace (např. „hoď a 

běž“) a herní systémy (osobní 

obrana, základy zónové obrany – 

8.-9.r.) 

průpravná hra v basketbale (3/3), 

taktika hry (6.-7.) 

hra 5/5, zlepšování techniky a 

taktiky hry (8.-9.) 

 

 

herní činnosti jednotlivce (odbití 

obouruč vrchem, spodem, 

podání, útočný smeč), herní 

kombinace 

hra 3/3 (8.r.), 6/6 (9.r.) 

 

Úpolové hry, základy sebeobrany 

(pády, přetlaky, přetahy, odpory) 

 

 

 

 

pohybové hry na rozvoj síly a 

koordinace 

šplh na tyči a na laně (H 8.-

9.roč.) 

 

speciální průpravná cvičení 

- zpevňování celého těla, 

pohyblivost   

  kloubů 

- rotační a rovnovážná průprava 

- odrazová cvičení 

 

PROSTNÁ – skoky, poskoky, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastika 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy 
Pozn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- žák dále rozvíjí osvojené pohybové 

činnosti   spojené s hudbou, kondiční 

cvičení, snaží se je samostatně dotvářet 

 

obraty (nůžkový skok, jelení 

skok …) 

větší důraz u dívek 

stoj na rukou s dopomocí, přemet 

stranou 

kotoul vpřed, vzad s obměnami, 

letmo přes nízké překážky (6.-7.) 

kotouly spojované do sestav, 

letmo přes švédskou bednu (8.-

9.) 

jednoduché akrobatické sestavy 

na prostných (max. 4 prvky) 6.-

7.roč. 

8.-9.roč. – max. 6 prvků 

tvořivé dotváření a obměňování 

sestav samotnými žáky 

HRAZDA – vis, ručkování, 

kotoul vpřed a vzad, výmyk, 

sešin 

Přešvihy, spád vzad závěsem  

v podkolení, jednoduché sestavy 

(7.-9.) 

KRUHY – kotouly, komíhání, 

rotace kolem své osy 

MALÁ TRAMPOLÍNA – 

přímé a rotační skoky, kotoul 

letmo (salto) 

 

Přeskok přes kozu a švédskou 

bednu dle úrovně žáků, 

přiměřené zvyšování nářadí 

Cvičení se švihadlem a obručemi 

 

 

RYTMIKA – rozcvičení při 

hudbě, rytmické sestavy spojené 

s hudbou, taneční kroky (6.-9.) 

vlastní jednoduchá choreografie 

(8.-9.) 

 

AEROBIK – základní aerobik, 

jednotlivé prvky spojované do 

krátkých sestaviček + základní 

názvosloví (6.-7.) 

sestavy s hudbou, tvůrčí 

dotváření sestav žákyněmi + 

názvosloví (8.-9.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estetické a 

kondiční 

formy 

cvičení, 

rytmická 

gymnastika, 

cvičení  

s hudbou 

(IV. a 

v průběhu 

celého roku) 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipřed. vztahy 
Pozn. 

 

PROSTNÁ – cvičení s náčiním, 

spojování do sestav, sladění 

s hudbou 

(6.-7.) 

Sestavy s náčiním (švihadla, 

stuhy, míče) 8.-9.roč. 

 

 

KONDIČNÍ CVIČENÍ – 

soutěživé hry, využití nářadí 

(lavičky, žebřiny, švédské 

bedny) 

posilování s váhou vlastního těla 

cvičení na stanovištích 

základní znalost anatomie 

lidského těla 

(8.-9.roč.) 

 

ZDRAVOTNÍ TV – strečinková 

a uvolňovací cvičení, správné 

dýchání, zlepšování kloubní 

pohyblivosti, základy správné 

životosprávy, korekce 

jednostranného zatížení a 

svalových dysbalancí 

 

Výchova ke zdraví: 

- Zdravý způsob života 

- Rizika ohrožující zdraví a jejich  

   prevence 

- Hodnota a podpora zdraví 

 

Lyžování, turistika a pobyt v přírodě: hlavně dle provozních podmínek školy a finanční situace rodičů 

 

Poznámky, přesahy: 

Veškeré pohybové činnosti v tělocvičně, na hřišti i v terénu spojovat s bezpečností v konkrétních 

podmínkách. 

Činnosti v terénu propojovat s environmentální výchovou (ochrana přírody), případně dopravní výchovou. 

Při soutěžích (přípravě a vyhodnocování výsledků) používat výpočetní techniku, využívat prvky mediální 

výchovy – směřující k dovednostem prezentovat informace ze soutěží. 
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5.2.14. Rodinná výchova  

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět Rodinná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku 1 hodinu týdně 

 

Vzdělávání je zaměřeno na: 

preventivní ochranu zdraví 

na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky 

na dovednosti odmítat škodlivé látky 

předcházení úrazům 

získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování 

upevnění návyků poskytovat základní první pomoc 

 

Součástí předmětu je Výchova ke zdraví – Osobnostní a sociální rozvoj, Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence, Hodnota a podpora zdraví. 

 

Předmětem prolínají průřezová témata: 

VDO -  angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpovědné 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 diskuze, 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,… 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Žáci jsou vedeni k 

- efektivnímu učení 

- vyhledávají a třídí informace, využívá je v procesu učení 

- vytváří si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy 

- plánují, organizují a řídí vlastní učení 

Učitel 

-  se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 

- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 

- zařazuje metody, při kterých docházejí k závěrům, řešením sami žáci 

- sleduje při hodině pokrok všech žáků 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci  

- vnímají nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace a plánují  

  způsob řešení problémů 

 - vyhledávají informace vhodné k řešení problémů 
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 - kriticky myslí 

 - jsou schopni obhájit svá rozhodnutí 

Učitel 

- klade otevřené otázky 

      - ukazuje žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb 

      - podněcuje žáky k argumentaci 

 

Kompetence komunikativní 

 Žáci  

 - komunikují na odpovídající úrovni 

 - si osvojí kultivovaný ústní projev 

 - účinně se zapojují do diskuze 

 - uplatňují bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy 

Učitel 

- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

- vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů 

- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci  

- spolupracují ve skupině 

- se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají 

Učitel 

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 

Kompetence občanské 

Žáci 

- respektují názory ostatních 

- si formují volní a charakterové rysy 

- se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

- chápou základní ekologické souvislosti, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí 

- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

Učitel 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 

- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 

  

Kompetence pracovní 

Žáci  

- si zdokonalují grafický projev 

- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 
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- mohou využít ICT pro hledání informací 

- využívají znalostí v běžné praxi 

- ovládají základní postupy první pomoci 

Učitel 

- umožňuje žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, 

  encyklopediemi,… 

- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

- vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Rodinná výchova 

Ročník: 6. až 7. 

