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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Základní údaje. 

Základní škola Kostomlaty nad Labem je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je 

zařazena do rejstříku škol a od 1. 1. 2003 je ze zákona samostatným právním subjektem. 

Škola má tyto součásti: základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu.  

Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve 

smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanismu a demokracie 

poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu 

žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. 

Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi, má devět ročníků a člení se 

na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň 

šestým až devátým ročníkem. 

Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených 

MŠMT ČR. Naše škola do 30. 6. 2007 používá vzdělávací program Základní škola, pod 

č. j. 16847/96-2, po tomto datu bude ze zákona výuka probíhat podle vlastního vzdělávacího 

programu. 

Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků. Ředitel školy v souladu s učebním plánem 

dělí třídy na skupiny, počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a 

charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

žáků. 

Škola zajišťuje ambulantní nácviky pro žáky se specifickými vývojovými poruchami v 

učení a chování. Úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. 

Ředitel školy ustanovuje zástupce ředitele, koordinátora ICT, metodika primární 

prevence, metodika EVVO, třídní učitele, vedoucí vychovatele školní družiny a školního 

klubu a vedoucí jednotlivých provozů.  

V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty a 

základní školní potřeby.  

Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou 

všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy 

a se souhlasem pedagogické rady řád školy, schvaluje řád odborných pracoven, laboratoří, 

tělocvičny-haly BIOS a venkovních hřišť. Ředitel úspěšně již v roce 2001 inicioval vznik 

Rady školy. 

Škola organizuje školu v přírodě, lyžařský kurs, plavecký výcvik žáků, dopravní kurz 

pro žáky 4. ročníku, exkurze a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy a 

jejich program schvaluje ředitel školy. 

Škola ve spolupráci s lékařem pověřeným preventivní péčí o žáky napomáhá při 

vytváření a realizaci ozdravných programů podle aktuálních potřeb. 

Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary, poskytuje své prostory a vybavení k 

účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. V mimoškolní činnosti 

bylo letos v provozu 16 zájmových kroužků a svou pobočku zde tradičně provozovala 

základní umělecká škola v hudebním oboru. 
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Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí 

s výchovou a vzděláním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a 

kontroluje jejich dodržování. 

Úplnost a velikost školy. 

Budova naší školy byla otevřena roku 1983 v klidné části obce. Jedná se o základní 

školu s devíti postupnými ročníky, první stupeň (1. – 5. ročník) a druhý stupeň (6. – 9. 

ročník), vždy po jedné třídě. Celková kapacita školy je 350 žáků. Ve školním roce 2006/2007 

ji navštěvovalo 162 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 18. 

Škola zajišťuje výuku nejen pro místní děti, ale i pro okolní obce (Kostomlátky, Lány, 

Hronětice, Doubrava, Rozkoš, Stratov a Vápensko). 

Vybavení školy. 

Celý areál školy je rozčleněn do pěti pavilonů. 

Pavilon A: 

Celé první patro slouží I. stupni. Každá třída je vybavena dataprojektorem a 

interaktivní tabulí. O výzdobu tříd se stará nejen třídní učitel, ale aktivně se na ní podílejí i 

žáci svými pracemi. Každá učebna má svůj hrací koutek pro relaxaci žáků o přestávkách.  

V přízemí jsou umístěny učebny zeměpisu a dějepisu, učebna výpočetní techniky, a 

učebna I. stupně.  

Pavilon B: 

Pavilon tvoří kmenové třídy II. stupně (učebny anglického jazyka, matematiky a 

českého jazyka). Sídlí tu pobočka ZUŠ Lysá nad Labem se svým hudebním oddělením. 

V prvním patře se nachází učebna pro výuku chemie, fyziky a přírodopisu a multimediální 

učebna, která je vybavena počítači, dataprojektorem a interaktivní tabulí. 

Pavilon C: 

Součástí pavilonu je učebna výtvarné výchovy a sportovní hala BIOS, která je 

vybavena sportovním náčiním a slouží nejen pro potřeby žáků, ale i obce. Konají se zde 

rozsáhlejší kulturní vystoupení pro žáky a vystoupení žáků pro rodiče. 

Žáci se mohou po vyučování věnovat aktivitám ve školní družině, která je v prvním 

patře a je rozdělena do dvou oddělení ve třech prostorných místnostech. Pro žáky vyšších 

ročníků je připraven školní klub, kde mohou trávit čas před začátkem ranního i odpoledního 

vyučování.  

Pavilon D: 

Do této části školy spadá prostorná vstupní hala, která je příležitostně využívána 

k akcím pro žáky (např. diskotéky, rozloučení se žáky 9. ročníku, atd.). O její výzdobu je 

postaráno průběžnou instalací výtvarných prací žáků.  

Další část pavilonu vyplňují šatny. Každý žák má k dispozici svou uzamykatelnou 

skříňku.  

Pavilon E: 

V této části školy se nachází hospodářské oddělení, tj. školní kuchyně a jídelna. 
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Celý areál školy je oplocen, okolí zatravněno a doplněno zelení. V západní proluce 

mezi pavilony B a C je od roku 2006 nově vybudované dětské zábavní hřiště, které slouží 

dětem I. stupně a především dětem ze školní družiny.  

Charakteristika žáků. 

Většina žáků pochází z Kostomlat nad Labem, ostatní žáci dojíždějí z okolních obcí 

(Kostomlátky, Lány, Hronětice, Doubrava, Rozkoš, Stratov a Vápensko). Pozornost učitelů je 

směřována i na jedince s různými poruchami učení a chování a žáky mimořádně nadané. 

Každému integrovanému žákovi je věnována speciální péče na základě vyšetření a doporučení 

PPP v Nymburce. Vzhledem ke specifickým potřebám je vypracován individuální vzdělávací 

plán, přizpůsobený schopnostem a možnostem žáka. Ten je pravidelně aktualizován, 

doplňován a konzultován s rodiči. 

Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor tvoří celkem 15 pracovníků: ředitel školy, zástupce ředitele, deset 

učitelů a tři vychovatelky. Sbor je tvořen větší převahou žen. Ve sboru jsou zastoupeni dva 

výchovní poradci (pro žáky s SPU a pro volbu povolání), metodik primární prevence, 

koordinátor EVVO, vyškolení pedagogové pro práci s dětmi s SPU a metodik ICT. Celý 

pedagogický sbor je proškolen v počítačové gramotnosti úrovně Z, 28% v úrovni P. 

Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty 

Škola podává informace o prospěchu a chování žáků prostřednictvím žákovských 

knížek, na třídních schůzkách, jejichž četnost si vyučující mohou zvolit podle potřeby, 

v konzultačních hodinách, telefonicky, případně dopisem. Rodiče mohou školu navštívit 

kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím.  

Dobrá spolupráce s rodiči je považována za úspěch ve vztahu žák – škola – rodič. 

Výchovné a prospěchové problémy jsou řešeny společným setkáním všech zúčastněných 

stran: rodiče – žák – třídní učitel – výchovný poradce – vedení školy a cílem setkání je 

stanovení pravidel spolupráce, nalézt cestu, jak do budoucna problémům předcházet, vytvořit 

vztah vzájemné důvěry a partnerství mezi zúčastněnými stranami. 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb §167 a §168 zřizovatel zřizuje školskou radu. Ve 

školské radě zastupují školu tři členové. 

 Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků a žáků prospěchově slabších je 

spolupráce s PPP v Nymburce. 

Dále spolupracujeme s 

 ZUŠ v Lysé nad Labem 

 Úřadem práce v Nymburce (práce s dětmi na konci 8. ročníku a na začátku 9. ročníku) 

 OÚ (vítání občánků, kulturní vystoupení pro důchodce) 

 Mateřskou školou 
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 

 

1. Poskytovat kvalitní základní vzdělání, znalosti a dovednosti se zaměřením na praxi a 

uplatnění v životě. 

 

2. Klást důraz na úspěšný rozvoj dítěte v populačně přirozené skupině (s různými 

vlastnostmi, vlohami, nadáním). Provádět rozumnou integraci dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami a vytvořit podmínky pro jejich maximální osobnostní rozvoj i 

pro rozvoj nadaných žáků. 

 

3. Podněcovat žáky k respektování základních mravních hodnot lidské 

společnosti a k dodržování stanovených pravidel a společenských návyků, zejména 

pravidel školního řádu, dále ke spolupráci, sounáležitosti, vzájemné pomoci a 

respektu. 

 

4. Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, podporovat rozvíjení jejich pohybových 

dovedností. 

 

5. Rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském i cizím jazyce, v sociálních 

vztazích také s využitím informačních a komunikačních technologií. 
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3.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 

Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody 

a formy práce, příležitosti, aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí žáků. Jsou vymezovány na úrovni školy s tím, že budou v rámci vzdělávacího 

procesu (tj. při výuce i mimo ni) uplatňovány všemi pedagogy. 

 

 

Klíčové 

kompetence 
Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence 

k učení 

 

vést žáky 

k zodpovědnosti  

za své vzdělávání, 

umožnit žákům 

osvojit si strategii 

učení a motivovat je 

pro celoživotní učení 

 Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlovat smysl a 

cíl učení a posilovat pozitivní vztah k učení. 

 Podporovat samostatnost a tvořivost, umožňovat realizovat 

jejich vlastní nápady. 

 Podporovat různé přijatelné způsoby dosažení cíle. 

 Učit žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat činnosti i akce 

mimo vyučování. 

 Ve výuce se zaměřovat prioritně na „aktivní“ dovednosti, učivo 

používat jako prostředek k jejich získání, zařazovat metody 

podporující zvídavost, zadávat zajímavé úkoly. 

 Učit žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné 

informace v literatuře a na internetu. 

 Umožňovat žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat 

výsledky a vyvozovat závěry, prezentovat vlastní výsledky. 

 Uplatňovat individuální přístup k žákovi, maximalizovat šance 

prožít úspěch. 

 Motivovat k učení - snažit se cíleně vytvářet takové situace, v 

nich má žák radost z učení a z jeho přínosu. 

 Učit práci s chybou, trpělivosti, povzbuzovat a vést ke 

sebehodnocení, dobré výsledky podporují motivaci. 

 Rozvíjet postoje, dovednosti a způsoby rozhodování metodami, 

které umožňují přímou zkušenost. 

 Jít příkladem – neustále si dalším vzděláváním rozšiřovat svůj 

„pedagogický obzor“. 

Kompetence 

k řešení problémů 

 

podněcovat žáky 

k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování 

a k řešení problémů 

 Učit žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou -

problém není hrozba, ale výzva“). 

 Vytvářením praktických problémových úloh a situací učit žáky 

prakticky problémy řešit, využívat i netradiční úlohy. 

 Motivovat v co největší míře problémovými úlohami 

z praktického života. 

 Podporovat různé přijatelné způsoby řešení problému, 
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podporovat netradiční (originální) způsoby řešení problémů. 

Vést žáky, aby si uměli svoje řešení obhájit, uplatňovat 

mezipředmětové vztahy. 

 Podporovat samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Poznatky 

nepředávat v hotové podobě. 

 Podporovat týmovou spolupráci při řešení problémů. 

 Podporovat využívání moderní techniky při řešení problémů, 

práce s informacemi ze všech možných zdrojů (ústních, 

tištěných, mediálních, počítačových, internetu). 

 V rámci svých předmětů učit, jak některým problémům 

předcházet. 

 Vést děti k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti 

(plánování, přípravě, realizací, hodnocení), přípravě aktivit 

starších pro mladší děti. 

 Jít příkladem -  s rozumem a nadhledem řešit různé problémové 

situace ve škole. 

Kompetence 

komunikativní 

 

vést žáky k otevřené, 

všestranné a účinné 

komunikaci 

 Prioritně se zaměřovat na rozvíjení komunikačních dovedností 

žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a 

komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. 

 Klást důraz na „kulturní úroveň“ komunikace, vést žáky 

k vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními 

dospělými ve škole i mimo školu. 

 Netolerovat agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy 

chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 

 Podporovat kritiku a sebekritiku. 

 Podporovat přátelské vztahy a komunikaci mezi žáky z různých 

tříd, ročníků, věkových kategorií. 

 Připravovat žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi 

v obtížných a ohrožujících situacích. 

 Důsledně vyžadovat dodržování pravidel stanovených ve 

školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo 

školu apod. a umožňovat žákům podílet se na sestavování těchto 

pravidel. 

 Učit žáky naslouchat druhým -  nezbytný prvek účinné 

mezilidské komunikace. 

 Učit žáky „asertivnímu chování“ a „nonverbální komunikaci“. 

 Učit žáky argumentovat a obhajovat vhodnou formou svůj 

vlastní názor a zároveň naslouchat názorům druhých 

(dodržování etiky komunikace). 

 Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich 

prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. 

 Jít příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci 
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s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. Sami 

otevřeně komunikovat na „kulturní úrovni“, své názory opírat o 

logické argumenty. Netolerovat pomluvy, nezdvořilost a 

„zákulisní“ jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi 

prezentovat na veřejnosti. 

Kompetence 

sociální a 

personální 

 

rozvíjet u žáků 

schopnost 

spolupracovat, 

pracovat v týmu, 

respektovat a 

hodnotit práci vlastní 

i druhých 

 Minimalizovat používání frontální metody výuky, podporovat 

skupinovou výuku a kooperativní vyučování, vzájemnou pomoc 

při učení. 

 Podporovat „inkluzi“ („začlenění“) – volit formy práce, které 

pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se 

doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení 

s cílem dosáhnout osobního maxima každého člena třídního 

kolektivu. 

 Učit žáky pracovat v týmech, učit je vnímat vzájemné odlišnosti 

jako podmínku efektivní spolupráce. 

 Rozvíjet schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 

 Učit žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci 

(význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu, vést je 

k osobní odpovědnosti za výsledky společné práce. 

 Podporovat vzájemnou pomoc žáků, vytvářet situace, kdy se 

žáci vzájemně potřebují. 

 Upevňovat v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat 

osobní i společné cíle. 

 Podporovat integraci žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami do třídních kolektivů. 

 Netolerovat projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, vytvářet 

atmosféru demokracie a přátelství. 

 Průběžně monitorovat sociální vztahy ve třídě, skupině. 

 Důsledně vyžadovat dodržování společně dohodnutých pravidel 

chování. 

 Jít příkladem – podporovat spolupráci všech členů 

pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a 

nepedagogických pracovníků školy. Respektovat práci, roli, 

povinnosti a odpovědnost ostatních. Pomáhat svým 

spolupracovníkům, učit se od nich, vyměňovat si s nimi 

zkušenosti. 

 Spolupracovat s rodiči a dalšími partnery. 

Kompetence 

občanské 

 

vychovávat žáky 

 Netolerovat sociálně patologické projevy chování (drogy, 

šikana, kriminalita mládeže). 

 Netolerovat projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, učit 

nezaměňovat demokracii a svobodu za anarchii. 
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jako 

 svobodné 

občany, plnící si 

své povinnosti, 

uplatňující svá 

práva, respektující 

práva druhých 

 osobnosti 

zodpovědné za svůj 

život, své zdraví a 

za své životní 

prostředí 

 ohleduplné 

bytosti, schopné a 

ochotné účinně 

pomoci v různých 

situacích 

 Netolerovat agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy 

chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 

 Netolerovat nekamarádské chování a odmítnutí požadované 

pomoci. 

 Netolerovat žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, 

skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. 

 Důsledně dbát na dodržování pravidel chování ve škole, 

stanovených ve vnitřních normách školy. 

 Vést žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem, solidaritě 

s druhými, rozvíjení empatie. 

 Na konkrétních modelových příkladech demonstrovat pozitivní 

a negativní projevy chování lidí. 

 Podporovat různé formální i neformální způsoby spolupráce 

s obcí, policií, složkami IZS apod. 

 V rámci svých předmětů i na mimoškolních akcích upevňovat 

žádoucí pozitivní formy chování žáků, společně stanovit 

pravidla chování. 

 Učit žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky za své 

rozhodnutí. 

 Neustále monitorovat chování žáků, včas přijímat účinná 

opatření. 

 Využívat pomoci a zkušeností odborníků – výchovných 

poradců, PPP, policie apod. 

 Rozumně a zodpovědně využívat dostupných prostředků 

výchovných opatření – s ohledem na jejich účinnost. Kázeňské 

přestupky řešit individuálně, snažit se zjistit příčinu. 

 Dodržovat zásadu, „že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné 

projevy jeho chování“. 

 V rámci svých předmětů a své působnosti seznamovat žáky 

s vhodnými právními normami. 

 Nabízet žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, 

rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně 

patologickým jevům. 

 Klást důraz na environmentální výchovu, vychovávat 

ekologicky myslící jedince. 

 Učit k ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě a 

etickým hodnotám. 

 Dbát o čistotu a etičnost prostředí školy, vhodné hygienické 

zázemí, správnou organizaci denního režimu žáků. 

 Vést žáky k ohleduplnosti ke starým a nemocným lidem. 

 Seznamovat žáky s kulturou jiných národů (Den EU apod.), vést 

k porozumění odlišnému způsobu života, vytvářet podmínky pro 

adaptaci žáků z jiného kulturního prostředí.  
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 Jít příkladem – respektovat právní předpisy, vnitřní normy 

školy, plnit příkladně své povinnosti. Respektovat osobnost žáka 

a jeho práva. Budovat přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě 

i ve škole, podat žákům pomocnou ruku. Chovat se k žákům, 

jejich rodičům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, 

aby se oni chovali k nám. 

Kompetence 

pracovní 

 

vést žáky 

k pozitivnímu vztahu 

k práci, naučit žáky 

používat při práci 

vhodné materiály, 

nástroje a 

technologie, naučit 

žáky chránit své 

zdraví při práci, 

pomoci žákům při 

volbě jejich 

budoucího povolání 

 Žáky motivovat k aktivnímu pracovnímu zapojení, kvalitně 

odvedenou práci vždy pochválit, vést k objektivnímu 

sebehodnocení. Prací netrestat – tím vést žáky k pozitivnímu 

vztahu k práci. 

 Při výuce vytvářet podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měnit 

pracovní podmínky, žáky vést k adaptaci na nové pracovní 

podmínky. 

 Žáky vést k osvojování základních pracovních dovedností a 

návyků. 

 Důsledně žáky vést k dodržování vymezených pravidel, ochraně 

zdraví a k plnění svých povinností a závazků. 

 Různými formami (exkurze, film, beseda, apod.) seznamovat 

žáky s různými profesemi, výuku doplňovat o praktické exkurze 

– cíleně ujasňovat představu žáků o reálné podobě jejich 

budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. 

 Cíleně posilovat žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího 

studia (budoucího povolání), na škole je vypracován celoškolní 

plán k volbě povolání. 

 Pracovat s dětmi v zájmových kroužcích, ŠD a ŠK, pestrou 

nabídkou aktivit motivovat k zájmu o další oblasti činností. 

 Jít příkladem – příkladně si plnit své pracovní povinnosti 

(nástupy do hodin, příprava na výuku…). Dodržovat dané slovo. 

Vážit si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně 

prezentovat před žáky, rodiči i širší veřejností. 
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3.3 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI 

 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.  

 

Zdravotním postižením je pro účely školských předpisů mentální, tělesné, zrakové nebo 

sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a poruchy učení 

(dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, soustředění, pozornosti, 

kombinace poruch atd.) nebo chování.  

 

Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní 

poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.  

 

Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, 

ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná 

výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České 

republiky. 

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel po dohodě se zákonnými zástupci dítěte 

na základě lékařského a speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem 

školy. 

Výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a 

ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na jejím základě jsou 

konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. 

Speciální vzdělávací potřeby žáků jsou zajišťovány formou individuální integrace do 

běžné třídy nebo formou skupinové práce s dětmi se stejným druhem postižení či 

znevýhodnění (reedukace formou ambulantních nácviků). 

Vzdělávání těchto žáků se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou 

specificky odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a 

organizačních opatření, dále s využitím speciálních metod, postupů, forem a prostředků 

vzdělávání. Speciálně pedagogickou péči zajišťují třídní učitelé ve spolupráci s dalšími 

pedagogickými pracovníky. 

Na základě doporučení odborného pracoviště a závěrů jejich vyšetření je na žádost 

rodičů vypracován individuální vzdělávací plán. Sestavení IVP koordinuje výchovný poradce 

společně s třídním učitelem, vyučujícími příslušných předmětů a rodiči, zprostředkovává i 

další odbornou péči. IVP schvaluje ředitel školy. Struktura IVP vychází z platné právní 

úpravy (Vyhláška č. 73/2005 Sb., Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami č. l3 710/2001-24 ze dne 6. 6. 2002), je doplněna o formu podílu 

žáka a spolupráci se zákonnými zástupci. IVP je vypracován zpravidla před nástupem žáka do 

školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění spec. vzděl. potřeb 

žáka. V průběhu roku může být doplňován a upravován podle potřeby. Školské poradenské 

zařízení sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje dodržování postupů a opatření stanovených 

v IVP. 
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 Práce s dětmi se zdravotním postižením a znevýhodněním 

Při výuce pedagogové uplatňují zdravotní hlediska a respektují individualitu a potřeby 

žáka. Dodržují jednotlivé vývojové etapy. Respektují zvláštnosti a možnosti žáka, kladou 

reálné cíle a postupně zvyšují nároky. Upravují očekávané výstupy tak, aby byly pro tyto žáky 

reálné a splnitelné. Dbají na zásadu soustavnosti. 

Seznámí předem všechny pedagogy s daným postižením či znevýhodněním žáka, 

informují spolužáky. 

Při práci navozují příjemnou, klidnou atmosféru, dbají o zvýšenou, průběžnou 

motivaci. Podporují snahu, často využívají pochval při sebemenším zlepšení výkonu, 

neporovnávají s ostatními. 

Provádějí časté změny činností, zařazují relaxační cvičení, snaží se o minimalizaci 

rušivých vlivů při práci. 

Umožňují používání didaktických, kompenzačních a individuálních pomůcek 

(tabulky, výukové programy apod.). 

Při klasifikaci přihlížejí k vývojové poruše, hodnotí s tolerancí, se znalostí odlišností 

ve způsobu hodnocení (Klasifikační řád), zohledňují druh, stupeň a míru postižení nebo 

znevýhodnění. Spolupracují s rodiči, zajišťují jim odbornou literaturu, konzultace a metodické 

vedení. 

Na základě zjištěných spec. vzděl. potřeb jsou žáci zařazeni do reedukační péče 

ve skupinách (jedna vyučovací hodina týdně pod vedením vyškolených asistentek). 

Práce s dětmi se sociálním znevýhodněním 

Žáci pocházející z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí 

majoritní populace jsou děti z různých u nás žijících menšin nebo přicházející k nám v rámci 

migrace. Někteří se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se setkávají 

s různými obtížemi pro svou jazykovou odlišnost, nebo protože jsou hluboce ovlivněni svými 

rodinami a jejich kulturními vzorci, projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové 

stupnici, stylu života, pojetí výchovy dětí, vztahu ke vzdělávání apod. Jsou častěji ohroženi 

sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné věnovat těmto žákům specifickou péči.  

Při vytváření IVP reagují pedagogové na jejich kulturní rozdíly a přizpůsobují je, aby 

maximálně vyhovovaly jejich potřebám. Pozornost věnují osvojení českého jazyka, 

seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Volí vhodné 

přístupy, metody a formy práce. Výukové postupy by měly vycházet z jejich zájmů, 

zkušeností a potřeb, pracují s nimi individuálně nebo ve skupinách, využívají menší počet dětí 

ve třídě. Je nutná pravidelná vzájemná komunikace a zpětná vazba. Vytvářejí ve třídě i ve 

škole příznivé společenské klima. 
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3.4 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

Problematika výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných žáků je významná proto, že 

tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na něž je třeba reagovat, stimulovat je a 

vytvářet pro ně vhodné podmínky. Období docházky do ZŠ je dostatečně dlouhé pro 

rozpoznání jejich nadání (odlišení od nerovnoměrného zrychleného vývoje), pro vhodnou 

motivaci a rozvoj jejich nadání (jeden, více druhů nadání), možnosti uplatnění v konkrétních 

činnostech. Na identifikaci a následné péči o tyto žáky se podílejí se souhlasem rodičů 

odborníci z pedagogicko-psychologické poradny. Na základě jejich doporučení jsou 

vytvářeny individuální vzdělávací plány, vycházející z principů individualizace a vnitřní 

diferenciace. 

Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější 

přípravu na vyučování. Pro žáky je zapotřebí zvýšené motivace k prohlubování základního 

učiva, doplnění a rozšíření vzdělávacího obsahu, především v oblastech zvýšeného nadání. 

Učitelé zadávají žákům specifické úkoly, zapojují je do samostatných a rozsáhlejších prací a 

projektů, zadávají jim náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti 

ze světa techniky apod.). 

 Na žáky jsou kladeny zvýšené nároky odpovídající jejich dovednostem a 

schopnostem. V některých předmětech učitelé vnitřně diferencují žáky, dočasně vytvářejí 

skupiny pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka. Pověřují je 

náročnějšími částmi při řešení zadaných úkolů, vedením a řízením skupin. Umožňují jim 

pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou 

(hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy), navštívit vyučovací hodiny ve vyšších 

ročnících.  

Na doporučení PPP, SPC je možná účast ve výuce v určitém předmětu se staršími 

žáky. Jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou, jsou zapojeni 

do soutěží v rámci školy i mimo ni, reprezentují školu. Jsou podporovány též jejich 

mimoškolní aktivity (ZUŠ apod.).              

Některé osobnostní vlastnosti těchto žáků, především sklon k perfekcionismu, zvýšená 

kritičnost k sobě i okolnímu světu a specifický druh humoru mohou znesnadňovat vytváření 

nekonfliktních vztahů k vrstevníkům. Je nutné je taktně, ale důsledně usměrňovat 

v osobnostní výchově, vést k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, 

ochotně pomáhat slabším (vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné může být průměrný). 
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3.5 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. Blíže je 

integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů.  

 

1. Osobnostní a sociální výchova OSV 

2. Výchova demokratického občana  VDO 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  EGS  

4. Multikulturní výchova  MKV 

5. Environmentální výchova   EVVO 

6. Mediální výchova MV 

  

 

 

 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - osobnostní rozvoj 

  I. stupeň II. stupeň 

Název 

tematického 

okruhu 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Rozvoj 

schopností 

poznávání 

Čj 

M 

Prv 

Čj 

M 

Čj 

M 

Aj 

Čj 

M 

Aj 

Čj 

M 

Inf 

Aj 

M   D 

Hv  

Tv, Inf 

Př   Z 

M   Tv  

Př   D 

Inf  Nj 

M       

Inf 

Tv 

SemInf  

M  

Tv   

SemInf 

Nj 

Sebepoznání a  

sebepojetí 

 Prv Prv  Vl  Rv 

Tv 

Tv Ov   Tv 

Př     

Hv, Pč 

Rv 

Tv 

Ch 

Seberegulace a  

sebeorganizace 

Čj 

Prv 

Tv 

Čj 

Prv 

Tv 

Čj 

Tv 

 

Čj 

Tv 

Čj 

Vl 

Tv 

Ov 

Pč 

Hv Rv 

 Pč 

 

 

Pč 

Rv 

Ov 

Psychohygiena 

Čj 

Tv 

Čj 

Tv 

Čj 

Prv 

Tv 

Čj 

Př 

Tv 

Čj 

Př 

Tv 

  Př 

 

Rv 

Nj 

Kreativita 

M 

Vv 

Pč 

M 

Čj 

Pč 

Vv 

M 

Pč 

Vv 

Aj 

 

Čj   Aj 

M 

Pč 

Vv 

Čj   Aj 

M 

Pč 

Vv 

D    Aj 

Inf 

Vv 

Z 

 

Inf  Aj  

Př    D 

Vv   Z 

 

Inf  Hv 

Vv   Nj 

Z     Aj 

SemInf 

Vv 

Z 

Aj 

SemInf 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - sociální rozvoj 

  I. stupeň II. stupeň 

Název  

tematického 

okruhu 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Poznávání 

lidí 

Čj 

Prv 

Tv 

Čj 

Tv 

Čj 

Prv 

Aj 

Tv 

Čj    Tv 

Vl 

Př 

Aj 

Čj 

Př 

Aj 

Tv 

 

Ov 

Rv 

Tv 

Aj 

Hv 

Tv 

Aj 

Nj 

Př 

Tv 

Aj 

Nj 

D   Aj 

Hv 

Př 

Tv 

Mezilidské 

vztahy 

Čj 

Prv 

Tv 

Čj 

Tv 

Čj 

Prv 

Tv 

Čj 

Vl 

Tv 

Čj 

Vl 

Tv 

Ov 

Rv 

Tv, Aj 

Tv 

Aj 

Ov   Z 

Př    Ch 

Rv   Aj 

Tv 

Rv 

Tv 

Aj 

Komunikace 

Čj 

Prv 

Tv 

Čj 

Hv 

Tv 

Čj 

Aj 

Tv 

Čj 

Př 

Aj 

Tv 

Čj 

Př 

Aj 

Tv 

 

Čj 

Z 

Aj 

Čj   Z 

D    Aj 

Př   Nj 

Hv 

Čj    Nj 

D 

Z 

Aj 

Čj 

Z 

Aj 

Nj 

Kooperace a 

kompetice 

M 

Tv 

M 

Čj 

Tv 

M 

Čj 

Pč 

Tv 

M    Tv 

Pč 

Vv 

Aj 

M    Tv 

Pč 

Vv 

Aj 

Vv 

Z 

Aj 

Čj 

Čj   Z 

D    Aj 

Pč   Nj 

Vv 

D   Nj 

Vv 

Z 

Aj 

Čj   Z 

D    Aj 

Pč   Nj 

Vv 

 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - morální rozvoj 

  I. stupeň II. stupeň 

Název 

tematického 

okruhu 

1, 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Řešení  

problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 

M M M M M F 

Př 

F 

Ov 

D 

F 

F 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Ch 

Tv 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

  I. stupeň II. stupeň 

Název  

tematického 

okruhu 

1, 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Občanská 

společnost  

a škola 

      Vl  Ov 

Aj 

Rv 

 D 

 

 

Občan, 

občanská 

společnost a stát 

 Tv Tv   Tv Vl 

Tv 

Vl 

Tv 

Př 

D 

 

Př 

Aj 

Př    Aj 

Ov 

Pč 

Z 

Př    Aj 

Ov 

Pč 

Z 

Formy 

participace 

občanů v 

politickém 

životě 

         Ov  M 

 

 

Principy 

demokracie 

jako formy 

vlády 

a způsobu 

rozhodování 

         D  Ov 

Z 

D 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

  I. stupeň II. stupeň 

Název 

tematického 

okruhu 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Evropa a svět  

nás zajímá 

Hv   Hv Hv 

Vv 

Inf 

Vv 

Hv 

Vl 

Čj   Z 

Inf   Aj 

Pč 

Př 

Čj  Aj 

Inf 

Pč 

Př 

Čj   Z 

Inf  Aj 

Pč  Nj 

Př 

Čj 

Př 

Aj 

Nj 

Objevujeme  

Evropu 

 a svět 

       Vl Ov Aj M 

Z 

Aj 

Z 

Čj 

 

Jsme 

Evropané 

        D Čj 

D 

Ov 

Z D 

Ov 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

  I. stupeň II. stupeň 

Název 

tematického 

okruhu 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Kulturní  

diference 

      Vl Vl Aj Aj 

Z 

Aj Z 

Aj 

Lidské vztahy 

Čj 

Tv 

Čj 

Hv 

Tv 

Čj 

Tv 

Čj 

Hv 

Tv 

Čj 

Hv 

Vl 

Tv 

Čj 

Ov 

Hv 

Ov 

Čj 

Ov 

Př 

Rv 

Př 

Etnický původ 

       Vl  Čj 

D 

Z 

D 

Př 

Ov 

Multikulturalita 

    Aj Aj Aj  Z 

Nj 

Čj Čj 

Princip sociálního 

 smíru a solidarity 

Tv Tv  Tv Tv Tv  Ov 

Z 

Ov 

Rv 

Ov 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

  I. stupeň II. stupeň 

Název 

tematického 

okruhu 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Ekosystémy 

 Prv Prv Pč 

Vl 

Př 

Pč 

Př 

Př 

Z 

Čj 

F 

Př 

Z Př 

Z 

Základní 

podmínky života 

Hv 

Prv 

  Vl 

Př 

Pč 

Př 

M 

Pč 

Z 

Čj 

M 

F 

Pč 

M 

F 

Ch 

 

F 

Ch 

Lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí 

Prv   Pč 

Vv 

Vl 

Pč 

Vv 

Čj 

Př 

F 

M 

Ov 

Z 

Čj    Ch 

D 

Rv 

Z 

 

Čj   Z 

D    Ch 

Př    

Ov 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

  I. stupeň II. stupeň 

Název 

tematického 

okruhu 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Vztah člověka  

k prostředí 

Pč 

Prv 

Pč 

Prv 

Pč 

Prv 

Pč 

Př 

Pč 

Vl 

Př 

Př 

Pč 

Z 

Z 

Pč 

Ov 

Čj 

Př 

Z 

F 

Z 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - receptivní činnosti 

  I. stupeň II. stupeň 

Název 

tematického 

okruhu 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Kritické čtení a 

vnímání 

mediálních 

sdělení 

       Čj 

Inf 

Inf 

Př 

Aj 

Rv 

Inf 

Ov 

Aj 

Čj     

Inf    Aj 

Pč 

Př 

Čj     Aj 

Pč 

Př 

Rv 

Interpretace 

vztahu 

mediálních 

sdělení a reality 

      Čj Čj  

 

Čj 

Př 

Ov 

Ov  

Stavba 

mediálních 

sdělení 

        Z 

Čj 

Z Z Z 

Čj 

Vnímání autora 

mediálních 

sdělení 

          Čj Čj 

 

Fungování a vliv  

médií ve 

společnosti 

      Vv Vv Ov Čj Čj 

 

Čj 

D 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - produktivní činnosti 

  I. stupeň II. stupeň 

Název 

tematického 

okruhu 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Tvorba 

mediálních 

sdělení       

 Inf Inf Inf 

SemInf 

Inf 

SemInf 

Čj 

SemInf 

Práce v 

realizačním týmu 
      

  Vv 

Ov 

Vv Vv Vv 
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4. UČEBNÍ PLÁN 

Učební plán 1. stupně 

 

Ročník 
1. 2. 3. 4. 5. 

Disponibilní 

hodiny 

Celkem 

hodin Předměty 

Český 

jazyk a literatura 
9 9 9 7 7 6 41 

Anglický 

jazyk 
  3 3 3 0 9 

Matematika 4 5 5 5 5 4 24 

Informatika     1 0 1 

Prvouka 2 2 2   

2 

6 

Přírodověda    2 2 4 

Vlastivěda    2 2 4 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

0 

5 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Tělesná výchova 2 3 3 2 2 2 12 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 0 5 

Disponibilní celkem      14  

Celkem 20 22 25 25 26  118 
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Učební plán 2. stupně 

Ročník 
6. 7. 8. 9. 

Disponibilní 

hodiny 

Celkem 

hodin Předměty 

Český 

Jazyk a literatura 
4 4 5 5 3 18 

Anglický 

jazyk 
3 4 3 4 2 14 

Matematika 4 4 4 4 1 16 

Informatika 2 1 1  3 4 

Dějepis 2 2 2 2 

1 

8 

Občanská 

výchova 
1 1 1 1 4 

Fyzika 2 2 2 2 

6 

8 

Chemie   2 2 4 

Přírodopis 2 2 2 2 8 

Zeměpis 2 2 2 1 7 

Hudební výchova 1 1 1 1 

0 

4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Rodinná výchova 1  1 1 

1 

3 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 4 

Volitelné předměty  2 2 2 6 6 

Disponibilní celkem     24  

Celkem 29 30 32 31  122 
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Poznámky  k učebnímu plánu 

Vzdělávací obor Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura má v 1. ročníku komplexní charakter. Ve 

2. až 9. ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a 

Literární výchovu. Ve 2 až 5. ročníku je zařazeno Psaní. Předmět je posílen z disponibilní 

časové dotace na I. stupni o 3 hodiny, na II. stupni o 2 hodiny a to v 8. a 9. ročníku, které 

budou zejména v 9. ročníku věnovány na důkladnější přípravu na přijímací zkoušky. 

V rámci tohoto předmětu budou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a 

sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní 

výchova, Mediální výchova, Environmentální výchova. 

Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen od 3. ročníku, vyučuje se 3 hodiny 

týdně, v 7. a 9. ročníku je posílen z disponibilní časové dotace o 1 hodinu, která je věnována 

na konverzaci v anglickém jazyce. 

V rámci tohoto předmětu budou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a 

sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova. 

Vzdělávací obor Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět Matematika je realizován od 1. do 9. ročníku. Je posílen z 

disponibilní časové dotace o 2h na I. stupni. 

V rámci tohoto předmětu budou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a 

sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova 

demokratického občana, Environmentální výchova. 

Vzdělávací obor Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět Informatika je na I. stupni zařazen do 5. ročníku, na II. stupni se 

vyučuje od 6. do 8. ročníku a je posílen z disponibilní časové dotace 3 hodinami.  Od 7. 

ročníku mají žáci možnost zvolit volitelný předmět Informatika, který je zařazen od 7. do 9. 

ročníku, vyučuje se v každém ročníku 2h a rozšiřuje vzdělávací obsah oboru Informační a 

komunikační technologie. 

V rámci tohoto předmětu budou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a 

sociální výchova, Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech. 

Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru jsou naplňovány v předmětech Prvouka (1. až 

3. ročník), Přírodověda a Vlastivěda (4. a 5. ročník). Předměty jsou posíleny z disponibilní 

časové dotace o 2 hodiny. 

V rámci těchto předmětů budou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a 

sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova, Mediální 

výchova. 
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Vzdělávací obor Člověk a společnost 

Vyučovací předměty Dějepis a Občanská výchova jsou realizovány od 6. 

do 9. ročníku. 

V rámci těchto předmětů budou realizována tato průřezová témata: Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického člověka, Osobnostní a 

sociální výchova, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. 

Vzdělávací obor Člověk a příroda 

Vyučovací předměty Fyzika, Přírodopis a Zeměpis se vyučují od 6. do 9. ročníku a 

jsou posíleny 5 vyučovacími hodinami z disponibilní časové dotace. Chemie je realizována 

v 8. a 9. ročníku. 

V rámci těchto předmětů budou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a 

sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova, Mediální 

výchova. 

Vzdělávací obor Umění a kultura 

Vyučovací předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova se vyučují ve všech 

ročnících. 

V rámci těchto předmětů budou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a 

sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní 

výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova. 

Vzdělávací obor Člověk a zdraví 

Ve 2. a 3. ročníku probíhá výuka plavání v rozsahu 20 vyučovacích hodin v každém 

ročníku, proto je vyučovací předmět Tělesná výchova posílen na I. stupni o 2 hodiny z 

disponibilní časové dotace. Na 2. stupni se vyučuje Tělesná výchova od 6. do 9. ročníku, žáci 

vytvářejí 4 skupiny: dívky 6. + 7. ročníku, dívky 8. + 9. ročníku, chlapci 6. + 7. ročníku, 

chlapci 8. + 9. ročníku. 

V rámci tohoto předmětu budou realizována tato průřezová témata: Osobnostní a 

sociální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova. 

Vyučovací předmět Rodinná výchova je zařazen do 6., 8. a 9. ročníku. 

V rámci tohoto předmětu budou realizována tato průřezová témata: Mediální výchova, 

Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, 

Environmentální výchova. 

Vzdělávací obor Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět Pracovní činnosti je zařazen do všech ročníků. Na I. stupni tvoří 

náplň tohoto vyučovacího předmětu čtyři tematické okruhy Práce s drobným materiálem, 

Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, na II. stupni je do 6. a 7. ročníku 

zařazen tematický okruh Pěstitelské práce a chovatelství, do 8. ročníku Příprava pokrmů a 

Svět práce. Pro 9. ročník je zpracován tematický okruh Svět práce a dále dva okruhy Práce 

s technickými materiály a Design a konstruování, z kterých škola volí pro příslušný školní rok 
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jeden z okruhů podle materiálních a personálních podmínek. V současné době je do výuky 

9. ročníku zařazen tematický okruh Svět práce a Design a konstruování. 

V rámci tohoto předmětu budou realizována tato průřezová témata: Výchova 

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

výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 
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5. UČEBNÍ OSNOVY 

5.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

charakteristika vyučovacího předmětu – (1. stupeň) 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

- Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve 

všech ročnících. V 1. – 3. ročníku 9 hodin týdně a ve 4. - 5. ročníku 7 hodin týdně. 

- Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. 

- Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro kvalitní 

jazykové vzdělávání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších 

oblastech vzdělávání. 

 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 Rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojení učiva.  

 Předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového 

vzdělávání v jiných oblastech. 

 Vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování. 

 Seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným 

učivem. 

 Vést žáky ke stálému zdokonalování čtení. 

Kompetence k řešení problémů  

 Vést žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení. 

 Hodnotit práci žáků tak, aby byl patrný jejich vlastní pokrok. 

Kompetence komunikativní 

 Vést žáky k výstižnému a kultivovanému projevu, prezentaci svých myšlenek a 

názorů. 

 Učit žáky naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, reagovat na ně. 

 Pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků. 

Kompetence sociální a personální 

 Vytvářet příležitosti pro komunikaci mezi žáky. 

 Vést žáky k účinné spolupráci ve skupině. 

 Klást důraz na ohleduplnost, úctu a vzájemný respekt při jednání s druhými lidmi. 

Kompetence občanské 

 Formovat postoje žáků k ostatním lidem, přírodě a životnímu prostředí. 
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 Vést žáky k chápání základních principů, na nichž spočívají zákony a společenské 

normy. 

 Vést žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích. 

Kompetence pracovní 

 Vést žáky k dodržování vymezených pravidel, plnění povinností, přizpůsobení se na 

nové pracovní podmínky. 

V předmětu Český jazyk a literatura (1. stupeň) budou realizována tato průřezová 

témata: 

 Mediální výchova 

 Multikulturní výchova 

 Osobnostní a sociální výchova 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (komunikační a slohová 

výchova) 

Ročník:  1.  

Čj1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Cvičí smyslové vnímání, 

pozornost a soustředění 

 Plynule čte jednoduchý text 

s porozuměním 

 Skládá a čte slabiky, slova, 

jednoduchý text 

 Hlasitě čte jednoduché věty se 

správnou intonací 

Čtení 

 

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání: 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění, cv. 

dovednosti 

zapamatování – běžná 

součást výuky  

OSV – Poznávání lidí 

– vzájemné poznávání 

se ve třídě – běžná 

součást výuky 

 Zvládá základní hygienické 

návyky spojené se psaním 

 Píše správné tvary písmen a 

číslice ve větší velikosti a 

liniatuře 

 Rozlišuje malé a velké písmeno, 

tiskací a psací písmeno 

 Správně spojuje písmena a 

slabiky 

 Dodržuje správné pořadí písmen 

a úplnost slova 

 Opisuje i přepisuje jednoduché 

texty 

 Píše diktáty a autodiktáty 

 Cvičí se ve zvládání stresových 

situací 

 Požádá o pomoc při potížích 

 

 Kontroluje vlastní písemný 

projev 

 Dodržuje správný sklon písma, 

čitelnost i úhlednost svého 

písemného projevu 

Psaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

- opisy, přepisy 

- diktáty, 

autodiktáty 

 

OSV – Mezilidské 

vztahy – péče o dobré 

vztahy, podpora, 

pomoc – běžná 

součást výuky 

 

MKV – Lidské vztahy 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance, integrace 

jedince do skupiny – 

běžná součást výuky 

 

OSV – Psychohygiena 

– hledání pomoci při 

potížích, dovednosti 

zvládání stresových 

situací 

 

OSV – Seberegulace – 

cvičení sebekontroly, 

regulace vůle 
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Čj1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Správně dýchá a vyslovuje, 

opravuje svou nesprávnou 

výslovnost 

 Používá základní pravidla 

společenského chování: oslovení, 

pozdrav, prosbu, poděkování, 

omluvu, blahopřání 

 Seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti 

 

 Vypráví děj podle obrázkové 

osnovy 

 Naslouchá druhému 

 Obohacuje si svou slovní zásobu 

Vyjadřovací 

schopnosti (mluvený a 

písemný projev) 

 

- oslovení, 

pozdrav, 

prosba, 

poděkování, 

omluva, 

blahopřání 

 

- vyprávění 

podle 

obrázkové 

osnovy 

 

OSV – Komunikace – 

komunikace v různých 

situacích (omluva, …) 

 

 

 

 

 

OSV – Komunikace – 

cvičení pozorování, 

naslouchání, 

dovednosti pro 

sdělování 

 

Vzdělávací oblast:  JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jazyková výchova) 

Ročník:  1.                              

Čj1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozlišuje hlásky poslechem 

 Skládá slabiky, slova 

 Rozlišuje věty, slova, slabiky, 

hlásky, písmena 

 Chápe rozdíl pojmu hláska a 

písmeno 

 Cvičí smyslové vnímání, pozornost 

a soustředění 

 Porozumí mluveným pokynům 

přiměřené složitosti 

Věta, slovo, slabika, 

hláska 

Analýza, syntéza slov 

 

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání: 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění, cv. 

dovednosti 

zapamatování – běžná 

součást výuky  

 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

ve třídě – běžná součást 

výuky 

 

OSV – Mezilidské 
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Čj1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

vztahy – péče o dobré 

vztahy, podpora, pomoc 

– běžná součást výuky 

 

MKV – Lidské vztahy 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance, integrace 

jedince do skupiny – 

běžná součást výuky 

 

OSV – Psychohygiena 

– hledání pomoci při 

potížích, dovednosti 

zvládání stresových 

situací 

 

OSV – Seberegulace – 

cvičení sebekontroly, 

regulace vůle 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (literární výchova) 

Ročník:  1.  

Čj1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vyjadřuje své pocity z přečteného 

textu 

 Hodnotí chování a vztahy 

literárních postav 

 Přednáší kratší básnický text, 

říkadlo 

 Používá rozpočitadlo 

 

 Tvoří vlastní výtvarný doprovod 

 Soustředí se na poslech literárních 

textů pro děti 

Zážitkové čtení 

 

 

Tvořivé činnosti 

s literárním textem 

 

 

 

Základní literární 

pojmy 

OSV – Mezilidské 

vztahy – pohled na svět 

očima druhého 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání – 

cvičení dovednosti 

zapamatování 

 

Výtvarná výchova – 

ilustrace k textu 
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Čj1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Seznamuje se s říkadlem, 

rozpočitadlem, hádankou, 

pohádkou, básní 

 Chápe význam slov: básník, 

spisovatel, ilustrátor, kniha, časopis, 

divadlo, ilustrace 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (komunikační a slohová 

výchova) 

Ročník:  2.                  