 

Výstup Učivo 

Průřezová témata 

mezipřed. vztahy 

 

Pozn. 

 

-objasní, jak může realističtější 

poznání a hodnocení vlastní osobnosti 

a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 

rozhodování, vztahy s druhými lidmi 

i kvalitu života  

posoudí vliv osobních vlastností na 

dosahování individuálních i 

společných cílů, objasní význam vůle 

při dosahování cílů a překonávání 

překážek -rozpoznává projevy 

záporných charakterových vlastností 

u sebe i u druhých lidí, kriticky 

hodnotí a vhodně koriguje své 

chování a jednání  

- popíše, jak lze usměrňovat a 

kultivovat charakterové a volní 

vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, 

překonávat osobní nedostatky a 

pěstovat zdravou sebedůvěru  

 

-rozlišuje a porovnává různé formy 

vlastnictví, včetně duševního 

vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, 

uvede jejich příklady  

-sestaví jednoduchý rozpočet 

domácnosti, uvede hlavní příjmy a 

výdaje, rozliší pravidelné a 

jednorázové příjmy a výdaje, zváží 

nezbytnost jednotlivých výdajů v 

hospodaření domácnosti, objasní 

princip vyrovnaného, schodkového a 

přebytkového rozpočtu domácnosti  

Rozvoj osobnosti- duševní a 

tělesné zdraví (zdravý životní styl) 

-osobní rozvoj – životní cíle a 

plány, životní perspektiva, 

adaptace na životní změny, 

 -význam motivace, aktivity, vůle a 

osobní kázně při seberozvoji  

-život s postižením, postižení lidé 

kolem nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a hospodářství 

-majetek, vlastnictví – formy 

vlastnictví; hmotné a duševní 

vlastnictví, jejich ochrana; 

hospodaření s penězi, majetkem a 

různými formami vlastnictví  

-peníze – funkce a podoby peněz, 

formy placení 

hospodaření – rozpočet 

domácnosti, úspory, investice, 

úvěry, splátkový prodej, leasing; 

rozpočet státu, typy rozpočtu a 

jejich odlišnosti; význam daní  

VDO – odpovědné 

řešení problémů 

- angažovaný přístup 

k druhým 

- zásady slušnosti, 

tolerance, odpovědné 

chování 

OSV –- zvládání 

situací 

- poznávání sebe a lidí  

MKV – schopnost 

zapamatovat si fakta, 

pojmy, vědomosti, 

zařazovat je do 

systému 

EGS – osvojování 

evropských hodnot, 

svoboda lidské vůle, 

humanismus, morálka, 

osobní zodpovědnost, 

kritické myšlení, 

tvořivá lidská aktivit 

 

Projekt „Den dopravy“ 

 

Př, Ch,  

OSV–osobní rozvoj, 

sebepoznání 

kultura stolování a 

odívání 

VDO – osobní 

zodpovědnost za své 
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-na příkladech ukáže vhodné využití 

různých nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního placení, uvede 

příklady použití debetní a kreditní 

platební karty, vysvětlí jejich omezení  

-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  

 

využívá z hlediska osobního bezpečí 

pravidla dopravní výchovy 

svých znalostí, jak se chovat 

v dopravě 

- umí vyhledat, zpracovat a předat  

      informace z tohoto tématu 

-projevuje odpovědné chování v 

rizikových situacích silniční a 

železniční dopravy; aktivně předchází 

situacím ohrožení zdraví, a osobního 

bezpečí,v případě potřeby poskytne 

adekvátní první pomoc  

 

 

-dává do souvislostí složení stravy a 

způsob stravování s rozvojem 

civilizačních nemocí a v rámci svých 

možností uplatňuje zdravé stravovací 

návyky  

-usiluje v rámci svých možností a 

zkušeností o aktivní podporu zdraví    

-vyjádří vlastní názor k problematice 

zdraví a diskutuje o něm v kruhu 

vrstevníků, rodiny i v nejbližším 

okolí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní výchova 

pravidla silničního provozu 

chování v dopravě 

-dodržuje pravidla bezpečnosti a 

ochrany zdraví – bezpečnost v 

dopravě, znalost pravidel 

silničního provozu rizika silniční a 

železniční dopravy, vztahy mezi 

účastníky silničního provozu vč. 

zvládání agresivity, 

postupy v případě dopravní 

nehody (tísňové volání, zajištění 

bezpečnosti) 

 

Péče o zdraví, osobní hygiena, 

zdravá výživa- zásady správné 

výživy – pyramida výživy, vhodný 

jídelníček, poruchy 

výživy(anorexie, bulimie), obezita, 

makrobiotika, vegetariánství, 

veganství  

-úprava stolu a bytu, aranžování 

Společenské chování 

-pravidla chování, etiketa, oblékání 

k různým příležitostem 

Vlivy vnějšího a vnitřního 

prostředí na zdraví – kvalita 

ovzduší a vody, hluk, osvětlení, 

teplota, tělesná a duševní hygiena 

 Denní režim – zásady osobní, 

intimní a duševní hygieny, 

otužování, vyváženost pracovních 

a odpočinkových aktivit, význam 

pohybu pro zdraví 

 

 

 

 

zdraví 

dodržování předpisů a 

norem 

MV – recepty a 

návody v tisku, módní 

časopisy, televizní a 

rozhlasové pořady 

EGS a MKV – 

stravovací návyky a 

zvyklosti ve 

stravování a odívání 

ostatních národů 
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-objasní, jak může realističtější 

poznání a hodnocení vlastní osobnosti 

a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 

rozhodování, vztahy s druhými lidmi 

i kvalitu života  

-rozpoznává projevy záporných 

charakterových vlastností u sebe i u 

druhých lidí, kriticky hodnotí a 

vhodně koriguje své chování a 

jednání  

 

-dává do souvislostí složení stravy a 

způsob stravování s rozvojem 

civilizačních nemocí a v rámci svých 

možností uplatňuje zdravé stravovací 

návyky  

 

-auto-destruktivní závislosti – 

psychická onemocnění, násilí mířené 

proti sobě samému, rizikové chování 

(alkohol, aktivní a pasivní kouření, 

nebezpečné látky), násilné chování, 

těžké životní situace a jejich zvládání, 

trestná činnost, dopink ve sportu  

-uvádí do souvislostí zdravotní a 

psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním návykových látek a 

životní perspektivu mladého člověka; 

uplatňuje osvojené sociální 

dovednosti a modely chování při 

kontaktu se sociálně patologickými 

jevy ve škole i mimo ni; v případě 

potřeby vyhledá odbornou pomoc 

sobě nebo druhým  

 

 

 

 

 

 

dětství, puberta, dospívání – tělesné, 

duševní a společenské změny 

zdraví – zdraví reprodukční soustavy, 

sexualita jako součást formování 

osobnosti, zdrženlivost, předčasná 

sexuální zkušenost, promiskuita; 

problémy těhotenství a rodičovství 

mladistvých; poruchy pohlavní 

identity  

Rodina 

práva a povinnosti členů rodiny, 

komunikace v rodině(verbální i 

neverbální), rodičovská 

zodpovědnost,  

 

 

 

 

 

 

Zdravá výživa 

potravní pyramida, denní příjem 

potravin, poruchy příjmu potravy 

 

 

 

Prevence zneužívání návykových 

látek- etika, alkoholismus, kouření, 

ostatní drogy, doping a jejich 

negativní účinky na organismus, 

závislost 

propagace formou reklamy 

 centra odborné pomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexuální výchova- dospívání, 

puberta a její projevy, 

rozmnožování 

sexuální zneužívání 

cesta za láskou a porozuměním 

sobě i druhým 
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-respektuje význam sexuality v 

souvislosti se zdravím, etikou, 

morálkou a pozitivními životními cíli, 

chápe význam zdrženlivosti v 

dospívání a odpovědného sexuálního 

chování  

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: Rodinná výchova 

Ročník: 8. až 9. 

 

Výstup Učivo  

Průřezová témata, 

mezipředmět. 

vztahy 

- respektuje přijatá pravidla soužití mezi 

spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k 

utváření dobrých mezilidských vztahů v 

komunitě 

- vysvětlí role členů komunity (rodiny, 

třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního 

a negativního vlivu na kvalitu sociálního 

klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 

prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

- vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 

mezi tělesným, duševním a sociálním 

zdravím; vysvětlí vztah mezi 

uspokojováním základních lidských potřeb 

a hodnotou zdraví 

- posoudí různé způsoby chování lidí 

z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví 

i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní 

odpovědnost ve prospěch aktivní podpory 

zdraví 

- usiluje v rámci svých možností a 

zkušeností o aktivní podporu zdraví 

- vyjádří vlastní názor k problematice 

zdraví a diskutuje o něm v kruhu 

vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 

 

- uvádí do souvislostí zdravotní a 

psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním návykových látek a životní 

perspektivu mladého člověka; uplatňuje 

osvojené sociální dovednosti a modely 

chování při kontaktu se sociálně 

Rodina 

Faktory ovlivňující stabilitu rodiny 

Hledání ideálu aneb Jak najít toho 

pravého, tu pravou? 

Sňatek ano, či ne? 

Neshody v manželství 

 

Člověk ve zdraví a nemoci 

Člověk ve zdraví a nemoci 

Rozumět a pomáhat nemocným aneb 

Jak o ně pečovat 

Stravování nemocných 

Podávání léků 

Sami sobě lékařem aneb Prevence 

léčení přírodními prostředky 

Hrozba civilizačních chorob aneb 

Hledá se zdravý člověk 

 

Zdravá výživa 

Zdravá výživa aneb To mám ale hlad! 

Vliv výživy a způsobu stravování na 

zdraví člověka 

Jak tělo zpracovává a využívá 

potraviny? 

Nežádoucí způsoby vyživy – dnešní 

svět plný protikladů 

Zdravé či nezdravé? - Alternativní 

strava 

OSV – poznávání 

lidí mezilidské 

vztahy, 

komunikace, 

prevence 

patologických jevů 

a škodlivých 

způsobů chování, 

učit se 

dovednostem 

seberegulace a soc. 

dovednostem 

 

VDO - projevovat 

se v jednání i 

v řešení problémů 

samostatně a 

odpovědně, zásady 

slušnosti, 

odpovědnosti, 

tolerance,angažova

ný přístup 

k druhým 

 

MKV – kulturní 

diference, lidské 

vztahy 

 

MDV – 

interpretace vztahů 

mediálních sdělení 
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patologickými jevy ve škole i mimo ni; 

v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

sobě nebo druhým 

- uvede zdravotní rizika spojená 

s kouřením, alkoholem, drogami a 

argumentuje ve prospěch zdraví  

- používá způsoby odmítání návykových 

látek v modelových situacích i ve styku s 

vrstevníky  

- projevuje odpovědné chování v rizikových 

situacích silniční a železniční dopravy; 

aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, 

a osobního bezpečí -v případě potřeby 

poskytne adekvátní první pomoc 

- uplatňuje adekvátní způsoby chování a 

ochrany v modelových situacích ohrožení, 

nebezpečí i mimořádných události 

- pojmenuje tělesné, fyziologické a 

psychické změny dospívání 

- respektuje změny v období dospívání, 

vhodně na ně reaguje;  kultivovaně se 

chová k opačnému pohlaví 

- orientuje se v rozdílech sexuálního 

chování jednotlivců (homosexuální, 

bisexuální, …) 

 

 

 

 

 

- orientuje se v pracovních činnostech 

vybraných profesí 

- posoudí své možnosti při rozhodování o 

volbě vhodného povolání a profesní 

přípravy 

- využije profesní informace a poradenské 

služby pro výběr vhodného vzdělávání 

- prokáže v modelových situacích 

schopnost prezentace své osoby při vstupu 

na trh práce 

Zdravé či nezdravé? - Reklama a 

hygiena potravin 

Shrnutí zásad při výběru a přípravě 

pokrmů 

 

Prevence zneužívání návykových látek 

Drogy kolem nás 

Závislost je nebezpečnější než samotné 

drogy 

Jak se ubránit, jak pomoci? 

 

Osobní bezpečí 

Agresivita patří k životu? 

Nebezpečí kolem nás aneb Hledám 

bezpečí 

Domácí násilí 

Škola a násilí 

Žijeme v bezpečí x Nebezpečí číhá 

všude 

 

Lidská sexualita aneb co je to láska? 