Čj2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Cvičí smyslové vnímání, pozornost 

a soustředění 

 Čte plynule s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti 

nahlas i potichu 

 Užívá správný slovní přízvuk a 

větnou intonaci 

 Orientuje se v textu (řádek, věta, 

odstavec) 

 Porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům 

 Pracuje s literárním textem 

 

 

 

 

 

 

 

 Hledá pomoc při potížích 

 Rozlišuje poezii a prózu 

 Seznamuje se s divadlem, ilustrací 

 Doporučuje knihu spolužákovi 

Čtení 

 

 

 

 

 

 

- orientace v textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- poezie, próza 

 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání: 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění, cvičení 

dovednosti 

zapamatování – běžná 

součást výuky 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

ve třídě – běžná součást 

výuky 

MKV – Lidské vztahy 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance, integrace 

jedince do skupiny – 

běžná součást výuky 

OSV – Psychohygiena - 

hledání pomoci při 

potížích 

OSV – Mezilidské 

vztahy – péče o dobré 

vztahy, podpora, pomoc 
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Čj2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

– běžná součást výuky 

OSV – Komunikace – 

cvičení pozorování, 

naslouchání, dovednosti 

pro sdělování 

 

 Zvládá základní hygienické návyky 

spojené se psaním 

 Zdokonaluje správné tvary písmen a 

číslic 

 Správně spojuje písmena 

 Opisuje i přepisuje jednoduché 

texty 

 Dodržuje čitelnost i úhlednost svého 

písemného projevu 

 Dodržuje sklon písma 

 Procvičuje si psaní velkých 

tiskacích písmen 

 Kontroluje vlastní písemný projev 

 Píše diktáty slov a krátkých vět 

 Cvičí se ve zvládání stresu 

Psaní 

 

 

 

 

- opisy, přepisy 

 

 

 

 

 

 

 

- diktáty 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – Seberegulace – 

cvičení sebekontroly, 

regulace vůle 

OSV – Psychohygiena 

– cvičení dovednosti 

zvládání stresových 

situací 

 Správně dýchá a vyslovuje, 

opravuje svou nesprávnou 

výslovnost 

 Používá základní pravidla 

společenského chování – oslovení, 

pozdrav, prosbu, poděkování, 

blahopřání, omluvu 

 Prohlubuje u sebe schopnost 

vypravovat a popisovat 

 Vypráví děj podle obrázkové 

osnovy 

 Naslouchá druhému 

Vyjadřovací schopnosti 

(mluvený a písemný 

projev) 

- oslovení, 

pozdrav, prosba, 

poděkování, 

blahopřání, 

omluva 

 

- vyprávění podle 

obrázkové 

osnovy 

 

 

OSV – Komunikace – 

v různých situacích 

(omluva, …) 

 

 

OSV – Kreativita – 

cvičení pro rozvoj 

základních rysů 

kreativity 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jazyková výchova)  

Ročník:  2.                             

Čj2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Cvičí smyslové vnímání, pozornost, 

soustředění, dovednost pro učení 

 Porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům 

 tvoří věty ze slov 

 Pozná konec věty a začátek věta 

následující 

 věty začíná velkým písmenem 

 určuje pořádek slov ve větě 

 Používá správnou větnou melodii 

 Píše věty s náležitými znaménky 

 

Věta 

 

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání: 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění, cvičení 

dovednosti 

zapamatování – běžná 

součást výuky  

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

ve třídě – běžná součást 

výuky 

OSV – Mezilidské 

vztahy – péče o dobré 

vztahy, podpora, pomoc 

– běžná součást výuky 

MKV – Lidské vztahy 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance, integrace 

jedince do skupiny – 

běžná součást výuky 

 Odlišuje a odůvodňuje druhy vět 

podle postoje mluvčího 

 Tvoří věty oznamovací, 

rozkazovací, tázací a přací 

 Seřadí věty v textu 

 Pracuje ve skupině 

Druhy vět podle postoje 

mluvčího 

 

OSV – Kooperace – 

rozvoj individuálních 

schopností pro 

kooperaci 

 Rozlišuje významy slov, jejich 

nadřazenost, podřazenost a 

souřadnost 

Slovní význam 

 

 

 Chápe rozdíl mezi hláskou a 

písmenem 

 Rozděluje slova na slabiky 

Slovo, slabika, hláska, 

písmeno 
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Čj2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Dělí jednoduchá slova na konci 

řádku podle slabik 

 Rozlišuje krátké a dlouhé 

samohlásky, dvojhlásky, 

slabikotvorné r, l 

 Graficky znázorňuje hláskovou a 

slabičnou stavbu slov 

 

 

Krátké a dlouhé 

samohlásky, 

dvojhlásky, 

slabikotvorné r, l 

 Rozlišuje souhlásky tvrdé, měkké a 

obojetné 

 Odůvodňuje a píše správně i/y po 

tvrdých a měkkých souhláskách 

Souhlásky tvrdé, měkké 

a obojetné 

 

 

 Seznámí se s názvy všech slovních 

druhů 

 V textu pozná podstatná jména, 

slovesa, předložky a spojky  

Slova a jejich druhy  

 Rozlišuje psanou a zvukovou 

podobu slov se skupinou dě, tě, ně, 

bě, pě, vě, mě 

 Vyhledává v textu různé tvary slov 

a slova příbuzná 

Psaní ě 

 

 

 Odůvodňuje a píše správně 

souhlásky na konci a uvnitř slov 

Párové souhlásky  

 Rozlišuje obecná a vlastní jména 

 Odůvodňuje a píše správně velká 

písmena u vlastních jmen osob a 

zvířat 

 Procvičuje pravopis jmen místních 

Vlastní jména 

 

 

 Řadí slova podle abecedního 

pořádku 

Abeceda 

 

 

 Požádá o pomoc při potížích 

 Dobře organizuje svůj čas 

 Cvičí se ve zvládání stresových 

situací 

 OSV – Psychohygiena 

– hledání pomoci při 

potížích, dovednosti 

zvládání stresových 
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Čj2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Kontroluje vlastní písemný projev situací 

 

OSV – Seberegulace – 

cvičení sebekontroly, 

regulace vůle 

 Odliší v textu větu jednoduchou od 

souvětí 

 Vytvoří větu jednoduchou a 

jednoduché souvětí 

 Spojuje věty do jednodušších 

souvětí spojkami 

 Převádí souvětí do vět 

jednoduchých 

Větné celky 

věta jednoduchá a 

souvětí 

OSV – Kreativita – 

cvičení pro rozvoj 

základních rysů 

kreativity 

 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (literární výchova) 

Ročník:  2.                             

Čj2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vyjadřuje své pocity z přečteného 

textu 

Zážitkové čtení OSV – Mezilidské 

vztahy – péče o dobré 

vztahy, podpora, pomoc 

– běžná součást výuky 

 Přednáší kratší básnický text 

 Volně reprodukuje přečtený text 

 

Tvořivé činnosti 

s literárním textem 

 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání: 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění, cvičení 

dovednosti 

zapamatování 

 Tvoří vlastní výtvarný doprovod 

 Požádá o pomoc při potížích 

 Porozumí mluveným a písemným 

pokynům 

 Výtvarná výchova - 

ilustrace 

OSV – Psychohygiena - 

hledání pomoci při 

potížích – běžná 
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Čj2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

součást výuky 

 Soustředí se na poslech literárních 

textů pro děti 

 Odlišuje prózu, poezii, pohádku, 

povídku 

Poslech literárních textů OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

ve třídě – běžná součást 

výuky 

 Seznamuje se s literárními pojmy: 

rozpočitadlo, hádanka, říkanka, 

báseň, pohádka, povídka, ilustrace, 

spisovatel, básník, ilustrátor, čtenář, 

divadelní představení, herec, divák, 

verš, rým, přirovnání 

Základní literární 

pojmy 

MKV – Lidské vztahy 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance, integrace 

jedince do skupiny – 

běžná součást výuky 

Hv – rytmus podle 

říkadel a písní 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (komunikační a slohová 

výchova) 

Ročník:  3. 

Čj3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Cvičí smyslové vnímání, pozornost 

a soustředění 

 Zvládá základní hygienické návyky 

spojené se psaním 

 Upevňuje správné tvary písmen a 

číslic 

 Správně spojuje písmena 

 Automatizuje psací pohyb 

 Dbá o celkovou úpravu jazykového 

projevu 

 Požádá o pomoc při potížích 

 Dobře organizuje svůj čas 

 Cvičí se ve zvládání stresových 

situací 

Psaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání: 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění, cvičení 

dovednosti 

zapamatování – běžná 

součást výuky 

 

 

OSV – Psychohygiena - 

hledání pomoci při 

potížích, dobrá 

organizace času, 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

38 

 

Čj3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Opisuje, přepisuje texty, píše 

diktáty 

 

 Kontroluje vlastní písemný projev 

 

 Reguluje svoji vůli 

 Procvičuje si psaní velkých 

tiskacích písmen, římských číslic a 

letopočtů 

 Vyplňuje poštovní formulář 

 Zformuluje a napíše přání, pozdrav 

krátký dopis 

- opisy, přepisy, 

diktáty 

 

 

 

Vyjadřovací schopnosti 

(mluvený a písemný 

projev) 

- poštovní 

formulář, přání, 

pozdrav, krátký 

dopis 

dovednosti zvládání 

stresových situací 

OSV – Seberegulace – 

cvičení sebekontroly, 

regulace vůle 

 

OSV – Komunikace – 

v různých situacích 

(pozdrav,…) 

 Vypravuje zážitky z prázdnin, 

výletu 

 Procvičuje slovosled 

 Sestavuje nadpis 

 Člení jazykový projev 

 Tvoří osnovu textu 

 

 Respektuje základní komunikační 

pravidla v rozhovoru 

 Pečlivě vyslovuje, správně dýchá a 

volí vhodné tempo řeči 

 Volí vhodné verbální a nonverbální 

prostředky řeči 

 Procvičuje se v kladení otázek, 

tvoření odpovědi, vedení rozhovoru 

 Reprodukuje krátký text 

 Popisuje jednoduché předměty nebo 

činnosti 

 Požádá o informace 

 Uvítá návštěvu, rozloučí se 

 Sděluje přání, informace 

Vyjadřovací schopnosti 

(mluvený a písemný 

projev) 

- vypravování 

zážitků 

- osnova textu 

- rozhovor 

 

 

 

 

 

 

 

- reprodukce textu 

- popis předmětu 

nebo činnosti 

- přání, 

informace, 

uvítání, 

rozloučení 

Prvouka - vypravování 

zážitků z výletu, 

prázdnin  

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

ve třídě – běžná součást 

výuky 

MKV – Lidské vztahy -   

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance, integrace 

jedince do skupiny – 

běžná součást výuky 

 

OSV – Mezilidské 

vztahy – péče o dobré 

vztahy, podpora, pomoc 

– běžná součást výuky 

 

 Čte plynule s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti 

nahlas i potichu 

 Užívá správný slovní přízvuk a 

větnou intonaci 

Čtení 
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Čj3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Orientuje se v textu 

 Pracuje s literárním textem 

 Rozlišuje poezii a prózu 

 Seznamuje se s divadlem, ilustrací 

 Doporučuje knihu spolužákovi 

 Porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům přiměřené 

složitosti 

 

 

- poezie, próza 

- divadlo, 

ilustrace 

 

 

 

OSV – Komunikace – 

cvičení pozorování, 

naslouchání, dovednosti 

pro sdělování 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jazyková výchova) 

Ročník:  3.  

Čj3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Cvičí smyslové vnímání, pozornost 

a soustředění, dovednost 

zapamatování 

 Tvoří slova protikladná a souznačná  

 Tvoří slova nadřazená, podřazená a 

souřadná 

Slovní význam OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání: 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění, cvičení 

dovednosti 

zapamatování 

 Rozezná v textu slova příbuzná 

 Tvoří slova příbuzná 

 

Slova příbuzná 

 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

ve třídě – běžná součást 

výuky 

 Chápe rozdíl mezi hláskou a 

písmenem 

 Rozděluje slova na slabiky 

 Dělí jednoduchá slova na konci 

řádku podle slabik 

 Rozlišuje krátké a dlouhé 

samohlásky, dvojhlásky, 

slabikotvorné r, l 

 Graficky znázorňuje hláskovou a 

slabičnou stavbu slov 

 Požádá o pomoc při potížích 

Slovo, slabika, hláska, 

písmeno 

 

 

 

Samohlásky, 

dvojhlásky, 

slabikotvorné r, l 

 

 

MKV – Lidské vztahy 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance, integrace 

jedince do skupiny – 

běžná součást výuky 

OSV – Psychohygiena - 

hledání pomoci při 

potížích, dobrá 

organizace času, 

dovednosti zvládání 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

40 

 

Čj3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Dobře organizuje svůj čas 

 Cvičí se ve zvládání stresových 

situací 

stresových situací 

OSV – Mezilidské 

vztahy – péče o dobré 

vztahy, podpora, pomoc 

– běžná součást výuky 

 Rozlišuje souhlásky tvrdé, měkké a 

obojetné 

 Odůvodňuje a píše správně i/y po 

tvrdých a měkkých souhláskách 

Souhlásky 

Psaní i/y po tvrdých a 

měkkých souhláskách 

 

 Rozlišuje psanou a zvukovou 

podobu slov dě, tě, ně, bě, pě, vě, 

mě 

Psaní ě  

 Osvojuje si pravopis znělých a 

neznělých souhlásek na konci a 

uvnitř slova 

Párové souhlásky 

 

 

 Kontroluje vlastní písemný projev 

 Reguluje svoji vůli 

 Používá správný slovní přízvuk 

 Dbá na správnou výslovnost 

jednoslabičných předložek 

 

 

Slovní přízvuk 

 

OSV – Seberegulace – 

cvičení sebekontroly, 

regulace vůle – běžná 

součást výuky 

 

 Rozlišuje hlásky obojetné 

 Osvojuje si pravopis 

vyjmenovaných slov 

 Vyhledává v textu slova příbuzná 

 Rozlišuje slovo příbuzné a jiný tvar 

slova 

Vyjmenovaná slova 

 

 

 Řadí slova podle abecedy Abeceda 

 

 

 Pozná podstatné jméno 

 Určuje rod, číslo, pád podstatných 

jmen 

 Skloňuje podstatná jména 

 Rozlišuje podstatná jména obecná a 

vlastní 

Podstatná jména 

- rod, číslo, pád 

 

- obecná a vlastní 

jména 
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Čj3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Odůvodňuje a píše správně velká 

písmena u vlastních jmen osoba 

zvířat 

 Procvičuje pravopis jmen místních 

 

 

 

- místní jména 

 Pozná sloveso 

 Určuje osobu, číslo a čas 

 Časuje slovesa 

 Rozlišuje slovesný tvar jednoduchý 

a složený, infinitiv 

 Píše správné i/í v koncovkách 

slovesných tvarů přítomného času 

Slovesa 

- osoba, číslo, čas 

 

- slovesný tvar 

jednoduchý, 

složený, 

infinitiv 

 

 

 Pozná přídavné jméno 

 Užívá v mluveném projevu správné 

gramatické tvary přídavných jmen 

Přídavná jména 

 

 

 Rozlišuje slovní druhy v základním 

tvaru 

 Rozděluje slova na ohebná a 

neohebná 

Ostatní slovní druhy 

 

 

 Spojuje věty do jednodušších 

souvětí spojkami, spojovacími 

výrazy 

 Odliší v textu větu jednoduchou od 

souvětí 

 Vytvoří větu jednoduchou 

 Tvoří vzorce souvětí 

 Tvoří souvětí na základě vzorce 

 Poznává a používá v textu další 

spojovací výrazy 

 Určuje základní skladební dvojici 

 Pracuje ve skupině 

Skladba 

- věta 

jednoduchá, 

souvětí 

 

 

 

 

 

 

základní skladební 

dvojice 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – Kooperace – 

rozvoj individuálních 

schopností pro 

kooperaci 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (literární výchova) 

Ročník:  3.  

Čj3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vyjadřuje své pocity z přečteného 

textu 

Zážitkové čtení OSV – Mezilidské 

vztahy – péče o dobré 

vztahy, podpora, pomoc 

– běžná součást výuky 

 Přednáší kratší básnický text 

 volně reprodukuje přečtený text 

 účastní se dramatizace textu 

Tvořivé činnosti 

s literárním textem 

 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání: 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění, cvičení 

dovednosti 

zapamatování 

 Tvoří vlastní výtvarný doprovod 

 Požádá o pomoc při potížích 

 Porozumí mluveným a písemným 

pokynům 

 Výtvarná výchova - 

ilustrace 

OSV – Psychohygiena - 

hledání pomoci při 

potížích – běžná 

součást výuky 

 Soustředí se na poslech literárních 

textů pro děti 

 Odlišuje prózu, poezii, pohádku, 

povídku, bajku 

Poslech literárních textů OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

ve třídě – běžná součást 

výuky 

 Seznamuje se s literárními pojmy: 

rozpočitadlo, hádanka, říkanka, 

báseň, pohádka, povídka, ilustrace, 

spisovatel, básník, ilustrátor, čtenář, 

divadelní představení, herec, divák, 

verš, rým, přirovnání 

Základní literární 

pojmy 

MKV – Lidské vztahy 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance, integrace 

jedince do skupiny – 

běžná součást výuky 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (komunikační a slohová 

výchova) 

Ročník:  4.                             

Čj4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Cvičí smyslové vnímání, pozornost 

a soustředění 

 Zvládá základní hygienické návyky 

spojené se psaním 

 Dbá o celkovou úpravu písemného 

projevu 

 Opisuje, přepisuje texty, píše 

diktáty 

 Požádá o pomoc při potížích 

 Dobře organizuje svůj čas 

 Cvičí se ve zvládání stresových 

situací 

 

 

 Kontroluje vlastní písemný projev 

 Reguluje svoji vůli 

 Vyplňuje tiskopis (dotazník) 

 Píše adresu 

 Zformuluje a napíše přání, pozdrav, 

dopis, vzkaz, telegram 

Psaní 

 

 

 

 

 

- opisy, přepisy, 

diktáty 

 

 

 

 

 

 

Vyjadřovací schopnosti 

(mluvený a písemný 

projev) 

- přání, pozdrav, 

dopis, vzkaz, 

telegram, 

tiskopis, adresa 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání: 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění, cvičení 

dovednosti 

zapamatování – běžná 

součást výuky 

 

OSV – Psychohygiena - 

hledání pomoci při 

potížích, organizace 

času, dovednosti 

zvládání stresových 

situací 

 

OSV – Seberegulace – 

cvičení sebekontroly, 

regulace vůle 

 

OSV – Komunikace – 

v různých situacích 

(pozdrav,…) 

 Popisuje osoby, předměty, pracovní 

postup 

 Tvoří osnovu vypravování 

 Vypravuje podle osnovy 

 Člení jazykový projev 

 Respektuje a řídí se základními 

komunikačními pravidly 

 Telefonuje, zanechává vzkazy 

 

 Posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení 

 Pečlivě vyslovuje, správně dýchá 

Vyjadřovací schopnosti 

(mluvený a písemný 

projev) 

- popis předmětu, 

osoby, 

pracovního 

postupu 

- vypravování 

- telefonování 

 

Přírodověda - popis 

přírody, vypravování 

zážitků z výletu, 

prázdnin 

 

MKV – Lidské vztahy 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance, integrace 

jedince do skupiny – 

běžná součást výuky 
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Čj4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Používá správně přízvuk, pauzy 

 Volí vhodné tempo, náležitou 

intonaci 

 

 Rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

výslovnost a vhodně ji používá 

OSV – Mezilidské 

vztahy – péče o dobré 

vztahy, podpora, pomoc 

– běžná součást výuky 

 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

ve třídě – běžná součást 

výuky 

 Čte s porozuměním přiměřeně 

náročné texty potichu i nahlas 

 Orientuje se v textu 

 Čte se správným přízvukem 

slovním i větným, s přirozenou 

intonací a správným frázováním 

 Rozlišuje podstatné a okrajové 

informace 

 Podstatné informace zaznamenává 

 

 Reprodukuje obsah přiměřeně 

složitého sdělení a zapamatuje si 

z něj podstatná fakta 

Čtení 

 

OSV – Komunikace – 

cvičení pozorování, 

naslouchání, dovednosti 

pro sdělování 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jazyková výchova) 

Ročník:  4.                             

Čj4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Cvičí smyslové vnímání, pozornost, 

soustředění, dovednost pro učení 

 Rozlišuje slova souznačná a 

protikladná, slova jednoznačná a 

mnohoznačná, slova spisovná a 

nespisovná, slova citově zabarvená 

Slovní význam 

 

 

 

 

 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání: 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění, cvičení 

dovednosti 

zapamatování 
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Čj4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozeznává v textu slova příbuzná 

 Tvoří slova příbuzná 

Slova příbuzná 

 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

ve třídě – běžná součást 

výuky 

 

 Rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou, předponovou  

Stavba slova 

 

MKV – Lidské vztahy 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance, integrace 

jedince do skupiny – 

běžná součást výuky 

 Správně píše skupiny bě – bje, pě, 

vě – vje tam, kde se setká předpona 

ob- a v- s kořenem na je 

Skupina bě – bje, pě, vě 

– vje 

 

OSV – Mezilidské 

vztahy – péče o dobré 

vztahy, podpora, pomoc 

– běžná součást výuky 

 Píše správně i/y ve slovech po 

obojetných souhláskách 

 Požádá o pomoc při potížích 

 Dobře organizuje svůj čas 

 Cvičí se ve zvládání stresových 

situací 

Vyjmenovaná slova 

 

OSV – Psychohygiena - 

hledání pomoci při 

potížích, organizace 

času, dovednosti 

zvládání stresových 

situací 

 Určuje slovní druhy 

 V mluveném i písemném projevu 

využívá gramaticky správné tvary 

plnovýznamových slov 

 Rozlišuje slova ohebná a neohebná 

Slovní druhy 

 

 

 

 

 Určuje rod, číslo, pád podstatných 

jmen 

 Skloňuje podstatná jména rodu 

středního, ženského a mužského 

Podstatná jména 

- rod, číslo, pád 

 

 Určuje osobu, číslo, čas  

 Časuje slovesa v oznamovacím 

způsobu v přítomném, minulém a 

budoucím čase 

 Určuje infinitiv 

Slovesa 

- osoba, číslo, čas, 

způsob 
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Čj4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Seznamuje se s druhy slovesného 

způsobu 

- infinitiv 

 Rozlišuje větu jednoduchou a 

souvětí 

 Přeměňuje věty jednoduché 

v souvětí a naopak 

 Vyhledává základní stavební dvojici 

 Určuje podmět a přísudek 

 Rozlišuje podmět holý, rozvitý, 

několikanásobný a nevyjádřený 

 V neúplné základní skladební 

dvojici označuje základ věty 

 Rozlišuje přísudek holý a rozvitý 

 Píše správnou koncovku v příčestí 

minulém 

 Užívá vhodné spojovací výrazy 

 Tvoří souvětí podle vzorců a naopak 

Skladba 

- věta jednoduchá, 

souvětí 

 

- základní skladební 

dvojice 

- podmět 

 

 

- přísudek 

- shoda přísudku s 

podmětem 

- spojovací výrazy a 

souvětí 

 

 

 Rozlišuje přímou řeč a větu 

uvozovací 

 Převádí přímou řeč do řeči nepřímé 

 Kontroluje vlastní písemný projev 

 Reguluje svoji vůli 

- přímá řeč, 

uvozovací věta, 

nepřímá řeč 

 

OSV – Seberegulace – 

cvičení sebekontroly, 

regulace vůle – běžná 

součást výuky 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (literární výchova) 

Ročník:  4.                             

Čj4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Cvičí smyslové vnímání, pozornost 

a soustředění 

 Vyjadřuje své dojmy z četby a 

zaznamenává je 

 Vede si čtenářský deník 

 

Zážitkové čtení 

 

 

 

 

 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání: 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění, cvičení 

dovednosti 

zapamatování 
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Čj4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Přednáší vhodné literární texty 

 Aktivně se účastní dramatizace 

literárních textů 

 Volně reprodukuje text 

 Požádá o pomoc při potížích 

 Dobře organizuje svůj čas 

 Cvičí se ve zvládání stresových 

situací 

 

Tvořivé činnosti 

s literárním textem 

OSV – Mezilidské 

vztahy – péče o dobré 

vztahy, podpora, pomoc 

– běžná součást výuky 

OSV – Psychohygiena - 

hledání pomoci při 

potížích, dobrá 

organizace času, 

zvládání stresových 

situací – běžná součást 

výuky 

 Kontroluje vlastní písemný projev 

 Reguluje svoji vůli 

 

 OSV – Seberegulace – 

cvičení sebekontroly, 

regulace vůle 

 Tvoří vlastní literární text na dané 

téma 

 Tvoří vlastní výtvarný doprovod 

 Vyhledává informace v časopisech, 

učebnicích, encyklopediích, na 

internetu 

 OSV – Kreativita 

Výtvarná výchova - 

ilustrace 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

ve třídě – běžná součást 

výuky 

 Čerpá informace z médií, rozlišuje 

zábavné, informativní a reklamní 

sdělení 

 Poslouchá literární texty 

 Rozlišuje poezii a prózu 

 Rozlišuje krásnou literaturu a 

uměleckonaučnou 

 

 

Poslech literárních textů 

 

MV – Interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality – různé 

typy sdělení, rozdíl 

mezi reklamou a 

zprávou 

 Používá základní literární pojmy: 

pohádka, bajka, pověst, povídka, 

báseň, verš, rým, zosobnění, 

přirovnání 

Základní literární 

pojmy 

MKV – Lidské vztahy 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance, 

 integrace jedince do 

skupiny – běžná součást 

výuky 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (komunikační a slohová 

výchova) 

Ročník:  5.                              

Čj5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Cvičí smyslové vnímání, pozornost 

a soustředění 

 Zvládá základní hygienické návyky 

spojené se psaním 

 Dbá o celkovou úpravu písemného 

projevu 

 Opisuje, přepisuje texty, píše 

diktáty 

 Požádá o pomoc při potížích 

 Dobře organizuje svůj čas 

 Cvičí se ve zvládání stresových 

situací 

 Kontroluje vlastní písemný projev 

 Reguluje svoji vůli 

 Vyplňuje tiskopis (dotazník) 

 píše adresu 

 Zformuluje a napíše přání, pozdrav, 

dopis, vzkaz, telegram, pozvánku, 

inzerát 

 Pozná rozdíl mezi zprávou a 

oznámením 

Psaní 

 

 

 

 

 

- opisy, přepisy, 

diktáty 

 

 

 

Vyjadřovací schopnosti 

(mluvený a písemný 

projev) 

- přání, pozdrav, 

dopis, vzkaz, 

telegram, 

tiskopis, adresa, 

pozvánka, 

inzerát, textová 

zpráva, zpráva, 

oznámení 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání: 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění, cvičení 

dovednosti 

zapamatování – běžná 

součást výuky 

OSV – Psychohygiena - 

hledání pomoci při 

potížích, dobrá 

organizace času, 

dovednosti zvládání 

stresu 

OSV – Seberegulace – 

cvičení sebekontroly, 

regulace vůle 

 

OSV – Komunikace – 

v různých situacích 

(pozdrav,…) 

 Popisuje osoby, předměty, pracovní 

postup 

 Tvoří osnovu vypravování 

 Vypravuje podle osnovy 

 Člení jazykový projev 

 Respektuje a řídí se základními 

komunikačními pravidly 

 Telefonuje, zanechává vzkazy 

 

 Posuzuje úplnost či neúplnost 

Vyjadřovací schopnosti 

(mluvený a písemný 

projev) 

- popis předmětu, 

osoby, 

pracovního 

postupu 

- vypravování 

- telefonování 

 

Přírodověda - popis 

přírody, vypravování 

zážitků z výletu, 

prázdnin, přivolání 

lékařské pomoci – 

telefon 

Pč – příprava pokrmu, 

stolování 

MKV – Lidské vztahy 

uplatňování principu 
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Čj5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

jednoduchého sdělení 

 Pečlivě vyslovuje, správně dýchá 

 Používá správně přízvuk, pauzy 

 Volí vhodné tempo, náležitou 

intonaci 

 Rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

výslovnost a vhodně ji používá 

 slušného chování, 

tolerance, integrace 

jedince do skupiny – 

běžná součást výuky 

OSV – Mezilidské 

vztahy – péče o dobré 

vztahy, podpora, pomoc 

– běžná součást výuky 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

ve třídě – běžná součást 

výuky 

 Čte s porozuměním přiměřeně 

náročné texty potichu i nahlas 

 Orientuje se v textu 

 Čte se správným přízvukem 

slovním i větným, s přirozenou 

intonací a správným frázováním 

 Rozlišuje podstatné a okrajové 

informace 

 Podstatné informace zaznamenává 

 

 Reprodukuje obsah přiměřeně 

složitého sdělení a Zapamatuje si 

z něj podstatná fakta 

Čtení 

 

 

 

 

OSV – Komunikace – 

cvičení pozorování, 

naslouchání, dovednosti 

pro sdělování 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jazyková výchova) 

Ročník:  5.                            

Čj5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Cvičí smyslové vnímání, pozornost, 

soustředění, dovednost pro učení 

 Rozeznává v textu slova příbuzná 

 Tvoří slova příbuzná 

Slova příbuzná 

 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání: 
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Čj5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění, cvičení 

dovednosti 

zapamatování 

 Rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou, předponovou a 

koncovku 

Stavba slova 

 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

ve třídě – běžná součást 

výuky 

 Správně píše souhláskové skupiny 

na styku předpony nebo přípony a 

kořene slova (od-, nad-, pod-, před-

,bez-, roz-, s-, z-, vz-, ob-, v-, -ný, -

ní, -ík, -ice, -ský, -ští)  

Souhláskové skupiny na 

styku předpony nebo 

přípony a kořene slova 

 

MKV – Lidské vztahy 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance, integrace 

jedince do skupiny – 

běžná součást výuky 

 

 Správně píše skupiny bě – bje, vě – 

vje tam, kde se setká předpona ob – 

a v – s kořenem na je 

Skupina bě – bje, vě - 

vje 

OSV – Mezilidské 

vztahy – péče o dobré 

vztahy, podpora, pomoc 

– běžná součást výuky 

 Píše správně i/y ve slovech po 

obojetných souhláskách 

 Požádá o pomoc při potížích 

 Dobře organizuje svůj čas 

 Cvičí se ve zvládání stresových 

situací 

Vyjmenovaná slova a 

slova příbuzná 

OSV – Psychohygiena - 

hledání pomoci při 

potížích, dobrá 

organizace času, 

dovednost zvládání 

stresu 

 

 Určuje slovní druhy 

 Rozlišuje slova ohebná a neohebná 

 

Slovní druhy 

 

 

 

 

 Užívá v mluveném a písemném 

projevu gramaticky správné tvary 

plnovýznamových slov – 

podstatných jmen, přídavných jmen, 

Podstatná jména 

- rod, číslo, pád, 

vzor 
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Čj5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

zájmen a číslovek 

 Určuje rod, číslo, pád a vzor 

podstatných jmen 

 Skloňuje podstatná jména rodu 

středního, ženského a mužského 

 Rozlišuje druhy přídavných jmen 

(tvrdá, měkká, přivlastňovací) 

 Skloňuje přídavná jména tvrdá a 

měkká podle vzorů 

Přídavná jména 

 

 

 Rozlišuje druhy zájmen 

 Skloňuje osobní zájmena já, ty, se, 

my, vy 

Zájmena 

 

 

 Rozlišuje druhy číslovek 

 Skloňuje číslovky dva, dvě, oba, 

obě, tři, čtyři, pět 

Číslovky 

 

 

 Rozlišuje slovesa zvratná, kladná a 

záporná 

 Rozlišuje slovesné tvary jednoduché 

a složené, určité a neurčité 

 Určuje osobu, číslo, čas a způsob 

 Časuje slovesa v oznamovacím 

způsobu v přítomném, minulém a 

budoucím čase 

 Používá tvary rozkazovacího 

způsobu 

 Seznamuje se s tvary 

podmiňovacího způsobu 

Slovesa 

osoba, číslo, čas, 

způsob 

 

 Rozlišuje větu jednoduchou a 

souvětí 

 Přeměňuje věty jednoduché 

v souvětí a naopak 

 Vyhledává základní stavební dvojici 

 V neúplné základní skladební 

dvojici označuje základ věty 

 Určuje podmět a přísudek 

 Určuje základ věty v neúplné 

Skladba 

- věta 

jednoduchá, 

souvětí 

- základní 

skladební 

dvojice 

 

- podmět 
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Čj5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

základní skladební dvojici 

 Rozlišuje podmět holý, rozvitý, 

několikanásobný a nevyjádřený 

 Rozlišuje přísudek holý a rozvitý 

 Píše správnou koncovku v příčestí 

minulém 

 Užívá vhodné spojovací výrazy 

 Tvoří souvětí podle vzorců a naopak 

 

- přísudek 

- shoda přísudku s 

podmětem 

- spojovací 

výrazy a souvětí 

 

 

 Rozlišuje přímou řeč a větu 

uvozovací 

 Převádí přímou řeč do řeči nepřímé 

 Kontroluje vlastní písemný projev 

 Reguluje svoji vůli 

- přímá řeč, 

uvozovací věta, 

nepřímá řeč 

 

OSV – Seberegulace – 

cvičení sebekontroly, 

regulace vůle – běžná 

součást výuky 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (literární výchova) 

Ročník:  5.  

Čj5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Cvičí smyslové vnímání, pozornost 

a soustředění 

 Vyjadřuje své dojmy z četby a 

zaznamenává je 

 Vede si čtenářský deník 

 

Zážitkové čtení 

 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání: 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění, cvičení 

dovednosti 

zapamatování 

 Přednáší vhodné literární texty 

 Aktivně se účastní dramatizace 

literárních textů 

 Volně reprodukuje text 

 Všímá si postojů literárních postav 

 Tvoří vlastní literární text na dané 

Tvořivé činnosti 

s literárním textem 

 

 

OSV – Mezilidské 

vztahy – péče o dobré 

vztahy, podpora, pomoc 

– běžná součást výuky 

 

OSV – Kreativita – 
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Čj5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

téma 

 

 Tvoří vlastní výtvarný doprovod 

 

 Čerpá informace z médií, rozlišuje 

informativní, zábavné a reklamní 

sdělení 

 

 Rozpoznává manipulativní 

komunikaci v reklamě 

cvičení pro rozvoj 

kreativity 

Výtvarná výchova - 

ilustrace 

 

MV – Interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality – různé 

typy sdělení, rozdíl 

mezi reklamou a 

zprávou 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

 Poslouchá literární texty Poslech literárních textů  

 Rozlišuje poezii a prózu 

 Rozlišuje krásnou literaturu a 

uměleckonaučnou 

 Porovnává různé typy divadelních 

představení 

 Hodnotí filmové představení 

 Používá základní literární pojmy: 

pohádka, bajka, pověst, povídka, 

báseň, verš, rým, zosobnění, 

přirovnání 

 Požádá o pomoc při potížích  

 Dobře organizuje svůj čas 

 Cvičí se ve zvládání stresových 

situací 

Základní literární 

pojmy 

 

 

MKV – Lidské vztahy 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

ve třídě – běžná součást 

výuky 

 

OSV – Psychohygiena - 

hledání pomoci při 

potížích, dobrá 

organizace času, 

zvládání stresových 

situací – běžná součást 

výuky 
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

charakteristika vyučovacího předmětu – (2. stupeň) 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Obsah  

- rozvoj kultivovaného písemného i ústního projevu 

- orientace při vnímání okolního světa i sebe sama 

- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace 

- samostatné vyhledávání informací z různých zdrojů  

- rozvoj pozitivního vztahu k literatuře a k dalším druhům umění 

- vyjádření vlastních názorů a pocitů 

 

Časové vymezení 

        vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět 

- v 6. a 7. ročníku – 4 hodiny týdně 

- v 8. a 9. ročníku – 5 hodin týdně (2 hodiny jsou přidány z disponibilní časové dotace) 

 

Organizační vymezení 

- předmět je realizován v učebně českého jazyka, učebně informatiky, knihovně 

- mezi vyučovací metody je zařazována samostatná práce, diskuse, práce s jazykovými 

příručkami, programy na PC, soutěže, využití audiovizuální techniky …. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 klást důraz na pozitivní vztah k učení 

 podporovat samostatnost a tvořivost, možnost realizování vlastních nápadů 

 vést žáky k vyhledávání a třídění potřebných informací v literatuře i na internetu 

 učit žáky pracovat s chybou, trpělivosti, povzbuzujeme a vedeme k sebehodnocení 

 uplatňovat individuální přístup 

 vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování 

Kompetence k řešení problémů 

 vést k samostatnému řešení problémů (nalézt pravidla, kterými se řídí probírané 

mluvnické jevy) 

 vést ke kritickému myšlení, schopnosti obhájit svá tvrzení (nalézt chyby v textu a 

odůvodnit řešení) 

 učit vyhledávat vhodné informace k řešení problémů 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

55 

 

Kompetence komunikativní 

 vést ke správnému formulování a vyjadřování myšlenek v kultivovaném písemném i 

ústním projevu 

 učit naslouchat promluvám druhých a vhodně na ně reagovat 

 klást důraz na porozumění různých typů textů a záznamů 

 vést k využívání informačních a komunikačních prostředků 

 pomocí literárního a gramatického učiva vést k rozšiřování slovní zásoby 

 navozovat atmosféru kvalitní spolupráce ve skupině 

Kompetence sociální a personální 

 vést žáky k diskusi a respektování druhých 

 podporovat rozvoj sebedůvěry 

 vést žáky k poskytování pomoci a požádání o pomoc 

 klást důraz na vytváření příjemné atmosféry v týmu  

Kompetence občanské  

 vést žáky k zapojení do kulturního dění 

 motivovat k zájmu o kulturní dědictví, vytvářet pozitivní postoj k uměleckým dílům 

 podporovat v žácích potřebu četby, literárního projevu 

 učit respektovat přesvědčení druhých lidí 

Kompetence pracovní 

 klást důraz na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

 motivovat k aktivnímu pracovnímu zapojení  

 vést k ochraně kulturních a společenských hodnot 

 

 

V českém jazyce budou realizována tato průřezová témata 

 

 Osobnostní a sociální výchova  

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

 Multikulturní výchova  

 Mediální výchova  

 Environmentální výchova 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jazyková výchova) 

Ročník:  6. 

Čj6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Ovládá pravopis Opakování pravopisu 

5. tř. 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

OSV – Kooperace a 

kompetice - (v průběhu 

roku)-rozvíjí dovednosti 

pro zvládání situací 

soutěže a konkurence – 

zařazení soutěží, kvízů, 

rébusů 

 Vysvětlí vznik a vývoj jazyka 

 Objasní pojem mateřský jazyk, 

národní jazyk 

 Rozliší útvary českého jazyka 

 Seznámí se s původem českého 

jazyka 

Úvod o českém jazyce 

 

Lit. - pověsti o 

počátcích jazyka a 

národa 

Z - vyhledává území na 

mapě 

 

 Seznamuje se s prací s Pravidly 

českého pravopisu a Slovníkem 

spisovné češtiny 

Práce s jazykovými 

příručkami 

 

 Zná rozdělení hlásek, naznačí 

hláskovou stavbu slova  

 Rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

výslovnost slova 

 Seznámí se s intonací, členěním 

souvislé řeči (pauzy, frázování) 

 Učí se modulaci řeči (přízvuk) 

Zvuková stránka 

jazyka 

 

D – řečnictví, rétorika 

Hv – tempo, dynamika 

 Rozlišuje a třídí slovní druhy 

 Určuje mluvnické významy 

podstatných jmen a sloves 

Tvarosloví 

 

 

 Určuje druhy podstatných jmen 

 (konkrétní, abstraktní, pomnožná, 

hromadná, látková, obecná a 

vlastní) 

 Skloňuje podstatná jména podle 

Podstatná jména 
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Čj6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

vzorů 

 Seznámí se s odchylkami od 

pravidelného skloňování 

 Skloňuje vlastní jména osobní a 

místní  

 Zvládá pravopis podstatných jmen 

 Vyhledává v Pravidlech tvary podst. 

jmen 

 

- procvičování tvarů a 

pravopisu podstatných 

jmen podle vzorů 

 Rozlišuje přídavná jména  

 Určuje druhy 

 Vytvoří jmenné tvary přídavných 

jmen tvrdých 

 Tvoří přídavná jména 

 Skloňuje přídavná jména 

 Procvičuje a upevňuje pravopis 

přídavných jmen 

 Stupňuje přídavná jména 

Přídavná jména 

- druhy a tvary 

 

 

 

- pravopis přídavných 

jmen 

- stupňování přídavných 

jmen 

 

 Přiřazuje zájmena k jejich druhům 

 Určuje druh zájmen 

 Skloňuje zájmena osobní (já, on) 

 Skloňuje zájmeno ten, náš, můj, 

tvůj, svůj 

 Zvládá pravopis zájmen 

Zájmena 

- druhy zájmen 

- skloňování zájmen 

 

- pravopis zájmen 

 

 Určuje druhy číslovek 

 Skloňuje a užívá číslovky 

(letopočty) 

 Ovládá skloňování číslovek (dvě, 

obě) 

 Ovládá pravopis číslovek řadových 

Číslovky 

- skloňování číslovek 

- pravopis číslovek 

 

 

 Procvičuje mluvnické významy 

sloves 

 Rozlišuje slovesný způsob 

 Užívá spisovných tvarů 

podmiňovacího způsobu 

 Vyhledává a tvoří správné slovesné 

tvary 

Slovesa 

- slovesný způsob 

- podmiňovací způsob 

- pravopis sloves 

v přítomném a minulém 

čase 
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Čj6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Určuje základní větné členy 

 

 Rozlišuje druh přísudku a podmětu 

 Zná a ovládá pravopis shody 

přísudku a podmětu 

 Učí se pravopisu shody přísudku 

s několikanásobným podmětem 

 Určuje skladební dvojice 

 Rozlišuje druh rozvíjejících větných 

členů 

 Doplňuje větné členy do věty 

 Pozná větu jednoduchou a souvětí 

 Vyhledává spojovací výrazy 

 Zvládne základní pravidla 

oddělování vět v souvětí čárkami 

 Rozlišuje větu hlavní a vedlejší 

 Tvoří věty podle daných schémat 

 Ovládá pravopis a použití řeči přímé 

Skladba 

- základní větné členy 

- druh přísudku a 

podmětu 

- shoda přísudku 

s podmětem 

 

 

- rozvíjející větné členy 

 

- věta jednoduchá a 

souvětí 

- spojovací výrazy 

v souvětí 

- čárka v jednoduchém 

souvětí 

- věta hlavní a vedlejší 

Tvoření vět 

Řeč přímá 

 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÁ JAZYK A LITERATURA (komunikační a slohová 

výchova) 

Ročník:  6. 

Čj6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Uvede rozdíly mezi mluveným a 

psaným projevem 

 

Úvod k výuce slohu 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

 Seznamuje se se zásadami 

kultivovaného projevu 

 Rozlišuje vhodné použití 

nespisovné češtiny 

 Dodržuje dějovou posloupnost 

 Vyhledává základní znaky 

vypravování, stručně formuluje 

Vypravování 

- mluvní cvičení 

improvizované 

(zážitky z prázdnin) 

- přímá řeč 

 

- dějová 

posloupnost, dějové 

OSV – Komunikace - 

cvičení pozorování a 

naslouchání (hodnotí 

projev svých 

spolužáků) 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá - rodinné 

příběhy, zážitky a 
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Čj6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

obsah daného textu 

 Vytvoří osnovu, pokračuje 

v načatém vypravování 

 Tvoří vypravování 

 Volí vhodné jazykové prostředky 

 Člení text na odstavce 

 Učí se naslouchat a vést rozhovor 

 

napětí 

- porozumění, 

pochopení autorova 

záměru 

- vypravování a 

reprodukce textů 

podle vlastního 

zájmu 

- tvorba vypravování 

- rozhovory 

s dospělými, 

kamarády, telef. 

rozhovor 

zkušenosti z Evropy 

(tvoří vypravování) 

 

 

 

 

OSV – Komunikace -

monolog, dialog 

(dramatizace) 

 Využívá jazykové prostředky 

vhodné k popisu 

 Volí vhodné slovní druhy 

 Usiluje o výstižnost 

 Využívá názornost, přirovnání 

 Tvoří popis 

 Pokusí se vytvořit návod 

Popis 

- popis předmětu 

- popis pokoje, bytu, 

cesty 

- popis osoby 

- popis pracovního 

postupu 

Rv – vztahy mezi lidmi, 

popis spolužáka, členů 

rodiny 

Rv – návrh vhodného 

bydlení 

Rv – zdravé recepty 

 Dramatizuje životní situace 

 

Scénky na dané téma  

 Vyhledává zprávu a oznámení 

 Sestaví zprávu a oznámení 

 Diskutuje o užití SMS v praxi 

Zpráva, oznámení 

 

 

OSV – Komunikace - 

komunikace v různých 

situacích (scénky) 

 Zpracovává text po částech, shrnuje 

myšlenky textu 

Hlavní myšlenky textu MV – Stavba 

mediálních sdělení - 

pravidelnost 

v uspořádání 

(vyhledává a uvádí 

příklady) 

 Z textů v učebnici zpracovává 

výpisky a výtah 

Výpisky, výtah  
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Čj6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vytvoří dopis, dodržuje stanovenou 

formu 

Dopis 

- dopis úřední a 

soukromý 

 

 Volí výstižné jazykové prostředky 

 Tvoří inzerát a objednávku 

Inzerát 

Objednávka 

 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÁ JAZYK A LITERATURA (literární výchova) 

Ročník:  6. 

Čj6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Ústně formuluje dojmy z četby 

 Seznamuje se se základními 

literárními pojmy 

 

Úvod do literatury 

- vlastní četba 

- základní pojmy 

(literatura, próza, 

poezie, lyrika, 

epika…) 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

 

 Vyhledává a odvozuje ponaučení 

 

 Porovnává ukázky 

 

 Dokáže uvést autory bajek 

 

Bajky 

- vyhledává ponaučení 

- hledá přirovnání 

- srovnává jednotlivé 

ukázky 

- vysvětluje význam 

rčení 

- uvádí autory bajek 

- dramatizuje text 

Ov – přísloví, pořekadla 

 

 Reprodukuje literární text 

 Určuje hlavního hrdinu 

 

 Pozná pohádku, zná jejich dělení 

 

 Vytvoří vlastní pohádku 

Pohádky a nepohádky 

- výrazné čtení 

- vyhledávání 

literárních hrdinů 

- vlastnosti hrdinů 

- vyhledává 

archaismy, 
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Čj6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

nespisovná slova 

- dělení pohádek 

- vysvětlí pojem 

pohádka 

- tvoří pohádku 

 

 Seznámí se s literárními pojmy 

 Uvede rozdíly balady a romance 

 Vypravuje příběh 

 Vyhledává prvky lidové poezie 

 Zná autory balad 

Balady a romance 

- balada 

- romance 

- bylina 

 

- přednes literárního 

textu 

 

 

 Určuje literární pojmy a žánry 

 

 

 Rozebírá jazyk literárního díla 

 

Příběhy dávných dob 

- porovnání hrdinů 

- přirovnání 

- pověst, personifikace 

- historické postavy 

- komiks 

- nářečí, zastaralá slova 

- kronika, legenda 

- vznik hymny 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá - lidová 

slovesnost (čte ukázky) 

Čj jaz.vých. – vznik a 

vývoj jazyka 

D – řecké báje a pověsti 

Ov – Naše vlast – 

pověsti  

 

 Formuluje dojmy z vlastní četby 

Čtenářská beseda 

- vlastní četba 

 

Ov – Staré pověsti 

české – vlastní četba 

 

 Vyhledává a zpracovává informace 

 

 Vymýšlí veršovánky 

 

 

 Porovnává film a literární text 

 Vytváří vlastní výtvarný doprovod 

Svět fantazie 

- návštěva knihovny 

- fantazie v literatuře 

- hry se slovy 

- neverbální 

komunikace 

- filmové zpracování 

(ukázky) 

- vlastní výtvarný 

doprovod k textům 
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Čj6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Pozná prvky poezie 

 Vyhledává prvky lidové poezie 

 Vyjadřuje hlavní myšlenky 

 

Čemu se říká báseň 

- poezie 

- prvky lidové 

slovesnosti 

- porozumění textu 

- druhy poezie 

- lyrika přírodní, 

milostná, vlastenecká 

 

 

 Jmenuje literární žánry, kde se 

objevuje vztah člověka a přírody 

 Vyhledává personifikaci 

 

Příroda v literatuře 

- příroda v literatuře 

- zvířecí hrdinové 

- použití personifikace 

- literární žánry 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí -

ochrana přírody 

(diskuse na základě 

ukázek) 

 

 Charakteristika literárního hrdiny 

 Vypravuje vlastní zážitky 

 

 Vyhledává vyjádření pocitů, 

prožitků 

 

 Zpracovává osnovu 

Příběhy o dětech a pro 

děti 

- hlavní hrdina-

vlastnosti 

- vlastní zážitky a 

prožitky 

- děj v současnosti a 

minulosti 

- vyjádření pocitů, 

prožitků 

- povídka, román 

- osnova 

MKV – Lidské vztahy - 

umění vžít se do role 

druhého (diskuse) 

Rv – osobní bezpečí - 

kouření 

 

 Vysvětlí podstatu druhů umění 

 Rozpozná monolog a dialog 

 Vypravuje vlastní zážitky 

 

 

 Uvádí rozdíly divadla a filmu 

 Jmenuje druhy filmu 

 

Divadlo a film 

- divadlo-drama 

- monolog, dialog 

- zážitky 

z divadelních 

představení 

- dějství, inscenace 

- film-scénář, režisér 

- druhy filmu 

- přísloví 

- text komiksu 

Hv – opera, opereta, 

muzikál…. 
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Čj6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Recituje báseň  

 

Humor v literatuře 

- humor v literatuře 

- dramatizace textu 

 

 Formuluje dojmy z vlastní četby 

 

Čtenářská beseda 

- vlastní četba 

 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jazyková výchova) 

Ročník:  7. 

Čj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Opakuje třídění slovních druhů 

 Pracuje se spisovnými tvary 

 Používá spisovné tvary při 

komunikaci 

 Skloňuje a časuje ohebná slova 

 Stupňuje příslovce 

 Zařazuje neohebné slovní druhy 

Tvarosloví 

- ohebné - neohebné 

- zájmeno jenž 

- skloňování číslovek 

- obtížnější slovesné 

tvary 

- slovesný rod 

- stupňování příslovcí 

- neohebné slovní druhy 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – Kooperace a 

kompetice - (v průběhu 

roku) - rozvíjí 

dovednosti pro zvládání 

situací soutěže a 

konkurence 

 

 Správně používá pravopis velkých 

písmen 

 Ovládá pravopis jmen a sloves, 

lexikální 

Pravopis 

-velká písmena 

-procvičování pravopisu 

 

 

 Tvoří synonyma, antonyma, 

homonyma 

 Uvádí příklady přenesených 

pojmenování 

 

Nauka o významu slov 

- sousloví 

- jednoznačná, 

mnohoznačná 

- metafora, metonymie 

- synonyma, antonyma, 

- homonyma, termíny 
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Čj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

- citově zabarvená slova 

 

 Rozlišuje tvoření nových slov 

 

 

 Uvádí příklady přejímání slov 

Nauka  o tvoření slov 

- odvozování, 

přechylování 

- skládání 

- zkracování 

- přejímání slov 

 

 

 Pracuje s větou jednoduchou 

 

 Určuje základní větné členy 

 

 Ovládá pravopis shody přísudku 

s podmětem (i několikanásobným) 

 

 

 Určuje rozvíjející větné členy a 

jejich druhy 

 

 

 

 

 

 

 Seznamuje se s psaním čárky ve 

větě jednoduché 

 Pozná jednoduché souvětí podřadné 

 Určuje druhy VV 

 Nahrazuje VV větným členem a 

opačně 

 

 

 Tvoří a obměňuje věty 

 

Skladba 

- věta jednočlenná, 

dvojčlenná, VE 

- druhy vět podle 

funkce 

- větné členy, holé, 

několikanásobné, 

rozvité 

- přísudek - druhy 

- podmět - druhy 

- shoda přísudku 

s podmětem (i 

několikanásobným) 

- rozvíjející větné členy 

(doplněk) 

 

- psaní čárky 

 

- souvětí podřadné 

- druh VV 

- nahrazování VV 

větným členem a opak 

Tvoření vět 

- tvoření vět 

- stavba textová 
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Čj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Opakování učiva 

 

 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÁ JAZYK A LITERATURA (komunikační a slohová 

výchova) 

Ročník:  7. 

Čj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Tvoří improvizované mluvní 

cvičení 

 Vhodně člení text 

 Pořizuje osnovu 

 Tvoří vypravování 

 

 Diskutuje a hodnotí svou práci i 

práci ostatních 

 Dramatizuje vybrané texty 

Vypravování 

- mluvní cvičení 

- výstavba vypravování 

- jazyk vypravování 

- členění textu 

 

- vypravuje v 1. osobě 

   konverzace 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá - naši 

sousedé v Evropě 

(tvorba vypravování) 

 

 

 Popisuje umělecká díla 

 Vypracuje osnovu 

 Zpracuje pořad „Naše město“ 

 Užívá personifikaci a přirovnání 

 Používá termíny 

Popis 

- druhy popisu 

- osnova popisu 

 

- líčení 

- popis výrobků a 

pracovních postupů 

OSV – Kooperace a 

kompetice - pracuje ve 

skupině 

 

 

 Snaží se o vystižení povahy 

 Obohacuje charakteristiku o 

literární pojmy 

 Používá charakteristiku vnější a 

vnitřní 

 Charakterizuje literární postavy 

Charakteristika 

- vystižení povahy 

- rčení, přísloví, 

přirovnání 

- vnější a vnitřní 

charakteristika 

literárních postav 

Ov – významné 

osobnosti ČR 
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Čj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Sestavuje vlastní životopis 

 Tvoří životopis rodinných 

příslušníků 

 Používá neutrální slova 

Životopis 

 

 

 

 Formuluje vlastní žádost 

 

 Připraví ústní i písemnou žádost, 

pozvánku 

 Tvoří reklamy 

 

Žádost 

- písemná žádost 

- pozvánka 

 

- konverzace (reklama) 

 

OSV – Komunikace - 

informování, omluva, 

žádost (vlastní tvorba) 

 

MV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti - 

vliv médií na 

každodenní život 

(diskuse) 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a 

reality - opakované 

užívání sdělení 

v reklamě (příklady) 

 

 Pořizuje výtah z učiva 7. třídy 

 Vyhledává klíčová slova 

 Pořizuje výpisky, osnovu 

Výtah 

- výtah 

- výpisky, osnova 

- volba vhodných 

jazykových prostředků 

 

 Opakuje slohové útvary Konverzace 

 

 

OSV – Komunikace - 

komunikace v různých 

situacích (scénky) 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (literární výchova) 

Ročník:  7. 

Čj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Čte a pozná bajky 

 Seznamuje se s různými způsoby 

zpracování 

 Vyhledává ponaučení 

 Vyhledává alegorii 

 Charakterizuje hrdiny 

 Uvádí přísloví, rčení pranostiky 

Bajky 

- prozaické zpracování 

- veršované zpracování 

  

- jinotaj  

 

- autoři 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

 

 Čte a pozná bajky 

 Seznamuje se s různými způsoby 

zpracování 

 Vyhledává ponaučení 

 Vyhledává alegorii 

 Charakterizuje hrdiny 

 Uvádí přísloví, rčení pranostiky 

Příběhy z dávných 

dob 

- lit.žánry 

 

- sv.Václav, Karel VI. .. 

- Kosmas… 

- vypravování v 3. 

osobě 

- liter. pojmy 

D – Počátky českého 

státu (Kosmas, 

Přemyslovci.) 

 

D – Románská kultura 

D – Doba Karla IV. 

 

EGS – Jsme Evropané – 

kořeny a zdroje 

evropské civilizace (čte 

a diskutuje o literárních 

ukázkách) 

 

 Seznamuje se prozaickým i 

veršovaným textem vyjadřujícím 

vztah k vlasti 

 Pracuje s básněmi 

 Rozlišuje rým, druhy rýmu, 

metaforu, lyriku, personifikaci 

Vlast 

- vztah k vlasti 

 

 

- literární pojmy 

 

 

 Formuluje dojmy z vlastní četby Čtenářská beseda 

- vlastní četba 

 

 

 Seznamuje se českými ilustrátory 

 Pokusí se o vlastní ilustraci 

 Zpracuje referát o Mikoláši Alšovi 

Ilustrátoři 

- ilustrátoři 

- ilustrace 

- referát 
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Čj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vyhledává prvky lidového folklóru - folklór 

 

 Rozlišuje lyriku a epiku 

 Vyhledává prvky lidové slovesnosti 

 Vyjadřuje vztah k přírodě 

 Vypravuje vlastní zážitky ve spojení 

s přírodou 

Příroda a literatura 

- lyrika – epika 

 

 

- tvorba vlastního textu 

EVVO – Ekosystémy – 

les v našem prostředí 

(diskuse, vyhledávání 

příkladů v běžném 

životě) 

Základní podmínky 

života – ochrana 

biologických druhů 

(tvoří vlastní text) 

 

 Svými slovy vypravuje text 

 Vyhledává spisovné i nespisovné 

výrazy 

 Zpracuje osnovu 

 Určí hlavního hrdinu 

 Charakterizuje postavy, popisuje 

prostředí, líčí atmosféru 

 Pracuje s literárními pojmy 

 Zná jména autorů i názvy děl 

 Zpracuje referát 

 Pokusí se zpracovat scénář 

 Porovnává divadelní nebo filmové 

zpracování s literární předlohou 

Příběhy psané životem 

-synonyma 

 

 

- osnova heslovitá i ve 

větách 

 

 

 

- povídka, román, sci-fi 

 

- Jules Verne, Z. Svěrák 

aj.  

- Obecná škola 

 

 Vyjadřuje vlastní názor, zapojuje 

fantazii 

 Zpracuje osnovu 

 Vyhledává přirovnání 

 Tvoří vlastní pohádku 

Ve jménu fantazie 

- fantazie, představivost 

 

 

 

 Pracuje s literárními pojmy 

 Rozlišuje literární druhy 

 Vyhledává druhy rýmu 

 Recituje vybranou báseň 

 Napíše krátkou báseň s rýmy 

Poezie 

- balada, romance, 

oslavná báseň, epigram, 

kaligraf 

- personifikace, 

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

69 

 

Čj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

přirovnání, symbol 

- rytmus a rým 

 Uvádí účel konzumní literatury 

 

Koutek humoru 

- školní anekdoty 

- školní humor 

 

 

 Seznamuje se s literaturou jiných 

národů  

 

Romská literatura MKV – Etnický původ 

– odlišnost lidí, ale i 

jejich vzájemná 

rovnost, respektování 

zvláštností různých 

etnik (diskuse) 

 Formuluje dojmy z vlastní četby Čtenářská beseda 

-vlastní četba 

 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jazyková výchova) 

Ročník:  8. 

Čj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Opakuje a upevňuje učivo 

 

Opakování učiva 

7. ročníku 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

 

 Rozlišuje útvary čj 

 Seznamuje se s jazykovou kulturou 

 Zařazuje čj mezi slovanské jazyky 

 

Obecné výklady o 

jazyce 

- útvary českého jazyka 

- jazyková kultura 

- slovanské jazyky 

 

Z - vyhledává na mapě 

místa výskytu 

Ov - uvádí příklady 

jazyků národnostních 

menšin 

MKV – Multikulturalita 

– specifické rysy jazyků 

a jejich rovnocennost 

(vyhledává v textech) 
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Čj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

Čj lit – zastaralá slova v 

textech 

 

 Pracuje se slovní zásobou, zabývá 

se tvořením slov 

 Vyhledává způsoby obohacování 

slovní zásoby 

 Rozpoznává metaforu, metonymii 

 Používá přejatá slova a nahrazuje je 

českými 

 

Nauka o slovní zásobě 

- slovní zásoba a 

tvoření slov 

 

 

- slova přejatá a jejich 

výslovnost 

- nahrazování přejatých 

slov 

 

 

 Seznamuje se s nepravidelnostmi ve 

skloňování 

 

 Skloňuje přejatá slova 

 Používá přejatá slova v komunikaci 

 

 

 Skloňuje týž, tentýž 

 Určuje slovesný vid 

 

 Zařazuje slovesa k třídám a vzorům 

 Využívá slovesné tvary 

 

 Písemně zvládá pravopis jmen a 

sloves 

Tvarosloví 

- opakování, 

procvičování 

- nepravidelnosti ve 

skloňování 

- skloňování 

obecných a vlastních 

jmen přejatých 

- přejatá slova 

v běžné komunikaci 

- týž, tentýž 

- slovesný vid 

- kmen u sloves 

- tvoření slovesných 

tvarů (slovesné třídy 

a vzory) 

- využití slovesných 

tvarů 

- pravopis jmen a sloves 

MKV – Multikulturalita 

– význam užívání 

cizího jazyka jako 

nástroje dorozumívání 

(diskuse) 

 

Lit. - vyhledává 

příklady v textech 

D – významné 

osobnosti světových 

dějin 

 

 Určuje větu jednoduchou a souvětí 

 Rozlišuje větu jednočlennou, 

dvojčlennou a VE 

 Vyhledává ve větách zápor 

Skladba 

- věta jednoduchá a 

souvětí 

- jednočlenná, 

dvojčlenné, VE 
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Čj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Tvoří věty se záporem 

 Určuje základní a rozvíjející větné 

členy 

 

 Určuje významový poměr 

několikanásobného větného členu 

 Správně používá interpunkci ve větě 

jednoduché 

 Znázorňuje stavbu věty jednoduché 

 Rozpozná souvětí podřadné 

 Určuje druh VV 

 Určuje souvětí souřadné 

 Určuje významový poměr v souvětí 

souřadném 

 Správně používá interpunkci 

v souvětí 

- zápor větný a slovní 

 

- základní a rozvíjející 

větné členy 

několikanásobné 

- významové poměry 

několikanásob. větného 

členu 

- přístavkový vztah 

- znázornění věty 

jednoduché 

- souvětí podřadné 

- druhy VV 

- souvětí souřadné 

- významové poměry 

VH 

- interpunkce v souvětí 

 Tvoří text podle získaných poznatků Stavba a tvoření textů  

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÁ JAZYK A LITERATURA (komunikační a slohová 

výchova) 

Ročník:  8. 

Čj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Vyhledává informace pro 

charakteristiku lit. postav 

 Používá charakter. přímou a 

nepřímou 

 Vytvoří charakt. literárních a 

filmových postav 

 Rozlišuje subjektivní a objektivní 

Charakteristika 

- charak. liter. postav 

- vnější a vnitřní 

- přímá a nepřímá 

- charakt. film- postav 

 

- vzájemné hodnocení 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

Čj lit – hrdinové 

dávných dob 

OSV – Komunikace - 

specifické komunikační 
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Čj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

sdělení 

 Kriticky hodnotí tvořivou činnost 

svou i svých spolužáků 

dovednosti (monolog, 

dialog) mluvní cvičení 

 

 Využívá poznatků slohových 

postupů k tvořivé práci 

 

 Tvoří líčení 

 Vyhledává líčení v literatuře 

Líčení 

- subjektivně zabarvený 

popis 

- využití metafory, 

personifikace 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – místa 

mající vztah k Evropě 

(tvorba textu) 

 

 

 Zpracuje jednoduchý výklad 

 Připraví a přednese referát 

 

Výklad 

- vyhledává klíčová 

slova 

- tvoří výklad 

- referát 

OSV – Komunikace – 

specifické komunikační 

dovednosti (technika 

řeči, výraz řeči) výklad 

 

 Formuluje hlavní myšlenky textu 

 Tvoří stručné poznámky 

 Vyhledává klíčová slova 

 Pořizuje výtah a výpisky z textu 

Výtah 

- hlavní myšlenky 

- poznámky 

- klíčová slova 

- výpisky, výtah 

 

 

 Odlišuje subjektivní a objektivní 

sdělení 

 Používá vhodných prostředků při 

komunikaci 

 V textech vyhledává fakta a názory 

 Tvoří úvahu 

 

 Vyhledává úvahu v masmédiích 

Úvaha 

- úvaha 

 

- mluvený projev 

(úvaha) 

- volba jazykových 

prostředků 

- vytvoření úvahy 

- vyhledávání v tisku 

MKV – Lidské vztahy –

uplatnění principu 

slušného chování 

(úvaha) 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí – životní 

prostředí v obci (úvaha) 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – chápání 

podstaty mediálního 

sdělení (diskuse) 

RV – osobní bezpečí – 

kouření, agresivita 
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Čj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Souhrnné poučení o 

slohu 

 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÁ JAZYK A LITERATURA (literární výchova) 

Ročník:  8. 

Čj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Čte a reprodukuje text 

 

 Pracuje se slovníky 

 Porovnává text a filmové 

zpracování 

 

 Vyhledává klíčovou postavu díla 

Příběhy dávných dob 

- čtení a pochopení 

textů 

- charakteristika liter. 

postav 

- vyhledávání cizích 

slov 

- porovnávání textů 

- porovnání textu a 

filmového zpracování 

- literární hrdina - 

klíčová postava 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

D – významné 

osobnosti dějin  

ČJs – charakteristika 

postav 

ČJj – přejatá slova v 

textech 

 

 

 Vyhledává a určuje literární pojmy 

 

 

 

 Určuje druh rýmu 

 Vyhledává archaismy 

Rodný kraj 

- oslava rodného kraje 

- personifikace, 

apostrofa, epiteton, 

přirovnání…. 

- druhy rýmu 

- zastaralá slova 

- porozumění textu 

 

 

 

ČJj – význam slov 

 

 Snaží se vytvořit cestopis 

 Zpracuje popis prac. postupu na 

základě četby 

 

Cestování 

- cestopis-žánr věcné 

literatury 

- vlastní zážitky 

z cestování 

- na základě četby - 

zpracování popisu 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – život dětí 

v jiných zemích (četba) 

Z - práce s mapou  
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Čj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

prac. postupu 

- autoři cestopisu 

 

 Zamýšlí se nad vztahem člověka a 

přírody 

 Formuluje hlavní myšlenky textu 

 Zná přísloví a rčení, lidové 

pranostiky 

 

Příroda v literatuře 

- ochrana přírody 

- vztah člověka a 

přírody 

- hlavní myšlenky textu 

- rčení, přísloví 

- ústní lidová 

slovesnost-příroda 

- téma příroda - různé 

literární žánry 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí -

význam ochrany 

přírody u nás i ve světě 

(diskuse, vyhledávání 

příkladů v médiích) 

 

 

 Rozpozná základní stavbu dramatu 

 Vyhledává lyrické a epické pasáže 

 Vysvětlí literární pojmy 

 

 

 Zná autory dramat 

Divadlo a film 

- drama 

- lyrika x epika 

- libreto, scénář 

- referát- Shakespeare 

- muzikál 

- nejznámější autoři 

dramat 

D – Svět na počátku 2. 

pol. 19. století. 

 

 

 Dovede určit důsledky války 

 

 Dokáže popsat prostředí a 

charakterizovat hrdiny 

 

Válka v literatuře 

- důsledky války 

- protiválečná díla 

- vlastní prožitky autora 

- Bohumil Hrabal, Jan 

Drda, Romain 

Rolland 

- porovnání literárního 

textu a filmu 

MV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti - 

role filmu a televize 

v životě (diskuse) 

MV – Vnímání autora 

mediálních sdělení - 

výrazové prostředky 

pro vyjádření názoru a 

postoje 

 

 Formuluje dojmy z vlastní četby 

Čtenářská beseda 

- vlastní četba 
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Čj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Popisuje prostředí 

 

 Vysvětluje postavení vypravěče 

 Vytváří osnovu, vypravuje příběh 

 

 

 

 

 Obhajuje svůj názor 

 

Dobrodružná 

literatura 

- popis prostředí 

- vylíčení pocitů, 

myšlenek 

- užití er-formy, ich-

formy 

- osnova příběhu 

- jazyk liter. díla 

- vyjádření a obhajoba 

svého názoru 

- referát (Jules Verne) 

- deník, povídka, román 

 

 

 Určuje prvky ústní lidové 

slovesnosti 

 

 Rozebírá báseň 

Poesie 

- ústní lidová slovesnost 

- lyrika 

- milostná lyrika 

- sloky, verše, rýmy… 

 

 

 Spojuje fantazii s poznatky 

z historie 

Fantastické světy 

- sci-fi povídky 

- fantazie 

- comics 

F - významní vynálezci 

 

 Uvádí příklady školního humoru 

Humor v literatuře 

- humor, satira 

- školní anekdoty 

- neverbální 

komunikace 

OSV – Komunikace -

neverbální komunikace 

(scénky) 

 

 

 Rozpozná rozdíl mezi písní lidovou 

a umělou 

 Objasní aktualizaci písní v historii 

Písně 

- píseň lidová a umělá 

- aktualizace písní 

- autoři 

HV - pojem píseň, 

příklady 

 

 

 Uvádí znaky a jazyk literatury pro 

mládež 

 Vypravuje vlastní zážitky 

 Seznamuje se literaturou jiných 

Literatura pro mládež 

- dospívání 

 

 

- romská literatura 

MKV – Lidské vztahy - 

lidská solidarita 

(příklady ze života) 
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Čj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

národů 

 Zamýšlí se nad vlastním životem 

 Formuluje dojmy z vlastní četby Čtenářská beseda  

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÁ JAZYK A LITERATURA (jazyková výchova) 

Ročník:  9. 

Čj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Rozděluje slovanské jazyky 

 Zařadí češtinu mezi slovanské 

jazyky 

 Seznamuje se se slovenštinou 

 Seznamuje se vývojovými etapami 

češtiny 

 Používá znalosti o jazykové normě 

 

 Rozpoznává spisovnou a 

nespisovnou češtinu 

 Seznamuje se s nářečími 

Obecné výklady o 

jazyce 

- řeč, jazyk, projev 

mluvený - psaný 

- slovanské jazyky 

(slovenština) 

- vývoj češtiny 

- jazyková norma 

- kultura jazyka 

- útvary českého 

jazyka 

- nářečí 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

Z - pracuje s mapou 

MKV – Multikulturalita 

- specifické rysy 

slovanských jazyků 

(vyhledává příklady) 

D - vývoj češtiny - 

historická období  

Lit.- vývoj dějin 

literatury 

MV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti - 

vliv médií na kulturu 

jazyka (diskuse, 

vyhledávání příkladů 

v médiích) 

 

 Spisovně vyslovuje česká slova 

 Seznamuje se s psaním a 

výslovností přejatých slov 

 Vyhledává poučení v Pravidlech 

Zvuková stránka 

jazyka 

- hláskosloví 

- spisovná výslovnost 

- zvuková stránka 

OSV – Komunikace - 

technika řeči, výraz řeči 

(praktické čtení, mluvní 

cvičení) 
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Čj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

čes.pravopisu věty 

- psaní a výslovnost 

přejatých slov 

- použití Pravidel 

českého pravopisu 

 

 Dokládá a pracuje se zásadami 

tvoření českých slov 

 Zvládá pravopis lexikální, 

slovotvorný, morfologický 

 Vyhledává poučení ve Stručné 

mluvnici české 

Tvoření slov 

- stavba slova 

- tvoření slov 

- pravopis (lexikální, 

slovotvorný, 

morfologický) 

- práce se slovníky 

 

 Rozlišuje a pracuje s významy slov 

 Vyhledává přenesená pojmenování 

 

Význam slov 

- jednoznačná, 

mnohoznačná 

- metafora, 

metonymie 

- synonyma, 

antonyma, 

homonyma 

- sousloví, termíny 

 

 Určuje slovní druhy 

 Tvoří spisovné tvary jmen 

 Skloňuje jména přejatá a cizí vlastní 

jména 

 Časuje slovesa a určuje jejich 

mluvnické významy 

 Seznamuje se přechodníky 

 Zvládá pravopis jmen a sloves 

 Zvládá pravopis velkých písmen 

Tvarosloví 

- druhy slov 

- jména, jejich druhy 

a tvary 

- obecná jména 

přejatá 

- cizí vlastní jména 

- časování sloves 

- mluvnické významy 

sloves 

- přechodníky 

- pravopis koncovek a 

jmen 

- psaní velkých 

písmen 
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Čj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Pozná větu jednoduchou a souvětí 

 Seznamuje se se vztahy ve větě 

 Zvládá interpunkci ve větě 

jednoduché 

 Ovládá pravopis shody 

 Rozpozná druhy jednoduchých vět 

 Seznamuje se se zvláštnostmi při 

stavbě věty 

 Určuje souvětí podřadné a druhy 

VV 

 Rozebírá tvorbu vět 

 Pracuje se zásadami českého 

slovosledu 

 Rozlišuje významový poměr 

v souvětí souřadném 

 Tvoří vhodné jazykové projevy 

 Pracuje s prostředky návaznosti 

v jazykových projevech 

Skladba 

- věta jednoduchá a 

souvětí 

 

- vztahy formální a 

významové 

- větné členy 

- větné členy holé, 

rozvité, souřadně 

spojené 

- čárka ve větě 

jednoduché 

 

Shoda přísudku 

s podmětem 

- holý podmět 

- několikanásobný 

podmět 

Věta 

- jednočlenná 

- dvojčlenná 

- větný ekvivalent 

- nepravidelnosti ve 

větné stavbě 

Souvětí 

- souvětí podřadné 

- druhy VV 

- grafická stavba 

souvětí 

Tvoření vět 

- valence 

Slovosled 

- činitel významový 

- činitel mluvnický 

- činitel zvukový 

Stavba textová 

- souvětí souřadné 

- vsuvka 

- návaznost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – Kooperace a 

kompetice -zvládání 

učebních problémů 

(práce ve skupině) 
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Čj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

v jazykových 

prostředcích 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÁ JAZYK A LITERATURA (komunikační a slohová 

výchova) 

Ročník:  9. 

Čj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Hovoří kultivovaně 

 Uvede znaky, kompozici a jazykové 

prostředky vypravování 

 Vhodně používá spisovná i 

nespisovná slova 

 

 Tvoří vypravování (i složitější) 

 

Jazyková kultura 

Vypravování 

- v běžné komunikaci 

- v umělecké oblasti 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá - život dětí 

v jiných zemích (tvorba 

vypravování) 

 

 Seznamuje se s příklady v literatuře 

 Vyhledává fakta 

 Pokusí se sestavit text blížící se 

fejetonu 

Fejeton 

- zvláštnosti v české 

literatuře 

 

- aktuální téma 

MV – Vnímání autora 

mediálních sdělení - 

identifikování postojů a 

názorů v mediovaném 

sdělení (vyhledává 

konkrétní příklady) 

 

 Popisuje umělecké dílo 

 

 Tvoří různé druhy popisu 

Popis 

- předmětu 

- děje 

- uměleckých děl 

 

 

 Hodnotí a rozebírá ukázky 

z literatury a svých spolužáků 

 Popíše a charakterizuje lit. a film. 

postavu 

Charakteristika 

- povaha člověka 

- lit. a film. postav 
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Čj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Využívá poznatků z literární teorie 

 

Líčení 

- krajiny ročního období 

- vlastní nálada a její 

změna 

- osnova líčení 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí -

změny v přírodě (líčení) 

 

 

 Seznamuje se s vyplňováním 

tiskopisů 

Tiskopisy 

- vyplňování přihlášek 

 

 

 

 Sestaví strukturovaný životopis 

 

Životopis 

- vlastní profesní 

životopis 

Pč – svět práce 

 

 Vytvoří výklad mluvený a psaný 

 Přednese mluvený výklad 

 Zpracuje osnovu výtahu 

Výklad, výtah 

- mluvený a psaný 

výklad 

- osnova výtahu 

 

 

 Vytvoří úvahu 

 Diskutuje nad úvahami 

Úvaha 

- zkušenosti a názory 

MV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti - 

role médií v politických 

změnách (úvaha) 

Rv – partnerství, 

manželství, rodina 

 

 Připraví mluvený proslov 

 Dbá na jazykovou správnost a 

slohovou vhodnost 

 Zapojuje se do diskuse 

Proslov a diskuse 

- proslov 

 

- diskuse nad 

aktuálními problémy 

OSV – Komunikace - 

cvičení pozorování a 

naslouchání 

 

 

 Vyhledává příklady v tisku 

 

 Sestaví zprávu, oznámení, inzerát 

 Komentuje události ze života školy 

 Připraví interwiew 

 Pokusí se o vytvoření vlastního 

časopisu 

 

Publicistické útvary 

- práce s tiskem 

- druhy 

- tvorba publicist.útvarů 

 

OSV – Kooperace a 

kompetice -

organizování práce 

skupiny 

(skupinová práce) 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení - pěstování 

kritického přístupu ke 
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Čj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

zpravodajství a reklamě 

(porovnání) 

MV – Stavba 

mediálních sdělení 

(vyhledávání příkladů) 

MV – Tvorba 

mediálních sdělení 

(práce ve skupině) 

 Shrne poznatky o slohových 

postupech a útvarech 

 Vhodně využívá poznatky o jazyce 

 Samostatně tvoří a rozebírá text 

Souhrnné poučení o 

slohu 

- opakování a shrnutí 

poznatků 

 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ČESKÁ JAZYK A LITERATURA (literární výchova) 

Ročník:  9. 

Čj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vysvětlí pojem ústní lidové 

slovesnosti 

 Vyhledává prvky lidové slovesnosti 

v literatuře 

 

Ústní lidová slovesnost 

-písně, říkanky, 

ukolébavky 

-šíření lidové 

slovesnosti a její 

význam 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

Průběžně: ČJj – vývoj 

jazyka 

 Uvádí nejstarší dochované památky 

 Zamýšlí se nad významem bible 

 Seznamuje se s kulturními centry 

starověku 

 

Nejstarší literární 

památky 

-památky Mezopotámie 

a Egypta 

-bible 

-kulturní centra 

starověku 

 

 Zná představitele antické literatury 

 Čte bajky, báje 

 Vyhledává smysl a význam děl 

 Vysvětlí literární pojmy: bajka, 

Antická kultura 

-literatura Řecka a 

Říma 

-Homér, Ezop, 
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Čj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

báje, epigram 

 Pokusí se o vytvoření bajky 

Euripidés, Platón, 

Sokrates 

-rozbor textů 

-tvorba bajky 

 Seznamuje se s památkami 

Východu 

 Vysvětlí pojem epos a milostná 

lyrika 

 

Mimoevropská 

literatura 

-Korán 

Středověká literatura 

-hrdinské eposy 

-dvorská milostná 

lyrika 

Z - vyhledávání na 

mapě 

 

 

 Hovoří o příchodu věrozvěstů 

 Rozvíjí poznatky o počátcích 

písemnictví 

 Vyjmenuje nejstarší české literární 

památky 

 Zná autory děl 

 Všímá si jazykové stránky děl 

 Zamýšlí se nad významem děl 

 Vysvětlí pojmy: kronika, pověst, 

píseň, chorál 

 Zpracuje referát (Jan Hus) 

 

Počátky písemnictví a 

středověká literatura 

v našich zemích 

-Cyril a Metoděj 

-latina – Kosmas 

-nejstarší české 

duchovní písně 

-vláda Karla IV. 

-dramatické frašky 

-husitství 

-Jan Hus 

-Jednota bratrská 

 

 

Hv – nejstarší hudební 

památky 

 Zná představitele a díla renesance a 

baroka 

 Zpracuje referát 

 

 Opakuje literární pojmy 

 

Literatura renesance a 

baroka 

-F. Villon, Boccacio 

-Miguel de Cervantes 

Saavedra 

-W. Shakespeare 

-drama v literatuře 

-literární pojmy 

 

 Vysvětlí příčiny úpadku 

 Zpracuje ústní výklad 

Renesanční 

humanismus a baroko 

v českých zemích 

-úpadek české literatury 

-odchod vzdělanců 

-Jan Ámos Komenský 
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Čj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Formuluje dojmy z vlastní četby 

 

Čtenářská beseda 

-vlastní četba 

 

 Čte ukázky různých autorů 

 

 Vysvětluje literární pojmy 

 Rozebírá díla 

Literatura klasicismu 

a osvícenství 

-Jean de La Fontaine 

-Moliére 

-literární pojmy 

 

 Charakterizuje romantismus a 

realismus 

 Uvádí významné představitele 

 Rozebírá díla 

 Diskutuje o myšlenkách děl, jejich 

postavách 

 Vyjadřuje vlastní názory 

Literatura 19.století 

-romantičtí autoři 

-realismus v literatuře 

-rozbor ukázek 

-hlavní myšlenky děl 

-charakteristika postav 

-vlastní názor 

 

 Uvádí vývoj NO 

 Jmenuje představitele NO a jejich 

díla 

 Porovnává různé zpracování děl 

 Opakuje literární pojmy 

 Porovnává ukázky po stránce 

jazykové 

České národní 

obrození 

-vývoj NO 

-významní představitelé 

-porovnání zpracování 

děl 

-romantik Mácha 

 

 Uvádí literární směry světové 

literatury 

 Seznamuje se významnými 

představiteli 

 Porovnává různé zpracování děl 

 Zamýšlí se nad důsledky války 

 

Literatura 20.století 

-hrůzy 1. světové války 

-dadaismus 

-surrealismus 

-poměry v Rusku 

-důsledky 2. svět.války 

-vědecko-fantastická 

próza 

D – Svět 20.století 

 Uvádí literární směry a jejich 

představitele 

 Vyslovuje vlastní názory 

 Rozebírá ukázky 

 Vypisuje informace z různých 

zdrojů 

Česká literatura 

20.století 

-buřiči 

-proletářská poezie 

surrealistická skupina 

-dramata 

 

 

 

 

MV – Vnímání autora 

mediálních sdělení - 
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Čj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

-2. svět.válka 

v literatuře 

-budovatelský román 

-poválečná poezie 

-samizdatová literatura 

-underground 

-současní spisovatelé 

výběr a kombinace slov 

z hlediska záměru 

 

 Formuluje dojmy z vlastní četby 

 

Čtenářská beseda 

-vlastní četba 

 

EGS – Objevujeme 

Evropu a svět - životní 

styl a vzdělání mladých 

Evropanů (lit. ukázky - 

diskuse) 
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5.2 ANGLICKÝ JAZYK  

charakteristika vyučovacího předmětu – (1. stupeň) 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností 

zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro 

komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. Pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke 

zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím 

pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i 

jejich odlišné kulturní tradice, prohlubuje uvědomění si závažnosti vzájemného 

mezinárodního porozumění a tolerance. Angličtina je nejen jedním z jednacích jazyků 

mezinárodních organizací, proniká i do každodenního života dětí (nápisy na zboží v 

obchodech, v populární hudbě, ve filmu, při práci s PC ap.)    

Obsahové vymezení předmětu 

Vzdělávací obsah předmětu je zaměřen na tři okruhy řečových dovedností: 

- receptivní řečové dovednosti  

- produktivní řečové dovednosti 

- interaktivní řečové dovednosti 

Časové vymezení 

Vzdělávací obor Anglický jazyk je realizován od 3. do 5. ročníku v časové dotaci třech 

vyučovacích hodin týdně. 

Organizační vymezení 

Předmět realizujeme ve vyučovací hodině ve třídě i mimo ni, využíváme různorodé formy 

práce: poslech, četba, výklad, procvičování gramatiky, dialogy, reprodukce textu v písemné a 

ústní formě, samostatná práce, práce se slovníkem a vyhledávání informací, hry, soutěže, 

recitace, zpěv, zajímavé krátkodobé projekty. Využíváme všechny dostupné vyučovací 

pomůcky.  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 vést žáky k hledání a třídění informací, jejich využití v praktickém životě 

 nabízet žákům aktivační metody, které povedou k samostatné práci, k vybírání a 

využívání různých způsobů, metod a strategií, k vyvozování závěrů pro využití v 

budoucnosti 

 učit porovnávat a kriticky posuzovat získané dovednosti, sledovat vlastní pokrok 

 ukazovat důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický 

život 

 propojovat probraná témata a jazykové jevy s poznatky z jiných předmětů 
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 učit samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v 

angličtině 

 vést žáky k porovnání stavby anglického a českého jazyka, vyhledávání shod a 

odlišností 

Kompetence k řešení problémů 

 motivovat k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, využití získaných 

vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení problémů 

 předkládat žákům konkrétní situace, při nichž je nezbytné užití anglického jazyka 

(nebát se mluvit s anglicky mluvícím člověkem, opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní 

zásoba ap.) 

 učit využití vlastního úsudku a zkušeností při zdolávání problémů 

Kompetence komunikativní 

 učit porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce (čtenému, psanému) s 

pomocí obrazových materiálů, gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních 

prostředků 

 vést k využívání dovedností osvojených v anglickém jazyce, k navázání kontaktu, 

nebát se používat i nedokonale zvládnutý cizí jazyk 

 vytvářet žákům dostatek komunikačních příležitostí pro použití anglického jazyka 

 učit formulování jednoduché myšlenky anglicky, vyjadřování svých myšlenek a 

názorů, zapojování se do diskuze, naslouchání promluvám druhých lidí a vhodné 

reakci na ně 

 vést k výstižnému, souvislému a kultivovanému vyjadřování v písemném i ústním 

projevu 

Kompetence sociální a personální 

 přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů, spolupráci ve skupině, diskusi 

 navozovat spolupráci při řešení jednoduchého úkolu v anglicky hovořící skupině 

 vést k zodpovědnosti a tvůrčímu přístupu, sebehodnocení, přijímání pochvaly i kritiky 

 navozovat situace, které vedou k uvědomění si společných rysů lidí z různého 

jazykového prostředí 

 vytvářet situace, ve kterých si žáci uvědomí potřebu vzájemného respektu a pomoci 

mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

Kompetence občanské 

 pomáhat získávat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se 

zvyky našimi 

 seznamovat s životem v těchto zemích 

 na příkladech cizích zemí vést žáky k pochopení odlišností a problémů minorit 

ve světě i u nás 

Kompetence pracovní 

 vést žáky ke správnému používání studijních materiálů, jazykových příruček, slovníků 

 motivovat k využívání anglického jazyka pro získávání informací z různých oblastí, 

využití znalostí a zkušeností získaných v jiných vzdělávacích oblastech 
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 vést k samostatné práci, k zodpovědnosti, pracovitosti, vytrvalosti, plnění povinností a 

závazků, dodržování vymezených pravidel 

 podněcovat rozvoj myšlení, orientace v základních aktivitách 

V předmětu Anglický jazyk (1. stupeň) budou realizována tato průřezová témata: 

 Multikulturní výchova 

 Osobnostní a sociální výchova 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK  

Ročník:  3. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

AJ3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Pozná rozdíl výslovnosti 

v angličtině oproti mateřštině 

 Rozšiřuje si slovní zásobu 

 Využívá slovní zásobu 

z tematických celků 

 Pojmenuje základní předměty, 

obrázky, pocity 

Výslovnost 

Slovní přízvuk 

Slovní zásoba z 

tematických celků 

Čísla 1-20 

Barvy 

Osobní zájmena 

Tvary BÝT, MÍT 

 

MKV – Multikulturalita 

-multikulturalita 

současného světa, 

prostředek vzájemného 

obohacování, specifické 

rysy jiného jazyka, 

význam užívání cizího 

jazyka jako nástroje 

dorozumění (poslech, 

četba textů v angličtině, 

komunikace v cizím 

jazyku) 

 

OSV (běžná součást 

výuky na 1. stupni) -   

Rozvoj schopnosti 

poznávání -cvičení 

smyslového vnímání, 

pozornosti, soustředění 

(poslech, četba), 

schopnosti 

zapamatování, řešení 

problémů (slovní 

zásoba, gramatika) 

 Rozlišuje pozdrav při setkání a při 

loučení 

 Rozumí pokynům učitele a reaguje 

na ně 

 Dovede se představit 

 Vyjádří souhlas a nesouhlas, pocity, 

dotaz, žádost, poděkování 

 Reaguje na všechny typy 

probraných otázek 

 Dokáže oslovit jinou osobu 

Pozdravy 

Školní pokyny, rozkazy 

Představování se 

Zdvořilostní fráze 

Otázky a odpovědi, 

zápor 

Krátké odpovědi 

Fráze 

Přivlastňování 

OSV - Poznávání lidí - 

vzájemné poznávání se, 

rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem (otázky a 

odpovědi, dotazník) 
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AJ3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Používá anglickou abecedu, 

hláskování 

 Rozumí známým slovům a 

jednoduchým větám při četbě textů, 

poslechu 

 Získává informace z četby i 

poslechu 

 Orientuje se ústně i písemně 

v tematické slovní zásobě 

 Používá slovník s vyznačenou 

výslovností 

Abeceda 

 

Četba textů, poslech 

 

 

Slovní zásoba k tématu 

OSV – Kreativita - 

cvičení schopnosti vidět 

věci jinak, tvořivosti 

v mezilidských vztazích 

(konverzace, práce 

s jazykem) 

 Rozumí pokynům, jednoduchému 

dialogu 

 Aktivně se zapojí do jednoduché 

konverzace 

 Porozumí příběhu 

 Vyměňuje si základní informace, 

 Osobní údaje 

 Vyhledává informace při poslechu 

Konverzace 

Poslech 

 

Dramatizace 

Věk, počet 

Objednávání jídel 

Poslechová cvičení 

Písně 

OSV – Komunikace - 

komunikační 

dovednosti, vedení 

dialogu  

(konverzace, žádost, 

omluva, odmítnutí, 

pozdravy, vysvětlování, 

informování v cizím 

jazyku) 

 Používá anglickou abecedu, 

 Hledá ve slovníku tematických 

okruhů 

Abeceda 

Hláskování 

Vlastní slovníček 

 

 

Tematické okruhy: Školní potřeby, nábytek, domácí zvířata, nálady, pocity, obličej, rodina, 

tělo, oblečení, jídlo, divoká zvířata, hračky a osobní věci, dny, měsíce, svátky. 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Ročník:  4. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Aj4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Získává a používá základní slovní 

zásobu 

 Rozumí jednoduchým pokynům při 

práci ve třídě 

 Rozlišuje jednotné a množné číslo 

 Pojmenuje předměty, obrázky 

z tematických celků 

 Učí se používat správný slovesný 

čas 

 Procvičuje používání správných 

předložek 

 Dokáže vyjádřit libost či nelibost 

 

 

Slovní zásoba 

z tematických celků 

Školní pokyny 

Zájmena 

Jednotné a množné 

číslo 

Be, have, zápor 

Can, can‘t 

Like, don’t like 

Do, don’t, does‘t 

Pomocná a významová 

slovesa 

Číslovky 1-100 

Číslovky řadové 

Příkazy, zákazy 

Gerundium 

Zkrácené tvary 

Počitatelná a 

nepočitatelná Podstatná 

jména 

Přídavná jména 

Was, were, had 

Čas přítomný 

průběhový 

Čas přítomný prostý 

Příslovce, předložky 

Členy 

Spojky and, but 

MKV – Multikulturalita 

-multikulturalita 

současného světa, 

prostředek vzájemného 

obohacování, specifické 

rysy jiného jazyka, 

význam užívání cizího 

jazyka jako nástroje 

dorozumění (poslech, 

četba textů v angličtině, 

komunikace v cizím 

jazyku)……průběžně 

 

OSV (běžná součást 

výuky na 1. stupni) -  

Rozvoj schopnosti 

poznávání -cvičení 

smyslového vnímání, 

pozornosti, soustředění 

(poslech, četba), 

schopnosti 

zapamatování, řešení 

problémů (slovní 

zásoba, gramatika) 

 

 Udržuje pozornost nutnou pro 

porozumění obsahu sdělení 

 Rozumí jednoduchému příběhu 

pomocí obrázků 

 Opakuje si učivo pomocí příběhu 

 Doplňuje text podle poslechu 

 Odvozuje význam slova z kontextu 

Obrázkový příběh 

Vyprávění podle 

obrázků 

Poslech s porozuměním 

Doplňování textu dle 

poslechu 

Písně 

Volný překlad 
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Aj4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

Slovní hry 

 Uvědomuje si rozdíl mezi 

fonetickou a psanou formou jazyka 

 Čte s přiměřenou výslovností texty 

z tematických oblastí 

Četba dopisu 

Komiks na pokračování 

Pohádkový příběh 

Poučné texty 

 

 Formuluje otázky a odpovídá na ně 

 Vyhledává v textu odpovědi na 

otázky 

 

Otázky a odpovědi 

Krátké odpovědi 

There is, there are 

Who, what, where, 

when 

How many 

What time 

What’s your favourite 

 

 Používá abecední slovník učebnice 

 Vyhledává nová slova 

Práce s textem 

Vlastní slovníček 

Práce se slovníkem 

 

 Sestaví dopis pro kamaráda 

 Doplní základní údaje 

v jednoduchém dotazníku 

 Sestaví jednoduchý vlastní text 

 

Dopis kamarádovi 

Jednoduchý dotazník 

Esej 

Pořádek slov ve větě 

OSV - Poznávání lidí -

vzájemné poznávání se, 

rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem (otázky a 

odpovědi, dotazník) 

 Prezentuje jednoduché básně a 

písně 

 Říká stručně obsah příběhu 

 Sestaví krátký text, příběh 

 Reprodukuje získané informace 

 Vypráví podle obrázků 

Anglické básně a písně 

Texty o anglicky 

mluvících zemích 

Práce s anglickými 

texty 

OSV - Kooperace a 

kompetice - 

individuální i sociální 

dovednosti 

(organizování práce ve 

skupině, etické 

zvládnutí soutěží, 

návaznost na práci 

druhých) 

 Písemně, ústně obměňuje krátké 

probrané texty 

 Reprodukuje obměněné 

Obměna textů 

Obměna dialogů 

Dramatizace příběhu 

OSV – Kreativita - 

cvičení schopnosti vidět 

věci jinak, tvořivosti 
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Aj4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

mikrodialogy 

 Rozlišuje modelové situace 

 

 v mezilidských vztazích 

(konverzace, práce 

s jazykem) 

 Komunikuje v běžných situacích 

 Reaguje adekvátně na mluvený 

projev 

 

Základní konverzační 

fráze 

Komunikace v běžných 

situacích (pozdrav, 

poděkování, 

představení se, reakce 

na otázky, čas, popis, 

směr ) 

 

OSV – Komunikace - 

komunikační 

dovednosti, vedení 

dialogu  

(konverzace, žádost, 

omluva, odmítnutí, 

pozdravy, vysvětlování, 

informování v cizím 

jazyku) 

 

Tematické okruhy: Hudební nástroje, sporty, zdraví, nábytek, části domu, počasí, město, 

budovy, prázdniny, školní rozvrh, čas, Tv programy, volný čas, dny, měsíce, volně žijící 

zvířata, prazvířata, svátky. 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník:  5. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Aj5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Získává a používá základní slovní 

zásobu 

 Rozumí pokynům pro práci ve třídě 

 Rozezná a vhodně používá různé 

slovesné časy 

 Používá správné předložky, tvary 

zájmen 

 Aplikuje gramatická pravidla 

 Rozliší jednotné a množné číslo, 

užívá vhodně členy 

 

 

 

Slovní zásoba 

z tematických celků 

Školní pokyny 

Čas, číslice 0-100 

Přítomný čas prostý a 

průběhový 

Zkrácené tvary sloves 

Be, have, can, do + 

zápor 

There is, are 

Must, let´s 

Předložky 

Jednotné a množné 

číslo, nepravidelné 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

MKV – Multikulturalita 

-multikulturalita 

současného světa, 

prostředek vzájemného 

obohacování, specifické 

rysy jiného jazyka, 

význam užívání cizího 

jazyka jako nástroje 

dorozumění (poslech, 

četba textů v angličtině, 
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Aj5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

množné číslo 

Zájmena osobní, 

ukazovací, 

přivlastňovací 

Přídavná jména 

Přivlastňování 

Barvy 

Členy neurčité, určité 

komunikace v cizím 

jazyku) 

 

OSV(běžná součást 

výuky na 1. stupni) -  

Rozvoj schopnosti 

poznávání -cvičení 

smyslového vnímání, 

pozornosti, soustředění 

(poslech, četba), 

schopnosti 

zapamatování, řešení 

problémů (slovní 

zásoba, gramatika) 

 Rozezná smysl a obsah textu se 

známou slovní zásobou a 

gramatickými jevy 

 Využívá jednoduché materiály 

obsahující převážně známé 

jazykové prostředky k obohacení o 

další informace, k rozšíření slovní 

zásoby a pracuje s nimi 

Poslech, četba textů 

Práce s časopisy, 

dalšími texty 

Texty o anglicky 

mluvících zemích 

 

 Čte nahlas plynule, s fonetickou 

správností jednoduché texty, texty 

se známými jazykovými prostředky 

Četba textů 

Výslovnostní cvičení, 

intonační 

 

 Vyhledává odpovědi na otázky, 

potřebnou informaci 

 Sestaví otázku a odpověď 

 Dbá na správný slovosled ve větě 

 

Vyhledávání v textu 

Tvorba otázek, 

odpovědí 

Krátké odpovědi 

What´s, where..from 

What´s this 

How much 

How often 

Whose 

 

 Používá abecední slovník učebnice 

 Vyhledává neznámá slova 

v dvojjazyčném slovníku 

Slovní zásoba učebnice 

Práce se slovníkem 

Vytváření vlastního 
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Aj5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 slovníku 

Abeceda, hláskování 

 Doplní údaje do jednoduchého 

formuláře 

 Sestaví krátký písemný text 

Vyplňování formuláře 

Vlastní písemný text 

Dopis, pohlednice 

OSV - Poznávání lidí -

vzájemné poznávání se, 

rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem (otázky a 

odpovědi, dotazník) 

 Orientuje se v obsahu jednoduchého 

textu, dovede ho zreprodukovat 

 Používá říkanky a písně 

k upevňování učiva 

Reprodukce textu 

Říkanky, písně 

OSV - Kooperace a 

kompetice - 

individuální i sociální 

dovednosti 

(organizování práce ve 

skupině, etické 

zvládnutí soutěží, 

návaznost na práci 

druhých) 

 Ústně i písemně obměňuje krátké 

texty 

Obměna textů 

Obměna dialogů 

OSV – Kreativita - 

cvičení schopnosti vidět 

věci jinak, tvořivosti 

v mezilidských vztazích 

(konverzace, práce 

s jazykem) 

 Rozumí jednoduché konverzaci 

osob, chápe její obsah a smysl 

 Naváže kontakt s jinou osobou 

 Vyžádá si jednoduchou informaci 

 Dovede vést rozhovor na dané téma 

Pozdravy 

Konverzace 

Komunikace v různých 

situacích 

OSV – Komunikace - 

komunikační 

dovednosti, vedení 

dialogu (konverzace, 

žádost, omluva, 

odmítnutí, pozdravy, 

vysvětlování, 

informování v cizím 

jazyku) 

 

Tematické okruhy: Jména, země, čísla, barvy, třídní instrukce, abeceda a hláskování, části 

těla, nakupování, rodina, osobní údaje, věk, oblíbené věci, zvířata, dny v týdnu, škola, čas, 

volno časové aktivity, vybavení domu, místa a budovy ve městě, potraviny, popis osob, 

oblečení, domácí práce. 
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ANGLICKÝ JAZYK 

charakteristika vyučovacího předmětu – 2. Stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

V hodinách anglického jazyka žáci 

- získávají zájem o studium cizího jazyka 

- osvojí si známé každodenní výrazy a zcela základní fráze 

- získají schopnost číst s porozuměním přiměřené texty v angličtině 

- naučí se představit, klást otázky týkající se informací osobního rázu (místo, kde žije, o 

lidech, které zná apod.)  