Láska 

Odlišnosti v lásce aneb Co je a není 

normální 

Reprodukční zdraví dospívajících a 

možná ohrožení 

Co k lásce patří a co ne? 

Plánované rodičovství  

Prevence akutního onemocnění láskou 

Nejlepší prevencí jsou vědomosti 

 

Člověk a svět práce – volba povolání  

trh práce 

volba profesní orientace 

možnost vzdělávání  

zaměstnání 

podnikání  

a reality, fungování 

a vliv médií ve 

společnosti 

 

EV -  vysoké 

oceňování zdraví a 

chápání vlivu 

prostředí na vlastní 

zdraví i na zdraví 

ostatních 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viz. OV 

- vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 

mezi tělesným, duševním a sociálním 

zdravím; vysvětlí vztah mezi 

Rodina 

Rodina a její význam v současnosti 

OSV – přispívá k 

utváření dobrých 

mezilidských 
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uspokojováním základních lidských potřeb 

a hodnotou zdraví 

- posoudí různé způsoby chování lidí 

z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví 

i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní 

odpovědnost ve prospěch aktivní podpory 

zdraví 

- usiluje v rámci svých možností a 

zkušeností o aktivní podporu zdraví 

- dává do souvislostí složení stravy a 

způsob stravování s rozvojem civilizačních 

nemocí a v rámci svých možností uplatňuje 

zdravé stravovací návyky 

- uplatňuje osvojené preventivní způsoby 

rozhodování, chování a jednání 

v souvislosti s běžnými, přenosnými, 

civilizačními a jinými chorobami; svěří se 

se zdravotním problémem a v případě 

potřeby vyhledá odbornou pomoc 

- respektuje změny v období dospívání, 

vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová 

k opačnému pohlaví 

- respektuje význam sexuality v souvislosti 

se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 

životními cíli; chápe význam zdrženlivosti 

v dospívání a odpovědného sexuálního 

chování 

- uvádí do souvislostí zdravotní a 

psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním návykových látek a životní 

perspektivu mladého člověka; uplatňuje 

osvojené sociální dovednosti a modely 

chování při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy ve škole i mimo ni; v 

případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

sobě nebo druhým 

- vyhodnotí na základě svých znalostí a 

zkušeností možný manipulativní vliv 

vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené 

dovednosti komunikační obrany proti 

manipulaci a agresi 

- projevuje odpovědné chování v rizikových 

situacích silniční a železniční dopravy; 

aktivně předchází situacím ohrožení zdraví 

a osobního bezpečí, v případě potřeby 

poskytne adekvátní první pomoc 

- uplatňuje adekvátní způsoby chování a 

ochrany v modelových situacích ohrožení, 

nebezpečí i mimořádných událostí 

- vysvětlí psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním návykových látek 

- obhájí příklady pozitivních životních cílů 

Rodina dříve a dnes 

Detektivem rodinných vztahů 

Rodinné krize 

Problémy současné rodiny 

Rodičovské předpoklady 

Rozpad rodiny 

 

Péče o duševní zdraví 

Péče o zdraví obohacuje náš život 

Péče o duševní zdraví 

Hygienou ke zdraví člověka 

Hygiena všedního života 

Plán prevence civilizačních chorob 

Pohybem k tělesnému i duševnímu 

zdraví 

Preventivní lékařské prohlídky 

 

Zdravá výživa 

 Význam zdravé výživy pro aktivní 

život 

Malý človíček má hlad 

Výživa dětí – sportovců 

Výživa zdravotní stav člověka 

Zdravá výživa trochu jinak 

Zdravá výživa je půlkou našeho zdraví 

Jak se nestat obětí reklamy ve výživě 

 

Prevence zneužívání návykových látek 

Prevence zneužívání návykových látek 

a společenská nebezpečnost 

Důvody vzniku závislostí 

Drogy aneb Jak se nestát závislým 

Proč nebrat drogy 

Kdo nám může pomoci od závislosti 

Drogy a sport 

Jak jednat s lidmi, kteří jsou pod 

vlivem alkoholu a drog 

Hra, nebo závislost? 

  

Osobní bezpečí, Dopravní výchova 

Lidská společnost a násilí 

Osobní bezpečí aneb Co s chuligány, 

vandaly a zloději? 

Osobní bezpečí a životní prostředí 

Bezpečnost v silničním provozu 

vztahů ve třídě a 

mimo ni, cvičení 

sebekontroly, 

sebeovládání, 

prevence soc. 

patologických jevů 

a škodlivých 

způsobů chování, 

učit dovednostem 

seberegulace,  

 

EGS – životní styl 

v evropských 

rodinách 

 

EV – vytváření 

zdravého způsobu 

života, vnímání 

života jako nejvyšší 

hodnoty, vysoké 

oceňování zdraví a 

chápání vlivu 

prostředí na vlastní 

zdraví i na zdraví 

ostatních lidí  

 

VDO – vede k 

aktivnímu postoji v 

obhajování a 

dodržování 

lidských práv a 

svobod, projevovat 

se v jednání i v 

řešení problémů 

samostatně a 

odpovědně 

 

  

MKV – kulturní 

diference, lidské 

vztahy 

 

MDV – 

interpretace vztahů 

mediálních sdělení 

a reality, fungování 

a vliv médií ve 

společnosti, 

kritické vnímání 

mediálních sdělení 
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a hodnot jako protiargument zneužívání 

návykových látek 

- vysvětlí souvislosti mezi zneužíváním 

návykových látek a bezpečností silničního 

provozu 

- orientuje se v trestně právní problematice 

návykových látek 

- kriticky posoudí reklamy na cigarety a 

alkohol 

- samostatně vyhledá v případě potřeby 

specializované pomoci 

- rozpozná situace ohrožující jeho 

bezpečnost a používá účinné formy chování 

- zná základní informace o sexualitě 

- pojmenuje tělesné, fyziologické a 

psychické změny dospívání 

- vysvětlí početí a vývoj plodu, orientuje se 

v průběhu porodu 

- pojmenuje způsoby ochrany proti 

nechtěnému těhotenství a orientuje se 

v možnostech i ve vhodnosti jejich použití 

- vysvětlí rizika nechráněného pohlavního 

styku a střídání partnerů 

- orientuje se v léčbě infekce HIV a AIDS a 

zdůvodní preventivní opatření boje proti 

šíření HIV 

- orientuje se v zákonech, které se vztahují 

na sexuální život jedince a v právní 

problematice zneužívání dítěte 

 

- prokáže v modelových situacích 

schopnost prezentace své osoby při vstupu 

na trh práce 

- využije profesní informace a poradenské 

služby pro výběr vhodného vzdělávání 

Poskytování první pomoci 

 

Sexuální výchova 

Partnerské vztahy 

Máme se rádi, chceme lásku, na děti 

máme čas 

Plánované rodičovství 

Následky klopýtnutí v lásce 

Kuplířství, prostituce, pornografie 

Těhotenství, porod, péče o dítě 

Od malého štěstí k velké radosti 

 

 

 

 

 

Člověk a svět práce – volba povolání  

trh práce 

zaměstnání 

podnikání  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viz. OV 
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5.2.15. Pracovní činnosti 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2.stupeň  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9.ročníku. 

Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně. 

 

Vzdělávání v pracovních činnostech směřuje k: 

získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, 

zejména při ručním opracování materiálu, činnostech v domácnosti a jejího vedení 

osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při prácí, osvojení si práce  

s dostupnou mechanizací a technikou, včetně techniky výpočetní, a to v základní uživatelské úrovni 

osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace    

a plánování práce a technologické kázně 

získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě 

    - získávání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení 

potřebných   

poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní 

orientaci 

poznání vybraných technologických výrobních postupů, materiálů a jejich užitných  

vlastností, surovin a plodin a osvojení si jednoduchých pracovních postupů pro běžný život 

     

V předmětu pracovní činnosti se prolínají průřezová témata: 

 

Výchova demokratického občana – zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání, 

řešení problémů samostatně a odpovědně, společně komunikovat, podporovat aktivitu 

a kooperovat. 

Osobnostní a sociální výchova – orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti a schopnosti,dobré vztahy 

k sobě samému,k dalším lidem a k dalším složkám životního prostředí 

Environmentální výchova – pozorovat a popisovat okolní prostředí, získávat informace o ekologické 

problematice, získané poznatky kriticky zvažovat a domýšlet možné důsledky, provádět konkrétní pracovní 

aktivity ve prospěch životního prostředí, péče o zeleň, třídění odpadů, zlepšování okolního prostředí 

Mediální výchova –schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií, tisk, rozhlas, 

televize, internet 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – zavést evropskou dimenzi, evropský 

rozměr do vzdělávání jako prostředek mezinárodní a multikulturní orientace, rozvíjet vědomí evropské 

identity při respektování identity národní 

Multikulturní výchova – zlepšovat klima třídy a školy, harmonizovat mezilidské vztahy,  

Zlepšovat vztahy žák-žák, žák-učitel, učitel- rodič. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Žák -  poznává smysl a cíl učení 

       - má pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky 

       - umí posoudit vlastní pokrok 

       - kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich 

Učitel  - zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů 

            - vede žáky, aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou 
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            - pozoruje pokrok u všech žáků v hodině 

Kompetence k řešení problémů 

 Žák   -  promýšlí pracovní postupy praktických cvičení 

      - při řešení se učí chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno správní řešení 

      -  poznatky  aplikuje v praxi 

Učitel - se zajímá o náměty  

           - klade otevřené otázky 

Kompetence komunikativní 

 Žák  - se učí správnému technologickému postupu při práci 

         - při komunikaci používá správné technické názvosloví 

         - využívá informační zdroje k získání nových poznatků 

Učitel – zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 

           - vede žáky, aby na sebe brali ohledy 

Kompetence sociální a personální 

Žáci  -  pracují ve skupinách 

         - spolupracují při řešení problémů 

         - přispívají k diskusi a respektují názory jiných 

         - učí se věcně argumentovat 

Učitel – podle potřeby pomáhá žákům 

           - každému žákovi umožňuje zažít úspěch 

           - dodává žáků sebedůvěru 

Kompetence občanské 

Žáci  - respektují pravidla při práci 

         - dokáží přivolat pomoc při zranění 

         - chápou základní ekologické souvislosti, chrání a oceňují naše kulturní tradice a historické   

            dědictví 

         - projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům 

Učitel – vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

           - dodává žákům sebedůvěru 

         

Kompetence pracovní 

 Žák  - dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci 

     - používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály 

     - dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a 

        zdraví druhých 

     - dbá na ochranu životního prostředí 

     - své znalosti využívá v běžné praxi. 

Učitel  - vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů 

       - pozoruje pokrok při práci v hodině 

       - jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli 

       - hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti  

Ročník: 6.  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 
Pozn. 

Příprava pokrmů 

používá základní kuchyňský inventář a 

bezpečně obsluhuje základní spotřebiče  

 

připraví jednoduché pokrmy v souladu se 

zásadami zdravé výživy  

 dodržuje základní principy stolování, 

společenského chování a obsluhy u stolu 

ve společnosti  

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při úrazech 

v kuchyni  

 

 

 

 

Práce s technickými materiály 

 

je seznámen s řádem učebny,  

      s bezpečností a hygienou práce  

provádí jednoduché práce s technickými 

materiály a dodržuje technologickou 

kázeň  

užívá technickou dokumentaci, připraví 

si vlastní jednoduchý náčrt výrobku  

zvládá základní postupy při opracování 

dřeva, měření, orýsování, řezání, 

broušení a vrtání 

zvolí a umí použít vhodné pracovní 

nástroje a nářadí 

 

 

Seznámení s učivem, vybavení 

kuchyně 

Zásady hygieny potravy 

 

Recepty a návody, kuchařské knihy 

Seznámení s el. spotřebiči  

Bezpečnost při vaření 

 

Úprava stolu – stolování 

 

Druhy koření, skladování potravin 

Bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny 

Zdravá výživa člověka 

Studená kuchyně, teplá kuchyně 

Úprava pokrmů 

 

 

- organizace a bezpečnost práce 

- pracovní pomůcky 

vlastnosti materiálu, užití v praxi – 

dřevo,plast, kov 

úloha techniky v životě člověka, 

zneužití techniky, technika a životní 

prostředí 

- jednoduché pracovní postupy a   

      operace 

pracovní pomůcky nářadí a   

      nástroje pro ruční opracování 

Ch, Př, Fy, Ov 

OSV – osobní rozvoj, 

sebepoznání 

kultura stolování 

VDO – osobní 

zodpovědnost za své 

zdraví, respektování a 

dodržování předpisů a 

norem 

MV – recepty a 

návody v tisku, 

televizní a rozhlasové 

pořady 

EGS a MKV – 

stravovací návyky a 

zvyklosti ostatních 

národů 

 

Ov – hygiena, 

bezpečnost, činnost 

lidí, 

povolání 

P – péče o životní 

prostředí, ekologické 

problémy 

 

F – technika, stroje a 

nástroje 

M – geometrie 

P – dřeviny, význam l 

 

OSV- stanovení 

osobních cílů, 

spolupráce a 

komunikace v týmu 

VDO – osobní 

zodpovědnost, 

respektování a 

dodržování předpisů a 

norem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky: elektrické spotřebiče a pomůcky v kuchyni 

Projekty, kurzy: nákup potravin v marketu, exkurze – pizzerie, restaurace 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti  

Ročník: 7.  
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Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

Projekty Kurzy 

Pozn. 