- poznávají kulturu cizích zemí 

Anglický jazyk se vyučuje v 6. až 9. ročníku 3 hodiny týdně, do 7. a 9. ročníku je přidáno 

z disponibilní časové dotace po jedné hodině, která je věnována konverzaci v anglickém 

jazyce. 

Ve vyučovací hodině jsou používány různé metody práce, např. rozhovory, dramatizace, 

reprodukce textu, výklad, poslech, práce se slovníky, překlad z jednoduchých textů, 

samostatné písemné práce na dané téma                     

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 učit žáky poznávat význam studia anglického jazyka 

 pozitivně motivovat žáky v hodinách 

Kompetence k řešení problémů 

 rozšiřovat slovní zásobu 

 vést žáky k aktivnímu a správnému vyjadřování v uměle navozených situacích 

 vést žáky k vyhledávání informací 

Kompetence komunikativní 

 klást důraz na tyto kompetence, čemuž je podřízena i výuka gramatiky 

 vést žáky ke kompetencím, které jim dovolují dorozumět se s cizincem v běžných 

situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech 

 snažit se, aby žáci porozuměli jednoduchému textu čtenému, který je na úrovni slovní 

zásoby 

 vést žáky k aktivitám ve skupině, ve dvojicích 

Kompetence sociální a personální 

 využívat týmové práce 

 vychovávat ke schopnosti sebekontroly i kritiky – přijmout kritické stanovisko i podat 

spravedlivou kritiku 
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 snažit se o příjemnou atmosféru ve třídě 

 optimisticky hodnotit výsledky žáků, povzbuzovat je k další práci a k aktivnímu 

přístupu k výuce 

Kompetence občanské 

 vychovávat žáky k respektování názoru ostatních 

 učit žáky umět se rozhodnout v dané situaci 

 vést žáky k vzájemnému pochopení, k prezentaci vlastních myšlenek 

Kompetence pracovní 

 nabízet žákům možnost pracovat na vhodných projektech (např. plakát s tematikou 

můj domov, moje škola, ideální učebna, ochrana zvířat – přírody) 

 vést žáky ke vzájemné pomoci při týmové práci 

V anglickém jazyce budou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: sporty. 

 Multikulturní výchova 

 Mediální výchova 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník:  6. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Aj6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Přečte foneticky správně nahlas a 

plynule texty přiměřeného rozsahu  

Fonetická a intonační 

cvičení, četba textů 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

Průřezová témata 

v průběhu školního 

roku 

 Rozezná obsah a smysl textů 

v učebnici a jiných autentických 

materiálech s využitím vizuální 

opory tj. map, obrázků, atd. 

 Vyhledá v textech známé výrazy, 

fráze a odpovědi na zadané otázky 

 Vyhledá vhodné texty a informace 

na internetu 

 Vyhledá v knihách, časopisech a 

jiných dostupných zdrojích 

použitelné vizuální opory  

 Odvodí pravděpodobný význam 

nových slov z kontextu textu a na 

základě již získaných znalostí 

Texty z různých zdrojů  

  

OSV – Kreativita – 

vytvořit projekty a 

práce na témata, 

týkající se anglicky 

mluvících zemí, 

podílet se na průběhu 

hodiny (referáty, 

scénky) 

 

Poznávání lidí – 

rozvíjet dobré vztahy 

ve třídě a 

spolupracovat s učiteli 

a rodilými mluvčími, 

seznámit se 

s odlišnostmi kultur 

 

 Rozezná obsah a smysl konverzace 

se známou gramatikou a slovní 

zásobou 

 Rozumí rozhovorům  

 Na základě poslechu tvoří odpovědi 

na otázky, vyplňuje tabulky, atd.  

 Odvodí pravděpodobný význam 

nových slov z kontextu textu a na 

základě již získaných znalostí 

Poslech textů, 

rozhovorů 

Mezilidské vztahy – 

pěstovat dobré vztahy 

v kolektivu, 

vyslechnout názory 

ostatních studentů a 

být ochoten o nich 

diskutovat, rozvíjet 

komunikační 

schopnosti při setkání 

s rodilými mluvčími 
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Aj6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Používá abecední slovník učebnice 

 Vyhledává neznámá slova ve 

dvojjazyčném slovníku 

 Vyhledá význam slov ve 

výkladovém slovníku 

Slovní zásoba učebnice 

Práce se slovníkem 

 

Komunikace – 

schopnost 

komunikovat v cizím 

jazyce, získat a 

používat základní 

informace o anglicky 

mluvících zemích, 

seznámit se s jejich 

kulturou a zvyky, být 

schopen vést dialog i 

monolog 

 Sestaví jednoduché sdělení (např. 

ústní či písemnou informaci pro 

spolužáky, dopis, dotazník, atd.), 

které souvisí s probíranými 

tematickými okruhy 

Dopis (osobní i 

formální), vyplňování 

formuláře, dotazník, 

vlastní písemný text 

Kooperace a 

kompetice – naučit se 

spolupracovat ve 

skupině, vytvořit tým 

pro řešení problémů a 

úkolů, získané 

informace dokázat 

prezentovat např. na 

soutěžích 

 Rozšiřuje si a používá slovní zásobu 

 Rozeznává a vhodně používá různé 

slovesné časy 

 Aplikuje gramatická pravidla 

 Na základě získaných znalostí a 

dovedností obměňuje jednoduché 

věty a krátké texty 

 Přiměřeně svým schopnostem tvoří 

věty a texty 

Přítomný čas prostý a 

průběhový 

Číslovky, datum 

Přídavná jména 

This, that, these, those 

Some, any 

Minulý čas slovesa to 

be a nepravidelných 

sloves 

Zápor v minulém čase 

Využití going to 

v tvorbě budoucího 

času 

Počitatelné a 

nepočitatelné množství 

How much?/How 

many? 

a bit of/ a few 

VDO – Občanská 

společnost a škola – 

v komunikaci s lidmi 

z jiných zemí 

prezentovat Českou 

republiku jako 

suverénní a 

demokratický stát, znát 

dějiny ČR a informovat 

o kulturním a 

politickém dění 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – poznávat 

kulturu jiných zemí, 

předávat zážitky a 

informace z cest 
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Aj6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

Množné číslo 

podstatných jmen 

A/some/the 

Stupňování přídavných 

jmen 

Nepravidelné 

stupňování přídavných 

jmen opisem 

Porovnávání than 

Užití always, never, 

sometimes, often, 

usually 

Užití have to 

Tvoření příslovcí 

příponami 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – naučit se 

vnímat média jako zdroj 

informací, čerpat z tisku 

a televize informace o 

jiných kulturách 

 

MKV – Kulturní 

diference – odlišnosti 

v kulturách cizích zemí 

 

 Orientuje se v obsahu přiměřeně 

obtížného textu 

 Reprodukuje text 

 Používá básně, písničky i současné 

skladby k upevňování učiva 

Reprodukce textu, 

písně, říkanky 

 

 Tvoří otázky 

 Vyžádá si jednoduchou informaci 

 Dbá na správný slovosled ve větě 

Tvorba otázek 

v různých situacích a 

slovesných časech  

 

 Rozumí vyžádané informaci a je 

schopen na ni reagovat 

 Vede rozhovor na dané téma 

 Domluví se v běžných 

každodenních situacích 

Tvorba odpovědí 

v různých situacích a 

slovesných časech 

Konverzace dle 

probíraných témat 

 

 

Tematické okruhy: domov, rodina, přátelé, třída, život ve Velké Británii, zvířata, návštěva 

lékaře, v restauraci, nakupování, oblečení, Velká Británie, život v minulosti, sv. Valentýn, 

trávení volného času 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník:  7. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Aj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Přečte foneticky správně nahlas a 

plynule texty přiměřeného rozsahu  

Fonetická a intonační 

cvičení, četba textů 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

Průřezová témata 

v průběhu školního 

roku 

 Rozezná obsah a smysl textů 

v učebnici a jiných autentických 

materiálech s využitím vizuální 

opory tj. map, obrázků, atd. 

 Vyhledá v textech známé výrazy, 

fráze a odpovědi na zadané otázky 

 Vyhledá vhodné texty a informace 

na internetu 

 Vyhledá v knihách, časopisech a 

jiných dostupných zdrojích 

použitelné vizuální opory  

 Odvodí pravděpodobný význam 

nových slov z kontextu textu a na 

základě již získaných znalostí 

Texty z různých zdrojů  

  

OSV – Kreativita – 

vytvořit projekty a 

práce na témata, týkající 

se anglicky mluvících 

zemí, podílet se na 

průběhu hodiny 

(referáty, scénky) 

 

Poznávání lidí – 

rozvíjet dobré vztahy ve 

třídě a spolupracovat 

s učiteli a rodilými 

mluvčími, seznámit se 

s odlišnostmi kultur 

 

 Rozezná obsah a smysl konverzace 

se známou gramatikou a slovní 

zásobou 

 Rozumí rozhovorům  

 Na základě poslechu tvoří odpovědi 

na otázky, vyplňuje tabulky, atd.  

 Odvodí pravděpodobný význam 

nových slov z kontextu textu a na 

základě již získaných znalostí 

Poslech textů, 

rozhovorů 

Mezilidské vztahy – 

pěstovat dobré vztahy 

v kolektivu, 

vyslechnout názory 

ostatních studentů a být 

ochoten o nich 

diskutovat, rozvíjet 

komunikační schopnosti 

při setkání s rodilými 

mluvčími 

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

101 

 

Aj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Používá abecední slovník učebnice 

 Vyhledává neznámá slova ve 

dvojjazyčném slovníku 

 Vyhledá význam slov ve 

výkladovém slovníku 

Slovní zásoba učebnice 

Práce se slovníkem 

 

Komunikace – 

schopnost komunikovat 

v cizím jazyce, získat a 

používat základní 

informace o anglicky 

mluvících zemích, 

seznámit se s jejich 

kulturou a zvyky, být 

schopen vést dialog i 

monolog 

 Sestaví jednoduché sdělení (např. 

ústní či písemnou informaci pro 

spolužáky, dopis, dotazník, atd.), 

které souvisí s probíranými 

tematickými okruhy 

Dopis (osobní i 

formální), vyplňování 

formuláře, dotazník, 

vlastní písemný text 

Kooperace a kompetice 

– naučit se 

spolupracovat ve 

skupině, vytvořit tým 

pro řešení problémů a 

úkolů, získané 

informace dokázat 

prezentovat např. na 

soutěžích 

 Rozšiřuje si a používá slovní zásobu 

 Rozeznává a vhodně používá různé 

slovesné časy 

 Aplikuje gramatická pravidla 

 Na základě získaných znalostí a 

dovedností obměňuje jednoduché 

věty a krátké texty 

 Přiměřeně svým schopnostem tvoří 

věty a texty 

Minulý čas prostý (ago) 

– otázka v min. čase 

Přítomný čas prostý – 

užití 

Věty s like/likes 

Přítomný čas 

průběhový, 

Going to 

Budoucnost – will 

Minulý čas průběhový 

Minulý čas prostý a 

průběhový – užití 

v souvětích 

Členy – A/an/the 

Přítomný čas 

průběhový – vyjádření 

plánované budoucnosti 

Předpřítomný čas, 

zápor, otázka 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát – v komunikaci 

s lidmi z jiných zemí 

prezentovat Českou 

republiku jako 

suverénní a 

demokratický stát, znát 

dějiny ČR a informovat 

o kulturním a 

politickém dění 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – poznávat 

kulturu jiných zemí, 

předávat zážitky a 

informace z cest 

Objevujeme Evropu a 

svět – seznámit se se 
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Aj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

Nepravidelná slovesa 

Slovesa must, have to, 

can, should 

Předpřítomný čas, užití 

ever, never 

Číslovky 

 

 

spisovateli anglicky 

mluvících zemí, kteří 

významně ovlivnili 

světovou literaturu 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – naučit se 

vnímat média jako zdroj 

informací, čerpat z tisku 

a televize informace o 

jiných kulturách 

 

MKV – Kulturní 

diference – odlišnosti 

v kulturách cizích zemí 

 Orientuje se v obsahu přiměřeně 

obtížného textu 

 Reprodukuje text 

 Používá básně, písničky i současné 

skladby k upevňování učiva 

Reprodukce textu, 

písně, říkanky 

 

 Tvoří otázky 

 Vyžádá si jednoduchou informaci 

 Dbá na správný slovosled ve větě 

Tvorba otázek 

v různých situacích a 

slovesných časech  

 

 Rozumí vyžádané informaci a je 

schopen na ni reagovat 

 Vede rozhovor na dané téma 

 Domluví se v běžných 

každodenních situacích 

Tvorba odpovědí 

v různých situacích a 

slovesných časech 

Konverzace dle 

probíraných témat 

 

 

Tematické okruhy: seznamování, sport, rozhovory o dětech, svět v budoucnosti, živelné 

pohromy, Kanada, Londýn, New York, problémy mladých, školní pravidla, známé osobnosti  
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník:  8. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Aj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Přečte foneticky správně nahlas a 

plynule texty přiměřeného rozsahu  

Fonetická a intonační 

cvičení, četba textů 

Hv – jména osobností 

v moderní hudbě 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

Průřezová témata 

v průběhu školního 

roku 

 Rozezná obsah a smysl textů 

v učebnici a jiných autentických 

materiálech s využitím vizuální 

opory tj. map, obrázků, atd. 

 Vyhledá v textech známé výrazy, 

fráze a odpovědi na zadané otázky 

 Vyhledá vhodné texty a informace 

na internetu 

 Vyhledá v knihách, časopisech a 

jiných dostupných zdrojích 

použitelné vizuální opory  

 Odvodí pravděpodobný význam 

nových slov z kontextu textu a na 

základě již získaných znalostí 

Texty z různých zdrojů  

  

OSV – Kreativita – 

vytvořit projekty a 

práce na témata, týkající 

se anglicky mluvících 

zemí, podílet se na 

průběhu hodiny 

(referáty, scénky) 

 

Poznávání lidí – 

rozvíjet dobré vztahy ve 

třídě a spolupracovat 

s učiteli a rodilými 

mluvčími, seznámit se 

s odlišnostmi kultur 

 Rozezná obsah a smysl konverzace 

se známou gramatikou a slovní 

zásobou 

 Rozumí rozhovorům  

 Na základě poslechu tvoří odpovědi 

na otázky, vyplňuje tabulky, atd.  

 Odvodí pravděpodobný význam 

nových slov z kontextu textu a na 

základě již získaných znalostí 

Poslech textů, 

rozhovorů 

Mezilidské vztahy – 

pěstovat dobré vztahy 

v kolektivu, 

vyslechnout názory 

ostatních studentů a být 

ochoten o nich 

diskutovat, rozvíjet 

komunikační schopnosti 

při setkání s rodilými 

mluvčími 
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Aj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Používá abecední slovník učebnice 

 Vyhledává neznámá slova ve 

dvojjazyčném slovníku 

 Vyhledá význam slov ve 

výkladovém slovníku 

Slovní zásoba učebnice 

Práce se slovníkem 

 

Komunikace – 

schopnost komunikovat 

v cizím jazyce, získat a 

používat základní 

informace o anglicky 

mluvících zemích, 

seznámit se s jejich 

kulturou a zvyky, být 

schopen vést dialog i 

monolog 

 Sestaví jednoduché sdělení (např. 

ústní či písemnou informaci pro 

spolužáky, dopis, dotazník, atd.), 

které souvisí s probíranými 

tematickými okruhy 

Dopis (osobní i 

formální), vyplňování 

formuláře, dotazník, 

vlastní písemný text 

Kooperace a kompetice 

– naučit se 

spolupracovat ve 

skupině, vytvořit tým 

pro řešení problémů a 

úkolů, získané 

informace dokázat 

prezentovat např. na 

soutěžích 

 Rozšiřuje si a používá slovní zásobu 

 Rozeznává a vhodně používá různé 

slovesné časy 

 Aplikuje gramatická pravidla 

 Na základě získaných znalostí a 

dovedností obměňuje jednoduché 

věty a krátké texty 

 Přiměřeně svým schopnostem tvoří 

věty a texty 

Přítomný čas prostý a 

průběhový 

Stavová slovesa 

Otázka typu: What do 

you want to be (do)? 

Odpovědi typu: I want 

to…/I’d like to… 

Předpřítomný čas, užití 

for/since 

Too/enough 

Minulý čas prostý, 

průběhový 

Užití had to/could 

Modální slovesa 

Be able to/have 

to/couldn’t had to 

There is someone 

…ing/see, hear 

someone …ing 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát – v komunikaci 

s lidmi z jiných zemí 

prezentovat Českou 

republiku jako 

suverénní a 

demokratický stát, znát 

dějiny ČR a informovat 

o kulturním a 

politickém dění 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – poznávat 

kulturu jiných zemí, 

předávat zážitky a 

informace z cest 

Objevujeme Evropu a 

svět – seznámit se se 
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Aj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

Tvary nepravidelných 

sloves been, gone 

Podmínková souvětí 

prvního typu 

Trpný rod 

spisovateli anglicky 

mluvících zemí, kteří 

významně ovlivnili 

světovou literaturu 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – naučit se 

vnímat média jako zdroj 

informací, čerpat z tisku 

a televize informace o 

jiných kulturách 

 

MKV – Kulturní 

diference – odlišnosti 

v kulturách cizích zemí 

 Orientuje se v obsahu přiměřeně 

obtížného textu 

 Reprodukuje text 

 Používá básně, písničky i současné 

skladby k upevňování učiva 

Reprodukce textu, 

písně, říkanky 

 

 Tvoří otázky 

 Vyžádá si jednoduchou informaci 

 Dbá na správný slovosled ve větě 

Tvorba otázek 

v různých situacích a 

slovesných časech  

 

 Rozumí vyžádané informaci a je 

schopen na ni reagovat 

 Vede rozhovor na dané téma 

 Domluví se v běžných 

každodenních situacích 

Tvorba odpovědí 

v různých situacích a 

slovesných časech 

Konverzace dle 

probíraných témat 

 

 

Tematické okruhy: osobní data, seznamování, budoucí profesní zájmy, volnočasové aktivity, 

oblečení, vzhled, život v minulosti, jídelníček u lékaře, The United Kingdom, osobnost, 

oblíbené osobnosti, nebezpečí, Austrálie, přátelé, náš svět, počasí 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník:  9. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Aj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Přečte foneticky správně nahlas a 

plynule texty přiměřeného rozsahu  

Fonetická a intonační 

cvičení, četba textů 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

Průřezová témata 

v průběhu školního 

roku 

 Rozezná obsah a smysl textů 

v učebnici a jiných autentických 

materiálech s využitím vizuální 

opory tj. map, obrázků, atd. 

 Vyhledá v textech známé výrazy, 

fráze a odpovědi na zadané otázky 

 Vyhledá vhodné texty a informace 

na internetu 

 Vyhledá v knihách, časopisech a 

jiných dostupných zdrojích 

použitelné vizuální opory  

 Odvodí pravděpodobný význam 

nových slov z kontextu textu a na 

základě již získaných znalostí 

Texty z různých zdrojů  

  

OSV – Kreativita – 

vytvořit projekty a 

práce na témata, týkající 

se anglicky mluvících 

zemí, podílet se na 

průběhu hodiny 

(referáty, scénky) 

 

Poznávání lidí – 

rozvíjet dobré vztahy ve 

třídě a spolupracovat 

s učiteli a rodilými 

mluvčími, seznámit se 

s odlišnostmi kultur 

 Rozezná obsah a smysl konverzace 

se známou gramatikou a slovní 

zásobou 

 Rozumí rozhovorům  

 Na základě poslechu tvoří odpovědi 

na otázky, vyplňuje tabulky, atd.  

 Odvodí pravděpodobný význam 

nových slov z kontextu textu a na 

základě již získaných znalostí 

Poslech textů, 

rozhovorů 

Mezilidské vztahy – 

pěstovat dobré vztahy 

v kolektivu, 

vyslechnout názory 

ostatních studentů a být 

ochoten o nich 

diskutovat, rozvíjet 

komunikační schopnosti 

při setkání s rodilými 

mluvčími 

 Používá abecední slovník učebnice 

 Vyhledává neznámá slova ve 

dvojjazyčném slovníku 

Slovní zásoba učebnice 

Práce se slovníkem 

 

Komunikace – 

schopnost komunikovat 

v cizím jazyce, získat a 
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Aj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vyhledá význam slov ve 

výkladovém slovníku 

používat základní 

informace o anglicky 

mluvících zemích, 

seznámit se s jejich 

kulturou a zvyky, být 

schopen vést dialog i 

monolog 

 Sestaví jednoduché sdělení (např. 

ústní či písemnou informaci pro 

spolužáky, dopis, dotazník, atd.), 

které souvisí s probíranými 

tematickými okruhy 

Dopis (osobní i 

formální), vyplňování 

formuláře, dotazník, 

vlastní písemný text 

Kooperace a kompetice 

– naučit se 

spolupracovat ve 

skupině, vytvořit tým 

pro řešení problémů a 

úkolů, získané 

informace dokázat 

prezentovat např. na 

soutěžích 

 Rozšiřuje si a používá slovní zásobu 

 Rozeznává a vhodně používá různé 

slovesné časy 

 Aplikuje gramatická pravidla 

 Na základě získaných znalostí a 

dovedností obměňuje jednoduché 

věty a krátké texty 

 Přiměřeně svým schopnostem tvoří 

věty a texty 

Vztažné věty – that, 

who, which 

Věty podmínkové - 

druhý kondicionál  

Used to 

Tázací dovětek 

Zvratná zájmena 

Sloveso + -ing nebo 

infinitiv 

Trpný rod 

Opakování – tvoření 

otázek, slovesné časy, 

určitý a neurčitý člen, 

počitatelná a 

nepočitatelná podstatná 

jména 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát – v komunikaci 

s lidmi z jiných zemí 

prezentovat Českou 

republiku jako 

suverénní a 

demokratický stát, znát 

dějiny ČR a informovat 

o kulturním a 

politickém dění 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – poznávat 

kulturu jiných zemí, 

předávat zážitky a 

informace z cest 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – naučit se 

vnímat média jako zdroj 
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Aj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

informací, čerpat z tisku 

a televize informace o 

jiných kulturách 

 Orientuje se v obsahu přiměřeně 

obtížného textu 

 Reprodukuje text 

 Používá básně, písničky i současné 

skladby k upevňování učiva 

Reprodukce textu, 

písně, říkanky 

MKV – Kulturní 

diference – odlišnosti 

v kulturách cizích zemí 

 Tvoří otázky 

 Vyžádá si jednoduchou informaci 

 Dbá na správný slovosled ve větě 

Tvorba otázek 

v různých situacích a 

slovesných časech  

 

 Rozumí vyžádané informaci a je 

schopen na ni reagovat 

 Vede rozhovor na dané téma 

 Domluví se v běžných 

každodenních situacích 

Tvorba odpovědí 

v různých situacích a 

slovesných časech 

Konverzace dle 

probíraných témat 

 

 

Tematické okruhy: setkávání s lidmi, životní styl, zvířata, mladí lidé a jejich záliby a přání, 

problémy dospívajících, můj pokoj, cestování, věda a výzkum, zvyky a tradice, přátelství 
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5.3 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

charakteristika vyučovacího předmětu – (1. stupeň) 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Matematika je založena hlavně na aktivních činnostech, které posilují matematickou 

představivost. Rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat a vytvářet různé situace. 

Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, v reálných situacích. 

Umožňuje získávat matematickou gramotnost a rozvíjet logické myšlení. Žáci se učí svoji 

práci kontrolovat, srovnávat. 

 

Obsahové vymezení předmětu 

Obsah oboru je tvořen čtyřmi tematickými okruhy: 

- číslo a početní operace 

- závislosti, vztahy a práce s daty 

- geometrie v rovině a v prostoru 

- nestandardní aplikační úlohy a problémy 

 

Časové  vymezení 

V 1. ročníku jsou vyučovány 4 hodiny týdně, ve 2. až 5. ročníku 5 hodin týdně (22 hodin 

minimální dotace doplněné o 2 hodiny disponibilní).  

 

Organizační vymezení 

Matematiku realizujeme v rámci vyučovacích hodin, ve třídě i mimo ni. 

Žáci využívají k učení různé formy práce a dostupné vyučovací pomůcky. Metody práce jsou 

zaměřené na samostatnou práci žáků, s důrazem na činnostní charakter učení, na řešení 

problémů, na práci ve skupinách, sebekontrolu, didaktické hry, počtářské soutěže. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 vytvářet u žáků zásoby matematických nástrojů a pojmů (početních operací, metod 

řešení úloh ap.), které efektivně využijí při řešení úkolů vycházejících z reálného 

života a praxe 

 podporovat rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení (problémové a logické 

úlohy, matematické hádanky, kvizy, rébusy ap.) 

 zadáváním vícekrokových úloh vést k plánování, stanovování dílčích cílů 

 umožňovat žákům podíl na hodnocení činností a jejich výsledků 

 vést k ověřování výsledků, vyhledávání a nápravě chyb 
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Kompetence k řešení problémů 

 rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k sebekontrole, 

systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti 

 vést k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech 

(odhady, měření, orientace ap.) 

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

 zajímat se o náměty, názory, zkušenosti žáků, klást otevřené otázky, posilovat jejich 

sebedůvěru 

 poskytovat prostor pro vyslovení hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a pro 

jejich ověření 

 zadávat problémové úlohy, modelové situace, hledat souvislosti a tvořit plán jeho 

řešení 

 vyhledávat různé varianty řešení problému, společně volit správný postup k vyřešení a 

vyhodnocujeme správnost výsledku vzhledem k zadání 

 nabízet nové úkoly a problémy, u kterých mohou aplikovat známé a osvědčené 

postupy řešení 

Kompetence komunikativní 

 učit přesně a stručně se vyjadřovat užitím matematického jazyka (pojmy, symbolika 

ap.) 

 vést žáky k věcné a srozumitelné argumentaci, k obhajobě argumentů, vyjadřování 

myšlenek a názorů v logickém sledu 

 nabízet informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů skupinové práce i pro 

kooperaci s ostatními  

Kompetence sociální a personální 

 učit žáky pracovat v týmu, spolupracovat ve skupině   

 podněcovat k věcné argumentaci prostřednictvím matematických problémů, ke 

kolegiální radě a pomoci  

 vést k zodpovědnosti, k tvůrčímu přístupu, sebehodnocení, přijímání pochvaly i kritiky 

 umožňovat žákovi zažít úspěch, vnímat vlastní pokrok 

Kompetence občanské 

 při zpracování informací vést žáky ke kritickému myšlení nad obsahem sdělení, učit je 

vnímat složitosti světa 

 učit hodnotit na základě jasných kritérií svou činnost nebo výsledky, práci ostatních, 

vést k ohleduplnosti a taktu 

 nabízet dostatečné množství situací k propojení zájmů žáka, pracovních a 

společenských vztahů (slovní úlohy, hádanky, kvizy ap.)  

Kompetence pracovní 

 zadávat úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů, využívají 

poznatky z jiných předmětů, ve kterých se budou učit zvládat základní pracovní 

činnosti (modelování těles, práce s technickými materiály ap.) 

 vést k dodržování pravidel, plánování, hodnocení, sebehodnocení  
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 vyžadovat od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům, dokončení práce 

V matematice budou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova  
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Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

Ročník:  1. 

M1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozvíjí své smyslové vnímání, 

pozornost, soustředění, cvičí 

dovednost zapamatování a 

rozumového zpracování problému 

 Rozkládá čísla do 20 

 Počítá předměty v číselném oboru 

do 20 

 Pracuje s uspořádanou skupinou 

věcí, rozlišuje a třídí, seskupuje, 

rozděluje a určuje počet 

Vytváření souborů o 

daném počtu prvků do 

20 

 

Rozklad čísel 

Rozklad na desítky a 

jednotky 

 

 

 

 

OSV – běžná součást 

výuky na I. stupni  

Rozvoj schopnosti 

poznávání – cvičení 

smyslového vnímání, 

pozornosti, soustředění, 

cvičení dovednosti 

zapamatování, řešení 

problémů (pamětní 

počítání, úlohy na 

rozvoj logického 

myšlení) 

 

Kreativita – rozvoj 

kreativity (hledání 

řešení problémů, různé 

způsoby řešení úloh) 

 

Kooperace a kompetice 

– rozvoj dovedností 

spolupráce, 

seberegulace, etické 

zvládnutí  

soutěže (skupinové 

řešení úloh, 

matematické soutěže) 

 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

– řešení problémů a 

rozhodování se, sociální 

role (řešení příkladů, 

slovních úloh) 

 Píše a přečte číslice 0-20 

 Porovnává čísla do 20 

 Vytváří si základní matematický 

slovník 

 Používá matematické symboly +, =, 

<, > 

Číslice 0-20 

Matematické symboly 

Porovnávání čísel do 20 

Rovnost, nerovnost 

 Řadí čísla 0-20 podle velikosti 

 Uspořádává čísla do číselné řady, 

doplňuje prvky do počtu daného 

číslem 

 

Číselná řada do 20 

Uspořádání: první, 

poslední, před, za, hned 

před, hned za 

Uspořádání čísel 

 Sčítá a odčítá do 20 bez přechodu 

desítky, automatizuje si početní 

spoje 

 Seznamuje se a procvičuje si sčítání 

a odčítání do 20 s přechodem 

desítky  

Sčítání, odčítání 

zpaměti do 20 bez 

přechodu desítky 

Navozování sčítání a 

odčítání s přechodem 

desítky 

Číselné řetězce 

Tabulky výpočtů 
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M1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozumově zpracovává problém, učí 

se hledat pomoc při obtížích 

 Tvoří úlohy na určování počtu věcí 

 Řeší jednoduché slovní úlohy podle 

obrázků 

 Tvoří zadání, otázku, odpověď 

podle obrázků 

 Řeší slovní úlohy ze života dětí, 

z různých oborů lidské činnosti 

 Řeší úlohy se vztahy o několik více, 

méně 

Jednoduché slovní 

úlohy 

Labyrinty, hledání cest 

O n více, o n méně 

 

 

 Modeluje jednoduché geometrické 

útvary, poznává, třídí, rozlišuje a 

pojmenovává, vyhledává je na 

předmětech 

 Poznává geometrická tělesa a 

vyhledává na předmětech 

Kruh, čtverec, 

trojúhelník, obdélník 

Digitální tvary číslic 

Koule, krychle, válec, 

kvádr 

Třídění podle tvaru, 

velikosti, barev 

 

 Orientuje se v prostoru, rovině 

 Doplňuje jednoduché souměrné 

útvary v rovině, ve čtvercové síti 

 Dokresluje chybějící části 

Nahoře, dole, vlevo, 

vpravo, nad, pod 

Čtvercová síť 

Dokreslování tvarů 

 

 

Vzdělávací oblast:      MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět:   MATEMATIKA 

Ročník:   2. 

M2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vytváří soubory s daným počtem 

prvků do 100 

 Počítá prvky souboru 

 Názorné násobení a dělení na 

souborech předmětů 

Práce s čísly do 100 

 

 

OSV – běžná součást 

výuky na I. stupni  

 

Rozvoj schopnosti 

poznávání – cvičení 
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M2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Zapisuje a čte čísla do 100 

 Porovnává čísla do 100, řadí je 

vzestupně i sestupně 

 Vztahy mezi čísly zapisuje symboly 

Čísla 0-100 

Rovnost, nerovnost 

Matematické symboly 

smyslového vnímání,  

pozornosti, soustředění, 

cvičení dovednosti 

zapamatování, řešení 

problémů (pamětní 

počítání, úlohy na 

rozvoj logického 

myšlení) 

 

Kreativita – rozvoj 

kreativity (hledání 

řešení problémů, různé 

způsoby řešení úloh) 

 

Kooperace a kompetice 

– rozvoj dovedností 

spolupráce, 

seberegulace, etické 

zvládnutí soutěže 

(skupinové řešení úloh, 

matematické soutěže) 

 Zakresluje čísla do 100 na číselnou 

osu 

 Orientuje se na číselné ose 

 Zaokrouhluje na desítky 

Číselná osa do 100 

Zaokrouhlování 

 Automatizuje si spoje na sčítání a 

odčítání do 20 s přechodem přes 

desítku 

 Sčítá a odčítá čísla do 100 

 Seznamuje se s principem násobilky  

 Učí se násobit a dělit na souborech 

předmětů 

 Počítá příklady se závorkami 

Počítání do 20 

Počítání po desítkách 

Počítání do 100 

Násobení a dělení 

2,3,4,5,0,1 

 

Závorky 

 Řeší úlohy vedoucí ke sčítání a 

odčítání do 100 

 Počítá jednoduché úlohy s 

násobením a dělením v praktických 

situacích 

 Řeší slovní úlohy vedoucí ke dvěma 

početním výkonům 

 Provádí zápis slovní úlohy 

 Vymýšlí jednoduché slovní úlohy 

ze života dětí 

 Řeší úlohy s využitím vztahů o n 

více, méně, n-krát více, n-krát méně 

Slovní úlohy 

 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

– řešení problémů a 

rozhodování se, sociální 

role (řešení příkladů, 

slovních úloh) 

 Sleduje jednoduché závislosti na 

čase, časové vztahy 

 Čte časové údaje na různých typech 

hodin 

 Pracuje s časovými jednotkami 

Časové jednotky: 

hodina, minuta, 

sekunda 
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M2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Doplňuje tabulky výpočtů 

 Pracuje s jednotkami délky 

 Odhaduje a měří délku 

Sčítání, odčítání 

Násobení, dělení 

Převody jednotek 

Jednotky délky: metr, 

decimetr, centimetr 

 

 Sestavuje jednoduché stavby z těles 

 Rozlišuje tělesa podle tvaru 

 Skládá geometrické útvary 

 Pojmenovává geometrické útvary 

 Vyhledává tělesa a rovinné útvary 

ve skutečnosti 

Koule, válec, krychle, 

kvádr, kužel, jehlan 

Kruh, čtverec, 

trojúhelník, obdélník 

Hry s rovinnými 

obrazci a tělesy 

 

 Rozeznává křivou a přímou, 

lomenou čáru 

 Odhaduje délku úsečky 

 Rýsuje a měří úsečky 

 Rozlišuje bod, čáru, přímku, úsečku 

 Porovnává úsečky podle velikosti 

Hledání cest, labyrinty 

Čáry, přímky, úsečky 

 

 

 Dokresluje osově souměrné tvary, 

obrázky, neúplné tvary 

 Orientuje se v rovině 

Dokreslování, 

doplňování tvarů 

Čtvercová síť 

 

 

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

Ročník:  3. 

M3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Počítá předměty v daném souboru 

 Vytváří soubory s daným počtem 

prvků 

 Vyznačuje v číslech tisíce, sta, 

desítka, jednotky 

Počítání v oboru do 

1000 

Násobilka 

Řádová počítadla 

OSV – běžná součást 

výuky na I. stupni  

 

Kreativita – rozvoj 

kreativity (hledání 
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M3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Zapisuje a přečte čísla do 1000 

 Porovnává, řadí čísla vzestupně a 

sestupně do tisíce 

 Pracuje s matematickými symboly 

Čísla 0-1000 

Seznámení s římskými 

číslicemi 

Matematická symbolika 

řešení problémů, různé 

způsoby řešení úloh) 

 

 

Kooperace a kompetice 

– rozvoj dovedností 

spolupráce, 

seberegulace, etické 

zvládnutí soutěže 

(skupinové řešení úloh, 

matematické soutěže 

 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

– řešení problémů a 

rozhodování se, sociální 

role (řešení příkladů, 

slovních úloh) 

 

Rozvoj schopnosti 

poznání – cvičení 

smyslového vnímání, 

pozornosti, soustředění, 

cvičení dovednosti 

zapamatování, řešení 

problémů (pamětní 

počítání, úlohy na 

rozvoj logického 

myšlení) 

 Zakresluje čísla do 1000 na číselné 

ose 

 Zaokrouhluje na desítky 

Číselná osa 

Zaokrouhlování 

 Násobí a dělí v oboru malé 

násobilky zpaměti 

 Dělí a násobí 

20,30,40,50,60,70,80,90,100  

 Sčítá a odčítá trojciferná čísla 

s dvojcifernými zpaměti i písemně 

 Seznamuje se s dělením se zbytkem 

Malá násobilka 

Násobení desítkami 

Pamětné i písemné 

sčítání a odčítání do 

1000 

Základy dělení se 

zbytkem (dvojciferné 

jednociferným) 

 Řeší slovní úlohy s využitím sčítání 

a odčítání do 1000 

 Počítá slovní úlohy na násobení a 

dělení 

 Vypracovává zápis slovní úlohy, 

výpočet i odpověď  

Počítání zpaměti, 

písemně, do 1000 

Počítačka 

Slovní úlohy 
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M3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Používá jednotky času a provádí 

jednoduché převody 

 Vytváří si základní časové 

představy 

Jednotky času 

Slovní úlohy s využitím 

času 

 

 Provádí odhady a následné kontroly 

odhadu 

 Rozvíjí logické myšlení 

úsudkovými úlohami 

 Doplňuje tabulky 

 Počítá řetězce příkladů 

 Vytváří logické řady čísel 

 Pracuje se závorkami 

 Využívá a doplňuje jednoduché 

plánky a mapy 

 Hledá správné cesty, vyhledává více 

řešení 

Kontrola výpočtů 

(sčítání, odčítání, 

dělení, násobení) 

Tabulky výpočtů 

Řetězce výpočtů 

Magické čtverce 

Počítání se závorkami 

Plánky a mapky 

Cesty a labyrinty 

 

 Odliší, pojmenuje, popíše a 

vymodeluje základní rovinné útvary 

a tělesa 

 Vyhledává rovinné útvary a tělesa 

na reálných předmětech 

 Manipuluje s modely 

 Vyznačuje rovinné útvary ve 

čtvercové síti 

Koule, válec, krychle, 

kvádr, kužel, jehlan 

Kruh, čtverec, 

trojúhelník, obdélník 

Vyhledávání těles a 

rovinných útvarů 

Konstruování  

Sestavování rovinných 

obrazců 

 

 Odhaduje, měří délky stran 

rovinných obrazců, stran těles, 

daných vzdáleností 

 Rýsuje přímku, polopřímku, úsečku, 

trojúhelník, kružnici 

 Měří úsečky s přesností na 

milimetry, porovnává 

 Porovnává polohu přímek 

 Vypočítá obvod trojúhelníku 

součtem stran 

 

Odhady a měření 

Jednotky délky (mm, 

cm, dm, m, km) 

Rýsování přímek, 

polopřímek, úseček, 

trojúhelníků, kružnic 

(střed, průměr, 

poloměr) 

Kruh a kružnice 

Porovnávání délky, 

převody jednotek 

Rovnostranný 
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M3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

trojúhelník 

Shoda, nerovnost 

Rovnoběžky, 

různoběžky, průsečík 

Obvod trojúhelník 

 Doplňuje tvary, aby byly souměrné 

 Vyznačí osu souměrnosti 

 Kreslí osově souměrné tvary, 

odlišuje nesouměrné 

Osová souměrnost  

 

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

Ročník:  4. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

M4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Zapíše, přečte, porovná přirozená 

čísla do 1 000 000, zobrazí ho na 

číselné ose, řadí  

 Porovnává čísla 

 Provádí jednoduché pamětní početní 

operace, využívá komutativní zákon 

pro sčítání a násobení 

Přirozená čísla do 

milionu 

Číselná osa 

Porovnávání, nerovnost 

Sčítání a odčítání (sta, 

tisíce)zpaměti do 

milionu 

Násobení, dělení 

(10,100,1000) zpaměti 

OSV – běžná součást 

výuky na I. stupni  

 

Kreativita – rozvoj 

kreativity (hledání 

řešení problémů, různé 

způsoby řešení úloh) 

Rozvoj schopnosti 

poznání – cvičení 

smyslového vnímání, 

pozornosti, soustředění, 

cvičení dovednosti 

zapamatování, řešení 

problémů (pamětní 

počítání, úlohy na 

rozvoj logického 

myšlení) 

 Písemně sčítá a odčítá trojciferná 

čísla 

 Písemně násobí jedno a 

dvojciferným činitelem 

 Písemně dělí jednociferným číslem 

 Dělí se zbytkem 

 Provádí rozvinutý zápis čísla 

Písemné sčítání, 

odčítání 

Písemné násobení 

Písemné dělení 

Dělení se zbytkem 

Rozvinutý zápis čísla 
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M4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Zaokrouhluje čísla na desítky, sta, 

tisíce, desetitisíce, statisíce 

 Provádí odhady, kontroluje 

výpočtem 

 Pracuje s kalkulátorem 

 Rozkládá čísla 

 Seznamuje se s římskými číslicemi 

Zaokrouhlování 

Odhady 

Kontrola výpočtů 

Počítačka 

Řádové počítadlo 

Římské číslice 

Kooperace a kompetice 

– rozvoj dovedností 

spolupráce, 

seberegulace, etické 

zvládnutí soutěže 

(skupinové řešení úloh, 

matematické soutěže) 

 Řeší příklady s více výpočty 

 Počítá řetězce čísel 

 Doplňuje řady čísel 

 Seznamuje se zápisem zlomků, 

sčítáním zlomků se stejným 

jmenovatelem 

 Počítá zlomky u jednotek času, 

hmotnosti, délky 

Závorky 

Pořadí výpočtů 

Číselné řady 

Magické čtverce  

Zlomky 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

– řešení problémů a 

rozhodování se, sociální 

role (řešení příkladů, 

slovních úloh) 

 Provádí odhad, měření, porovnání 

 Třídí získané informace 

 Pracuje s jednotkami času, délky, 

hmotnosti 

Měření 

Výška těles 

Jednotky času, délky, 

hmotnosti, převody 

 Data 

 

 Vytváří jednoduché grafy, diagramy 

 Sestavuje, doplňuje tabulky 

Grafy, diagramy 

Tabulky 

 

 Znázorní obrazce v čtvercové síti 

 Narýsuje rovinné útvary 

 Vytváří modely těles 

 Řeší prostorové úlohy 

Rovinné útvary 

Kruh, průnik 

Kružnice 

Konstrukce těles 

(krychle, kvádr, 

čtyřboký jehlan) 

Tělesa (hrany, vrcholy, 

stěny, podstava) 

 

 Provádí grafický součet úseček 

 Měří lomené čáry 

 Počítá obvod trojúhelníku, čtverce, 

obdélníku 

Úsečky 

Grafický součet 

Výpočet obvodu 
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M4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rýsuje pravoúhlý trojúhelník, určí 

pravý úhel 

 Rýsuje rovnoběžky 

Pravoúhlý trojúhelník 

Kolmice, pravý úhel 

Rovnoběžky 

 

 Určuje obsah ve čtvercové síti 

 Počítá s jednotkami obsahu 

Obsah čtverce, 

obdélníku 

Jednotky obsahu 

 

 Najde osově souměrné předměty 

 Vyznačí osově souměrné útvary ve 

čtvercové síti 

 Vyznačí osu souměrnosti 

Osová souměrnost  

 Řeší úlohy vyžadující logickou 

úvahu, kombinační schopnosti 

 Vypracovává úlohy z praktického 

života 

 Pokračuje ve vzorech, ornamentech, 

udržování algoritmu 

 Orientuje se v prostoru, ploše, 

souřadnicích 

 Vyhledává cesty v bludištích a 

labyrintech 

Rozvoj logického 

myšlení 

 

Číselné, obrázkové řady 

 

Prostorová 

představivost 

Souřadnice 

Labyrinty 

 

 

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

Ročník:   5. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

M5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Upevňuje si znalost přirozených 

čísel do milionu 

 Seznamuje se s přirozenými čísly 

větší než milion 

 Zdokonaluje pamětní počítání 

 Aplikuje při sčítání a násobení 

znalost komutativního a 

asociativního zákona pro výhodnější 

postup výpočtu 

Přirozená čísla do 

milionu 

Přirozená čísla nad 

milion 

 

Komutativní zákon 

Asociativní zákon 

Závorky 

Pořadí výpočtů 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – běžná součást 

výuky na I. stupni  

 

Rozvoj schopnosti 
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M5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Užívá závorky pro usnadnění 

výpočtu 

 Stanoví správné pořadí výpočtů při 

práci se závorkami 

 Provádí roznásobení sčítanců pro 

usnadnění výpočtu 

Roznásobení sčítanců poznávání – cvičení 

smyslového vnímání, 

pozornosti, soustředění, 

cvičení dovednosti 

zapamatování, řešení 

problémů (pamětní 

počítání, úlohy na 

rozvoj logického 

myšlení) 

 

Kreativita – rozvoj 

kreativity (hledání 

řešení problémů, různé 

způsoby řešení úloh) 

 

Kooperace a kompetice 

– rozvoj dovedností 

spolupráce, 

seberegulace, etické 

zvládnutí soutěže 

(skupinové řešení úloh, 

matematické soutěže) 

 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

– řešení problémů a 

rozhodování se, sociální 

role (řešení příkladů, 

slovních úloh) 

 Upevňuje si písemné sčítání a 

odčítání do milionu 

 Provádí písemné násobení 

dvojciferným a trojciferným 

činitelem 

 Dělí dvojciferným dělitelem se 

zkráceným zápisem 

 Procvičuje dělení dvojciferným 

dělitelem se zbytkem  

 Počítá aritmetický průměr 

Písemné algoritmy 

početních operací 

Násobilka 

 

Písemné početní 

operace 

 

Aritmetický průměr 

 Provádí odhady výsledků 

 Kontroluje správnost výsledků 

výměnou sčítanců, násobením, 

kalkulátorem 

 Zaokrouhluje čísla na desítky, 

stovky, tisíce, statisíce, miliony 

Odhady 

Kontrola výsledků 

Práce s kalkulátorem 

Zaokrouhlování 
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M5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vyznačuje přirozená čísla na číselné 

ose, řadí je podle velikosti 

 Porovnává přirozená čísla 

 Řeší a vytváří jednoduché úlohy 

z praktického života 

 Zapíše čísla v desítkové soustavě  

 Přečte římské číslice  

 Osvojuje si učivo o zlomcích 

 Převádí desetinné zlomky na 

přirozená čísla, smíšená čísla, 

desetinná čísla 

Číselná osa 

 

Nerovnost 

Slovní úlohy 

 

Desítková soustava 

Římské číslice 

Zlomky 

 

 

 Seznamuje se s desetinnými čísly 

 Porovnává, znázorňuje desetinná 

čísla na číselné ose 

 Sčítá a odčítá desetinná čísla 

 Zaokrouhluje desetinná čísla 

 Násobí a dělí desetinná čísla 10, 

100, čísly menšími než deset 

Desetinná čísla 

 

 

 Vyhledává, shromažďuje dostupná 

data  

 Třídí data a pracuje s nimi 

 Osvojuje si jednotky hmotnosti, 

objemu a jejich převody 

Závislosti a jejich 

vlastnosti 

Data 

Jednotky hmotnosti, 

objemu 

 

 Vytváří, doplňuje jednoduché 

tabulky 

 Tvoří grafy a diagramy, doplňuje do 

nich údaje a porozumí vztahům 

mezi nimi 

 Používá souřadnice, seznamuje se s 

proměnnou 

 Pracuje s plánky, jízdním řádem 

 Provádí převody jednotek času 

Tabulky 

Grafy 

Diagramy 

Souřadnice 

Jízdní řád 
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M5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Načrtává a rýsuje rovinné útvary 

 Pracuje s různými typy rovinných 

obrazců 

 Narýsuje rovnoramenný trojúhelník 

 Vytváří modely těles 

 Rozliší základní útvary v prostoru, 

ověří si jejich vlastnosti 

Čtverec, obdélník, kruh, 

trojúhelník, šestiúhelník  

 

Sítě těles  

Kvádr, krychle, jehlan, 

koule, kužel, válec, 

hranol 

 

 Rozlišuje druhy čar 

 Rozpozná, narýsuje základní útvary 

v rovině 

 Ověřuje shodnost geometrických 

útvarů v rovině 

 Měří délku stran, vypočítá obvod 

mnohoúhelníku 

 Provádí převody jednotek délky  

Lomená čára 

Přímka, polopřímka, 

úsečka, kružnice, 

čtyřúhelník, 

mnohoúhelník 

Shodnost 

Obvod mnohoúhelníku 

Délka úsečky 

Jednotky délky a jejich 

převody 

 

 Porovnává vzájemnou polohu 

přímek 

 Rýsuje rovnoběžky, kolmice 

Vzájemná poloha 

přímek 

Rovnoběžky, kolmice 

 

 Znázorňuje obsah obrazce ve 

čtvercové síti 

 Počítá obsah s použitím jednotek 

obsahu 

Jednotky obsahu 

Výpočet obsahu ve 

čtvercové síti 

Povrch krychle, kvádru 

 

 Vyznačuje pravidelné tvary ve 

čtvercové síti 

 Vyhledá osově souměrné útvary 

 Najde osu souměrnosti 

 Doplňuje obrazce, aby byly 

souměrné 

Osová souměrnost 

Osově souměrné útvary 

Osa souměrnosti 

 

 Řeší slovní úlohy vyžadující 

logickou úvahu, prostorovou 

představivost 

 Doplňuje číselné a obrázkové řady, 

objasňuje postup řešení 

 Hledá více možností řešení 

Slovní úlohy 

Matematické hry 

Hry s čísly 

Magické čtverce 

Číselné pyramidy 

Bludiště 
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MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

charakteristika vyučovacího předmětu – (2. stupeň) 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku vždy 4 hodiny 

týdně. Výuka probíhá v matematické učebně, využívána je často i počítačová učebna. 

Některá pozorování (např. různá statistická šetření) jsou prováděna přímo v terénu.      

Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, prolíná 

celým základním vzděláním a je úzce spjata s ostatními předměty (zeměpis – měřítko map…, 

fyzika – převody jednotek, výpočet neznámé ze vzorce…, chemie – řešení rovnic…) 

Vzdělávací obor Matematika a její aplikace je rozdělen na 4 tematické okruhy: 

 Číslo a proměnná – v tomto tematickém okruhu se prohlubuje učivo o číslech 

přirozených (dělitelnost) a číselný obor se rozšiřuje na čísla celá a racionální. Žáci se 

seznamují s pojmem proměnné, provádějí operace s jednočleny a mnohočleny, řeší a 

aplikují lineární rovnice a soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými. 

 Závislosti, vztahy a práce s daty – žáci poznávají určité typy změn a závislostí, které 

jsou projevem běžných jevů reálného světa. Zkoumání těchto závislostí vede 

k pochopení pojmu funkce. Z funkčních vztahů je kladen důraz na přímou a nepřímou 

úměrnost a na lineární funkci. Důležitou aplikací přímé a nepřímé úměrnosti i v řadě 

dalších oborů je často užívaná metoda trojčlenky. Ze statistických pojmů je zařazen 

aritmetický průměr a četnost znaku, což jsou pojmy, s nimiž se žáci často setkávají. 

 Geometrie v rovině a v prostoru – žáci poznávají, určují a znázorňují rovinné a 

prostorové geometrické útvary, geometricky modelují reálné situace, učí se přesně 

vyjadřovat, zdůvodňovat vlastnosti útvarů, užívat matematickou terminologii a 

symboliku, aplikovat dovednosti z předchozích tematických okruhů a řešit aplikační 

úlohy z reálného světa. 

 Nestandardní aplikační úlohy a problémy – žáci řeší úlohy komplexního charakteru, 

úlohy mezioborové a mezitematické povahy, řeší úlohy více způsoby, při řešení těchto 

úloh uplatňují logické myšlení. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 vést žáky k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech 

 zařazovat úlohy, jejichž řešení umožňuje volbu různých postupů 

 dávat žákům prostor k plánování postupů a metod při řešení matematických úkolů 

 zařazovat takové metody práce, při kterých docházejí žáci k řešení a závěrů sami 
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 snažit se umožnit žákům poznat smysl učení a posoudit vlastní pokrok 

Kompetence k řešení problémů 

 dávat žákům prostor promyslet a naplánovat způsob řešení matematických úloh, 

vyhledat potřebné informace k jejich řešení a zvolit vhodný způsob řešení 

 podporovat u žáků snahu objevovat různé varianty řešení 

 vést žáky k ověřování výsledků, s chybou pracovat jako s příležitostí k dalšímu 

hledání správného řešení 

Kompetence komunikativní 

 vést žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

 vést žáky ke zdůvodňování matematických postupů, k výstižnému a souvislému 

vyjadřování 

 při společném hledání vhodného postupu řešení matematických úloh umožnit žákům 

naslouchat druhým, reagovat na ně, zapojit se do diskuse a obhajovat svůj názor 

Kompetence sociální a personální 

 zadávat úlohy, při kterých mohou žáci spolupracovat ve skupině 

 vytvářet pravidla práce v týmu společně s žáky 

 podporovat u žáků snahu poskytnou pomoc druhým nebo o ni sám požádat 

 individuálním přístupem budovat u žáků sebedůvěru 

Kompetence občanské 

 vést žáky k respektování názorů ostatních 

 diskutovat s žáky o jejich právech a povinnostech ve škole i mimo školu 

 umožnit žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její 

výsledky 

Kompetence pracovní 

 vést žáky k bezpečnému a účinnému používání pomůcek, rýsovacích a dalších potřeb 

 učit žáky efektivně pracovat s kalkulátorem 

 učit žáky pracovat podle návodu nebo předem stanoveného postupu 

 dbát u žáků na dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti práce 

 

 

V matematice budou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Výchova demokratického občana 

 Environmentální výchova 
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Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

Ročník:  6. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

M6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Čte, zapisuje a porovnává přirozená 

čísla 

 Zobrazuje přirozená čísla na číselné 

ose 

 Zapisuje přirozená čísla v desítkové 

soustavě 

 Porovnává přirozená čísla 

 Zaokrouhluje přirozená čísla 

s požadovanou přesností 

 Sčítá, odčítá, násobí a dělí přirozená 

čísla zpaměti i písemně 

 Provádí odhady i kontroly výpočtů 

 Řeší slovní úlohy vedoucí na více 

početních operací 

Přirozená čísla – 

rozšířené opakování 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – Kreativita – 

rozvoj kreativity 

(hledání řešení 

problémů, různé 

způsoby řešení úloh) 

 

 

 Čte a zapisuje desetinná čísla, 

zobrazí desetinná čísla na číselné 

ose 

 Porovnává desetinná čísla 

 Zaokrouhluje desetinná čísla 

s požadovanou přesností 

 Převádí desetinná čísla na zlomky 

 Provádí písemně i zpaměti početní 

operace s desetinnými čísly 

 Řeší slovní úlohy z praxe 

Desetinná čísla 

 

Fyzika – převody 

jednotek 

 Určí násobek a dělitel čísla 

 Užívá znaků dělitelnosti 2,3,4,5,10 

 Chápe pojem prvočíslo a číslo 

složené 

 Rozloží číslo na součin prvočísel 

 Určí nejmenší společný násobek a 

největší společný dělitel 

 Řeší slovní úlohy z praxe 

Dělitelnost 
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M6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Sestrojí a rozliší přímku, úsečku, 

polopřímku, rovnoběžku, kolmici 

 Graficky sčítá a odčítá úsečky 

Geometrické útvary 

v rovině – rozšířené 

opakování 

 

D – vznik geometrie, 

rozměřování polí, 

stavba zavodňovacího 

zařízení 

Vv 

 Rozezná a pojmenuje základní 

rovinné obrazce 

 Načrtne a sestrojí čtverec a obdélník 

 Vypočítá obvod a obsah čtverce a 

obdélníku 

 Převádí jednotky délky i obsahu 

 Řeší úlohy z praxe 

Rovinné obrazce – 

rozšířené opakování 

 

Inf – grafika, obrázky… 

 Chápe pojem úhel 

 Narýsuje a změří úhel 

 Pojmenuje úhly podle velikosti 

(ostrý, pravý, tupý, přímý, 

nekonvexní, plný) 

 Převádí jednotky úhlů (stupně, 

minuty, vteřiny) 

 Sčítá  a odčítá úhly početně (ve 

stupních a minutách) i graficky) 

 Sestrojí osu úhlu 

 Graficky násobí a dělí úhel dvěma 

 Rozliší a určí velikost vedlejších, 

vrcholových, střídavých a shodných 

úhlů 

Úhly 

 

 

 Načrtne a sestrojí obraz rovinného 

útvaru v osové souměrnosti 

 Určí osu souměrnosti osově 

souměrného útvaru 

Osová souměrnost  

 Načrtne a sestrojí trojúhelník podle 

věty SSS 

 Využívá trojúhelníkovou nerovnost 

 Třídí a popisuje trojúhelníky, 

pojmenuje vlastnosti trojúhelníků 

 Sestrojí těžnice, výšky, střední 

příčky v trojúhelníku 

Trojúhelník 
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M6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Sestrojí kružnici trojúhelníku 

opsanou a vepsanou 

 Rozliší krychli a kvádr, pojmenuje 

jejich vlastnosti 

 Sestrojí síť krychle a kvádru 

 Sestrojí obraz krychle a kvádru ve 

volném rovnoběžném promítání 

 Převádí jednotky objemu 

 Vypočítá povrch krychle a kvádru 

 Vypočítá objem krychle a kvádru 

 Řeší úlohy z praxe 

Povrch a objem krychle 

a kvádru 

EVVO – Základní 

podmínky života – 

voda, význam vody, 

ochrana čistoty vody, 

pitná voda – objem 

bazénů a nádrží tvaru 

kvádru – slovní úlohy 

 Řeší úlohy a problémy a nalézá 

různá řešení 

 Řeší úlohy na prostorovou 

představivost 

Tajenky, číselné a 

logické řady, 

hlavolamy, slovní úlohy 

z praxe, aritmetické hry 

a hádanky, logické a 

netradiční geometrické 

úlohy, geometrické 

hádanky, hry s čísly, 

obrazce,  

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání – 

cvičení pozornosti a 

soustředění, cvičení 

dovedností 

zapamatování, řešení 

problémů – v průběhu 

celého školního roku 

řeší žáci příklady na 

rozvoj logického 

myšlení  

 

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

Ročník:  7. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

M7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vyznačí obrazy celých čísel na 

číselné ose 

 Rozliší číslo kladné a záporné 

 Určí absolutní hodnotu celých čísel 

a chápe její geometrický význam 

 Uspořádá a porovná celá čísla 

 Získané poznatky aplikuje i na 

Celá čísla Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – Kreativita – 

rozvoj kreativity 

(hledání řešení 
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M7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

desetinná čísla 

 Řeší slovní úlohy s celými čísly 

problémů, různé 

způsoby řešení úloh) 

 

 

 Čte a zapisuje zlomky 

 Modeluje a zapisuje zlomkem část 

celku 

 Zapíše nepravý zlomek smíšeným 

číslem a naopak 

 Rozšiřuje a krátí zlomky 

 Porovnává zlomky podle velikosti 

 Převádí zlomky na desetinná čísla a 

naopak 

 Pracuje se zápornými zlomky 

 Sčítá, odčítá, násobí a dělí zlomky 

 Řeší slovní úlohy vedoucí 

k základním operacím se zlomky 

Zlomky Ov – majetek, rodinný 

rozpočet, hospodaření 

 Porovnává čísla rozdílem, podílem a 

poměrem 

 Pracuje s postupným poměrem 

 Dělí celek na části v daném poměru 

 Změní číslo v daném poměru 

 Řeší slovní úlohy z praxe s využitím 

poměru (vaření, míchání barev, 

hnojiva…) 

Poměr EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

zemědělství a životní 

prostředí, hnojiva… - 

žáci řeší slovní úlohy 

s touto tematikou 

 

 Využívá měřítko při zhotovování 

plánů a čtení map 

 Řeší slovní úlohy z praxe 

Měřítko Zeměpis – měřítka map 

 Určí vztah přímé a nepřímé 

úměrnosti 

 Vyjádří funkční vztah tabulkou, 

rovnicí a grafem 

 Vypočítá neznámý vztah úměry 

 Užívá trojčlenku při řešení slovních 

úloh z praxe (spotřeba materiálu, 

benzínu…) 

Přímá a nepřímá 

úměrnost 
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M7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Chápe pojem 1% 

 Užívá a určí základní pojmy 

procentového počtu (základ, 

procentová část, počet procent) 

 Řeší slovní úlohy z praxe 

 Zvládá jednoduché úrokování 

 Chápe pojem promile a počítá 

jednoduché úlohy 

Procenta EVVO – Základní 

podmínky života – 

ovzduší – vyhledává 

informace, sestavuje 

slovní úlohy 

 

 Určí shodné útvary 

 Užívá věty SSS, SUS, USU 

v konstrukčních úlohách 

 Určí obvod a obsah trojúhelníku 

 Rozlišuje jednotlivé druhy 

rovnoběžníků a lichoběžníků a 

využívá jejich vlastností při 

konstrukci 

 Určí obvod a obsah rovnoběžníků a 

lichoběžníků 

 Řeší úlohy z praxe 

 Dbá na kvalitu a přesnost rýsování 

Trojúhelníky F – základní geom. 

konstrukce – obraz 

v zrcadle, čočce  

 Sestrojí obraz útvar ve středové 

souměrnosti 

 Užívá středovou souměrnost v praxi 

Středová souměrnost Vv 

 Rozezná a pojmenuje hranol 

 Načrtne a narýsuje obraz tělesa 

v rovině 

 Načrtne a narýsuje síť hranolu 

 Vypočítá povrch a objem hranolu 

 Řeší úlohy z praxe 

Hranoly  

 Řeší úlohy a problémy a nalézá 

různá řešení 

 Řeší úlohy na prostorovou 

představivost 

Tajenky, číselné a 

logické řady, 

hlavolamy, slovní úlohy 

z praxe, aritmetické hry 

a hádanky, logické a 

netradiční geometrické 

úlohy, geometrické 

hádanky, hry s čísly, 

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání – 

cvičení pozornosti a 

soustředění, cvičení 

dovedností 

zapamatování, řešení 

problémů – v průběhu 

celého školního roku 
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M7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

obrazce,  řeší žáci příklady na 

rozvoj logického 

myšlení  

 

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

Ročník:  8. 

M8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Určí druhou mocninu a odmocninu 

čísla zpaměti, pomocí tabulek nebo 

kalkulátoru 

 Užívá druhou mocninu a 

odmocninu ve výpočtech 

Druhá mocnina a 

odmocnina 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

Inf – tabulkové 

procesory Excel – 

průběžně 

 

OSV – Kreativita – 

rozvoj kreativity 

(hledání řešení 

problémů, různé 

způsoby řešení úloh) 

 Chápe algebraický a geometrický 

význam Pythagorovy věty 

 Rozliší odvěsny a přeponu 

v pravoúhlém trojúhelníku 

 Využívá Pythagorovu větu při 

výpočtech délek stran v pravoúhlém 

trojúhelníku 

 Užívá Pythagorovu větu v praxi, 

řeší slovní úlohy z praxe 

Pythagorova věta Dějepis – Pythagoras – 

opak učiva 6. roč. 

 

 Čte a zapisuje mocniny 

s přirozeným mocnitelem 

 Zapisuje čísla pomocí mocnin 10 

 Provádí základní početní operace 

s mocninami (sčítá a odčítá 

Mocniny s přirozeným 

mocnitelem, třetí 

mocnina a odmocnina 

 

Fyzika – zápis jednotek 

fyzikálních veličin 
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M8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

mocniny, násobí a dělí mocniny, 

určí mocninu součinu a zlomku, 

určí mocninu mocniny) 

 Chápe pojem číselný výraz, výraz 

s proměnnou 

 Sčítá a odčítá mnohočleny 

 Násobí mnohočlen jednočlenem a 

mnohočlenem 

 Vytýká před závorku 

 Užívá vzorců (a + b)
2
, (a – b)

2
, a

2
 – 

b
2
,  

Výrazy 

 

 

 Užívá a zapisuje vztah rovnosti 

 Řeší lineární rovnice pomocí 

ekvivalentních úprav 

 Provádí kontrolu řešení 

Lineární rovnice  

 Matematizuje jednoduché reálné 

situace 

 Řeší slovní úlohy (pomocí 

lineárních rovnic, úvahou…) 

 Zdůvodní zvolený postup řešení  

 Ověří výsledek řešení 

 Nalézá různá řešení 

Slovní úlohy  

 Vypočítá hodnotu neznámé ze 

vzorce po dosazení všech číselných 

hodnot daných veličin 

Výpočet neznámé ze 

vzorce 

 

Fyzika – vztahy mezi 

fyzikálními veličinami 

 Provádí jednoduchá statistická 

šetření 

 Zaznamenává výsledky 

statistických šetření do tabulek 

 Určí aritmetický průměr, modus a 

medián 

 Čte tabulky a grafy 

 Čte a sestavuje jednoduché tabulky 

a diagramy 

 Žák vyhledává informace, sestavuje 

diagramy, vyhledává a čte diagramy 

Základy statistiky Zeměpis – třídění údajů 

EVVO – Základní 

podmínky života – stav 

ovzduší, vody, půdy 

EGS – Objevujeme 

Evropu a svět – stav 

zdravotnictví, školství, 

průmyslu, zemědělství, 

obyvatelstva 

VDO – Formy 

participace občanů 
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M8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

z tisku, vyhledává grafy, porovnává 

údaje z grafů a diagramů 

v politickém životě – 

volební průzkumy 

Inf – Excel – grafy, 

diagramy 

 Určí vzájemnou polohu přímky a 

kružnice 

 Sestrojí tečnu ke kružnici z bodu na 

kružnici i vně kružnice (užívá 

Thaletovu větu) 

 Určí vzájemnou polohu dvou 

kružnic 

 Vypočítá obvod a obsah kruhu a 

délku kružnice 

 Řeší slovní úlohy z praxe 

Kruh a kružnice  

 Charakterizuje válec (pojem 

podstava, plášť) 

 Sestrojí a načrtne síť válce 

 Vypočítá objem a povrch válce 

 Řeší slovní úlohy z praxe 

Válec 

 

EVVO – Základní 

podmínky života – 

voda, význam vody, 

ochrana čistoty vody, 

pitná voda – objem 

bazénů a nádrží tvaru 

válce – slovní úlohy 

 Chápe pojem množiny všech bodů 

dané vlastnosti 

 Sestrojí jednoduché konstrukce, 

(trojúhelník podle vět SSS SUS 

USU, čtyřúhelníky) 

 Využívá získaných poznatků 

v konstrukčních úlohách (Thaletova 

kružnice, výšky, těžnice, příčky…) 

 Používá základní pravidla přesného 

rýsování 

 Využívá potřebnou matematickou 

symboliku 

Konstrukční úlohy  

 Řeší úlohy a problémy a nalézá 

různá řešení 

 Řeší úlohy na prostorovou 

představivost 

Tajenky, číselné a 

logické řady, 

hlavolamy, slovní úlohy 

z praxe, aritmetické hry 

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání – 

cvičení pozornosti a 

soustředění, cvičení 
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M8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

a hádanky, logické a 

netradiční geometrické 

úlohy, geometrické 

hádanky, hry s čísly, 

obrazce,  

 

dovedností 

zapamatování, řešení 

problémů – v průběhu 

celého školního roku 

řeší žáci příklady na 

rozvoj logického 

myšlení 

 

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

Ročník:  9 

M9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Sčítá, odčítá, násobí, dělí výrazy 

 Rozkládá výrazy na součin 

vytýkáním a pomocí vzorců 

 Řeší lineární rovnice a provádí 

kontrolu řešení 

Opakování učiva z 8. 

ročníku 

Výrazy 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – Kreativita – 

rozvoj kreativity 

(hledání řešení 

problémů, různé 

způsoby řešení úloh) 

 Chápe pojem lomený výraz 

 Určí podmínky, pro které má 

lomený výraz smysl 

 Krátí a rozšiřuje lomené výrazy 

 Sčítá a odčítá lomené výrazy 

 Násobí a dělí lomené výrazy 

 Zjednoduší lomený výraz 

Lomené výrazy  

 Řeší rovnice s neznámou ve 

jmenovateli 

 Využívá znalostí o lomených 

výrazech 

Rovnice s neznámou ve 

jmenovateli 
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M9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Řeší soustavu dvou lineárních 

rovnic se dvěma neznámými 

metodou dosazovací a sčítací 

 Provádí kontrolu svého řešení 

Soustava dvou 

lineárních rovnic se 

dvěma neznámými  

 

 

 Řeší slovní úlohy různých typů 

- úlohy řešitelné 

jednoduchou rovnicí o 

jedné neznámé 

- úlohy řešitelné rovnicí 

s neznámou ve jmenovateli 

- úlohy řešitelné pomocí 

soustavy dvou lineárních 

rovnic 

- slovní úlohy o pohybu 

- slovní úlohy o společné 

práci 

- slovní úlohy o směsích 

Slovní úlohy Inf – jednoduchý 

algoritmus, 

algoritmizace úlohy 

 Užívá a zapisuje vztah nerovnosti 

 Řeší lineární nerovnice 

 Znázorní řešení lineárních nerovnic 

na číselné ose 

Nerovnice  

 Zakreslí bod v pravoúhlé soustavě 

souřadnic 

 Chápe pojem funkce 

 Určí definiční obor a obor hodnot 

jednoduchých funkcí 

Funkce 

 

 

 Chápe pojem lineární funkce 

 Sestrojí graf lineární funkce 

 Rozhodne, kdy je funkce rostoucí a 

kdy klesající 

 Řeší graficky soustavu dvou 

lineárních rovnic 

Lineární funkce  

 Využívá goniometrických funkcí při 

řešení pravoúhlého trojúhelníku a 

ve slovních úlohách 

Goniometrické funkce  
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M9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Řeší úlohy na jednoduché 

úrokování 

 Seznamuje se s úlohami na složené 

úrokování 

Základy finanční 

matematiky 

Ov – hospodářství a stát 

 Rozliší shodné a podobné útvary 

 Užívá věty o podobnosti 

trojúhelníků v početních a 

konstrukčních úlohách 

Podobnost 

 

 

 Charakterizuje jednotlivá tělesa 

 Narýsuje síť těles 

 Vypočítá povrch a objem tělesa 

 Řeší slovní úlohy z praxe na povrch 

a objem těles 

Tělesa – jehlan, kužel, 

koule 

Pč 9 – Design a 

konstruování 

 Řeší úlohy a problémy a nalézá 

různá řešení 

 Řeší úlohy na prostorovou 

představivost 

Tajenky, číselné a 

logické řady, 

hlavolamy, slovní úlohy 

z praxe, aritmetické hry 

a hádanky, logické a 

netradiční geometrické 

úlohy, geometrické 

hádanky, hry s čísly, 

obrazce,  

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání – 

cvičení pozornosti a 

soustředění, cvičení 

dovedností 

zapamatování, řešení 

problémů – v průběhu 

celého školního roku 

řeší žáci příklady na 

rozvoj logického 

myšlení 
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5.4 INFORMATIKA 

charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět informatika  

 vyučuje se jako samostatný předmět v 5., 7. a 8. ročníku 1 hodinu týdně, v 6. ročníku 2 

hodiny týdně. 

 realizuje se ve speciální učebně informatiky 

Vzdělávání je zaměřeno na: 

 získání základních znalostí v oblasti výpočetní techniky v 5. ročníku a osvojení si 

základní práce na počítači pro vstup na 2. stupeň nebo pro výstup na víceleté 

gymnázium,  

 prohloubení znalosti z oblasti HW v 6. až 9. ročníku a zdokonalení se ve využívání 

vybraných typů aplikačních SW a vytváření jednoduchých algoritmů úloh, zde žáci 

mohou být v hodině děleni do dvou skupin podle dosažených znalostí a schopností na 

začátečníky a pokročilé. Učební osnovy jsou zpracovány jednotně pro obě skupiny. 

 ke správnému vedení a k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, 

software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, 

textem,  tabulkami, grafy a fotografií. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat 

s pomocí vyhledávání a zpracování informací z Internetu. 

 vedení ke vzájemné komunikaci, týmové práci při zpracování konkrétních úkolů a při 

předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 vést žáky zadávanými úkoly k samostatnému objevování možností využití 

informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání 

využívat možnosti rozsáhlých aplikačních SW systémů, spolupráci s ostatními žáky, 

nápovědu (help) u jednotlivých aplikačních SW systémů, literaturu apod. 

 učit žáky využívat svých poznámek při praktických úkolech, pořizovat si takové 

poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou 

Kompetence k řešení problémů 

 vést žáky zadáváním vhodných úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení 

 učit je 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 

 klást důraz na možnost vzájemných konzultací, resp. i konzultace i učitelem 
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 vést žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do 

konce  

Kompetence komunikativní 

 klást důraz na dodržování vžité konvence a pravidel při komunikaci (forma vhodná 

pro danou technologii, náležitosti apod.) 

 vést žáky využívat pro komunikaci na dálku vhodné technologie – při řešení některých 

prací využívají ve vzájemné komunikaci elektronické pošty 

Kompetence sociální a personální 

 vést žáky ke vzájemné spolupráci, ke kolegiální radě či pomoci, případně 

k distribuování některých činností  

 klást důraz na vhodné naplánování práce, sledování časového harmonogramu 

 sledovat spolupráci při týmovém řešení 

 dávat žákům možnost účastnit se hodnocení výsledků prací, jak vlastních, tak i 

ostatních 

 při vzájemné komunikaci vést žáky k ohleduplnosti a taktu, učit je chápat, že každý 

člověk je různě chápavý a zručný 

Kompetence občanské 

 vést při zpracovávání informací žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, 

případně i analýze informací, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i 

jinými cestami 

 seznamovat žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, 

autorský zákon, ochrana osobních údajů, zabezpečení, hesla) 

Kompetence pracovní 

 klást důraz na dodržování bezpečnostních zásad při práci s výpočetní technikou a 

osobní hygienu 

 využívat ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 

 

V  Informatice budou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova  

 Mediální výchova  

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  
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Vzdělávací oblast:  INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: INFORMATIKA 

Ročník:   5. Cíl: Položení základů práce s počítačem u všech žáků. 

Inf5 Školní výstup   Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata,  

 Využívá znalostí korektně zapnout a 

vypnout počítač, přihlásí se do a 

odhlásí se ze sítě. 

Postup zapnutí a 

vypnutí počítače, 

přihlášení do a 

odhlášení ze sítě 

 

 Vysvětlí význam pojmu 

HARDWARE, pojmenuje a zařadí 

nejběžnější součásti a zařízení 

počítače. 

HW - HARDWARE 

Skříň (základní 

jednotka) – procesor, 

pevný disk (HDD), 

jednotka pružného 

disku (FDD), základní 

deska, zdroj 

Vstupní a výstupní 

zařízení počítače – 

klávesnice, myš, 

monitor, tiskárna 

 

 Vysvětlí význam pojmu 

SOFTWARE. 

SW – SOFTWARE 

= programy 

Příklady výukových 

programů pro různé 

předměty. 

 – SW pirátství 

 Orientuje se na klávesnici, užívá 

funkce nejdůležitějších kláves 

(Enter, Esc, Delete, Shift …) 

 S myší ovládá základní operace: 

klik - výběr, tažení se stisknutým 

levým tlačítkem, dvojklik, klik 

pravým tlačítkem – místní menu.  

Práce s klávesnicí a 

myší 

 části klávesnice 

 pojmy: klik, 

dvojklik, uchopení a 

tažení 

 

 S použitím nástrojů 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 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání-  

soustředění při řešení 

zadaných úkolu   
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Inf5 Školní výstup   Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata,  

(tvary štětce, barvy, 

základní tvary …) 

 Ve Wordu napíše krátký text včetně 

dodržení základních typografických 

pravidel, otevře existující soubor, 

upraví vlastnosti písma. 

Textové editory 

 pojem: textové 

editory (příklady: 

T602, NotePad, 

Write, Word …) 

 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 – velikost, 

tučné, kurzíva  

 

 Nezaměňuje pojmy Internet a web. Internet: 

 co to je, kdy vznikl 

Průběžně – Předměty 

I. stupně – vyhledávání 

informací 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá - 

vyhledávání  informací 

o zemích Evropy a 

světa, o událostech 

v těchto zemích 

 Napíše zprávu, přečte si došlou 

zprávu, smaže zprávu. 

El. pošta = e-mail 

 vztah k Internetu 

 pojem: MS Outlook 

 spuštění poštovního 

MV – Tvorba 

mediálního sdělení – 

osvojuje si pravidla 

komunikace, dialogu, 
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Inf5 Školní výstup   Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata,  

programu, odeslání 

zprávy, čtení došlých 

zpráv a mazání zpráv 

protokoly 

 

 Na webu vyhledá stránku o určitém 

tématu.  

WWW = world wide 

web = web: 

 vztah k Internetu 

 pohyb po webu: 

- přes 

hypertextové 

odkazy 

- známá adresa 

- jednoduché 

vyhledávání 

Vyhledávání 

webovských stránek o 

tématech z různých 

předmětů. 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – svoboda slova 

(i jeho nebezpečí), 

pluralita názorů 

 Orientuje se ve struktuře složek, 

rozlišuje místní a síťové disky. 

 Vytvoří složku, přejmenuje ji apod. 

Práce se složkami a 

soubory: 

 nejznámější 

manažery (M602, 

Správce souborů, 

Tento počítač, 

Průzkumník) 

 

 

Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: INFORMATIKA 

Ročník:  6. Cíl: Rozšíření dovednosti práce s počítačem u všech žáků. 

Inf6 Školní výstup   Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 Korektně provádí teplé a studené 

restarty počítače, starty ve stavu 

nouze apod.. 

Postup zapnutí a 

vypnutí počítače 

v nouzovém režimu, 

provést studený a teplý 

restart počítače. 

 

 Rozšíření HARDWARE, pojmenuje 

a zařadí rozšiřující součásti a 

zařízení počítače. 

 

HW - HARDWARE 

Skříň (základní 

jednotka) – procesor, 

pevný disk (HDD), 
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Inf6 Školní výstup   Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

operační paměť (RAM), 

paměť ROM, základní 

deska, zdroj, mechaniky 

(CD, DVD) 

Vstupní a výstupní 

zařízení počítače – 

Joystick, skenner, 

reproduktory, … 

 HW – vstupní a 

výstupní zařízení 

počítače (klávesnice, 

myš, monitor, 

tiskárny, 

reproduktory, …) 

 

 V oblasti SOFTWARE. SW – Operační systém, 

přehled vybraných 

aplikačních programů 

(databáze, SW pro 

hromadné zpracování 

dat, technický SW 

apod.) SW – operační 

systémy, aplikace, 

utility, antivirové 

programy 

Příklady výukových 

programů pro různé 

předměty. 

 – SW pirátství 

 S použitím nástrojů nakreslí a 

edituje již vytvořený 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 …) 

Matematika – plošné 

objekty. 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání -  

soustředění při řešení 

zadaných úkolu, 

OSV – Kreativita -  

cvičení pro rozvoj 

nápadů, tvořivost atd.  
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Inf6 Školní výstup   Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 Osvojí si práci s klávesnicí, přepíná 

mezi českou a anglickou klávesnicí  

 Ve Wordu napíše text včetně 

dodržení základních typografických 

pravidel, 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. pod jiným názvem. 

Textové editory – 

Word 

 otevření, uložení 

změn, uložení jako 

(na jiné místo, pod 

jiným jménem) 

 pohyb v dokumentu, 

označení části textu 

(klávesnice, myš) 

 změna vlastností 

písma (panel 

nástrojů, menu: 

Formát – Písmo) 

 psaní textu, 

diakritika, základní 

typografická 

pravidla, vložení 

symbolu (znaky, 

které nejsou na 

klávesnici) 

 změna vlastností 

odstavce (panel 

nástrojů, menu: 

Formát – Odstavec) 

 uložení, otevření 

souboru 

 pohyb v dokumentu 

pomocí klávesnice a 

myši, výběr části 

dokumentu pomocí 

klávesnice a myši 

 označení části textu 

do bloku pomocí 

myši i klávesnice. 

 písmo – typ, 

velikost, tučné, 

kurzíva, podtržené, 

barva (panel 

nástrojů) 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání-  

soustředění při řešení 

zadaných úkolu, 
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Inf6 Školní výstup   Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 formátování 

odstavce, předsazení, 

zarovnání odstavce 

(panel nástrojů), 

mezery před a za. 

 Internet a web. Internet: 

 Služby 

INTERNETU ( e-

mail aj.) 

Průběžně – Všechny 

předměty II. stupně – 

vyhledávání informací 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá - 

vyhledávání informací 

o zemích Evropy a 

světa, o událostech 

v těchto zemích 

 Napíše zprávu, přečte si došlou 

zprávu, přepošle ji, popř. smaže 

zprávu. 

El. pošta = e-mail 

 vztah k Internetu 

 pojem: poštovní 

programy (příklady: 

Pegasus Mail, MS 

Outlook, MS 

Outlook Express) 

 spuštění poštovního 

programu, odeslání 

zprávy, čtení došlých 

zpráv a mazání zpráv 

MV – Tvorba 

mediálního sdělení – 

osvojuje si pravidla 

komunikace, dialogu 

protokoly 

 

 Na webu vyhledá stránku o určitém 

tématu. Z webovské stránky uloží 

obrázek. 

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. 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení - využívání 

tištěných i digitálních 

dokumentů jako zdroje 

informací  

– kritický přístup 
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Inf6 Školní výstup   Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

k informacím, 

ověřování zdrojů 

 Orientuje se ve struktuře složek, 

rozlišuje místní a síťové disky. 

 Vytvoří složku nebo prázdný 

soubor, přejmenuje je, zkopíruje či 

přesune soubor nebo složku do 

jiného adresáře, případně je 

odstraní. 

 

Práce se složkami a 

soubory: 

 nejznámější 

manažery (M602, 

Správce souborů, 

Tento počítač, 

Průzkumník, …) 

 pojmy: disk 

(logický), složka 

(adresář), soubor, 

podadresář, 

stromová struktura 

apod.  

 postupy vytvoření, 

přejmenování, 

kopírování, přesunu 

a odstranění složky 

či souboru 

 

 

Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: INFORMATIKA 

Ročník:  7. Cíl: Rozšíření dovedností žáků při práci s počítačem, zahájení 

vedení žáků k logickému myšlení. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. 

j.:100/2013) 

Inf7 Školní výstup  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 Přihlášení a odhlášení 

ze sítě. 

Bezpečnost práce v síti 

(hesla). 

 

 Rozlišuje pojmy hardware a 

software. 

Hardware, Software 

 vysvětlení pojmů 

Výukové programy. 

– SW pirátství 
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Inf7 Školní výstup  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 Vysvětlí funkce procesoru, operační 

paměti a pevného disku a jakým 

způsobem ovlivňují výkon počítače. 

 Specifikuje jednotky, kterými se 

označuje výkon procesorů a 

kapacita pamětí. 

 Vysvětlí pojem periferie a uvede 

některá nejběžnější zařízení. 

 Vysvětlí pojem software, zná 

základní skupiny software a 

vysvětlí, jaké programy do nich 

zařazujeme, k čemu takové 

programy slouží. 

 HW – základní 

jednotka (procesor, 

pevný disk, operační 

paměť, mechaniky + 

vnější paměťová 

média, zdroj, 

základní deska) 

 jednotky: kapacita 

pamětí (B) a jejich 

násobky (K, M, G, 

T) 

 HW – vstupní a 

výstupní zařízení 

počítače (klávesnice, 

myš, monitor, 

tiskárny, 

reproduktory, …) 

 SW – operační 

systémy, aplikace, 

utility, antivirové 

programy 

 Osvojí si práci s myší, orientuje se 

na klávesnici a uspořádává si okna 

pro svou práci. 

Ovládání OS 

Windows 

 orientace na 

klávesnici, důležité 

klávesy – Enter, Esc, 

Delete, Backspace, 

kurzorové šipky, 

Shift … 

 práce s myší – klik, 

uchopení a tažení, 

dvojklik, klik 

pravým tlačítkem … 

 práce s okny – 

zavřít, minimalizovat 

na lištu, 

maximalizovat na 

celou obrazovku, 

Ovládání výukových 

programů. 
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Inf7 Školní výstup  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

zmenšit do původní 

velikosti, změna 

velikosti 

nemaximalizovaného 

okna, posun okna za 

titulkový pruh, 

rolování obsahem 

okna (posuvníky), 

přepínání mezi okny 

 Samostatně si uspořádává data. Práce se složkami a 

soubory: 

 postupy vytvoření, 

přejmenování, 

kopírování, přesunu 

a odstranění složky 

či souboru včetně 

variant (menu, myš, 

klávesové zkratky) 

 

 Vysvětlí pojem Internet a uvede 

jeho význam. 

Internet: 

 co to je, služby 

Internetu (e-mail, 

www, el. 

konference) 

Průběžně – Všechny 

předměty II. stupně – 

vyhledávání informací 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá - 

vyhledávání informací 

o zemích Evropy a 

světa, o událostech 

v těchto zemích 

 El. poštu používá pro komunikaci i 

pro odesílání a přijímání souborů 

(prací, úkolů). 

El. pošta = e-mail 

 přístup k poště 

(samostatná služba, 

přes web. rozhraní) 

 poštovní programy 

  

 napsání zprávy, čtení 

došlé zprávy, 

smazání došlé 

zprávy 

MV – Tvorba 

mediálního sdělení – 

osvojuje si pravidla 

komunikace, dialogu 

protokoly 

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

148 

 

Inf7 Školní výstup  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 odpověď (Reply) a 

poslat kopii došlé 

zprávy dál (Forward) 

 připojení přílohy 

(Attachment) 

k odesílané zprávě, 

uložení přílohy 

z došlé zprávy 

 Web používá jako zdroj informací WWW = world wide 

web = web: 

 pojmy: hypertext, 

multimediální 

 pohyb po webu: 

- přes 

hypertextové 

odkazy 

- známá adresa 

- vyhledávání 

Web jako informační 

zdroj o tématech 

probíraných i v jiných 

předmětech. 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení - využívání 

tištěných i digitálních 

dokumentů jako zdroje 

informací 

 – kritický přístup 

k informacím, 

ověřování zdrojů 

 Orientuje se v Excelovském okně, 

vytvoří tabulku, naplní ji daty a 

upraví její vzhled. 

 S daty pomocí vzorců provádí 

jednoduché početní operace,  

 upraví vzhled. 

 

Tabulkové procesory 

– Excel 

 k čemu jsou 

tabulkové procesory 

 pojmy: sešit, list, 

řada, sloupec, buňka 

 označení řady, 

sloupce, buněk 

 zadávání údajů 

 vzhled tabulky – 

Formát – Buňky 

(formát čísla, písmo, 

zarovnání, 

ohraničení, 

stínování) 

 vložení řady, 

Matematika – 

jednoduché početní 

operace, grafické 

znázornění dat - grafy 
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Inf7 Školní výstup  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

sloupce, buněk, 

sloučení buněk, 

rozdělení buněk 

 jednoduché vzorce 

(součet, rozdíl) 

 Změní vlastnosti písma a odstavců. 

 Do dokumentu vloží jakýkoliv 

obrázek, upraví jeho vlastnosti a 

vhodně jej umístí do textu. 

 

Textové editory – 

Word 

 změna vlastností 

odstavce (panel 

nástrojů, menu: 

Formát – Odstavec) 

 vzhled tabulky – 

Formát – Buňky 

(formát čísla, písmo, 

zarovnání, 

ohraničení, 

stínování) 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání-  

soustředění při řešení 

zadaných úkolu, 

OSV - Kreativita - 

cvičení pro rozvoj 

nápadů, tvořivost atd. 

 

Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: INFORMATIKA 

Ročník:  8. Cíl: Prohloubení znalostí žáků v oblasti HW a SW (Změna od 1. 

9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Inf8 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 Přihlášení a odhlášení 

ze sítě. 

Bezpečnost práce v síti 

(hesla). 

 

 Rozlišuje pojmy hardware a 

software. 

 Vysvětlí funkce procesoru, operační 

paměti a pevného disku a jakým 

způsobem ovlivňují výkon počítače. 

 Specifikuje jednotky, kterými se 

označuje výkon procesorů a 

kapacita pamětí. 

Hardware, Software  

 vysvětlení pojmů 

 HW – základní 

jednotka (procesor, 

pevný disk, operační 

paměť RAM, paměť 

ROM, CMOS, vnější 

paměťová média, 

Výukové programy. 

 – SW pirátství 
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Inf8 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 Vysvětlí pojem periferie a uvede 

některá nejběžnější zařízení. 

 Vysvětlí pojem software, rozdělí jej 

na základní skupiny software a 

vysvětlí, jaké programy do nich 

zařazujeme, k čemu takové 

programy slouží. 

karty, porty, zdroj, 

základní deska), 

sběrnice, rozhraní. 

 jednotky: výkon 

procesoru (Hz), 

kapacita pamětí (B) 

a jejich násobky (K, 

M, G, T) 

 HW – vstupní a 

výstupní zařízení – 

připojovací rozhraní 

 SW – operační 

systémy, aplikace, 

utility, antivirové 

programy, 

komprimační 

programy 

 Samostatně vytvoří zadanou 

prezentaci. 