       Provoz a údržba domácnosti 

má základní znalosti o vzniku a vývoji 

oděvu 

je seznámen s kulturou a historií odívání 

 

zvládá jednoduché postupy ručního šití 

používá vhodné pomůcky a materiály 

 

ovládá jednoduché pracovní postupy při 

základních činnostech v domácnosti a 

orientuje se v návodech k obsluze 

běžných domácích spotřebičů 

 

- dodržuje zásady ochrany a bezpečnosti   

      při práci  

- umí zapojit šicí stroj, žehličku  

 

Práce s technickými materiály: 

provádí jednoduché práce s technickými 

materiály a dodržuje technologickou 

kázeň 

je schopen sestrojit jednoduchý technický 

výkres a orientovat se v něm 

zvládá základní postupy při opracování 

železa a oceli 

zná princip výroby a zpracování 

plastických hmot včetně jejich vlastností  

 

- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 

při práci i zásady bezpečnosti a ochrany 

při práci s nástroji a nářadím, zná zásady 

poskytnutí 1.pomoci 

Vznik a vývoj oděvů 

Kultura odívání – Egypt, Řecko, 

Řím 

Šat – románský, gotika, 

renesance, baroko, rokoko, 19. a 

20. stol. 

Základy ručního šití, druhy stehů 

– vzorník 

Výběr vhodného materiálu –  

Návlek spodní a vrchní nitě, 

zapojení šicího stroje a žehličky 

 

Bezpečnost při šití a žehlení 

 

Základy pletení a háčkování – 

základní oko, hladce, obrace 

 

 

 

- pracovní postupy - zhotovení   

    výrobků ze dřeva, z plastu 

- umělé hmoty - výroba a 

vlastnosti 

- pracovní postupy – tvarování    

    plastů 

- další užití plastů a jejich   

    recyklace      

- péče o čistotu a pořádek v okolí   

    školy, trávníky a školní   

    hřiště 

F, Ch, Př,  

OSV – osobní rozvoj, 

historie odívání, 

módní trendy, kultura 

odívání, módní 

přehlídka 

VDO – pravidla 

bezpečné práce 

EV – přírodní a umělé 

materiály 

MV – módní a odb. 

časopisy, kritický 

postoj k odívání 

EGS – módní trendy 

v Evropě a ve světě 

MKV – tolerance 

k tradicím jiných 

národů 

 

M - geometrie 

Z – těžba žel.rudy a 

barevných kovů 

EV - energetická 

náročnost výroby 

železa a její vliv na 

životní prostředí, 

separace odpadu 

VDO – osobní 

zodpovědnost, 

respektování a 

dodržování předpisů a 

norem, poskytne nebo 

přivolá l.pomoc 

 

 

EV – konkrétní 

pracovní aktivity ve 

prospěch životního 

prostředí 

módní a 

odborné 

časopisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky: šicí stroje, žehlička, jehlice, háček, jehly, špendlíky… 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti  

Ročník: 8.  

Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 
Pozn. 
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 Příprava pokrmů 

zvládá pracovní postupy 

má znalosti o výživě člověka, potravě 

ovládá základní principy stolování a 

obsluhy u stolu 

má představu o předpisech a 

hygienických pravidlech 

umí využít profesní informace 

má představu o základních činnostech 

přípravy pokrmů 

volí správnou odpovídající technologii 

organizuje a plánuje pracovní činnost 

dodržuje zásady zdravého a příjemného 

prostředí v bytě 

získává informace o ekonomice v rodině 

 

 

Práce s laboratorní technikou 

 

vybere a prakticky využívá vhodné 

pracovní postupy, přístroje, zařízení a 

pomůcky pro konání konkrétních 

pozorování, měření a experimentů  

 zpracuje protokol o cíli, průběhu a 

výsledcích své experimentální práce a 

zformuluje v něm závěry, k nimž dospěl  

 vyhledá v dostupných informačních 

zdrojích všechny podklady, jež mu co 

nejlépe pomohou provést danou 

experimentální práci  

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci i zásady bezpečnosti při 

práci s nástroji a nářadím, poskytne první 

pomoc při úrazu 

Hygiena výživy – výživa člověka 

Zásady správné výživy – výživová 

hodnota 

Úprava stolu a bytu, podávání 

základních druhů pokrmů a nápojů 

  Společenské chování 

Kuchařské knihy, vhodná sestava 

jídel 

Polévky, omáčky, saláty, pečivo, 

úpravy masa, ryb a drůbeže 

Úpravy tepelné, za studena 

Režim dne, životospráva a vhodná 

sestava jídelníčku 

Stolování, inventář, aranžování 

květin,… 

Nákup a skladování potravin, 

správné využití 

 

 

 

 

Základní laboratorní postupy a 

metody. 

Základní laboratorní přístroje, 

zařízení a pomůcky.  

 

 

Př, Ch 

OSV – osobní rozvoj, 

sebepoznání 

kultura stolování 

VDO – osobní 

zodpovědnost za své 

zdraví, respektování a 

dodržování předpisů a 

norem 

MV – recepty a 

návody v tisku, 

televizní a rozhlasové 

pořady 

EGS a MKV – 

stravovací návyky a 

zvyklosti ostatních 

národů 

 

VDO – osobní 

zodpovědnost, právní 

řád 

 

M - geometrie 

 

VDO – dodržování 

předpisů a norem, 

poskytnutí nebo 

přivolání l.pomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky: Elektrospotřebiče v domácnosti, kuchařské knihy,… 

Projekty, kurzy: Návštěva restaurace, supermarketů 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti  

Ročník: 9.  

 

Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 
Pozn. 