 

Prezentace 

 Práce s fotografií, 

vložit, upravit.  

 PowerPoint, resp. 

prezentace, práce se 

snímky, vkládání, 

přechod snímků aj. 

 přepínání mezi 

snímky, vkládání 

obrázků do snímků. 

Ovládání výukových 

programů. 

 Samostatně si uspořádává data. Práce se složkami a 

soubory: 

 postupy vytvoření, 

přejmenování, 

kopírování, přesunu 

a odstranění složky 

či souboru včetně 

variant (menu, myš, 

klávesové zkratky) 
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Inf8 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 Vysvětlit pojem Internet a uvede 

jeho význam. Zná základní služby 

Internetu a ví, k čemu slouží. 

Internet: 

 počítačové sítě, 

prvky sítě (LAN, 

MAN) 

 služby sítě ( POP3 ) 

 topologie sítě 

Průběžně – Všechny 

předměty II. stupně – 

vyhledávání informací 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá - 

vyhledávání informací 

o zemích Evropy a 

světa, o událostech 

v těchto zemích 

Ov – druhy mezilidské 

komunikace 

 El. poštu používá pro komunikaci i 

pro odesílání a přijímání souborů 

(prací, úkolů). 

El. pošta = e-mail 

 přístup k poště 

(samostatná služba, 

přes web. rozhraní) 

 poštovní programy 

 spuštění programu 

Pegasus Mail 

 napsání zprávy, čtení 

došlé zprávy, 

smazání došlé 

zprávy 

 odpověď (Reply) a 

poslat kopii došlé 

zprávy dál (Forward) 

 připojení přílohy 

(Attachment) 

k odesílané zprávě, 

uložení přílohy 

z došlé zprávy 

MV – Tvorba 

mediálního sdělení – 

pravidla, komunikace, 

protokoly 

 Web používá jako zdroj informací. WWW = world wide 

web = web: 

 pojmy: hypertext, 

multimediální 

 pohyb po webu: 

- přes hypertextové 

odkazy 

- známá adresa 

Web jako informační 

zdroj o tématech 

probíraných i v jiných 

předmětech. 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení využívání 

tištěných i digitálních 
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Inf8 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

- vyhledávání 

 ukládání z webu: 

- obrázek 

- celá stránka 

dokumentů jako zdroje 

informací 

 Vytvoří jednoduchou tabulku, 

naplní ji údaji, upraví její vzhled 

podle potřeb a umístí ji do textu. 

Textové editory – 

Word 

 vložení obrázku 

(klipart, WordArt, 

automatické tvary, 

obrázek ze souboru 

do textového pole) 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání -  

soustředění při řešení 

zadaných úkolu, 

OSV- Kreativita - 

cvičení pro rozvoj 

nápadů, tvořivost atd.  

 S daty pomocí vzorců provádí 

jednoduché početní operace,  

 upraví vzhled. 

 

Tabulkové procesory 

– Excel 

 jednoduché vzorce 

(součet, rozdíl) 

 návrh jednoduchého 

makra 

Matematika – 

jednoduché početní 

operace, grafické 

znázornění dat - grafy 
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5.5 PRVOUKA 

        charakteristika vyučovacího předmětu – (1. stupeň) 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím ročníku tři hodiny. Tento 

předmět se realizuje převážně ve třídě, v přírodě a žáci získávají vědomosti též při výletech či 

exkurzích. V prvouce se využívají diskuse, samostatné práce, hry, soutěže a projekty. 

Obsahem předmětu PRVOUKA je: 

- pozorování a pojmenování věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí 

- porozumění světu kolem sebe a vnímání vztahů ve společnosti 

- vnímání lidí a vztahů mezi nimi 

- poznávání sebe i nejbližšího okolí 

 

Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů: 

Místo, kde žijeme – důraz je kladen na poznávání okolí svého domova a na dopravní výchovu 

Lidé kolem nás – upevňování základních principů 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 

rozmanitosti živé i neživé přírody 

Člověk a jeho zdraví – poznávání člověka jako živé bytosti, poučení o zdraví, nemocech, 

zdravotní prevenci, seznámení se se základy první pomoci a s bezpečným chováním 

v různých životních situacích 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 vést k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí 

 upevňovat preventivní chování  

 motivovat žáky pro celoživotní učení 

 vést žáky k samostatnému pozorování a kritickému posuzování a vyvozování závěrů 

pro využití v budoucnosti 

Kompetence k řešení problémů 

 učit žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi, využíváme různých 

informačních zdrojů 

 pomáhat žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům 
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 snažit se, aby žáci samostatně řešili problémy a volili vhodné způsoby řešení 

Kompetence komunikativní 

 vést k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání 

 podporovat u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů 

 snažit se, aby žáci uměli naslouchat promluvám druhých lidí 

Kompetence sociální a personální 

o vést děti k oceňování svých názorů a přínosů 

o učit žáky respektovat názory druhých 

o vést žáky k tomu, aby přispívali k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 

Kompetence občanské 

 utvářet ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 

 vést žáky k respektování pravidel 

 motivovat děti k hledání možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody 

Kompetence pracovní 

 vést žáky k utváření pracovních návyků v samostatné i týmové činnosti 

 učit žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení 

V prvouce budou realizována tato průřezová témata: 

 Environmentální výchova 

 Osobnostní a sociální výchova 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět: PRVOUKA 

Ročník:  1. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Prv1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Orientuje se v místě bydliště 

 Popisuje prostředí svého domova 

 Pozoruje změny v nejbližším okolí, 

okolí bydliště, obci (městě) 

 Uvědomuje si změnu dosavadního 

způsobu života, školu, školní režim 

a řád 

 Seznámí se s prostory školy a jejich 

funkcí 

 Dodržuje bezpečnou cestu do školy 

a ze školy  

 Reaguje na nebezpečí dopravní 

nehody, ohrožení zdraví  

 Udržuje pořádek ve třídě, škole 

 Učí se hygien. návyky o přestávce, 

správné sezení, nošení aktovky 

DOMOV 

ŠKOLA A JEJÍ 

BLÍZKÉ OKOLÍ, 

CESTA DO ŠKOLY, 

BEZPEČNOST - 

DOPRAVNÍ 

VÝCHOVA 

 

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání – 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění; cvičení 

dovedností 

zapamatování, řešení 

problémů 

                          

průběžně 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace - 

cvičení sebekontroly, 

sebeovládání vůle; 

organizace vlastního 

času; plánování učení a 

studia 

 

OSV – Poznávání lidí - 

vzájemné poznávání se 

ve skupině/třídě 

 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

život. prostředí – 

odpady a hospodaření 

s odpady 

 Uvědomuje si příbuzenské vztahy 

v rodině, významné události a role 

rodinných příslušníků 

 Seznámí se s denním režimem, 

s běžnými pracemi činnostmi 

 Vyjmenuje členy domácnosti  

RODINA A ŽIVOT 

V RODINĚ 

Pč – příprava pokrmů, 

stolování 
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Prv1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Seznámí se s názvy různých 

povolání a pracovních činností 

 Popisuje zaměstnání rodičů 

ZAMĚSTNÁNÍ, 

PRACOVNÍ 

ČINNOSTI 

 

 

 Učí se toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků 

 

MEZILIDSKÉ 

VZTAHY 

 

OSV – Mezilidské 

vztahy - péče o dobré 

vztahy; vztahy a naše 

třída 

OSV – Komunikace - 

komunikace v  různých 

situacích 

 Učí se orientovat v čase, zákl. 

čas.jednotky,  dny volna a prac. dny 

 Uvědomuje si časové údaje při 

řešení různých situací v denním 

životě 

 Seznamuje se s denním režimem a 

náplní volného času 

 Plánuje si volný čas, zájmy, 

koníčky, aktivní a pasivní 

odpočinek 

 Poznává pracovní prostředí a jeho 

vliv na kvalitu práce 

 Dodržuje zásady bezpečnosti 

ORIENTACE V ČASE 

DNY V TÝDNU, 

ROČNÍ OBDOBÍ 

 

 

 Poznává předměty pro zábavu a 

zkrášlení života, materiály a jejich 

využití 

 Seznamuje se státními svátky, 

význam. dny, tradicemi a obyčeji 

VOLNÝ ČAS OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace - 

organizace volného 

času 

 Pozoruje viditelné proměny 

v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích (jaro, léto, podzim, zima) 

 Popisuje práce na zahradě, v sadu a 

na poli, používá vhodné nářadí 

PŘÍRODA VE VŠECH 

ROČNÍCH 

OBDOBÍCH 

PRÁCE NA 

ZAHRADĚ, V SADU 

A NA POLI 

EVVO – Základní 

podmínky života – půda 

- zdroj výživy, změny 

v potřebě zemědělské 

půdy 

Vv – rozvíjení citu pro 

prostor, vycházka, 

zajímavé přírodní 
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Prv1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

útvary 

Pč – pěstitelské práce 

 Rozděluje živočichy do skupin – 

volně žijící a domácí 

 Poznává nejznámější druhy ptáků a 

domácích zvířat  

 Seznamuje se stavbou některých 

rostlin a učí se je určovat 

 Učí se chránit životní prostředí 

ROZDĚLENÍ 

ŽIVOČICHŮ, 

URČOVÁNÍ A 

STAVBA ROSTLIN 

NEJZNÁMĚJŠÍ PTÁCI 

A DOMÁCÍ ZVÍŘATA 

EVVO – Lidské 

aktivity a probl. život. 

prostředí – chování 

v přírodě, ochrana 

zeleně 

 Seznamuje se s lidským tělem a 

jeho částmi, pohlavní rozdíly mezi 

mužem a ženou a základy lidské 

reprodukce 

 Učí se uplatňovat základní 

hygienické, režimové a jiné 

zdravotně preventivní návyky 

 Seznamuje se s příznaky běžných 

nemocí, jak se proti nemocem 

chránit, očkovat, jak se chovat u 

lékaře, v nemocnici 

 Využívá znalosti první pomoci 

 Uplatňuje zdravou výživu a její vliv 

na zdraví 

 Plánuje rozmanitost stravy, správné 

stravovací návyky a stolování 

 Sestavuje jednoduchý jídelníček 

 Učí se jak pečovat o své zdraví 

LIDSKÉ TĚLO 

PÉČE O ZDRAVÍ 

ZÁKLADNÍ 

HYGIENICKÉ 

NÁVYKY 

ZDRAVÁ VÝŽIVA, 

REŽIM DNE 

 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - prostředí a 

zdraví - rozmanitost 

vlivů prostředí na 

zdraví, způsoby 

ochrany zdraví 

 Dodržuje základní pravidla 

účastníků silničního provozu 

DOPRAVNÍ 

VÝCHOVA 

 

 Učí se reagovat adekvátně na 

pokyny dospělých při mimořádných 

událostech 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět: PRVOUKA 

Ročník:  2. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Prv2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Poznává prostory školy, její funkce 

 Orientuje se ve škole a nejbližším 

okolí 

 Udržuje pořádek ve třídě, škole, 

okolí 

 Seznámí se školním řádem a 

režimem, organizací dne, učením a 

vhodnými pomůckami, oblečením 

 Dodržuje vhodné chování ke 

spolužákům, učitelům a jiným 

osobám 

 Upevňuje si správné režimové, 

pracovní a odpočinkové návyky 

(stravování, pitný režim, osobní 

hygiena) 

 Obrací se o pomoc a radu 

 Používá nejjednodušší spojení 

(telef. čísla) 

 Dodržuje bezpečnou cestu do školy 

a zpět, dopravní značky 

ŠKOLA A 

ORGANIZACE 

ŠKOLNÍHO ŽIVOTA 

CESTA DO ŠKOLY, 

BEZPEČNOST, 

DOPRAVNÍ 

VÝCHOVA 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace – 

cvičení sebekontroly, 

sebeovládání, 

organizace vlastního 

času, plánování učení a 

studia 

 Seznámí se s kulturním a 

společenským životem v obci 

 Rozlišuje rozdíl mezi městem a 

vesnicí 

 Uvědomuje si nebezpečí v krajině a 

vliv lidí na prostředí  

 Pojmenuje významná místa, 

dopravní prostředky v obci 

 Orientuje se v místě svého bydliště, 

obce a volné krajině 

 Popisuje prostředí svého domova, 

zeměpisné dominanty a okolí 

 Napíše svou adresu a telefon 

OBEC, VLAST 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVVO – Ekosystémy - 

lidské sídlo – město - 

vesnice; umělý 

ekosystém, jeho funkce 

a vztahy k okolí, 

aplikace na místní 

podmínky 
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Prv2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Uvědomuje si rozdělení rolí 

v rodině 

 Vyjmenuje členy rodiny 

 

RODINA  

 Seznámí se s běžnými pracemi a 

činnostmi 

 Učí se využívat předměty denní 

potřeby, pro práci a zábavu 

 Uvědomuje si vhodné zacházení 

s domácími zvířaty, pravidla 

bezpečnosti při kontaktu 

s neznámými zvířaty a péče o 

živočichy 

 Orientuje se v místě svého bydliště, 

obce a volné krajině 

 Popisuje prostředí svého domova, 

zeměpisné dominanty a okolí 

 Napíše adresu a telefon 

NÁŠ DOMOV EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - náš životní 

styl -spotřeba věcí, 

energie, odpady, 

způsoby jednání a vlivy 

na prostředí 

 

Pč - stolování 

 Učí se rozlišovat čas podle hodin 

 Rozlišuje části dne, dny v týdnu, 

měsíce, roční období 

 Používá kalendář, měří čas 

 Využívá časové údaje při řešení 

různých situací v denním životě 

 Rozlišuje děj v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti 

 Seznamuje se s pracovním 

prostředím, denním režimem a 

náplní volného času 

 Používá různé předměty pro zábavu 

a zkrášlení života 

 Seznamuje se s různými výrobky a 

surovinami a pozoruje jejich 

vlastnosti 

 Rozlišuje nebezpečné látky 

ČAS, ORIENTACE 

PODLE HODIN 

KALENDÁŘNÍ ROK 

PRÁCE A VOLNÝ 

ČAS 
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Prv2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Seznámí se s kulturními či 

historickými památkami regionu 

  

 Uplatňuje elementární poznatky o 

sobě, rodině a činnostech člověka, 

zvycích a o práci lidí 

 OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí - já jako 

zdroj informací o sobě; 

druzí jako zdroj 

informací o mně; můj 

vztah ke mně samé/mu 

moje vztahy k druhým 

 Pozoruje, popíše a porovná viditelné 

proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích   

 Pozoruje podzimní práce na poli, na 

zahradě, v sadu 

 Pozoruje a popíše projevy rostlin a 

živočichů na podzim 

 Pozoruje proměny přírody na jaře-

počasí, délku dne a noci, svátky 

jara, jarní práce na poli, zahradě 

PROMĚNY PŘÍRODY 

VE VŠECH ROČNÍCH 

OBDOBÍCH 

 

Vv – rozvíjení citu pro 

prostor, vycházka, 

zajímavosti přírody 

 

Pč – pěstitelské práce 

 Seznamuje se s živočichy ve volné 

přírodě a s jejich typickými znaky 

 Roztřídí zeleninu a její druhy, 

funkce jednotl. částí 

 Pojmenuje ovoce a zeleninu, ovocné 

stromy, části rostlin, plody 

 Rozeznává stromy jehličnaté a 

listnaté, jarní květiny, dřeviny a 

byliny 

 Pozoruje rostliny na louce, hmyz, 

chráněná území – rostliny, 

živočichové 

 Rozlišuje lesní plody, houby, 

živočichové v lese 

 Uvědomuje si důležitost vody 

v krajině, význam a ochranu 

životního prostředí 

ŽIVOČICHOVÉ VE 

VOLNÉ PŘÍRODĚ 

ZELENINA A JEJÍ 

DRUHY 

OVOCNÉ STROMY A 

JEJICH PLODY 

STROMY – LESY, 

JEHLIČNATÉ, 

LISTNATÉ, SMÍŠENÉ 

OCHRANA PŘÍRODY 

U VODY, VODNÍ 

ŽIVOČICHOVÉ 
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Prv2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Dodržuje správné chování v přírodě, 

ochraňuje zeleň a životní prostředí  

 Pozoruje lidi a rozdíly mezi nimi 

 Popisuje základní části lidského 

těla, kostru 

 Pojmenuje nejdůležitější vnitřní 

ústrojí, orgány a orgánové soustavy 

 Vyjmenuje lidské smysly a základní 

životní potřeby 

 Seznamuje se s běžnými nemocemi, 

ochranou proti nemocem a 

očkováním 

 Uplatňuje základní hygienické 

návyky 

 Využívá znalostí první pomoci, 

přivolá lékařskou pomoc a použije 

lékárničku 

 Dodržuje správný denní režim – 

práce, odpočinek, pohyb, 

stravování, spánek 

 Sestavuje jednoduchý jídelníček 

 Uplatňuje správný stravovací a 

pitný režim 

 Začleňuje rozmanitost a pestrost 

stravy 

ČLOVĚK, LIDSKÉ 

TĚLO 

NEMOC A ÚRAZ, 

PRVNÍ POMOC 

POTRAVINY A 

SPRÁVNÁ VÝŽIVA 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí – 

rozmanitost vlivů na 

zdraví, možnosti a 

způsoby ochrany zdraví 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět: PRVOUKA 

Ročník:  3. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Prv3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Napíše adresu svého bydliště  

 Popisuje dům a jeho vybavení  

 Pozoruje okolí svého bydliště a 

vztahy v místě bydliště 

DOMOV- BYDLIŠTĚ, 

ADRESA 

ŠKOLA - BEZPEČNÁ 

CESTA DO ŠKOLY, 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

ve skupině (třídě) 
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Prv3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Popíše bezpečnou cestu do školy a 

okolí školy 

 Seznámí se s prostory školy 

 Dodržuje školní řád, režim, pořádek 

ve třídě, v okolí a prostorech školy 

OKOLÍ ŠKOLY, 

VZTAHY, ŘÁD 

 Seznámí se s kulturním a 

společenským životem v obci 

 Orientuje se ve volné krajině 

 Určí světové strany v přírodě i 

podle kompasu 

NAŠE OBEC EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - (referát, 

vycházka) 

- přírodní zdroje, jejich 

původ, způsoby 

využívání a řešení 

odpadového 

hospodářství, příroda a 

kultura obce a její 

ochrana  

 Seznámí se s významnými 

událostmi v rodině, ale i problémy 

v rodině 

 Vyjmenuje jména členů rodiny a 

jejich zaměstnání 

 Uplatňuje poznatky o sobě a o práci 

lidí, rodině a činnostech člověka 

RODINA, POVOLÁNÍ OSV – Mezilidské 

vztahy – péče o dobré 

vztahy, chování 

podporující dobré 

vztahy; empatie a 

pohled na svět očima 

druhého; respektování; 

podpora, pomoc 

 Odvodí význam a potřebu různých 

povolání a pracovních činností 

 Používá předměty pro práci, zábavu 

a volný čas 

LIDSKÁ ČINNOST A 

TVOŘIVOST 

PRÁCE A VOLNÝ 

ČAS 

 

 Rozlišuje části dne, dny v týdnu 

 Využívá časové údaje při řešení 

různých situací v denním životě 

 Rozlišuje děj v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti 

 Uplatňuje poznatky o lidské 

společnosti, soužití, zvycích a na 

příkladech porovnává minulost a 

současnost 

ORIENTACE V ČASE 

SOUČASNOST A 

MINULOST 
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Prv3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vyjmenuje některé rodáky, kulturní 

či historické památky, významné 

události v regionu 

 Interpretuje některé pověsti nebo 

báje spjaté s místem, v němž žije 

KULTURA, 

HISTORICKÉ 

PAMÁTKY V OBCI 

 

 Pozoruje vlastnosti, čistotu a 

ochranu ovzduší; formy, čistotu a 

úpravu vody a vodních zdrojů, 

vznik, vlastnosti, využití, vrstvy a 

ochranu půdy 

 Seznámí se Sluncem jako zdrojem 

tepla a světla pro živé organismy na 

Zemi 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

LÁTKY A JEJICH 

VLASTNOSTI 

VZDUCH 

VODA 

PŮDA 

SLUNCE A ZEMĚ 

EVVO – Ekosystémy – 

pole (význam, změny 

v okolí krajiny vlivem 

člověka) 

Vodní zdroje, základní 

podmínky života - voda 

 Popisuje znaky života a rostlin, 

jejich životní potřeby a projevy, 

průběh života rostlin 

 Určuje druhy a části rostlin 

 Uvědomuje si význam rostlin 

 Rozlišuje základní skupiny 

živočichů, dýchání, rozmnožování, 

mláďata 

 Pozoruje živočichy ve volné přírodě 

(užitkové, hospodářské, domácí, 

chráněné a ohrožené druhy) 

 Pečujeme o živočichy v přírodě a 

v zajetí 

 Chráníme přírodu a změny 

v průběhu roku 

ŽIVÁ PŘÍRODA 

ROSTLINY 

HOUBY  

ŽIVOČICHOVÉ 

ROZMANITOST 

PŘÍRODY A JEJÍ 

OCHRANA 

 

 Rozlišuje části lidské postavy 

 Pojmenuje vnější a vnitřní ústrojí a 

orgány, jejich funkce 

 Rozlišuje smysly – zrak, sluch, 

hmat, čich, chuť 

 Uplatňuje správnou výživu a zdraví 

 Dodržuje základní hygienické 

návyky, péče o zevnějšek 

 Uplatňuje základní pravidla první 

ČLOVĚK – LIDSKÉ 

TĚLO, STAVBA 

TĚLA 

PÉČE O SVÉ ZDRAVÍ 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí - já jako 

zdroj informací o sobě, 

druzí jako zdroj 

informací o mně, moje 

tělo, moje psychika 

(temperament, postoje, 

hodnoty) 

zdravé a vyrovnané 
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Prv3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

pomoci, přivolá lékařskou pomoc a 

zvládá ošetřit drobná poranění 

sebepojetí 

OSV – Psychohygiena -  

- sociální dovednosti 

pro předcházení 

stresům v mezilidských 

vztazích, dobrá 

organizace času, 

hledání pomoci při 

potížích 
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5.6 VLASTIVĚDA 

charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve  4. a 5. ročníku 2 hodiny 

týdně. Výuka probíhá ve 4. ročníku v kmenové třídě, v 5. ročníku v učebně zeměpisu, 

využívána je i počítačová učebna. 

Vzdělávací obor Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů, z nichž první tři 

se staly základem pro vlastivědu: 

- Místo, kde žijeme – život ve společnosti, obci; praktické poznávání regionu; důraz 

je kladen na dopravní výchovu; postupný rozvoj vlasteneckého cítění 

- Lidé kolem nás – upevňování mezilidského jednání v kladném slova smyslu; 

podstata tolerance, empatie, solidarity; rovnoprávnost mužů a žen; základní práva 

a povinnosti ve společnosti a světě; výchova budoucího občana demokratického 

státu 

- Lidé a čas – časová orientace v dějích; snaha o vyvolání zájmu o samostatné 

vyhledávání informací z historie. Vychází se od nejznámějších událostí v rodině, 

obci, regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 vést žáky k orientaci v jednoduchém plánu místa bydliště, cesty na určené místo 

 vést žáky k užívání správné symboliky 

Kompetence k řešení problémů 

 umožňovat chápání poznatků o vztazích lidské společnosti v porovnání minulosti a 

současnosti  

 pomáhat žákům rozlišovat umělé a přírodní prvky v krajině 

 umožňovat žákům pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi 

Kompetence komunikativní 

 stimulovat žáky k estetickému hodnocení krajiny, její rozmanitosti 

 pomáhat žákům v orientaci v dějích minulosti, přítomnosti i budoucnosti 

 vést žáky k ověřování výsledků 

Kompetence sociální a personální 

 vést žáky k rozlišování vztahů mezi lidmi a národy 

 napomáhat k chápání významu a potřeby různých povolání 
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 vytvářet příležitosti k prezentaci různých druhů zpracování zadaných témat 

Kompetence občanské 

 umožňovat žákům seznámit se s některými důležitými osobnostmi regionu, kulturními 

i historickými památkami, významnými událostmi ČR 

 vést žáky k sebehodnocení 

Kompetence pracovní 

 vést žáky k plánování úkolů a postupů 

 umožňovat žákům pracovat skupinově 

Ve vlastivědě budou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Multikulturní výchova 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Výchova demokratického občana 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 

Ročník:  4. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Vl4 Školní výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

 Vyhledá své bydliště na mapě 

 Zná název kraje a krajského města 

 Zná některé významné budovy 

v obci (městě) 

 Orientuje se v dopravní síti místní 

oblasti 

 Vyhledá na mapě nadmořskou 

výšku 

 Určí na mapě i v přírodě světové 

strany 

Místo, kde žijeme 

- obec 

- místní krajina 

- poloha v krajině 

- orientace 

 

EVVO – Ekosystémy – 

kulturní krajina (příroda 

x civilizace), vztah 

člověka k přírodě 

 Na mapě Evropy vyhledá ČR 

 Charakterizuje podnebí ČR 

 Rozliší pojem 

- počasí a podnebí 

- jezero a rybník 

- povodí, rozvodí, úmoří 

 Orientuje se v povrchu ČR 

 Vyhledává samostatně na mapě 

 Charakterizuje vliv lidí na ráz 

krajiny 

Místo, kde žijeme 

- okolní krajina, 

místní oblast, 

region 

- zemský povrch a 

jeho tvary 

- vodstvo 

- rozšíření půd, 

rostlin živočichů 

- vliv krajiny na život 

lidí 

- životní prostředí 

- orientační body, 

světové strany 

EVVO – Základní 

podmínky života (voda, 

půda, ovzduší, 

energie…)  

 Zná hlavní město ČR, vyhledá ho 

na mapě 

 Vypráví pověst o založení Prahy 

 Pojmenuje některé významné 

průmyslové, kulturní a vzdělávací 

instituce Prahy 

Místo, kde žijeme 

- Praha 

 

 Vyhledá na mapě jednotlivé oblasti 

ČR a stručně je charakterizuje 

podle mapy 

 Vyhledá na mapě významná města 

Místo, kde žijeme 

- regiony ČR 

- surovin. Zdroje, 

výroba, služby, 

obchod… 

EVVO – Lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí – zemědělství a 

životní prostředí, 
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Vl4 Školní výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

a řeky 

 Orientuje se v průmyslu a 

zemědělství jednotlivých oblastí 

 Ukáže na mapě sousední státy 

doprava a životní 

prostředí, průmysl a 

životní prostředí, 

ochrana životního 

prostředí,   

 Zná jméno prezidenta ČR, oficiální 

název ČR a správně ho zapíše 

 Je seznámen se státním 

uspořádáním ČR 

 Seznámí se s pojmem demokracie 

 Určí státní symboly, ví, co 

znamenají a jaký mají význam 

Místo, kde žijeme 

- naše vlast – národ, 

domov 

- základy státního 

zřízení a politického 

systému ČR 

- státní symboly 

VDO – Občanská 

společnost a škola - 

uplatňování 

demokratických principů 

a hodnot v každodenním 

životě školy 

VDO – Občan, občanská 

společnost a stát - práva 

a povinnosti občana, 

úloha v demokratické 

společnosti 

 Vysvětlí význam mapy a glóbu 

 Orientuje se v měřítku mapy 

 Ukáže a najde poledníky a 

rovnoběžky 

 Zná základní geografické značky 

 Ukáže na mapě pohoří, vrchoviny a 

nížiny ČR 

Místo, kde žijeme 

- mapy obecně 

zeměpisné a 

tematické 

- obsah map, grafika, 

vysvětlivky 

 

 

 Chápe čas jako fyzikální veličinu 

 Řadí a chápe dějinné události 

v časovém sledu 

 Charakterizuje posloupně za sebou 

jednotlivá roční období 

 Časově zařadí některé jevy do 

režimu dne 

Lidé a čas 

- orientace v čase, 

časový řád 

- letopočet, kalendáře 

- režim dne 

- roční období 

 

 

 Charakterizuje a popíše způsob 

života doby pravěku, dobu časově 

zařadí 

 Zná pravěká sídliště na území ČR 

 Charakterizuje dobu bronzovou a 

železnou (zemědělství, řemesla…) 

Lidé a čas 

- současnost a 

minulost v našem 

životě 

- proměny způsobu 

života 

EVVO – Lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí – ochrana 

kulturních památek  
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Vl4 Školní výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

 Zná některé pověsti ze života 

Slovanů 

 Charakterizuje vznik Sámovy říše 

 Pohovoří o vzniku Velkomoravské 

říše a jejích panovnících 

 Seznámí se s rozšířením 

křesťanství na naše území (Cyril a 

Metoděj, písmo, jazyk) 

 Objasní vznik českého knížectví, 

zná vládnoucí rody a panovníky 

 Vyjmenuje panovníky českého 

přemyslovského státu 

 Charakterizuje vládu J. 

Lucemburského a Karla IV. až do 

posledního Přemyslovce 

 Pohovoří o významných kulturních 

památkách této doby v Praze 

 Charakterizuje život obyvatelstva 

za panování Karla IV., dobu po 

jeho smrti, hospodářské zmatky, 

náboženské nesrovnatelnosti…. 

 Seznámí se s osobností J. Husa a 

jeho působením, s husitským 

hnutím a s důležitými osobnostmi 

tohoto období (J. Žižka, P. Holý) 

 Časově zařadí významné bitvy i 

události 

 Charakterizuje období panování 

Jiřího z Poděbrad 

- dějiny jako časový 

sled událostí 

- letopočet 

- státní svátky, 

významné dny 

 

MKV – Kulturní 

diference – poznávání 

vlastního kulturního 

zakotvení 

 Objasní role a postavení členů 

rodiny 

 Pohovoří o funkci rodiny 

 Orientuje se v příbuzenských a 

mezigeneračních vztazích v rodině 

 Rozlišuje práci duševní a fyzickou 

Lidé kolem nás 

- rodina 

- postavení jedince 

- role členů rodiny, 

příbuzenské a 

mezigenerační 

vztahy 

- život a funkce 

rodiny 

- práce fyzická a 
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Vl4 Školní výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

duševní 

- zaměstnání 

 Respektuje názory a chování 

jednotlivců, dokáže se přizpůsobit 

 Vhodnou formou obhájí svůj názor 

 Přizná svůj omyl 

 Zná význam slova kompromis 

 Vhodnou formou pomůže slabšímu 

 Dodržuje pravidla slušného 

chování vůči spolužákům i 

dospělým 

 Slušnou formou vyjádří nesouhlas 

s nevhodným chováním 

 Předchází slušným chováním 

konfliktům 

Lidé kolem nás 

- mezilidské vztahy  

- komunikace 

- chování lidí 

- vlastnosti lidí 

- pravidla slušného 

chování 

- pomoc nemocným, 

sociálně slabým 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí – moje vztahy 

k druhým i k sobě 

samému – 

psychohygiena 

v mezilidských vztazích 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání ve 

skupině 

OSV – Mezilidské 

vztahy – empatie a 

pohled na svět očima 

druhého, řešení konfliktů 

VDO – Občanská 

společnost a škola - 

uplatňování 

demokratických principů 

a hodnot v každodenním 

životě školy, aktivní 

zapojení žáků do 

žákovské samosprávy, 

význam žákovských rad 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 

Ročník:  5. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Vl5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Orientuje se na mapě (světadíly, 

oceány) 

 Orientuje se na mapě Evropy 

 Na mapě ukáže státy EU 

 Určí podle mapy polohu států k ČR, 

Místo, kde žijeme 

- Evropa a svět, ČR 

- kontinenty 

- evropské státy 

- EU 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

EGS – Objevujeme 

Evropu a svět – naše 
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Vl5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

najde hlavní město 

 Stručně charakterizuje stát EU 

(přírodní podmínky, hospodářská 

vyspělost) 

 Popíše polohu ČR v Evropě 

- cestování vlast a Evropa, 

evropské krajiny, život 

Evropanů 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá - život dětí 

v jiných zemích, zvyky 

a tradice národů Evropy 

 Orientuje se na mapách střední 

Evropy a Evropy 

 Vyhledá na mapách oblasti 

cestovního ruchu na území ČR a 

sousedních států 

Místo, kde žijeme 

- Evropa a svět, ČR 

- kontinenty 

- evropské státy 

- EU 

- cestování 

 

 Orientuje se na mapě 

 Orientuje se v základních 

grafických značkách na mapě 

Místo, kde žijeme 

- mapy obecně 

zeměpisné a 

tematické 

- obsah, grafika, 

vysvětlivky 

 

 Zařadí a chápe dějinné události 

v časovém sledu, přiřadí letopočet 

Lidé a čas 

- orientace v čase a 

časový řád 

 

 Charakterizuje české země a způsob 

života v období habsburské 

monarchie 

 Zná kulturní a historické památky 

této doby 

 Posoudí význam vědy a techniky 

této doby 

 Vyjmenuje nejvýznamnější 

osobnosti této doby (Komenský, 

Marie Terezie, Josef II.) 

 Charakterizuje nejvýznamnější 

události této doby (toleranční 

patent, zrušení nevolnictví, Bílá 

Hora…) 

Lidé a čas 

- současnost a 

minulost v našem 

životě 

- státní svátky a 

významné dny 

- minulost kraje a 

předků 

MKV – Kulturní 

diference – poznávání 

vlastního kulturního 

ukotvení 
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Vl5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Charakterizuje dobu po Bílé Hoře 

(obrozenecká) + první polovinu 19. 

století 

 Zařadí nejdůležitější představitele a 

jejich díla 

 Pohovoří o umění doby 

obrozenecké, jmenuje představitele 

 Charakterizuje hospodářský rozvoj 

první poloviny 19. století 

 Objasní politické proměny první 

poloviny 19. století, jmenuje 

důležité osobnosti této doby 

(Masaryk, Beneš, Štefánik) 

 Charakterizuje vznik a dobu 1. 

světové války 

 Charakterizuje vznik ČSR, zná 

významný den vzniku 

československé republiky a jméno 

prvního prezidenta 

 Charakterizuje společenský, 

politický a kulturní život českých 

zemí koncem 19. a počátkem 20. 

století 

 Objasní vznik 2. světové války, 

hospodářskou a politickou situaci 

 Charakterizuje život v českých a 

evropských zemích v době okupace 

 Charakterizuje období poválečného 

režimu (nástup komunismu, 

Gottwald…), totalitní režim, srpen 

1968, vznik ČR… 

 Posoudí současnou vývojovou etapu 

 Orientuje se ve vztazích mezi lidmi 

 Chápe funkci a význam přátelství, 

jeho založení na důvěře, pomoci, 

společných zájmech 

 Umí odpouštět 

 Dokáže otevřeně říci, co cítí a 

potřebuje 

Lidé kolem nás 

Chování lidí  

- chování, principy 

demokracie 

Právo a spravedlnost 

- základní lidská 

práva a práva dítěte 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace – 

regulace vlastního 

jednání i prožívání, 

sebeovládání 

OSV – Mezilidské 

vztahy – péče o dobré 
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Vl5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Dokáže ustoupit a řešit situaci 

kompromisem 

- práva a povinnosti 

žáků školy 

- protiprávní jednání 

Základní globální 

problémy 

- nesnášenlivost mezi 

lidmi 

- problémy konzumní 

společnosti 

vztahy 

MKV – Lidské vztahy – 

lidská solidarita, právo 

všech lidí žít společně a 

podílet se na spolupráci 

MKV – Lidské vztahy – 

předsudky a lidské 

stereotypy, příčiny a 

důsledky diskriminace 

 Rozpozná rozdíly mezi jednotlivými 

druhy majetku 

 Chápe funkci peněz (i 

zneužívání…) 

 Objasní pojem duševní hodnoty 

 Orientuje se v případné pomoci 

odborných služeb (telefonní čísla, 

adresy…) pro právní ochranu 

občana 

Lidé kolem nás 

Právo a spravedlnost 

- právní ochrana 

občanů a majetku, 

soukromého 

vlastnictví, 

duševních hodnot 

Vlastnictví  

- soukromé, veřejné, 

osobní, společné 

- hmotný a nehmotný 

majetek 

- peníze 

 VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát – občan jako 

odpovědný člen 

společnosti, jeho práva 

a povinnosti 

 Zná některé kulturní instituce ve 

svém okolí a udaných regionech 

 Objasní pojem masová kultura 

 Lidé kolem nás 

Kultura 

- podoby a projevy 

kultury 

- masová kultura 

 

 Zhodnotí hlavní problémy 

společnosti 

 Pohovoří o možnosti 

nesnášenlivosti mezi lidmi (rasové, 

náboženské), jako negativu 

společnosti 

 Charakterizuje příčiny problémů 

životního prostředí 

 Zhodnotí vliv člověka na stav 

životního prostředí 

Lidé kolem nás 

Základní globální 

problémy 

- významné sociální 

problémy 

- globální problémy 

přírodního prostředí 

 

MKV – Etnický původ 

– postavení 

národnostních menšin, 

projevy rasové 

nesnášenlivosti, jejich 

rozpoznávání a důvody 

vzniku 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí – naše obec, 

příroda a kultura obce, 

zajišťování ochrany 
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Vl5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

životního prostředí 

v obci 

Přírodověda – ochrana 

životního prostředí 
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5.7 PŘÍRODOVĚDA 

charakteristika vyučovacího předmětu – (1. stupeň) 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

  

Tento předmět se vyučuje ve čtvrtém a pátém ročníku po jedné hodině týdně. Realizujeme 

ho ve třídě, v přírodě, při exkursích i výletech. V přírodovědě uplatňujeme tyto metody: 

samostatné práce, diskuse v malé skupině, hry, soutěže, vycházky, projekty a výukové 

programy na PC. 

Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti 

tematických okruhů: 

Místo, kde žijeme – okolní krajina – zemský povrch, půda, rostlinstvo, živočišstvo, vliv lidské 

činnosti na krajinu a životní prostředí 

Lidé kolem nás – základy slušného chování, podporování vzájemné tolerance mezi lidmi, 

principy demokracie, globální problémy přírodního prostředí 

Lidé a čas – orientace v čase – kalendáře, letopočet, režim dne, současnost, minulost a 

budoucnost v našem životě 

Rozmanitost přírody – poznávání vesmíru, Země jako planety sluneční soustavy, rozmanitost 

živé a neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana 

přírody a životného prostředí 

Člověk a jeho zdraví – péče o zdraví, základy první pomoci, poznávání lidského těla, vývoj 

jedince a základy lidské reprodukce, základy sexuální výchovy, odpovědnost člověka za své 

zdraví a situace hromadného ohrožení 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 umožňovat žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou 

literaturu 

 vést žáky k získávání informací o přírodě, učit je pozorovat přírodu a zaznamenávat 

výsledky svého pozorování 

Kompetence k řešení problémů 

 vést žáky k samostatnému řešení problémů a k užívání logických postupů  

 motivovat žáky ke kritickému myšlení a k uvážlivému rozhodnutí, které jsou schopni 

obhájit 

 učit žáky, aby se nenechali odradit případným nezdarem a vytrvale hledali konečné 

řešení problémů 
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Kompetence komunikativní 

 motivovat žáky k rozšíření slovní zásoby v osvojovaných tématech 

 vést žáky k používání správné terminologie 

 učit žáky správně vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy 

Kompetence sociální a personální 

 zadávat úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně 

 učit žáky pracovat ve skupině, spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu a 

respektovat názory a zkušenosti druhých 

 zajímat se o náměty, názory a zkušenosti žáků 

Kompetence občanské 

 budovat u žáků ohleduplný vztah k přírodě 

 vyžadovat u žáků dodržování pravidel slušného chování 

 vést k respektování, chránění a k oceňování našich tradic 

Kompetence pracovní 

 vést žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

 učit žáky používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 

 motivovat žáky k využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje  

V Přírodovědě budou realizována tato průřezová témata: 

 Environmentální výchova 

 Osobnostní a sociální výchova 

 

  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

177 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA 

Ročník:  4. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozlišuje výrobky a přírodniny 

 Pozoruje životní podmínky 

organismů 

 Zkoumá vlastnosti vody, vzduchu, 

hornin a nerostů (žula, pískovec, sůl 

kamenná) 

 Uvědomuje si vliv člověka na 

přírodní společenstva 

 Poznává vybrané nerosty 

ROZMANITOST 

PŘÍRODNIN  

VÝROBKY A 

PŘÍRODNINY 

NEŽIVÉ 

PŘÍRODNINY 

NEROSTY A 

HORNINY 

PŮDA  

EVVO – Základní 

podmínky života – 

voda, ovzduší, půda;  

Ochrana biologických 

druhů (referát) 

VV- koloběh vody 

 Seznamuje se se Sluneční soustavou 

 Popisuje střídání dne a noci, 

slunovrat, rovnodennost, roční 

období 

 

ROČNÍ OBDOBÍ 

STŘÍDÁNÍ DNE A 

NOCI 

 

 Poznává nejznámější druhy rostlin, 

hub a živočichů, jejich význam 

v přírodě a pro člověka 

 Pozoruje vztahy mezi organismy a 

vzájemnou závislost  

 Roztřídí společenstva vod, polí a 

lesů 

SPOLEČENSTVA 

ROSTLIN A 

ŽIVOČICHŮ 

LESNÍ PODROST 

OBRATLOVCI 

BEZOBRATLI (lesní 

společ.) 

Vztahy organismů v 

lese 

EVVO – Ekosystémy – 

les, pole, vodní zdroje 

 Roztřídí rostliny do skupin podle 

stavby těla 

 Poznává kulturní rostliny jednoleté, 

dvouleté a vytrvalé 

 Poznává stavbu těla a způsob 

života, závislost výskytu na 

podmínkách prostředí 

 Rozlišuje listnaté a jehličnaté 

stromy 

 Pozoruje chování a jednání 

domácích zvířat (pes, kočka) 

 Učí se stavbu těla, způsob jejich 

života 

PLANÉ A KULTURNÍ 

ROSTLINY 

BYLINY 

DŘEVINY 

LISTNATÉ A 

JEHLIČNATÉ 

STROMY 

ŽIVOČICHOVÉ                  
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 Užívá základní jednotky délky, 

teploty, hmotnosti, času a běžně 

užívaných odvozených jednotek 

 Využívá různých měřidel 

poznávaných fyzikálních veličin 

MAGNETY A 

JEDNOTKY 

 

 

 Seznamuje se zdravím způsobem 

života, ochranou zdraví, základními 

živinami a jejich významem 

 Uplatňuje poznatky o nemocech, 

očkování, karanténě a izolaci 

 Začleňuje do jídelníčku dané 

množství tekutin a potravin 

 Uplatňuje zásady zdravé výživy, 

nákup a skladování potravin, kultura 

stolování 

 Dodržuje zásady osobní hygieny 

ZDRAVÍ A JEHO 

OCHRANA  

ZDRAVÁ VÝŽIVA 

 

 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - prostředí a 

zdraví - rozmanitost 

vlivů na zdraví, způsob 

ochrany zdraví 

 Seznámí se s pracovním a 

pohybovým režimem žáka 

 Uvědomuje si správný výběr 

kamarádů, osobní bezpečí, ochranu 

dítěte a způsoby chování v různých 

prostředích  

POHYBOVÝ REŽIM 

ŽÁKA 

OSOBNÍ BEZPEČÍ 

 

 Popisuje krizové situace, šikanování 

 Využívá dětská krizová centra a 

linky důvěry 

KRIZOVÉ SITUACE OSV – Psychohygiena - 

předcházení stresům 

v mezilidských 

vztazích; dovednosti 

zvládání stresových 

situací, hledání pomoci 

při potížích 

 uvědomuje si prevenci zneužívání 

návykových látek 

 seznamuje se s ochranou dětí před 

návykovými látkami, odmítáním 

NÁVYKOVÉ LÁTKY  

 seznamuje se s poskytováním první 

pomoci, základy obvazové techniky 

 popisuje úrazy dětí 

ÚRAZY DĚTÍ  

 uplatňuje základy rodinné a 

sexuální výchovy, vztahy mezi 

lidmi, komunikace 

 seznamuje se sexuálním chováním, 

pohlavně přenosnými chorobami a 

sexuálním zneužíváním 

SEXUÁLNÍ 

VÝCHOVA 

OSV – Poznávání lidí - 

vzájemné poznávání se 

ve skupině (třídě) 

OSV – Komunikace - 

komunikace v různých 

situacích 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA 

Ročník:  5. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Školní výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Seznamuje se s charakteristickými 

znaky člověka, trávicí soustavou, 

dýchací soustavou a vylučovací 

soustavou 

 Učí se popsat systém opory těla, 

povrch, pohyb a řízení 

LIDSKÉ TĚLO Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

 Popisuje Slunce a jeho planety, 

Zemi ve vesmíru a pohyb Země 

kolem Slunce 

 Pozoruje Zemi ve vesmíru, otáčení 

Země kolem osy a model Země- 

globus 

 Uvědomuje si střídání ročních 

období, střídání dne a noci, Slunce 

jako zdroj světla a tepla 

VESMÍR A ZEMĚ  

 Uvědomuje si rozmanitost 

přírodních podmínek ve světě, 

Evropě 

 Uvědomuje si rozmanitost rostlin a 

živočichů 

 Začleňuje ekologii a ekosystém 

ROZMANITOST 

PŘÍRODY, ROSTLIN, 

ŽIVOČICHŮ 

EVVO – Základní 

podmínky života, 

Ekosystémy 

Čj – popis přírody 

 Učí se základní oblasti Země – 

podnebné pásy 

 Uvědomuje si podmínky pro život 

na Zemi a ochranu životního 

prostředí 

 Využívá příklady různých výrob 

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

OCHRANA 

ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí - 

průmysl a životní 

prostředí 

Vl – Lidé kolem nás – 

globální problémy 

 Seznamuje se s technikou a 

jednoduchými stroji, s elektřinou, 

látky vodivými a nevodivými 

 Dodržuje bezpečnost a ochranu před 

úrazy 

ČLOVĚK A 

TECHNIKA 

 

 Uvědomuje si změny v pubertě, 

choroby a narození dítěte 

VÝVOJ DÍTĚTE  
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 Seznamuje se s centry odborné péče 

a orientuje se v seznamu adres 

 Učí se řešit krizové situace, šikanu 

KRIZOVÉ SITUACE OSV – Psychohygiena - 

předcházení stresům 

v mezilidských 

vztazích; dovednosti 

zvládání stresových 

situací; hledání pomoci 

při potížích 

 Rozlišuje návykové látky a léky 

 Učí se bezpečnosti v dopravě  

 Odmítání návykových látek a 

dodržuje zdravý způsob života 

NÁVYKOVÉ LÁTKY 

A ZDRAVÍ 

 

 Rozlišuje zdravou výživu a rychlé 

občerstvení 

 Sestavuje jídelníček 

 Učí se nakupovat vhodné potraviny 

pro zdravou výživu 

 Roztřídí nápoje a poživatiny 

s negativním vlivem na zdraví 

PÉČE O ZDRAVÍ 

ZDRAVÁ VÝŽIVA 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - 

rozmanitost vlivů na 

zdraví, ochrana zdraví 

 Přivolá lékařskou pomoc PRVNÍ POMOC Čj – mluvený projev - 

telefonování 

 Seznamuje se sexualitou a násilím 

 Reaguje na zneužívání linky důvěry 

 Uplatňuje krizová centra 

 Zajímá se o osobní a intimní 

hygienu, odívání  

PARTNERSTVÍ A 

SEXUÁLNÍ 

VÝCHOVA 

OSV – Poznávání lidí - 

vzájemné poznávání se 

ve skupině (třídě) 

OSV – Komunikace - 

komunikace v různých 

situacích 
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5.8 DĚJEPIS 

charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Důležité 

je poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti. 

Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i 

dějin místních. 

Vzdělávací obsah předmětu dějepis je rozdělen do tematických celků v jednotlivých 

ročnících takto: 

6. ročník - dějiny pravěku a starověku. 

7. ročník - dějiny raného a vrcholného středověku. 

8. ročník - dějiny pozdního středověku, počátky novověku, dějiny 18. a 19. století. 

9. ročník - dějiny 20. století. 

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

hodiny týdně. 

Předmět se realizuje převážně ve třídě, někdy se žáci seznamují s dějinami při exkurzích či 

výletech. 

Při výuce dějepisu používáme tyto metody: samostatné práce, diskuse, projekty, soutěže, 

hry, křížovky, vyhledávání informací v odborných knihách, na internetu apod. 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje k: 

 rozvíjení vlastního historického vědomí 

 získávání orientace v historickém čase 

 vnímání hlavních vývojových linií 

 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,… 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
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Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

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

 operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly 

 vést k zamyšlení nad historickým vývojem 

 zadávat úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 

 vést žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

Kompetence k řešení problémů    

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

 vést ke kritickému myšlení a logickému uvažování 

 zařazovat rozmanité aktivity (diskuse, výklad, řešení problémů,…) 

Kompetence komunikativní 

 vést žáky k výstižnému vyjadřování, k souvislému a kultivovanému písemnému i 

ústnímu projevu 

 vést žáky k věcnému argumentování 

 snažit se o to, aby žáci využívali informační a komunikační prostředky a technologie 

pro kvalitní a účinnou komunikaci s ostatními lidmi 

 vést žáky k porozumění různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů,… 

Kompetence sociální a personální  

 vytvářet příznivé klima třídy 

 podporovat sebedůvěru a samostatný rozvoj žáka 

 vést žáky k účinné spolupráci ve skupině 

 podporovat diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, k efektivní spolupráci 

s druhými při řešení daného úkolu 

Kompetence občanské     

 reflektovat při výuce společenské i přírodní dění 

 vést k respektování, chránění a oceňování našich tradic a kulturního a historického 

dědictví 

 vést žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

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

Kompetence pracovní  

 vést žáky k používání účinných materiálů, k dodržování vymezených pravidel, 

k plnění povinností a závazků 

 podporovat využití znalostí a zkušeností získaných v jiných vzdělávacích oblastech 

 umožňovat žákům vzájemně si radit a pomáhat 

V dějepisu budou realizována tato průřezová témata: 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
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 Výchova demokratického člověka 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: DĚJEPIS 

Ročník:  6. 

D6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Objasní potřebu dějepisných 

znalostí. 

 

 Udává příklady historických 

pramenů a instituce, kde jsou 

uchovány paměti národa. 

 Dovede si najít zdroje informací. 

 Orientuje se v časové ose. 

Význam zkoumání 

dějin. 

 

Hmotné a písemné 

prameny. 

 

 

Historický 

čas.(letopočet) 

Průběžně  Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

 Rv – způsob života 

(bydlení, oděv…vývoj) 

 

 

 

 Popisuje život pravěkých lidí od 

člověka zručného po člověka 

dnešního typu.  

 Objasní způsob obživy těchto lidí 

 Na mapě ukáže místo výskytu 

pozůstatků.  

 Porovnává dorozumívací schopnost, 

používání nástrojů, podobu, způsob 

lovu, pohřbívání, počátky 

náboženství a umění. 

Starší doba kamenná. 

 

Z – orientace na mapě 

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání – 

cvičení pozornosti, 

soustředění, dovednosti 

zapamatování, sociální 

dovednosti – práce 

s textem, ve skupinách, 

ve dvojicích 

 Posoudí význam vzniku zemědělství 

a dobytkářství. 

 Vysvětlí význam zpracování kovů 

pro lidstvo. 

 Popíše nejstarší řemesla. 

 Vyhledává společné znaky 

předmětů jednotlivých 

archeologických kultur na našem 

území.  

Mladší doba kamenná. 

Pozdní doba kamenná. 

Doba bronzová. 

Doba železná. 

 

OSV – Kreativita – 

výroba různých nádob, 

misek - modelování 

 

 Porovnává historický a kulturní 

vývoj jednotlivých států. 

 Nachází konkrétní příklady přínosu 

pro současnost. 

Charakteristika 

staroorientálních států – 

Mezopotámie, Egypt, 

Indie, Čína. 

 

Z – orientace na mapě 

M – vznik geometrie – 

rozměřování polí, 

stavba zavodňovacího 

zařízení 

F – délkové míry, 
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D6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

objemové jednotky 

 Charakterizuje nejstarší období 

řeckých dějin, náboženství, způsob 

života, hospodářství, námořní 

obchod a kolonizaci. 

 Porovnává Atény a Spartu 

 Objasní antickou demokracii, řecko- 

perské války, kulturu a osobnosti 

antického Řecka. 

Starověké Řecko. 

 

Z – orientace na mapě 

Z – astronomie – 

kulatost Země, podstata 

zatmění Slunce, Měsíce 

ČJ – řecké báje a 

pověsti 

VDO – Principy 

demokracie jako formy 

vlády a způsobu 

rozhodování – 

demokracie, despocie, 

tyranie - diskuse 

 Popisuje osídlení Apeninského 

poloostrova 

 Charakterizuje nejstarší období 

římských dějin, boj o nadvládu ve 

Středomoří 

 Popisuje republiku, císařství, 

kulturu a její přínos pro současnost.  

 Vysvětlí rozpad římské říše. 

 Definuje počátky křesťanství a 

souvislost s judaismem. 

Starověký Řím. 

 

Z – orientace na mapě 

ČJ – řečnictví, rétorika  

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát – občanská práva - 

diskuse 

EGS – Jsme Evropané – 

integrace Evropy, vliv 

Říma - diskuse 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: DĚJEPIS 

Ročník:  7. 

D7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Objasní pojem barbaři, stěhování 

národů. 

 Charakterizuje život Germánů. 

 Popíše raně feudální společnost, 

založení říše, vládu Karla Velikého, 

Zrod nové Evropy. 

 

 

 

Francká říše. 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

Z – orientace na mapě 
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D7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

jeho kulturu a rozdělení říše. 

 Seznámení se se vznikem říše, 

s byz. císaři, architekturou a vědou. 

 

Byzantská říše. 

 

EGS – Jsme Evropané – 

formování evropských 

států, kořeny a zdroje 

evropské civilizace - 

diskuse 

 

 Seznámí se se symboly křesťanství, 

s biblí, s církví, s její funkcí a 

rozdělením církve. 

 Vysvětlí boj mezi světskou a 

církevní mocí. 

 Učí se chápat úlohu křesťanství a 

víry. 

Křesťanství, papežství. 

 

 

 Charakterizuje vytvoření arabské 

říše, islámské náboženství, život 

Arabů. 

 Popíše život Slovanů. 

 

 Vysvětlí důležitost založení Sámovy 

říše. 

 

 Popíše první státní útvar na našem 

území, jeho vládce a 

cyrilometodějské mise. 

 Orientuje se v nejstarších dějinách 

českého státu.  

 Charakterizuje přemyslovský rod. 

 Uvědomí si duchovní odkaz patronů 

českých zemí. 

 Vyjmenuje význam a důsledky 

křížových výprav. 

Arabská říše. 

Islám. 

 

Slované. 

 

Sámova říše. 

 

 

Velká Morava. 

 

 

Počátky českého státu. 

 

 

 

 

Křížové výpravy. 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání – 

spolupráce a 

komunikace v týmu – 

práce ve skupinách 

Čj – legendy, pověsti o 

počátcích národa 

OV – vlast, čeští 

církevní patroni 

 

MKV – Etnický původ 

– rovnocennost 

etnických skupin a 

kultur - diskuse 

 Učí se charakteristice dobového 

životního stylu z hlediska 

sociálního. 

 Popíše životní styl člověka raného 

středověku. 

Románská kultura. 

 

Čjl – poslech 

hrdinských zpěvů, 

nejstarší píseň 

(Hospodine, pomiluj 

ny, Svatý Václave) 
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D7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Porovnává hospodářství raného a 

vrcholného středověku, hledá 

pokrok. 

 Charakterizuje středověkou vesnici, 

kolonizaci. 

 Objasní plány při zakládání měst, 

městská práva a život ve městě. 

Zemědělství, řemesla, 

obchod. 

 

 

 

Vznik měst. 

 

OV – náš region 

OSV – Kreativita – 

rozvoj tvořivosti – 

návrhy městských 

znaků 

 Rozděluje středověkou společnost 

podle majetku a popisuje funkce 

jednotlivých vrstev. 

 Vytváří obraz života středověkých 

rytířů. 

Struktura středověké 

společnosti. 

 

OSV – Komunikace – 

prohlubování 

komunikačních 

dovedností – přednášky 

žáků 

 Seznámí se s rozmachem českého 

státu a jeho významem ve 

středověké Evropě. 

 Umí vytvořit časovou osu a 

zaznamenat nejdůležitější historické 

události vlády posledních 

Přemyslovců a Lucemburků. 

 Dovede uvést významné památky 

z doby Karla IV. 

 

 

 

Poslední Přemyslovci. 

 

Nástup Lucemburků a 

vláda Karla IV.  

 

 

 

 

 

ČJ – kroniky, doba 

Karla IV. 

 Vyjmenuje charakteristické znaky 

gotického slohu včetně architektury, 

výtvarného a sochařského umění, 

gotické módy a hudby. 

 Porovnává středověkou a dnešní 

vzdělanost. 

 Vyhledává rozdíly mezi románským 

slohem a gotikou. 

Gotická kultura. 

 

 

 Seznámí se s problémy, které vedly 

ke stoleté válce, zdůrazní význam 

Jany z Arku 

Soupeření Anglie 

s Francií. 

 

Z – práce s mapou 

 

 Vymezí důvody vedoucí k husitské 

revoluci. 

 Zdůrazní význam mistra Jana Husa 

a dalších reformátorů. 

Husitství. 
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D7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Porozumí kritice poměrů v církvi a 

husitství v Čechách. 

 Vytvoří časovou osu a zaznamená 

nejdůležitější události období 

husitských válek. 

 Charakterizuje vládu Jiřího 

z Poděbrad, zdůrazní mírové 

poselství Jiřího.  

 Popíše vládu Vladislava a Ludvíka 

Jagellonského. 

 Udává příklady jagellonské kultury. 

Doba poděbradská. 

 

 

Doba jagellonská. 

 

 

 Objasní pojem stavovská 

monarchie. 

 Charakterizuje renesanční kulturu a 

její vliv na středověkého člověka. 

 Uvede příklady renesančních 

památek., významných malířských a 

sochařských děl, nové vědní obory. 

Renesance a 

humanismus. 

 

 

 Pracuje s mapou a vytváří časovou 

osu. 

 Posuzuje vliv zámořských objevů 

na pokrok ve výrobě a obchodu. 

Zámořské objevy.  

Pokrok ve výrobě a 

obchodu. 

Z – orientace na mapě, 

Amerika 

OSV – Kooperace a 

kompetice – rozvoj 

jasné a respektující 

komunikace, 

organizování práce 

skupiny - projekty 

 Objasňuje nové myšlenky žádající 

reformu církve, včetně reakce 

církve na tyto požadavky. 

Reformace a její šíření 

Evropou. 

Počátky protireformace. 

 

 

 Popisuje nejdůležitější události 

absolutistických vlád v Anglii, 

Francii, Rusku. 

 Objasňuje postavení českého státu 

uvnitř habsburské monarchie. 

 Vytváří přehled nejdůležitějších 

Absolutistické 

monarchie v Anglii, 

Francii, Rusku. 

Nástup Habsburků na 

český trůn a obrana 

proti Habsburkům 
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D7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

historických událostí. 

 Sestavuje obraz Prahy za vlády 

Rudolfa II. 

 Objasní příčiny českého 

stavovského povstání. 

v západní Evropě. 

 

České stavovské 

povstání. 

 

 Popíše důležitou situaci v době 

předbělohorské. 

 Posuzuje třicetiletou válku jako 

mocensko- ideový konflikt a 

důsledek náboženské 

nesnášenlivosti. 

 Zdůrazní význam J. A. 

Komenského. 

 

 

Třicetiletá válka. 

Doba pobělohorská. 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: DĚJEPIS 

Ročník:  8. 

D8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Odůvodňuje vznik revoluce 

v Anglii. 

 Popíše vládu Ludvíka XIV. a jeho 

vliv na vznik mocného státu. 

Občanská válka 

v Anglii. 

Francie v době Ludvíka 

XIV. 

 

 Vymezí hlavní znaky barokní 

kultury, popíše baroko v českých 

zemích. 

Barokní kultura. 

  

 Objasní pojem osvícenská filozofie 

 Uvede příklady přírodovědných 

objevů 18. století 

 Ujasní si osvícenský absolutismus. 

 

Osvícenství. 

 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

Z – orientace na mapě 

F – vynález 

hromosvodu, 

galvanický článek 

CH – A. Lavoisier – 
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D8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

utřídění chemických 

prvků 

Průběžně Čj – 

skloňování přejatých 

jmen, příběhy dávných 

dob + Rv – způsob 

života (bydlení, 

oděv…vývoj) 

 Vytvoří přehled reforem Marie 

Terezie a Josefa II. a posuzuje jejich 

důležitost. 

 Odůvodňuje reformní hnutí 

některých evropských panovníků. 

 Uvědomí si rozpor mezi projevy 

absolutní moci a snahami 

nastupující generace. 

Marie Terezie a Josef 

II. 

 

Situace v Rusku, 

Prusku, vzestup Velké 

Británie. 

 

 

 

 

Z – orientace na mapě 

 

 Posuzuje význam americké revoluce 

a ústavy USA. 

 Chápe pojem kolonie, uvědomí si 

význam boje za svobodu. 

Vznik USA. 

 

 

 Uvědomí si důsledky definitivního 

rozbití středověkých politických, 

hospodářských a společenských 

struktur. 

 Dovede posoudit vliv francouzské 

revoluce a napoleonských válek na 

okolní Evropu. 

 Zdůrazní modernizaci společnosti, 

změnu sociální struktury, významné 

technické vynálezy a důsledky 

Průmyslové revoluce. 

Velká francouzská 

revoluce. 

Napoleon Bonaparte. 

 

 

 

 

Rozšíření průmyslové 

revoluce 

F – parní stroj, 

lokomotiva, paroloď 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

průmyslová revoluce – 

dopad na životní 

prostředí – diskuse 

Z - průmysl 

 Jmenuje odlišnosti klasicismu od 

romantismu, významné malíře, 

hudební skladatele a spisovatele 

romantického hnutí. 

Klasicismus a 

romantismus. 
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D8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Uvede příčiny utlumení politického 

a společenského vývoje. 

 Chápe národní obrození jako jev 

celoevropský, jehož výsledkem je 

utvoření novodobých národů. 

 Seznámí se s příčinami a průběhem 

českého národního obrození. 

 Uvědomí si význam obrozeneckých 

snah významných osobností. 

Habsburská monarchie 

1. polovina 19. století. 

 

 

 

Národní obrození. 

 

VDO – Občanská 

společnost a škola – 

způsoby uplatňování 

demokratických 

principů - diskuse 

 

 Obhajuje myšlenky lidských a 

občanských práv.  

 Charakterizuje průběh revolucí 

vedoucí ke sjednocení a 

k ustanovení moderních politických 

stran. 

 Prosazuje ústavní vládu před 

panovnickým absolutismem. 

 Vysvětluje pojem dualismus. 

 Posuzuje snahy českých politiků 

v rámci Rakouska – Uherska. 

 Charakterizuje rakouský politický 

život, politiku českého měšťanstva a 

postavení dělníků. 

Revoluce 1848 

v Evropě a v Čechách. 

Svět na počátku 2. pol. 

19. století. 

Sjednocení Itálie a 

Německa. 

 

 

 

Vznik Rakouska – 

Uherska. 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – Občanská 

společnost a škola – 

způsoby uplatňování 

demokratických 

principů - diskuse 

OSV – Kooperace a 

kompetice – 

seberegulace v situaci 

nesouhlasu, odporu – 

nácvik reakce na 

odlišné názory 

OSV – Komunikace – 

asertivní komunikace – 

nácvik asertivního 

jednání 

Z – orientace na mapě 

HV – Smetanova opera 

Libuše 

 Určuje příčiny a důsledky občanské 

války v USA. 

 Chápe historický rozměr pojmu 

rasismus. 

Občanská válka v USA. 

 

MKV – Etnický původ 

– odlišnost lidí, ale i 

jejich vzájemná 

rovnost, postavení 

národnostních menšin - 

diskuse 

 Objasní pojmy imperialismus, 

kolonialismus, seznámí se s novou 

asijskou velmocí – Japonskem. 

 Na příkladech demonstruje vědecký 

Imperiální doba. 

 

 

Kapitalistická 
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D8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

a technický pokrok, vysvětluje 

kapitalistickou společnost. 

 Seznámí se s kritickým realismem, 

rozpozná základní znaky secese. 

společnost a kultura 

před 1. světovou 

válkou. 

 

 Pracuje s časovou osou. 

 Vyhledává na mapě průběh bojů na 

všech frontách. 

 Vyhledává politické, sociální a 

kulturní důsledky války. 

 Objasní situaci v Rusku, vysvětluje 

vliv ruské revoluce na ukončení 

války na východní frontě. 

První světová válka. 

 

 

 

 

Ruské revoluce. 

Z – orientace na mapě 

OSV – Řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti – 

dovednosti pro řešení 

problémů 

v mezilidských 

vztazích, v seberegulaci 

- diskuse 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: DĚJEPIS 

Ročník:  9. 

D9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Charakterizuje vnitřní sociální, 

politické, hospodářské a kulturní 

prostředí v ČSR. 

 Vysvětlí Masarykův program 

občanské společnosti. 

 Zhodnotí hospodářsko- politický 

rozvoj republiky, sociální a 

národnostní problémy. 

Vznik ČSR. Historické 

pozadí vzniku a 

principy moderního 

státu. 

První vláda. 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

ČJj – vývoj českého 

jazyka, jazyková 

kultura 

 Na mapě ukáže nové státy, objasní 

hlavní cíle Versailleské konference 

a jejího dopadu. 

 Uvědomí si změnu 

mezinárodněpolitických vztahů. 

 Charakterizuje léta krize v ČSR i ve 

světě, navrhuje řešení krize. 

Poválečné uspořádání 

světa. 

Důsledky 

versailleského 

mírového systému. 

Mezinárodně politická 

situace Evropy ve 20. 

letech. 

Světová hospodářská 

Z – orientace na mapě 

OV – problémy lidské 

nesnášenlivosti 
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D9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

krize. 

 Uvědomí si souvislost mezi 

nepříznivým stavem ekonomiky a 

tendencí řešit problémy extrémními 

způsoby. 

 Chápe historický rozměr pojmů 

nacionalismus, extremismus, první 

projevy fašistické agrese a vznik 

válečných ohnisek. 

 Objasní důsledky mnichovské 

dohody pro Československo. Učí se 

vnímat rozmanitost projevů kultury 

a přínos národní a evropské kultury 

k tomuto odkazu. 

 Charakterizuje vypuknutí války, na 

mapě vyhledává a popisuje válečné 

událostí. 

Počátky fašistického 

hnutí. 

 

 

Nedemokratické 

systémy: komunismus a 

fašismus. 

 

Mnichovská dohoda a 

její důsledky. 

Kultura, věda a 

technika před 

vypuknutím 2. světové 

války.  

Druhá světová válka. 

Západní tažení. Bitva o 

Anglii. Napadení SSSR. 

Obrat ve vývoji 

2. světové války 

Z – orientace na mapě 

OV – problémy lidské 

nesnášenlivosti 

OSV – Kooperace a 

kompetice – rozvoj 

individuální dovednosti 

pro kooperaci ve 

skupině, seberegulaci 

v situaci nesouhlasu – 

nácvik reakce při 

nesouhlasu 

Z – orientace na mapě 

OSV – Poznávání lidí – 

rozvoj poznávání vůči 

odlišnostem a hledání 

výhod v odlišnostech – 

práce ve skupinách 

 Dovede popsat situaci v našich 

zemích po vytvoření Protektorátu 

Čechy a Morava. 

 Seznámí se s vnitřní a zahraniční 

politikou ČSR v období druhé 

republiky a protektorátu. 

 Hodnotí činnost našeho domácího a 

zahraničního odboje. 

 Uvede následky atentátu na 

Heydricha. 

 Dovede zmapovat události, které 

vedly k porážce fašismu. 

 Posuzuje politické, mocenské a 

ekonomické důsledky války. 

 Demonstruje zneužití techniky pro 

potřeby války. 

Protektorát Čechy a 

Morava 

 

 

 

Československý odboj. 

 

 

Heydrichiáda. 

Osvobození 

Československa, 

porážka fašismu. 

Závěrečné etapy a 

charakteristika 2. sv. 

války. Čsl.vojáci na 

frontách 2. sv. války. 

VDO – Principy 

demokracie jako formy 

vlády a způsobu 

rozhodování – 

demokracie jako 

protiváha diktatury a 

anarchie - diskuse 

MV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti – 

propaganda - diskuse 
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D9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozumí pojmům genocida, 

holocaust. 

Řešení německé otázky. 

Národnostní menšiny 

v ČSR. 

 Učí se chápat poválečný vývoj 

ČSR, vyhledává na mapě nové 

státy. 

 Objasňuje situaci v ČSR, která 

vyústila v únorové události 1948. 

 Chápe možnost různé interpretace 

historických faktů a nutnost 

kritického přístupu k interpretacím. 

Mezinárodní 

konference a poválečné 

uspořádání světa. 

Poválečné ČSR v letech 

1945 – 1948. Únorový 

převrat 1948 a prohra 

čsl. demokracie 

Politické procesy. 

 

 Učí se rozpoznávat znaky totalitní 

společnosti. 

 Objasní si projevy sovětizace ČSR 

ve všech oblastech společenského 

života i v každodenním životě lidí. 

 Objasní politické, hospodářské, 

sociální a ideologické soupeření 

supervelmocí. 

 Srovnává země východního bloku 

se západními. 

 

 

 

 Učí se chápat postupný rozpad 

východního bloku rozkladem 

komunistických systémů. 

 

Postavení 

Československa a jeho 

postupné začleňování 

do sféry vlivu SSSR. 

Studená válka, železná 

opona, rozdělení světa 

do vojenských bloků. 

Změny v Evropě na 

přelomu 50. a 60. let – 

krizové projevy. 

Pražské jaro a srpen 

1968 - okupace sověty. 

Normalizace. 

Charakteristika 

západních zemí. 

Krize sovětského 

imperia a „perestrojka“. 

Obnova demokracie ve 

východní Evropě a 

„sametová revoluce“. 

OV – mezinárodní 

organizace, 

mezinárodní vztahy         

 

 Seznámí se s vnitřní situací v naší 

republice v roce 1989 a s vývojem 

v 90. letech – vznik 

Československa. 

 Udává důvody rozpadu 

Československa a vznik ČR, 

Rozpad 

Československa, vznik 

ČR. 

Technika, věda a 

kultura 2. poloviny 20. 

století. 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životného prostředí – 

důsledky zničeného 

prostředí 

v komunistické době – 
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D9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

charakterizuje ustavení 

demokratického režimu. 

 projekty, diskuse 

ČJ – spisovatelé, 

dramatici, filmoví 

představitelé 

HV – pop, rock music 

(E. Presley, Beatles, 

Rolling Stones) 

F – první lidé v kosmu, 

na povrchu Měsíce 

 Upozorní na vliv médií na 

každodenní život a politické dění. 

 Ujasní si začlenění ČR do 

integračního procesu (vstup do EU). 

 

Evropská integrace, 

globalizace, ČR na 

přelomu tisíciletí. 

 

MV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti- 

sdělovací prostředky a 

politika - diskuse 

EGS – Jsme Evropané – 

začlenění ČR do 

instituce EU a její 

fungování – projekty, 

diskuse 

 Uvědomí si hrozbu terorismu. 

 Uvede problémy spojené 

s globalizací,  

 Uvědomí si vážnou situaci spojenou 

s rozvojovými zeměmi, navrhuje 

vhodná řešení těchto problémů. 

 Utváří přehled nejdůležitějších 

problémů současného světa.  

Problémy současnosti. Z – charakteristika 

rozvojových zemí a 

jejich problémy 
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5.9 OBČANSKÁ VÝCHOVA  

charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Obsah  

- znalosti a dovednosti potřebné pro aktivní zapojení do života demokratické společnosti 

- poznání kulturně historických souvislostí života lidí 

- utváření pozitivních občanských postojů 

- výchova k toleranci a respektování lidských práv 

- výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí 

Časové vymezení 

vyučovací předmět občanská výchova se vyučuje jako samostatný předmět 

- v 6. až 9. ročníku – 1 hodinu týdně 

Organizační vymezení 

- předmět je realizován v učebně, učebně informatiky 

- mezi vyučovací metody je zařazován výklad, samostatná práce, skupinová práce, 

projekty, dramatizace, kvízy, diskuse, PC, soutěže, využití audiovizuální techniky …. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 klást důraz na význam učení pro budoucí život 

 podporovat samostatnost a tvořivost, možnost realizování vlastních nápadů 

 seznamovat s obecně používanými znaky, termíny a symboly, dávat je do vzájemných 

souvislostí 

 vést k propojení získaných poznatků do širších celků 

Kompetence k řešení problémů 

 vést k vnímání nejrůznějších společenských problémů 

 vést k řešení problému a schopnosti hájit svá tvrzení 

 učit vyhledávat vhodné informace k řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

 vést k formulování názorů na společenské dění 

 učit vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím 

 vést k využívání informačních a komunikačních prostředků jako nástroje poznání 

 navozovat atmosféru kvalitní spolupráce ve skupině 

Kompetence sociální a personální 
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 dávat prostor pro diskusi 

 podporovat rozvoj sebedůvěry 

 klást důraz na pochopení významu týmové spolupráce 

 upevňovat dobré mezilidské vztahy 

 učit žáky hodnotit práci svoji i práci ostatních 

Kompetence občanské  

 učit poznávat a chránit naše kulturní tradice a historické dědictví 

 snažit se nacházet nenásilné cesty k řešení konfliktů 

 učit respektovat přesvědčení druhých lidí  

 seznamovat žáky s legislativou a obecnými morálními zákony 

 snažit se o formování volních a charakterových rysů žáků 

 vést žáky k zodpovědnému rozhodování 

Kompetence pracovní 

 vést k využívání získaných znalostí ve škole i mimo školu pro svůj další rozvoj 

 motivovat k aktivnímu pracovnímu zapojení  

 seznamovat se základními aktivitami, které jsou potřebné pro uskutečnění 

podnikatelského záměru a jeho realizaci 

 vést k efektivnímu organizování vlastní práce 

V občanské výchově budou realizována tato průřezová témata 

 Mediální výchova  

 Environmentální výchova  

 Multikulturní výchova  

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

 Výchova demokratického člověka  

 Osobnostní a sociální výchova  
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník:   6. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Ov6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Orientuje v kalendáři  

 Vysvětlí původ a způsoby 

dodržování svátků 

 Uvádí příklady pořekadel a přísloví 

 

Rok v jeho proměnách 

a slavnostech 

(průběžně) 

- kalendář, letopočty 

- svátky 

- přísloví a pořekadla 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

Čjl – bajky – přísloví 

 

 

 Hovoří o životě ve škole 

 Zamýšlí se nad významem školního 

řádu 

 Diskutuje o právech a povinnostech 

žáků 

 Rozebírá význam a činnost 

žákovské samosprávy 

 Hovoří o vzájemné dělbě práce a 

činností v rodině, ve škole 

 Uvádí výhody spolupráce lidí 

 

 Pohovoří o přípravě na vyučování a 

režimu dne 

 Zamýšlí se nad významem vzdělání 

pro život  

 

Naše škola 

- život ve škole 

- školní řád 

- práva a povinnosti 

žáků 

- žákovská 

samospráva 

- dělba práce 

 

 

- spolupráce 

 

- příprava na 

vyučování, volný 

čas, režim dne 

- význam vzdělání 

 

 

 

 

OSV- Poznávání lidí – 

v praktických situacích 

poznává třídu - 

Mezilidské vztahy – 

zamýšlí se nad vztahy 

ve třídě, řeší průběžně 

vzniklé situace 

VDO – Občanská 

společnost a škola – 

hovoří o partnerství a 

demokracii ve škole, 

významu aktivního 

zapojení do žákovské 

samosprávy 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace – uvádí 

příklady organizování 

vlastního času 

MV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti – 

uvádí vliv médií na 

uspořádání dne 

Rv – režim dne, zdravý 

způsob života 

 

 Hovoří o minulosti a přítomnosti 

naší obce  

 Vypravuje pověsti o vzniku  

 Jmenuje historické památky obce  

Naše obec 

 - minulost a přítomnost 

obce 

- pověsti 

- památky 
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Ov6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Jmenuje významné rodáky a 

osobnosti 

 Uvádí místní tradice  

 Uvádí příležitosti k zájmové 

činnosti v obci 

 Jmenuje správní orgány obce  

 Diskutuje o úkolech obecní 

samosprávy a obecního 

zastupitelstva 

 Hovoří o principu komunálních 

voleb 

 Objasní pojem vlast a vlastenectví 

- rodáci 

- tradice 

- správní orgány obce 

- obecní zastupitelstvo 

 

- komunální volby 

 

 

 

 

 

 

VDO – Formy 

participace občanů 

v politickém životě – 

seznamuje se s principy 

komunálních voleb 

 

 

 Vysvětlí pojem národ a národnostní 

menšiny 

 

 Uvádí pověsti o počátcích národa  

 

 Jmenuje slavné předky a činy, které 

proslavily náš národ  

 Jmenuje státní svátky a významné 

dny 

 

 Hovoří o historii a současnosti 

Prahy 

 Rozlišuje státní moc 

 Přehledně jmenuje vývoj dějin 

českého národa 

 

 Porovnává minulost a přítomnost 

regionů  

 

 Jmenuje významné osobnosti 

českého národa 

 Vyhledává významná místa a 

památky 

 

 Uvádí regionální zvláštnosti  

 Hovoří o tradicích české státnosti 

Naše vlast 

- vlast-vlastenectví 

- národ, menšiny 

- pověsti o počátcích 

národa 

-  

- slavní předkové 

- co nás proslavilo 

- státní svátky a 

významné dny 

- hlavní město  

- státní moc 

- stručný přehled 

vývoje dějin  

 

 

 

- region v minulosti, 

přítomnosti   

- významní rodáci, 

osobnosti  

- významná místa, 

památky  

- regionální zvláštnosti  

- tradice české 

státnosti  

- státní instituce 

 

ESG – Objevujeme 

Evropu a svět – hovoří 

o vztahu naší vlasti a 

Evropy  

 

 

Čjl – Staré pověsti 

české – doporuč. četba, 

příběhy dávných dob  

 

 

 

 

 

 

MV – Práce 

v realizačním týmu – 

komunikace a 

spolupráce v týmu 

(tvoří ve skupině 

brožuru o regionu) 

ČJS – připraví referát o 

významných 

osobnostech 

 

D – Počátky českého 
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Ov6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Jmenuje státní symboly  

 Uvádí příklady národního bohatství, 

zvyklostí, tradic 

- státní symboly  

- národní bohatství, 

zvyklosti, tradice 

státu 

D – vznik měst 

 

 

 Hovoří o rovnosti mezi lidmi 

 Seznamuje se s právy dětí 

 Seznamuje se se zásadami slušného 

chování v různých situacích  

 Dramatizuje případné řešení 

konfliktů 

 Seznamuje se s krizovými situacemi 

a potřebami pomoci 

Lidská setkání 

- rovnost mezi lidmi 

- práva dětí 

- pravidla slušného 

chování  

- řešení konfliktů 

- krizové situace 

- pomoc lidem v nouzi 

- základy první 

pomoci 

 

 

 

MKV – Lidské vztahy – 

uplatňuje principy 

slušného chování 

(dramatizace) 

Rv – vztahy mezi lidmi 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník:  7. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Ov7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

  Vysvětlí pojmy společnost, 

socializace, morálka a mravnost 

 Uvádí příklady mravní 

odpovědnosti  

 

 Objasní pojem svoboda  

 

 Zamýšlí se nad významem osobní 

kázně 

Zásady lidského 

soužití 

- společnost, socializace 

- morálka a mravnost 

- mravní odpovědnost 

 

- svoboda a vzájemná 

závislost 

- význam osobní 

kázně  

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 
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Ov7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Zamýšlí se nad vlivem vrstevníků 

 Rozlišuje osobní a neosobní vztahy 

 Upozorňuje na netolerantní chování  

 Na konkrétních příkladech rozebírá 

způsoby mezilidské komunikace 

 

 Uvádí příklady mezilidských vztahů  

 

 Hovoří o aktuálních problémech 

lidské nesnášenlivosti  

 Rozlišuje různé způsoby lidské 

komunikace 

 Používá komunikaci verbální i 

neverbální  

 Kriticky přistupuje k mediálním 

informacím  

 

Vztahy mezi lidmi 

- přátelství, vrstevníci 

- osobní a neosobní 

vztahy 

- mezilidská 

komunikace 

- vztahy mezi lidmi  

 

- (autorita, soukromí, 

důstojnost člověka) 

 

- problémy lidské 

nesnášenlivosti 

- mezilidská 

komunikace  

- verbální a neverbální 

komunikace 

- masmédia  

MV – Interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality – vztah 

mediálního sdělení a 

sociální zkušenosti – 

uvádí praktické 

příklady 

MV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti – 

organizace a postavení 

médií ve společnosti – 

diskuse, příklady 

Inf - internet 

 

 Seznamuje se s kulturními 

hodnotami  

 Uvádí kulturní tradice 

 Hovoří o kulturních akcích, které 

navštívil  

 Vyjadřuje svůj postoj k působení 

propagandy a reklamy  

 

 

 Jmenuje prvky obohacování kultur  

 Uvádí příklady kultur jiných národů  

  

 

 

 Hovoří o ochraně památek a 

vandalismu  

 Uvádí rozmanitost kulturních 

projevů 

 

 Jmenuje kulturní instituce v rámci 

Kulturní život  

-kultura, umění 

- kulturní hodnoty 

- kulturní tradice  

-  

- masová kultura  

- prostředky masové 

komunikace, 

masmédia 

 

- vzájemné 

obohacování kultur 

- prolínání kultur 

- duchovní kultura, 

náboženství 

- ochrana památek a 

životního prostředí 

v kraji, regionu 

-  rozmanitost 

kulturních projevů 

- kulturní instituce 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – vliv reklamy 

na veřejné mínění a 

chování lidí – v diskusi 

uvádí praktické 

příklady  

 

 

MKV – Lidské vztahy – 

vztahy mezi kulturami – 

uvádí příklady prolínání 

kultur (vlastní 

zkušenost) 

 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

význam ochrany 

přírody a kulturních 

památek – vyhledává 
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Ov7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

obce, regionu, státu 

 Hovoří o spolupráci při ochraně 

kulturních památek v obci 

 

- ochrana kulturních 

památek v obci 

příklady (tvoří plakát) 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí – podílí se 

na ochraně přírody a 

kultury v obci 

 Jmenuje formy vlastnictví a uvádí 

příklady 

 

 Rozlišuje hmotné a nehmotné 

vlastnictví 

 Jmenuje zdroje získání majetku  

 Objasní způsoby zacházení 

s majetkem  

 Dodržuje zásady hospodárnosti  

 

Majetek, vlastnictví, 

hospodaření 

- formy vlastnictví  

- hmotné a nehmotné 

vlastnictví 

- zdroje získání 

majetku  

- zacházení 

s majetkem a 

ochrana 

-rodinný rozpočet, 

hospodaření s penězi 

(kapesné, rozpočet 

rodiny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M – zlomky – rodinný 

rozpočet 

 Rozlišuje tvoření státu  

 Charakterizuje pojem stát 

 

 

 Vyhledává v Ústavě demokratické 

zásady fungování státu 

 Vyloží podstatu voleb  

 Jmenuje druhy volebního práva  

 Hovoří o volebním systému  

Stát a právo 

- prvotní a druhotné 

tvoření  

- stát 

- principy a znaky 

státu 

- formy států  

- druhy států 

demokratické 

základy států 

- volby 

- druhy volebního 

práva 

- volební systém  

 

 Seznámí se se vznikem EU, 

významem 

 

Nadnárodní 

společenství 

- historie EU 

EGS – Jsme Evropané – 

instituce EU (vyhledává 

příklady)  
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Ov7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Hovoří o postavení občanů ČR 

vzhledem k EU 

 Uvádí příklady zapojení ČR v rámci 

EU 

 

 Uvádí mezinárodní organizace 

 

- historické osobnosti 

ČR a jejich podíl na 

sjednocení Evropy 

- Rada Evropy 

- Evropská unie 

- OSN  

- přidružené 

organizace OSN 

- NATO 

D – Svět po roce 1945 

MKV – Kulturní 

diference – základní 

problémy 

sociokulturních rozdílů 

v ČR a v Evropě (uvádí 

konkrétní příklady ze 

života) 

EGS – Jsme Evropané – 

mezinárodní organizace 

a jejich přispění 

k řešení problémů dětí a 

mládeže (zpracuje 

seminární práci) 

 Seznamuje se se základními 

lidskými právy 

  

 Seznámí se se Všeobecnou 

deklarací lidských práv a Úmluva o 

právech dítěte 

 Diskutuje o problémech 

diskriminace a šikany 

Lidská práva 

- základní lidská práva 

 

- úprava lidských práv 

v dokumentech 

- Úmluva o právech 

dítěte 

- diskriminace, šikana  

- svoboda, autorita 

- morálka, mravnost 

OSV – Řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti – 

dovednosti pro řešení 

problémů v 

mezilidských vztazích – 

scénky, dramatizace 

 

MKV – Princip 

sociálního smíru a 

solidarity – přispění 

každého jedince za 

odstranění diskriminace 

– diskuse, uvádí 

příklady  
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník:  8. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Ov8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vysvětlí pojem osobnost  

 Jmenuje vlastnosti osobnosti  

 Zamýšlí se nad vztahem mezi 

vlastnostmi osobnosti a vztahy mezi 

lidmi 

 Hodnotí a koriguje své chování i 

chování druhých  

 Přemýšlí o záporných i kladných 

charakterových vlastnostech  

 

 

 

 

 

 

 Seznamuje se se základními druhy a 

znaky citů  

 

 Seznamuje se s různými způsoby 

řešení daných situací 

 Zamýšlí se nad rozvojem osobních 

hodnot  

 

 Snaží se o sebehodnocení  

 Využívá sebehodnocení pro svůj 

další rozvoj  

 Diskutuje o stereotypech 

v posuzování druhých lidí  

Člověk jako jedinec 

- osobnost  

- vlastnosti osobnosti  

 

- projevy chování 

(dospívání)  

- rozdíly v prožívání, 

myšlení a jednání  

- charakter, sebepojetí 

- vůle, temperament  

- vrozené 

předpoklady, 

dovednosti  

- potřeby, zájmy 

- vnímání, paměť 

- základní druhy a 

znaky citů  

- citové vztahy  

- chování, prožívání, 

jednání 

- systém osobních 

hodnot  

 

- sebehodnocení  

 

- stereotypy 

v posuzování druhých 

lidí  

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí – moje 

psychika (temperament) 

– seznámení s typy 

temperamentu, zařazení 

své osoby k typům  

 

Čj – útvary českého 

jazyka (nářečí, slang, 

argot, národnostní 

menšiny,…) 

 Rozliší pojem služba a statek 

 Uvede podstatu výroby  

 Jmenuje formy výroby 

 Na příkladu chování kupujících a 

prodávajících vyloží podstatu trhu  

 Seznámí se s pojmy a podstatou 

nabídky a poptávky  

 Hovoří o privatizaci 

Hospodářství a stát 

- služby a statky 

- výroba 

- kapitál, investice 

- trh 

- nabídka, poptávka 

 

- privatizace 
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Ov8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Objasní pojem tržní mechanismus 

  Jmenuje podstatu obchodu 

 Hovoří o historii obchodu 

 

 Charakterizuje funkce a podoby 

peněz 

 

- tržní mechanismus, 

cena, vztahy 

- obchod 

- naturální 

hospodářství 

- funkce peněz 

- historie vzniku peněz 

- inflace 

 

 Seznámí se s právním řádem ČR  

 Vysvětlí význam a funkci právního 

řádu 

 

 Vysvětlí pojem zákon 

 

 

 

 

 Jmenuje způsobilosti nabytí práv a 

povinností 

 Pracuje s Ústavou ČR  

 

 

 Seznamuje se s pojmem politika, 

s politickými stranami  

 Diskutuje o rozdělení politických 

stran 

 Uvádí příklady, jak mohou výsledky 

voleb ovlivnit život občanů 

 Seznamuje se se soustavou soudů  

 Seznamuje se s publikovanými 

právními předpisy 

 Diskutuje o riziku porušování 

právních ustanovení  

 

 

 Seznamuje se s pravidly silničního 

provozu a jejich porušováním 

Stát a právo  

- právní řád ČR, 

význam a funkce 

právního řádu 

- význam právních 

vztahů  

- právní norma, zákon  

- státní moc 

(legislativní činnost) 

 

- způsobilost nabývat 

práva a povinnosti  

- Ústava ČR – práva a 

povinnosti občana  

- politika, politologie 

- typy politických 

stran (levice x 

pravice) 

- současná politická 

situace 

 

- soustava soudů  

- publikování právních 

předpisů 

- druhy a postihy 

protiprávního 

jednání  

- trestní postižitelnost 

- porušování předpisů 

v silničním provozu   

OSV – Mezilidské 

vztahy – lidská práva 

jako regulativ vztahů – 

diskuse  

 

MKV – Lidské vztahy – 

právo všech lidí žít 

společně a podílet se na 

spolupráci – diskuse, 

vyhledávání příkladů 

v tisku  

MKV – Princip 

sociálního smíru a 

solidarity – otázka 

lidských práv, základní 

dokumenty – diskuse  
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Ročník:  9. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Ov9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vysvětlí pojem státní občanství a 

způsoby jeho získání  

 

 

 Zamýšlí se nad význam občanského 

zákoníku  

 

 

 Jmenuje druhy pojištění a typy 

smluv 

 

 Seznamuje se s druhy sociálních 

příspěvků 

 

 

 Uvádí příklady různých typů smluv. 

 Jmenuje orgány právní ochrany 

občanů  

Občan a právo 

- člověk jako občan  

- státní občanství ČR 

 

- význam občanského 

zákoníku  

- ochrana občanských 

práv  

- pojištění – druhy, 

typy smluv  

- druhy sociálních 

příspěvků  

- význam sociálního 

zabezpečení 

- smlouvy 

- orgány právní 

ochrany občanů 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát – práva a 

povinnosti občana –

vyhledávání v Ústavě 

ČR, Listině základních 

práv a svobod 

 Hovoří o významu právních vztahů 

(manželství) 

 

 

 

 Uvede důležité právní vztahy a 

závazky z nich vyplývající 

 Uvádí příklady styku s úřady 

Právo v každodenním 

životě 

- právní předpoklady 

pro uzavření 

manželství 

- problémy nezralého 

rodičovství  

- odpovědnost rodičů 

za péči o děti 

- mravní a právní 

důsledky rozvodů 

- význam zákona o 

rodině  

orgány péče o rodinu 

VDO – Principy 

demokracie jako formy 

vlády a způsobu 

rozhodování – 

demokratické způsoby 

řešení konfliktů a 

problémů v osobním 

životě – vyhledávání 

příkladů v praktickém 

životě 

 

 Jmenuje části hospodářské politiky 

státu  

Hospodářství a stát 

- daň, poplatek 

- státní rozpočet 
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Ov9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vysvětlí pojem daň a poplatek 

 Diskutuje o státním rozpočtu 

 

 Uvádí, do kterých oblastí stát 

směřuje své výdaje  

 Jmenuje příklady dávek a příspěvků 

pro občany  

 

 

 Jmenuje druhy pojištění  

 Seznámí se s peněžními ústavy a 

jejich funkcí  

 

 

 Uvede podstatu podnikání 

 

 Seznámí se s hospodářskou 

politikou státu 

 Vysvětlí členění národního 

hospodářství  

 Zamýšlí se nad výkonností 

národního hospodářství  

 

(vyrovnaný, 

schodek, dluh) 

- výdaje státního 

rozpočtu 

- příspěvky, dávky  

- druhy sociálních 

příspěvků 

- význam sociálního 

zabezpečení 

- pojištění 

- banky 

- ČNB 

- cenné papíry 

burza 

-   podnikaní - živnost 

 

- daňové úlevy, dotace 

 

- výrobní a nevýrobní 

sféra 

- HDP  

- ND 

- hospodářská krize  

 

 

 Jmenuje projevy globalizace 

 Upozorňuje na klady a zápory 

globalizace 

 Uvede a na příkladech 

charakterizuje globální problémy  

 

 Zamýšlí se nad příčinami globálních 

problémů a jejich důsledky 

 Diskutuje o souvislosti globálních a 

lokálních problémů, uvádí konkrétní 

příklady řešení  

 

 Jmenuje světová náboženství  

 Hovoří o problémech terorismu  

Globální problémy 

lidstva 

- globál, globální 

- klady a zápory 

globalizace 

- národnostní menšiny 

- obyvatelstvo 

- ochrana životního 

prostředí 

- soužití – přelidnění 

- hospodaření 

s přírodními zdroji  

 

- problémy víry 

- terorismus a jeho 

problémy 

D – uspořádání světa po 

roce 1918, počátky 

fašismu 

VDO - Občan, 

občanská společnost a 

stát – principy soužití 

s minoritami (diskuse) 

MKV – Etnický původ 

– projevy rasové 

nesnášenlivosti 

(diskuse) 

EGS – Jsme Evropané – 

klíčové mezníky 

evropské historie (uvádí 

příklady) 

EVVO – Lidské 
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Ov9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Uvádí příklady mezinárodního 

terorismu  

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

význam ochrany 

přírody v EU a ve světě 

(zpracuje referát) 

 Posiluje sebedůvěru pro plánování 

budoucnosti 

 Hovoří o životních aspiracích, 

plánech 

 Učí se adaptaci na životní změny 

 Učí se plánovat 

 Hledá smysl lidského života, 

význam motivace 

 Přemýšlí o významu životní 

zkušenosti 

 Zamýšlí se nad svými cíli a plány   

 

 Klade důraz na význam osobní 

kázně 

 

Osobní rozvoj 

- posilování 

sebedůvěry 

- životní plány a cíle 

- adaptace na životní 

změny 

- realistické a akční 

plánování 

- význam motivace, 

vůle a       

- osobní kázně při 

seberozvoji 

- životní cíle a plány 

- osobní kázeň při 

seberozvoji 

OSV-Seberegulace a 

sebeorganizace-

stanovování osobních 

cílů a kroků k jejich 

dosažení 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí – moje učení 

– diskuse  
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5.10 FYZIKA 

charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku 2 hodiny týdně.   