Pěstitelské práce, chovatelství 

 volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin  

základní podmínky pro pěstování – 

půda a její zpracování, výživa 

rostlin, ochrana rostlin a půdy  

okrasné rostliny – základy 

OSV – osobní 

zodpovědnost za své 

jednání a za vývoj 

potomka 

odborné 

časopisy, 

letáky 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 
Pozn. 

 pěstuje a využívá květiny pro 

výzdobu  

 používá vhodné pracovní pomůcky a 

provádí jejich údržbu  

 prokáže základní znalost chovu 

drobných zvířat a zásad bezpečného 

kontaktu se zvířaty  

 dodržuje technologickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu, 

včetně úrazu způsobeného zvířaty  

 

 

 

 

 

Design a konstruování 

sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 

jednoduchého programu daný model  

 navrhne a sestaví jednoduché 

konstrukční prvky a ověří a porovná 

jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.  

 provádí montáž, demontáž a údržbu 

jednoduchých předmětů a zařízení  

 dodržuje zásady bezpečnosti a 

hygieny práce a bezpečnostní 

předpisy; poskytne první pomoc při 

úrazu  

ošetřování pokojových květin 

léčivé rostliny, koření – pěstování 

vybrané rostliny; rostliny a zdraví 

člověka; léčivé účinky rostlin, 

rostliny jedovaté; rostliny jako 

drogy a jejich zneužívání; alergie  

chovatelství – chov zvířat v 

domácnosti, podmínky chovu, 

hygiena a bezpečnost chovu; kontakt 

se známými a neznámými zvířaty, 

akvaristika, teraristika  

 

 

 

návod, předloha, náčrt, plán, schéma 

a jednoduchý program 

montáž  a demontáž jízdního kola – 

přední a zadní kolo, plášť a duše, 

seřízení brzd, řídítek, nastavení 

sedla, převodníku, údržba pedálů, 

nábojů kol 

montáž a demontáž lyžařského 

vázání na běžeckých  a sjezdových 

lyžích, nastavení bezpečnostních 

prvků a jejich 

      údržba 

sestavení modelu dopravního      

      prostředku /letadlo, loď/     

VDO – respektování a 

dodržování pravidel a 

legislativy 

EV – vliv prostředí na 

život, zodpovědnost 

za stav prostředí 

 

MV – literatura, 

média 

 

 

 

 

 

 

 

 

M - geometrie 

P – prevence úrazů a 

zásady 1.pomoci 

VDO – osobní 

zodpovědnost, 

respektování a 

dodržování předpisů a 

norem, poskytnutí 

nebo přivolání 

1.pomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky: vanička, panenka, pleny, dětská kuchařka,… 

Projekty, kurzy: video – antikoncepce, potrat, porod a vývoj novorozence 
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6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 
A) Pravidla pro hodnocení žáků 

   Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005   

   Sb., o základním vzdělávání.  

  

1. Způsoby hodnocení:   

Žáci školy jsou hodnoceni především známkováním nebo na žádost zákonných zástupců slovním 

hodnocením. 

 

Obecné zásady: 

-     při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou   

      náročnost a pedagogický takt vůči žákovi 

-     při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že  

      žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro  

      určitou indispozici 

-     podklady pro klasifikaci učitel získává: 

 - soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

       - zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy 

-     písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut  

      mohou žáci psát v jednom dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující   

      žákům předem (nejméně jeden týden) a ostatní vyučující informuje zápisem  

      termínu do třídní knihy 

-     na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky,  

      jichž žák dosáhl za celé klasifikační období – přihlíží se k systematičnosti  

      v práci žáka, stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace  

      za příslušné období 

v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po 

vzájemné dohodě 

 

2. Kritéria hodnocení a klasifikace: 

a) v předmětech s převahou naukového zaměření  

 

Stupeň 1 (výborný) 

   Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. Ovládá 

požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a 

smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho ústní a písemný projev 

je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, 

řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně 

pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení 

ostatních členů. 

  

Stupeň 2 (chvalitebný) 

   Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho myšlení se 

projevuje logika a tvořivost.Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě 
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uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami propojuje do širších celků poznatky 

z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen 

s menší pomocí studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Respektuje demokratické 

principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je přínosné. Je většinou schopen 

sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 

  

Stupeň 3 (dobrý) 

   Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností  dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí 

hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení 

požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků 

poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 

korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně  se 

zapojuje do diskuze. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, 

v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a 

hodnocení ostatních členů.  

  

Stupeň 4 (dostatečný) 

   U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností  vyskytují závažné chyby. Při využívání 

poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení 

požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky z různých 

vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a 

písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. 

Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš 

přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy. 

  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

   U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností  vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a 

hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Žák si požadované 

poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí.  

Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, 

přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do diskuze. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec 

nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení 

není pro tým přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen. 

  

b) ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

  

Stupeň 1 (výborný) 

   Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a 

velmi úspěšně je rozvíjí.Vždy používá bezpečně a účinně materiály,nástroje a vybavení. Jeho projev je 

esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje 

tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň. 

  

Stupeň 2 (chvalitebný) 

   Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. 

Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má 

jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a 

estetiku. Je tělesně zdatný.  
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Stupeň 3 (dobrý) 

   Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti 

v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze 

někdy. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější 

mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou 

kulturu. 

  

Stupeň 4 (dostatečný) 

   Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. 

Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší s častými chybami. 

Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. 

  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

   Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje a 

vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou 

hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 

Kritéria hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

 

a) v předmětech s převahou naukového zaměření  

 

Stupeň 1 (výborný) 

-         ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 

-         myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně 

-         je schopen samostatně studovat vhodné texty 

-         pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné 

-         je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

-         vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně 

-         umí a používá kompenzační pomůcky 

-         pracuje spolehlivě s upraveným textem  

-         po zadání práce pracuje samostatně 

  

Stupeň 2 (chvalitebný) 

-         v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 

-         myslí logicky správně 

-         je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty 

-         pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné 

-         je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

-         vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně 

-         umí a dovede použít kompenzační pomůcky 

-         pracuje spolehlivě s upraveným textem  

-         po zadání práce učitelem pracuje s jistotou 

  

Stupeň 3 (dobrý) 

-         má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných  

          faktů, pojmů, definic a poznatků 

-         myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v  logice se vyskytují chyby 
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-         je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele 

-         pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné 

-         je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele 

-         vyjadřuje se obtížně a nepřesně 

-         dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele 

-         pracuje spolehlivě s upraveným textem  

-         nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat 

  

Stupeň 4 (dostatečný) 

-         má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů,  

          pojmů, definic a poznatků 

-         v myšlení se vyskytují závažné chyby 

-         je nesamostatný v práci s vhodnými texty  

-         práce v týmu se pouze  účastní, jeho působení je občas přínosné 

-         málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů  

-         jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a   

          výstižnosti 

-         kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami 

-         má velké obtíže při  práci s upraveným textem  

-         závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit 

  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

-         požadované poznatky si neosvojil 

-         samostatnost v myšlení neprojevuje 

-         je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele 

-         žák nepracuje pro tým 

-         správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen 

-         jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti   

          a výstižnosti 

-         kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele  

-         s upraveným textem nedovede pracovat 

-         chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele  

  

b) ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného 

působení 

 

Stupeň 1 (výborný) 

-         v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 

-         pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi  

          úspěšně je rozvíjí 

-         jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný 

-         osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě 

  

Stupeň 2 (chvalitebný) 
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-         v činnostech aktivní, převážně samostatný 

-         úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady 

-         projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky 

-         osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem  

          o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 

  

Stupeň 3 (dobrý) 

-         v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní 

-         nevyužívá dostatečně své schopnosti  v individuálním a kolektivním projevu 

-         jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb 

-         jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci  

          potřebuje pomoc učitele 

-         nemá aktivní zájem  o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 

  

Stupeň 4 (dostatečný) 

-         v činnostech je málo tvořivý, často pasivní 

-         rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé 

-         úkoly řeší s častými chybami 

-         dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele 

-         projevuje velmi malý zájem a snahu   

  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

-        v činnostech je skoro vždy pasivní 

-        rozvoj schopností je neuspokojivý 

-        jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu 

-        minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat 

-        neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje   

 

 

Kritéria pro celkové hodnocení: 

  

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 

-         prospěl(a) s vyznamenáním 

Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů 

prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a 

jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré.  V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace 

slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e) 

  

-         prospěl(a) 

Žák prospěl, není-li  v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

  

-         neprospěl(a) 
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Žák neprospěl, je -li  v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

 

 

Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

  

   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. 

Podklady pro hodnocení  a klasifikaci získávají vyučující  zejména: soustavným diagnostickým pozorováním 

žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, 

grafické, praktické, pohybové…) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, 

konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a 

nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se 

nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. 

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo 

školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky 

žáka, které škola sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn - žák se znovu nepřezkušuje. 

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita 

práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na 

základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

Případy zaostávání žáků v učení  a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě. 

Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů 

v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. 

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a 

prokazatelným způsobem. 

Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření, které mají 

vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů. 

 

Hodnocení práce v zájmových útvarech 

   Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace na 

vysvědčení nehodnotí. 

 

        

Sebehodnocení 

   Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry 

jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně 

a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány. Učitel a žák na konci 

klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. 

Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení 

tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období. 

Výstupní hodnocení 

   Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře 

vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Dále výstupní hodnocení žáka 

obsahuje vyjádření o možnostech žáka a jeho nadání, předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění 

žáka, chování žáka v průběhu povinné školní docházky, dalších významných skutečnostech ve vzdělávání 

žáka. 



244 

 

Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní povinnou 

školní docházku. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí také v pátém a sedmém 

ročníku, jestliže se hlásí ke vzdělávání ve střední škole. V případě podání přihlášky k přijetí do oboru 

vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová 

zkouška, je žákovi vydáno výstupní hodnocení do 30. října. 

  

Slovní hodnocení 

   Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných 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 vzdělávání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu 

k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 

programu, k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje 

posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i 

v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění 

hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

 

Komisionální přezkoušení 

-    Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu 

ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad 

-    Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

     -  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, 

     -  zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný 

vyučující   

        daného předmětu, 

    -  přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené   

        Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

    -  Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví  

       komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo    

       stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným 

způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého 

pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

   -   O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy 

   -   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. 

   -   Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím 

programem. 

   -   Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 

 

 

Opravná zkouška 

  

-     Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel 

školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

-     Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm 

nedostatečně   
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      nejvýše ve dvou předmětech 

-     Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna. Pokud se 

žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, lze povolit vykonání opravné 

zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník. 

-     Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku 

-     O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. Žák, který se 

bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se neomluví, je  

      klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný. 

 

Přezkoušení 

  

     Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního 

nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy 

o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o 

komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora. V takovém případě jmenuje komisi školní 

inspektor. Přezkoušení provede komise do deseti dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení 

žáka je nepřípustné. 

 

Dodatečná zkouška                                                                           

     

Dodatečnou zkoušku koná žák: 

-       který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín 

dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po 

skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce klasifikačního období za druhé pololetí. 

-       který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. Termín 

dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna příslušného 

školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který 

z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník. 

-       Který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání 

s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh 

vyučujícího daného předmětu. 

 

Postup do dalšího ročníku 

  

     Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů 

stanovených vzdělávacím programem s výjimkou 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. 

 

 

 

 

 

B) Autoevaluace školy 

 

      Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy 

ve  škole.  Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a  §12 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 
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15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení 

školy. 

   

1. Oblasti autoevaluace 

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

    průběh vzdělávání 

    školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou 

    výsledky vzdělávání 

    řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

    soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání 

  

2. Cíle a kritéria autoevaluace 

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

a realizaci dalšího rozvoje školy. Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si 

škola stanovuje na každý školní rok (jsou stanoveny v rámcovém plánu práce pro každý školní rok). 

  

3. Nástroje autoevaluace 

      3.1   rozbor dokumentace školy 

      3.2   rozhovory s učiteli, rodiči  

      3.3   dotazníky pro rodiče, žáky a učitele 

      3.4   srovnávací prověrky, dovednostní testy 

      3.5   hospitace 

  

  

4. Časové rozvržení autoevaluačních činností 

  

    hospitační činnost (v průběhu celého škol. roku) 

    sebehodnocení práce učitelů a hodnocení ředitelem školy za školní rok (v průběhu roku) 

    dovednostní testy žáků - Kalibro (dle nabídky) 

    mapa školy (dle potřeby) 

    srovnávací prověrky (průběžně celý škol. rok) 

    dotazníky na klima školy (dle potřeby) 

  

Průběžně: rozhovory s učiteli a žáky, výstupy z jednání školské rady 

 