Vyučovací předmět přináší základní poznatky o obecných zákonitostech hmoty, které platí 

pro živou i neživou přírodu, pro Zemi i celý vesmír. Fyzika se zabývá pozorováním 

přírodních jevů, měřením fyzikálních veličin, hledáním vzájemných souvislostí mezi 

fyzikálními veličinami, stanovováním fyzikálních zákonitostí, hledá obecné zákony a principy 

a jejich rozborem dochází k novým poznatkům. Vyučovací předmět fyzika se soustředí na 

klíčové fyzikální pojmy (látka a těleso a jejich částicová stavba, pohyb, čas, hmotnost, 

fyzikální (silové) pole, síla, energie, elektrický náboj). Žák do jejich významu proniká 

postupně. 

Součástí výuky jsou i samostatná pozorování, krátkodobé projekty a skupinové práce, při 

kterých žáci využívají dostupné pomůcky, přístroje a měřidla. 

Předmět fyzika úzce souvisí s dalšími předměty, například s chemií (jaderná energie, 

atomy, skupenství…), přírodopisem (zvukové děje – sluch, světelná energie, optika – zrak…), 

zeměpisem (Vesmír, magnetické pole země…), matematikou (převody jednotek, řešení 

rovnic…). Fyzika je tak základem všech ostatních přírodovědných a technologických 

disciplín. Tato skutečnost vyplývá z faktu, že každý hmotný objekt (atom, fyzikální pole, 

buňka, organismus, ekosystém, planeta či jakákoli jiná reálná věc) má vždy určité fyzikální 

vlastnosti (hmotnost, energii aj.) a podléhá vždy určitým fyzikálním zákonům (zákonům 

zachování energie a hmotnosti, zákonům gravitačního působení a mnoha dalším). 

Výuka tohoto předmětu probíhá v učebně, která je společná pro výuku fyziky, chemie a 

přírodopisu a souvislost předmětů je zde velmi dobře patrná. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 vést žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací 

 zařazovat experimenty, které žáci provádějí společně nebo samostatně a které 

potvrzují nebo vyvrací žákem vyslovené teorie a hypotézy 

 společně s žáky hledat různé prameny, ve kterých žáci vyhledávají potřebné informace 

 zařazovat do výuky samostatné měření a pozorování a vést žáky k porovnávání a 

vyhodnocování získaných informací 

Kompetence k řešení problémů 

 zadávat úkoly, při kterých žáci vyhledávají informace vhodné k řešení, využívají 

získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení 

 podporovat u žáků potřebu vyjádřit a formulovat problém, na který při studiu narazí 
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Kompetence komunikativní 

 podporovat u žáků snahu formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory, pomáhat 

žákům vyjadřovat se výstižně 

 dávat žákům dostatek prostoru zapojit se účinně do diskuse a argumentovat 

 vést žáky k formulování svých myšlenek také v písemné formě 

Kompetence sociální a personální 

 zařazovat velké množství skupinových prací, při kterých by měli žáci pochopit potřebu 

efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu 

Kompetence občanské 

 při diskusích vést žáky k respektování názorů druhých 

 při práci vést žáky k zodpovědnému rozhodování nad dalším postupem 

 vyžadovat od žáků zodpovědné chování při práci, které nebude ohrožovat jejich zdraví 

Kompetence pracovní 

 vést žáky k bezpečnému chování při práci s přístroji a měřidly 

 dbát u žáků na dodržování vymezených pravidel chování ve fyzikální učebně, pravidel 

hygieny a bezpečnosti práce 

Ve fyzice budou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Environmentální výchova 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: FYZIKA 

Ročník:   6. 

F6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozliší látku a tělesu 

 Uvede příklady látek a těles 

 Rozliší skupenství látek 

 Popíše vlastnosti pevných, 

kapalných a plynných látek 

 Rozliší částicovou stavbu látek 

 Seznámí se Brownovým pohybem a 

difuzí (s neuspořádaným pohybem 

částic), se vzájemným silovým 

působením částic 

Látka, těleso Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

V průběhu celého 

školního roku 

 

OSV – Morální rozvoj 

– Řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti – žák řeší 

různé problémy, které 

vznikají při 

praktickém 

uplatňování získaných 

dovedností a 

vědomostí 

 Správně používá pojem atom, 

molekula, elektron, proton, neutron, 

iont, popíše model atomu 

 Přesvědčí se pokusem o 

zelektrování těles třením, objasní 

podstatu elektrování 

 Vytvoří si představu o pojmu 

elektrický náboj, elektrické pole 

Atomy a molekuly 

 

 

Elektrické vlastnosti 

látek 

 

 Přesvědčí se pokusem o působení 

magnetu na předměty 

 Popíše části magnetu (póly + 

netečné pásmo) 

 Pomocí magnetky experimentálně 

ověří existenci magnetického pole 

v okolí magnetu 

 Pomocí pilin z magneticky měkké 

oceli získá představu o indukčních 

čarách magnetického pole 

Magnetické vlastnosti 

látek 

Z – glóbus, zemské 

póly 
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F6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Popíše magnetické pole Země 

 Rozliší, co je a není veličina Fyzikální veličiny M – desetinná čísla, 

převody jednotek 

 Určí značku a hlavní jednotku délky 

 Převádí jednotky délky 

 Pozná a popíše základní délková 

měřidla a zásady jejich používání 

 Určí odchylku měření 

 Určí aritmetický průměr při 

opakovaném měření délky 

 Řeší praktické úlohy 

Délka 

 

 Určí značku a hlavní jednotku 

objemu 

 Převádí jednotky objemu 

 Postupuje správně při měření 

objemu kapaliny i pevného tělesa 

odměrným válcem 

 Řeší praktické úlohy 

Objem  

 Určí značku a hlavní jednotku 

hmotnosti 

 Převádí jednotky hmotnosti 

 Popíše rovnoramenné váhy 

 Postupuje správně při měření 

hmotnosti 

 Řeší praktické úlohy 

Hmotnost 

 

 Seznámí se s pojmem hustota látky 

 Převádí navzájem jednotky hustoty 

 Vyhledává hustotu různých látek 

v tabulkách 

 Vypočítá hustotu, hmotnost nebo 

objem pomocí vztahu ρ = m/V 

 Řeší jednoduché příklady z praxe 

Hustota  
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F6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Určí značku a hlavní jednotku času 

 Převádí jednotky času 

 Změří čas 

Čas Z – časová pásma na 

mapě 

 Určí značku a hlavní jednotku 

teploty 

 Experimentálně ověří změnu 

objemu a délky pevných těles a 

kapalin při zahřívání nebo 

ochlazování a jmenuje příklady 

z praxe 

 Popíše základní druhy teploměrů 

 Vyhledá informace a blíže se 

seznámí s osobností - Anders 

Celsius 

 Postupuje správně při měření 

teploty  

 Zakreslí do grafu změnu teploty 

vzduchu v čase 

Teplota  

 Rozliší, zda je těleso v klidu nebo 

v pohybu vzhledem k jiným tělesům 

 Rozliší pojem trajektorie a dráha 

 Určí, kdy je pohyb rovnoměrný a 

kdy nerovnoměrný 

 Sestrojí graf závislosti dráhy na čase 

rovnoměrného pohybu a odečítá 

z něho potřebné hodnoty 

 Ze vztahu v = s/t vypočítá rychlost, 

čas nebo dráhu 

 Převádí jednotky rychlosti 

 Řeší úlohy z praxe 

Pohyb tělesa  
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: FYZIKA 

Ročník:   7. 

F7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Ujasní si vzájemné silové působení 

těles 

 Charakterizuje sílu elektrickou, 

magnetickou, gravitační, využívá 

vztah mezi gravitační silou a 

hmotností tělesa 

 Vyhledá informace a blíže se 

seznámí s osobností -  Isaac Newton 

 Popíše účinky síly na těleso 

 Objasní princip siloměru a změří 

siloměrem sílu 

 Znázorní sílu šipkou 

 Určí graficky i početně výslednici 

dvou sil působících na těleso  

 Určí experimentálně těžiště tělesa 

Síla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skládání sil 

 

Těžiště tělesa 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

V průběhu celého 

školního roku 

 

OSV – Morální rozvoj 

– Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

– žák řeší různé 

problémy, které 

vznikají při praktickém 

uplatňování získaných 

dovedností a vědomostí  

 Pomocí Newtonových zákonů 

vysvětlí nebo předpoví změny 

pohybu tělesa při působení sil 

 Vyhledá informace a blíže se 

seznámí s osobností -  Galileo 

Galilei 

Pohybové účinky síly 

Newtonovy pohybové 

zákony 

Dopravní výchova – 

setrvačnost - přecházení 

komunikace, používání 

bezpečnostních pásů… 

 Objasní pojem moment síly 

 Objasní funkci páky a kladky 

v různých technických zařízeních 

 Řeší praktické úlohy 

Otáčivé účinky síly 

Páka  

Kladka 

 

 Seznámí se s pojmem tlak, tlaková 

síla 

 S porozuměním využívá vztah pro 

tlak a tlakovou sílu při řešení úloh 

z praxe 

 Převádí jednotky tlaku 

 Uvede příklady, jak zmenšit nebo 

zvětšit tlak 

 Vyhledá informace a blíže se 

Deformační účinky síly 

Tlak 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

silniční doprava – 

škody na komunikacích, 

nadměrné náklady, 

přetěžování kamiónů 
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F7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

seznámí s osobností - Blaise Pascal 

 Experimentálně určí závislost třecí 

síly na tlakové síle, na materiálu a 

drsnosti stykových ploch 

 Objasní význam třecí síly pro pohyb 

těles v denní i technické praxi 

Tření, třecí síla Dopravní výchova – 

bezpečnost silničního 

provozu – význam 

zimních pneumatik, 

sněhových řetězů… 

 Objasní Pascalův zákon 

 Popíše hydraulické zařízení a jeho 

využití v praxi 

 Objasní vznik hydrostatického tlaku 

a jeho závislost na hloubce a hustotě 

kapaliny 

 Objasní Archimédův zákon 

 Vyhledá informace a blíže se 

seznámí s osobností -  Archimédes 

 Určí, zda těleso bude v kapalině 

plovat, potápět nebo vznášet se 

 Řeší praktické úlohy na 

hydrostatiku 

Mechanické vlastnosti 

kapalin 

EVVO – Základní 

podmínky života – voda 

– diskuse o významu 

vody pro lidské aktivity 

Ekosystémy – vodní 

zdroje – diskuse o 

lidských aktivitách 

spojených s vodním 

hospodářstvím 

 Pokusem prokáže existenci 

atmosférického tlaku 

 Seznámí se s měřením 

atmosférického tlaku a s měřicími 

přístroji 

 Vyhledá informace a blíže se 

seznámí s osobností -  Evangelista 

Torricelli 

 Objasní tlak plynu v uzavřené 

nádobě (normální tlak, přetlak, 

podtlak) 

Mechanické vlastnosti 

plynů 

EVVO – Základní 

podmínky života – 

ovzduší – diskuse o 

významu vzduchu pro 

život na Zemi, 

ohrožování čistoty 

ovzduší  

 Charakterizuje bodový a plošný 

zdroj světla, optické prostředí 

 Objasní vznik stínu, zatmění Slunce 

a Měsíce, měsíční fáze 

 Vyhledá hodnotu rychlosti světla 

Světelné jevy  
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F7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

v tabulkách pro vakuum a další 

optická prostředí 

 Objasní zákon odrazu 

 Popíše zrcadla (rovinná a kulová), 

ohnisko zrcadla, obraz skutečný a 

zdánlivý 

 Uvede příklad využití zrcadel 

v praxi 

 Graficky znázorní obraz v rovinném 

a kulovém zrcadle 

Odraz světla EVVO – Základní 

podmínky života – 

energie, přírodní zdroje 

– využití zrcadel 

v alternativních 

zdrojích energie – 

sluneční elektrárny 

M – geometrie – 

základní konstrukce – 

rovnoběžky…. 

 Seznámí se s lomem světla 

 Popíše čočky (optický střed, osa, 

ohnisko, ohnisková vzdálenost) 

 Graficky sestrojí obraz vytvořený 

spojkou nebo rozptylkou pomocí 

paprsků význačných směrů 

Lom světla M – geometrie – 

základní konstrukce – 

rovnoběžky…. 

 Popíše oko 

 Objasní krátkozrakost a 

dalekozrakost a způsob jejich 

odstraňování brýlemi 

 Objasní vznik spektra 

Oko 

 

 

Rozklad světla 

 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: FYZIKA 

Ročník:  8. 

F8 Školní výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

 Chápe pojem mechanická práce 

 Vysvětlí, kdy těleso ve fyzikálním 

významu koná práci 

 Určí velikost vykonané práce podle 

vztahu W = Fs 

Práce 

 

Průběžně Inf – internet – 

vyhledávání informací 

M – mocniny- zápisy 

jednotek fyz. veličin, 

výpočet neznámé ze 
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F8 Školní výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

 Převádí jednotky práce 

 Řeší praktické úlohy a problémy 

s danou tematikou 

 

 Vyhledá informace a blíže se 

seznámí s osobností - James 

Prescott Joule 

vzorce 

 

V průběhu celého 

školního roku 

OSV – Morální rozvoj – 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

– žák řeší různé 

problémy, které vznikají 

při praktickém 

uplatňování získaných 

dovedností a vědomostí 

 

ČJl – vědeckofantastická 

literatura 

 Objasní pojem výkon  

 Zapíše vztah P = W/t, P = Fv a 

s porozuměním ho užívá v úlohách 

z praxe 

 Vyhledá informace a blíže se 

seznámí s osobností -  James Watt 

Výkon, účinnost 

 

D – průmyslová revoluce 

(parní stroj…) 

 Rozliší, kdy má těleso pohybovou 

nebo polohovou energii 

 V jednoduchých příkladech určí 

vzájemnou přeměnu Ep a Ek 

 Objasní pojem vnitřní energie tělesa 

a její změny při změně teploty 

Pohybová a polohová 

energie 

 

 

 

Vnitřní energie 

EVVO – Základní 

podmínky života – 

energie – zdroje, 

spotřeba, úspora - 

diskuse 

 Rozpozná v praxi formy tepelné 

výměny (vedením, prouděním, 

tepelným zářením) 

 

 Vysvětlí pojem teplo ve fyzice 

 Pracuje s tabulkami při vyhledávání 

měrné tepelné kapacity 

 Řeší úlohy z praxe s využitím 

vztahu  

 Q = cm(t – t0) 

Tepelná výměna 

 

 

Teplo 

 

EVVO, EGS – globální 

oteplování Země, 

skleníkový efekt – 

diskuse, referáty 
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F8 Školní výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

 Rozpozná a objasní změny 

skupenství 

 Uvede praktické příklady změny 

skupenství (tání, tuhnutí, 

vypařování, var, kapalnění, 

sublimace, desublimace) 

 Pracuje s tabulkami při vyhledávání 

měrného skupenského tepla tání a 

měrného skupenského tepla varu 

různých látek 

 Určí skupenské teplo tání a 

skupenské teplo varu některých 

látek 

 Objasní jev anomálie vody a jeho 

důsledky v přírodě 

 Seznamuje se se základními 

meteorologickými jevy, uvědomuje 

si význam čistého ovzduší pro život 

na Zemi 

Změny skupenství 

látek 

 

EVVO – Základní 

podmínky života – voda, 

ovzduší, změny 

skupenství, klimatické 

změny, předpověď 

počasí - referáty 

 

 

EVVO – Základní 

podmínky života- 

ovzduší  - voda – vztahy 

vlastností vody a života – 

anomálie vody - diskuse 

 

EVVO – Základní 

podmínky života- 

ovzduší - uvědomuje si 

význam čistého ovzduší 

pro život na Zemi 

Ch - skupenství 

 Zopakuje a objasní pojmy z 6. 

ročníku (elektrický náboj, 

elektrování těles při vzájemném 

tření, působení těles zelektrovaných 

souhlasnými a nesouhlasnými 

náboji, elektrické pole, protony, 

neutrony, elektrony, elektricky 

neutrální atom, ionty) 

Elektrický náboj 

Elektrická indukce 

Elektrické pole 

 

 

 Objasní pojem elementární 

elektrický náboj a pojem coulomb 

 Vyhledá informace a blíže se 

seznámí s osobností -  Charles 

Auguste de Coulomb 

 Seznámí se pojmem elektrostatická 

indukce 
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F8 Školní výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

 Zná a dodržuje zásady bezpečného 

zacházení s elektrickým zařízením 

 Je schopen poskytnout první pomoc 

při úrazu elektrickým proudem 

 

 Sestaví nerozvětvený a rozvětvený 

elektrický obvod  

 Zakreslí schéma elektrického 

obvodu a sestaví obvod podle 

schématu 

 Používá schematické značky, které 

jsou stanoveny normami 

Bezpečnost při práci 

s elektrickým 

zařízením 

 

 

 

Elektrické obvody 

 

OSV – Morální rozvoj - 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

– žák je schopen 

poskytnout první pomoc 

při úrazu elektrickým 

proudem 

Rv – zásady první 

pomoci 

 

 

 Chápe pojem elektrický proud 

 Převádí jednotky elektrického 

proudu 

 Zapojí ampérmetr do obvodu a 

změří elektrický proud 

 Objasní účinky elektrického proudu 

(tepelné, světelné…) 

 Rozliší pojem vodič a izolant 

 Z praxe objasní zahřívání vodiče při 

průchodu elektrického proudu 

 Objasní nebezpečí vzniku zkratu 

 Popíše možnosti ochrany před 

zkratem (pojistky) 

 Vyhledá informace a blíže se 

seznámí s osobností - André Marie 

Ampère 

Elektrický proud 

 

D – Osvícenství, 

příklady osvícenských 

objevů (hromosvod…) 

 Seznamuje se s pojmem elektrické 

napětí 

 Zapojí voltmetr do obvodu a změří 

elektrické napětí 

 Popíše zdroje elektrického napětí 

Elektrické napětí  

 S porozuměním užívá Ohmův 

zákon I = U/R v úlohách 

Ohmův zákon  
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F8 Školní výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

 Seznámí se s veličinou elektrický 

odpor 

 Objasní závislost elektrického 

odporu na vlastnostech vodiče 

(délka, obsah průřezu, materiál) 

 

 Určí výsledný odpor rezistorů 

spojených v elektrickém obvodu 

paralelně nebo sériově 

 Zapojí reostat do obvodu 

 Užívá reostat ke změně proudu 

v obvodu nebo jako dělič napětí 

Elektrický odpor 

 

 

 

Rezistor 

Reostat 

 

 

 Objasní pojem elektrická práce, 

elektrická energie, výkon a příkon 

elektrického proudu 

 V úlohách z praxe užívá vztahy 

W = UIt, P = UI, W = Pt 

Elektrická práce 

Elektrická energie 

Výkon a příkon 

elektrické energie 

 

EVVO – Základní 

podmínky života – 

energie využívání 

energie, možnosti a 

způsoby šetření – diskuse 

o vlastní zodpovědnosti 

při úsporách elektrické 

energie 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: FYZIKA 

Ročník:  9. 

F9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Určí, co je v jeho okolí zdrojem 

zvuku 

 Seznámí se s šířením zvukového 

vzruchu látkovým prostředím, 

s rychlostí šíření zvuku 

 

 Zjišťuje, že výška tónu závisí na 

kmitočtu (infrazvuk, ultrazvuk) 

 Vyhledá informace a blíže se 

seznámí s osobností – Rudolf Hertz 

Zvuk 

Zdroje zvuku 

Šíření zvuku, rychlost 

zvuku 

 

Tón 

Výška tónu 

Ozvěna 

Ochrana před hlukem 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

V průběhu celého 

školního roku 

 

OSV – Morální rozvoj 

– Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
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F9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Popíše ucho jako přijímač zvuku 

 Objasní vznik ozvěny 

 Určí možnosti ochrany před 

nadměrným hlukem 

 – žák řeší různé 

problémy, které 

vznikají při praktickém 

uplatňování získaných 

dovedností a vědomostí 

 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - negativní 

vliv hluku na životní 

prostředí – diskuse, 

referáty 

 V úlohách z praxe užívá vztahy W = 

UIt, P = UI, W = Pt 

 Objasní pojem elektromagnet, jeho 

využití například ve zvonku, jističi, 

elektromagnetickém relé 

 Vysvětlí funkci a princip 

elektromotoru 

 Seznámí se s pojmem 

elektromagnetická indukce 

 Vyhledá informace a blíže se 

seznámí s osobností -  Michael 

Faraday 

Výkon a příkon 

elektrické energie 

 

Elektromagnet 

 

Elektromotor 

 

 

 Zná princip vzniku střídavého 

proudu 

 Podle tabulky zjištěných hodnot 

zakreslí graf střídavého proudu 

 Z grafu určí tvar křivky (sinusoida), 

periodu střídavého proudu T, 

kmitočet (frekvenci) střídavého 

proudu f = 1/T 

 Objasní pojem alternátor 

Střídavý proud 

 

 

Perioda a frekvence 

střídavého proudu 

 

 

 Vysvětlí efektivní hodnotu proudu a 

napětí 

 Popíše funkci a využití 

transformátoru a jeho využití při 

přenosu elektrické energie 

Transformátor, 

transformační poměr, 

transformace nahoru, 

transformace dolů 

Přenos a výroba 

EVVO – Základní 

podmínky života – 

energie – přírodní 

zdroje, zdroje 

surovinové a 
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F9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Objasní některé nepříznivé vlivy při 

výrobě elektrické energie 

v elektrárnách na životní prostředí 

elektrické energie 

 

energetické, jejich 

vyčerpatelnost, vlivy na 

prostředí, principy 

hospodaření 

s přírodními zdroji, …  

- diskuse 

Z – světová energetika 

 Rozliší polovodiče typu N a P 

 Popíše polovodičovou diodu 

 Zapojí polovodičovou diodu do 

elektrického obvodu v propustném a 

závěrném směru 

 Seznámí se s dalšími součástkami 

(světelná dioda LED, fotodioda, 

sluneční článek, sluneční baterie, 

fotorezistor, tranzistor) 

 Podrobněji popíše význam 

slunečních článků, slunečních 

baterií a kolektorů jako 

alternativních zdrojů elektrické 

energie 

 Zhodnotí jejich výhody a nevýhody 

z hlediska vlivu na životní prostředí 

Polovodiče 

Polovodičová dioda 

Další součástky 

s přechodem PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVVO – Základní 

podmínky života – 

přírodní zdroje – 

sluneční baterie jako 

alternativní zdroj 

elektrické energie – 

referáty, diskuse 

 Objasní princip radioaktivity 

 Vyhledá informace a blíže se 

seznámí s osobností - Antoine Henri 

Becquerel, Marie Curieová – 

Sklodowská, Pierr Curie 

 Seznámí se s využitím jaderného 

záření 

 Seznámí se s jadernými reakcemi 

 Popíše podstatu jaderného reaktoru 

 Objasní podstatu jaderné elektrárny 

 Zhodnotí výhody a nevýhody 

jaderných elektráren z hlediska 

vlivu na životní prostředí 

 Zná ochranu před radioaktivním 

zářením 

Radioaktivita 

Využití jaderného 

záření, jaderné reakce 

Jaderný reaktor 

Jaderná energetika 

Ochrana před zářením 

 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí – problém 

jaderné energie, jaderné 

havárie, likvidace 

jaderného odpadu… 

vlastní hodnocení, 

vlastní názor na tento 

problém, jeho 

zdůvodňování a 

prezentace 
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F9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vyhledá informace a seznámí se 

s jadernými haváriemi, ke kterým 

v historii existence jaderné 

energetiky došlo 

 Popíše Sluneční soustavu 

 Zná základní údaje o Slunci, Zemi a 

Měsíci 

 Objasní pojmy hvězda, souhvězdí, 

galaxie, planeta, kometa, meteor, 

meteoroid, meteorit 

 Chápe význam výzkumu vesmíru 

 Má přehled o historii dobývání 

kosmu 

Sluneční soustava 

Naše Galaxie 

Kosmonautika 

 

D – Technika 2. pol. 20. 

stol 

 Zopakuje a uspořádá své znalosti a 

dovednosti získané v průběhu školní 

docházky 

 Uvědomí si souvislosti mezi 

získanými poznatky z různých 

oblastí fyziky 

 

Měření fyzikálních 

veličin 

Pohyb 

Síla 

Mechanické vlastnosti 

kapalin a plynů 

Tepelné jevy 

Elektrické a magnetické 

jevy 

Elektromagnetické 

záření,  

Energie a její přeměny 
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5.11 CHEMIE 

charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně. 

 

Vzdělávání v předmětu chemie: 

 směřuje k vzniku a upevnění zájmu o obor 

 přináší poznatky o základních chemických pojmech a zákonitostech na příkladech 

směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických 

pokusů  

 součástí výuky je získávání a upevňování dovedností práce podle pravidel bezpečné 

práce a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými 

látkami  

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

chemické jevy 

 učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů  

 

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

 frontální výuka spojená s praktickými cvičeními 

 základní laboratorní metody a pokusy 

 skupinová práce (klademe důraz na dodržování bezpečné práce a postupů v souladu 

s platnými zákony) 

 demonstrační pokusy 

 pokusy na videokazetách 

 

 Nedílnou součástí učebny chemie je řád třídy, jehož dodržování je pro každého žáka i 

učitele závazné. 

 Výuka předmětu chemie probíhá v učebně společné pro výuku přírodopisu a fyziky. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 vést žáky 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 

 vést žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek 

 dávat žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě 

pozorování a pokusů 

Kompetence k řešení problémů 
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 předkládat žákům problémové situace, ze kterých vyplývají různé možnosti řešení  

 dávat možnost obhajovat svá rozhodnutí 

 vést žáky k důslednému promýšlení pracovních postupů praktických cvičení 

 učit žáky nacházet příklady chemických dějů z praxe 

 učit žáky aplikovat poznatky v praxi 

Kompetence komunikativní 

 učit žáky správnému používání symbolů a značek 

 zadávat skupinovou práci, která podněcuje žáky ke komunikaci a vhodné argumentaci 

Kompetence sociální a personální 

 zadávat úkoly podněcující žáky ke spolupráci a vedeme je ke smysluplné diskusi 

 učit žáky respektu k názorům jiných 

 vést žáky k rozvoji empatie, ochotě pomoci a formulování žádosti o pomoc 

Kompetence občanské 

 zadávat úkoly vedoucí ke kooperaci 

 vytvářet situace vedoucí ke smysluplné diskusi, argumentaci 

 učit žáky respektovat názory jiných a vyslovovat své vlastní, vyhledávat optimální 

řešení 

Kompetence pracovní 

 učit žáky respektovat daná pravidla 

 vyžadovat dodržování pravidel slušného chování 

 učit žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, 

respektovat stav a požadavky na kvalitní životní prostředí 

 vést žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a 

poskytnout první pomoc) 

V předmětu chemie budou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Environmentální výchova 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: CHEMIE 

Ročník:  8. 

Ch8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozpoznává společné a rozdílné 

vlastnosti látek a přeměny 

skupenství látek 

 Prakticky je ověřuje a měří 

 Z pozorování vytváří písemný 

záznam 

 Pracuje s nejpoužívanějšími 

druhy chemických potřeb 

 Vyjádří vlastními slovy náplň 

předmětu chemie 

Vlastnosti látek Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

F – skupenství látek, 

hustota 

 Seznámí se se zásadami 

bezpečné práce v hodinách a 

během laboratorních prací 

 Posoudí rizikovost chemických 

látek (R, S věty) a posoudí 

nebezpečnost látek, se kterými 

nesmí pracovat 

 Dbá na své zdraví i na zdraví 

spolužáků 

Nebezpečné látky a 

přípravky, zásady 

bezpečné práce 

OSV – Mezilidské 

vztahy - zodpovědnost 

za zdraví své i ostatních 

 Chová se tak, aby s látkami 

pracoval bezpečně, v případě 

havárie se zachová přiměřeně 

svým schopnostem a 

zkušenostem (tj. přivolá pomoc, 

poskytne první pomoc, atd.) 

Mimořádné události Rv – zásady první 

pomoci 

 Rozliší a pojmenuje druhy směsí 

 Rozliší směsi a chemické látky 

 

Roztoky a chemické 

látky 

 

 Vypočítá hmotností zlomek 

složení roztoku a připraví jej 

v laboratoři 

Složení roztoků  
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Ch8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vysvětlí vliv teploty, plošného 

obsahu a míchání pevné složky 

na rychlost jejího rozpouštění do 

roztoku 

Faktory ovlivňující 

rozpouštění pevných 

látek 

 

 Uvede příklady oddělování 

složek směsí 

 Navrhne optimální metodu 

oddělování složek konkrétní 

směsi a jednotlivé složky 

prakticky v laboratoři oddělí 

Druhy směsí a způsoby 

jejich oddělování 

 

 Vyjmenuje druhy vod podle 

obsahu minerálních látek a 

stupně znečištění 

 Popíše vlastními slovy výrobu 

pitné vody 

Voda, vzduch EVVO – Základní 

podmínky života – 

voda, vzduch 

 

Z - vodstvo 

 Vyjmenuje hlavní znečišťovatele 

pitné vody 

 Zdůvodní nutnost ochrany vod 

 Uvádí příklady znečišťovatelů a 

způsobů ochrany čistoty ovzduší 

 Hodnotí negativní působení 

lidské činnosti na životní 

prostředí  

 Navrhuje preventivní opatření 

popř. způsoby likvidace 

znečištění 

Znečištění vody, 

vzduchu 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí  - 

znečištění vody a 

vzduchu, možné 

způsoby řešení, 

zodpovědnost jedince 

za čistotu vody a 

vzduchu 

 Užívá pojmy atomové jádro, 

elektronový obal, proton, 

neutron, elektron, valenční 

elektron, iont, atd. 

 Používá pojmy atom a molekula 

ve správných souvislostech 

 Rozepíše schematicky stavbu 

atomu prvku 

 Ovládá značky a názvy 

vybraných prvků 

Částicové složení látek  
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Ch8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vysvětlí rozdíl mezi chemickým 

prvkem a chemickou 

sloučeninou a pojmy správně 

používá 

Chemický prvek, 

chemická sloučenina 

 

 Orientuje se v periodické 

soustavě chemických prvků, tj. 

vysvětlí princip uspořádání 

prvků v tabulce, zařadí prvek do 

skupiny a periody, atd. 

 Dle zařazení v tabulce odhaduje 

podobné vlastnosti kovů a 

nekovů (např. alkalické kovy) 

 Rozlišuje pojmy kov, polokov 

nekov a uvede příklady a využití 

 Vysvětlí význam periodického 

zákona 

Periodická soustava 

chem. prvků, skupiny, 

periody, kov, nekov, 

polokov 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí - 

nebezpečí poškození 

životního prostředí a 

zdraví člověka 

některými prvky a 

jejich sloučeninami 

 

D – osvícenství (třídění 

chem. prvků) 

 Rozpoznává reaktanty a 

produkty chemických reakcí 

 Klasifikuje chemické reakce (tj. 

rozlišuje neutralizaci, slučování, 

endotermické a exotermické 

reakce atd.) 

 Uvede praktické příklady využití 

těchto reakcí 

Chemické reakce – 

výchozí látky, produkty 

Klasifikace chem. 

reakcí 

 

 Sestaví a přečte chemické 

rovnice z předvedených 

chemických pokusů 

 S použitím zákona o zachování 

hmotnosti vypočítá hmotnost 

produktu 

Chemické rovnice  

 Určí faktory ovlivňující průběh 

reakcí (např. teplotu, 

koncentraci, atd.) a odhaduje 

možnosti předcházení jejich 

nebezpečnému průběhu 

Faktory ovlivňující 

průběh chemických 

reakcí 
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Ch8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vytvoří vzorec a určí název 

libovolného oxidu, sulfidu a 

halogenidu 

 Popíše a porovná vlastnosti, 

výskyt a využití významných 

dvouprvkových sloučenin 

 Vytvoří vzorec a určí název 

libovolné kyseliny či hydroxidu 

 Popíše a porovná vlastnosti, 

výskyt a využití kyselin a 

hydroxidů 

 Při práci s látkami dodržuje 

bezpečnost práce  

 Posoudí vliv významných oxidů, 

halogenidů, kyselin a hydroxidů 

na životní prostředí 

Dvouprvkové 

sloučeniny – oxidy, 

sulfidy, halogenidy 

Kyseliny, hydroxidy 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí - 

oxidy ohrožující životní 

prostředí a zdraví 

člověka, kyselé deště, 

výfukové plyny 

 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí - 

solení vozovek 

 

  

 Nakreslí schéma a vysvětlí příčiny 

vzniku kyselých dešťů  

 Uvede jejich negativní vliv na 

životní prostředí a navrhne 

opatření, jak jim předcházet 

 Uvědomuje si nutnost řešení 

ochrany ovzduší a životního 

prostředí v mezinárodní 

spolupráci 

  

 Orientuje se na stupnici pH 

 Učí hodnotu pH a rozmezí 

kyselin a zásad 

 Ovládá pojem indikátor 

 Zná barevné přechody lakmusu, 

fenolftaleinu a univerzálního 

indikátoru 

Stupnice pH  
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: CHEMIE 

Ročník:  9. 

Ch9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Určí oxidační číslo prvku 

 Vysvětlí pojem oxidace a redukce a 

v praxi je použije k určení redoxní 

reakce 

 Popíše a uvede příklady využití 

redoxních reakcí 

 Vysvětlí průběh výroby surového 

železa a oceli 

 Vysvětlí děj probíhající při 

elektrolýze a její využití v praxi 

 Popíše průběh koroze, její vliv na 

kovy a způsob ochrany 

Redoxní reakce, 

výroba surového 

železa a oceli, 

elektrolýza, koroze 

Průběžně Inf – 

internet – vyhledávání 

informací 

 

Z – naleziště rud, 

ocelářství 

 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

hospodářské ztráty 

způsobené korozí 

 Popíše vznik fosilních paliv, jejich 

zpracování a využití 

 Zhodnotí výhody a nevýhody jejich 

využití a vliv na životní prostředí 

 Popíše vliv energetických zdrojů na 

společenský rozvoj 

 Vysvětlí rozdíl mezi endotermickou 

a exotermickou reakcí 

 Zvažuje a hledá možnosti úspory 

energie 

 Uvede příklady alternativních 

zdrojů energie a zhodnotí možnosti 

jejich využití 

 Rozeznává kvalitu různých druhů 

benzínu 

 Zdůvodní nutnost využívání 

katalyzátorů v automobilech 

Uhlí, ropa, zemní plyn, 

alternativní zdroje 

energie 

Automobilismus 

Z – místa těžby uhlí, 

ropy a zemního plynu 

 

EVVO –  Základní 

podmínky života – 

energie 

 

EVVO - Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

produkty spalování 

ropy, uhlí a zemního 

plynu, které poškozují 

životní prostředí 

 Rozliší organické sloučeniny od 

anorganických 

 Rozeznává nasycené a nenasycené 

uhlovodíky 

 Vytvoří vzorec a odvodí název 

vybraných uhlovodíků 

Organická chemie, 

uhlovodíky (alkany, 

alkeny, alkiny, areny) 
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Ch9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Uvede jejich další využití v praxi 

 Rozliší deriváty uhlovodíků podle 

charakteristických skupin, uvede 

jejich zdroje, vlastnosti a využití 

 Posoudí tendence ve využívání 

freonů a posoudí jejich vliv na 

životní prostředí 

 Posoudí následky nadměrné 

konzumace alkoholu 

 Rozliší druhy karboxylových 

kyselin, uvede jejich zdroje, výskyt 

a vlastnosti 

Halové deriváty, 

alkoholy, karboxylové 

kyseliny 

EVVO - Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

znečištění životního 

prostředí org. 

rozpouštědly, ředidly, 

atd. 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí – poškození 

zdraví požíváním 

alkoholických nápojů, 

nebezpečí vzniku 

závislosti 

 Popíše slovy a zapíše rovnicí 

průběh fotosyntézy v přírodě 

 Pojmenuje výchozí látky a 

produkty fotosyntézy, uvede 

příklady jejich dalšího využití 

Výchozí látky a 

produkty fotosyntézy 

 

 Uvede podmínky nutné pro průběh 

fotosyntézy 

Fotosyntéza 

 

Př – Zelené rostliny, 

fotosyntéza (opak. 

6. roč) 

 Uvede příklady zdrojů a posoudí 

vhodnost jednotlivých druhů 

sacharidů z hlediska zdravé výživy 

 Uvede příklady zdrojů rostlinných a 

živočišných tuků 

 Posoudí vhodnost jednotlivých 

druhů tuků z hlediska zdravé 

výživy 

 Zdůvodní důležitost různých druhů 

bílkovin a enzymů pro zdravý růst 

člověka 

 Uvede nejdůležitější druhy 

Cukry, tuky, bílkoviny, 

vitamíny 

Z – pěstování 

cukrovky, cukrové 

třtiny 

Rv – zdravá výživa 

(opak 8. roč.) 
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Ch9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

vitamínů a jejich výsky 

 Zhodnotí působní vyvážené výživy 

na zdraví člověka 

 Zhodnotí využívání prvotních a 

druhotných surovin 

 Posoudí nutnost hospodaření 

s odpady a nutnost recyklace 

odpadů  

Prvotní, druhotné 

suroviny, recyklace 

EVVO - Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

význam recyklace 

odpadu, osobní 

odpovědnost při 

nakládání s použitými 

plasty 

 Zařadí vybrané chemické látky do 

tříd nebezpečnosti 

 Uvede druhy hasebních prostředků 

a jejich použití v praxi 

Hořlaviny, třídy 

nebezpečnosti 

OSV – Hodnoty, 

postoje, praktická 

etika – ochrana zdraví 

a majetku při požáru 

 Určí centra chemické výroby v ČR 

a určí její produkty 

 Ověří vlastnosti plastu 

 Posoudí vhodnost jejich využívání 

v porovnání s přírodními materiály 

a jejich likvidaci 

 Porovnává používání průmyslových 

hnojiv s přírodními z hlediska vlivu 

na životní prostředí 

 Posoudí využívání pesticidů v praxi 

vzhledem k životnímu prostředí a 

zdraví člověka 

 Porovnává je s možnostmi 

ekologického zemědělství 

 Posoudí vliv léčiv a návykových 

látek na zdraví člověka 

Chemický průmysl 

v ČR, plasty a 

syntetická vlákna, 

průmyslová hnojiva, 

stavební pojiva, 

detergenty a pesticidy, 

léčiva a návykové 

látky 

EVVO - Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

znečištění vody 

saponáty,  

Př – umělá hnojiva – 

pedologie 

Z – světové 

zemědělství, světová 

energetika, BOZP 

Rv – prevence 

zneužívání 

návykových látek 
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5.12 PŘÍRODOPIS 

 charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

V hodinách přírodopisu žáci 

- získávají přehled o vývoji Země a života 

- získávají základní poznatky o stavbě těl organismů 

- vnímají citlivost vztahu k okolnímu prostředí 

- osvojují si kompetence, jichž budou moci využívat v dalším vzdělávání i v praktickém 

životě 

Přírodopis se vyučuje v 6. – 9. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět je realizován v učebně 

přírodopisu, chemie a fyziky, podle možností také v přírodě. 

Ve vyučovací hodině jsou používány různé metody práce: frontální práce, demonstrace, 

skupinové práce, vycházka, krátkodobé projekty.    

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 klást důraz na pozitivní motivaci 

 užívat vhodné literatury 

 vyhledávat souvislosti 

 vést žáky k samostatnému pozorování 

Kompetence k řešení problémů 

 využívat schopností žáků využívat vlastních zkušeností 

 zařazovat úkoly vedoucí k samostatnému řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

 podporovat u žáků komunikaci ve skupinách i komunikaci s učitelem 

 zařazovat různé besedy 

 zařazovat referáty 

Kompetence sociální a personální 

 využívat práci ve skupinách 

 klást důraz na pravidla práce v týmu 

 podporovat vzájemnou ohleduplnost 

 uplatňovat individuální přístup k talentovaným žákům 

Kompetence občanské 

 podporovat pozitivní vztah k přírodě a k ostatním lidem – práva a povinnosti 
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 dodržovat pravidla slušného chování 

Kompetence pracovní 

 vést žáky k bezpečnosti při laboratorních pracích, při pobytu v laboratoři 

 rozvíjet u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku 

 kontrolovat samostatnou práci žáků 

V přírodopisu budou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova  

 Výchova demokratického člověka  

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

 Multikulturní výchova  

 Mediální výchova  

 Environmentální výchova 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 

Ročník:  6. 

Př6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Popisuje postavení Země ve 

vesmíru, stavbu zemského tělesa 

 Posuzuje děje, které patří mezi 

projevy života a které nikoli 

 Orientuje se ve vztazích mezi 

organismy 

Planeta Země 

Vznik života na Zemi 

Život na Zemi 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

Z – planeta Země 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

motivovat vztah 

k předmětu (vycházka) 

 Popíše oba typy buněk, bakterie 

 Vysvětlí funkci organel 

 

 Pracuje s mikroskopem, připraví 

preparát 

 Pochopí, že viry jsou biologické 

struktury bez vlastního metabolismu 

 Označuje choroby virového původu 

a způsoby ochrany 

Jak zkoumáme přírodu  

Buňka 

Fotosyntéza 

Jedno a mnohobuněčné 

organismy 

Viry 

1. laboratorní práce 

Bakterie 

Sinice 

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání - 

cvičení smyslů – 

pozorování rostlin 

pouhým okem i 

mikroskopem 

(mikroskopování) 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – pandemie, 

očkování, léčba (četba, 

referáty) 

 Roztřídí organismy do říší 

 Na příkladech řas, kvasinek a 

prvoků vysvětlí pojmy producent, 

konzument, reducent 

 Vytvoří jednoduchý preparát, 

pozoruje trepku obecnou 

Jednobuněčné rostliny 

- houby 

- živočichové 

- prvoci 

2. laboratorní práce 

OSV – Řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti – řeší 

problémy, rozhoduje 

(příprava preparátu, 

popis organel, zařazení 

do systému) 

 Rozdělí mnohobuněčné řasy 

 Pochopí způsob jejich života 

Mnohobuněčné 

organismy 

Nižší rostliny 

 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí – akce Den 

Země, třídění odpadů 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí – emise, 

imise, ubývání lesů 
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Př6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

(film) 

 Chápe stavbu těla hub, jejich 

závislost na příjmu organických 

látek 

 Rozeznává běžné druhy hub podle 

plodnic 

 Rozděluje je na jedovaté, nejedlé a 

jedlé 

 Objasní zásady sběru hub 

Houby 

- vřeckovýtrusné 

- stopkovýtrusné 

3. laboratorní práce 

 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát – pomoc při úklidu 

obce 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – objev 

antibiotik, resistence 

bakterií vůči 

antibiotikům 

 Objasňuje význam symbiózy řasy a 

houby v lišejníku 

 Určuje základní druhy lišejníků 

 Vysvětlí význam lišejníků jako 

bioindikátorů 

Lišejníky EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

lišejníky – indikátory 

čistoty ovzduší 

(pozorování, vycházka) 

 Uvědomí si význam názvu skupiny 

živočichů – funkce žahavých buněk 

 Popíše jejich tělo, způsob získávání 

potravy a rozmnožování 

 Vysvětlí způsob volně žijících i 

parazitických ploštěnců 

 Označí nebezpečí parazitů pro 

člověka – význam hygieny jako 

prevence před nákazou 

Nižší živočichové – 

(bezobratlí) 

Žahavci 

Ploštěnci 

Hlísti 

 

 

 Rozlišuje zástupce měkkýšů podle 

jejich schránek 

 Popíše vnější a vnitřní stavbu těla 

měkkýšů 

Měkkýši 

 

 

 Seznámí se se stavbou těla žížaly – 

vysvětlí její hospodářský význam 

Kroužkovci 
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Př6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Seznámí se s vnější i vnitřní stavbou 

těla členovců 

 Popíše hlavní představitele 

jednotlivých tříd 

 

Členovci 

- pavoukovci 

- korýši 

 

 Popíše tělo včely medonosné, 

způsob života ve společenstvu 

 Rozlišuje proměnu dokonalou a 

nedokonalou 

 Objasní rozdíly ve způsobu 

rozmnožování hmyzu popisuje 

základní zástupce jednotlivých 

druhů hmyzu 

 Uvědomuje si možnost přenosu 

nebezpečných chorob – (epidemie 

moru) 

Hmyz 

 

 

 

 

4. laboratorní práce 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – narušování 

biologické rovnováhy 

vede k přemnožení 

hmyzu (ukázky – 

kobylky…) 

 

EVVO – Ekosystémy – 

užívání insekticidů vede 

k hubení včel (příklady, 

omezení užití 

insekticidů) 

 Vysvětlí základní společné znaky 

ostnokožců, jejich regenerační 

schopnosti – nebezpečí poranění u 

moře 

Ostnokožci MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – během výuky 

určovat průběžně 

věrohodnost médií 

podle uspořádání zpráv, 

kritické srovnání 

podstatných zpráv 

z různých mediálních 

kanálů (porovnávat 

informace se seriózními 

publikacemi) 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 

Ročník:  7. 

Př7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Objasní, proč obratlovci patří mezi 

strunatce 

 Odlišuje vývojově nižší strunatce od 

vývojově vyšších 

Strunatci 

Kruhoústí a paryby 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – Rozvoj 

schopností a poznávání 

– porovnává znaky 

vývojově nižších a 

vyšších živočichů – září 

až leden 

 Charakterizuje stavbu a funkci 

orgánů – závislost na prostředí – 

adaptace 

 Odlišuje jednotlivé druhy ryb podle 

charakteristických znaků 

Ryby 

 

 

 

 Porovnává obojživelníky s dříve 

probíranými vývojově nižšími 

živočichy a odůvodňuje zařazení do 

taxonomických jednotek podle 

vývojových znaků 

 Pozná základní druhy obojživelníků 

Obojživelníci 

 

 

EVVO – Ekosystémy – 

zdůraznit vliv člověka 

na prostředí – ohrožení 

živočichů (výklad, 

literatura, referáty) – 

průběžně září až červen 

 

 Objasní rozdíly mezi hady a ještěry 

 Určuje základní druhy plazů 

 Objasní předlékařskou pomoc při 

uštknutí, jak se chránit před 

uštknutím 

Plazi 

 

OSV – Sociální a 

morální rozvoj – 

Komunikace – při 

výkladu zdůraznit nejen 

komunikaci mezi lidmi, 

ale i v živočišné říši 

 Vysvětlí přizpůsobení ptáků k létání 

– v souvislosti s tím pohovoří i o 

ekologické úspěšnosti ptáků 

 Zhodnotí složité prvky v chování 

ptáků (rozmnožování, hnízdění, 

dorozumívání, tahy…) 

Ptáci 

 

 

 

 

Laboratorní práce 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – ochrana 

ptáků – kroužkování – 

sledování zimovišť 

(film), např. havrani, 

labutě 
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Př7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Zařazuje podle znaků ptáky do 

nejznámějších řádů 

 

 Popíše stavbu těla savců – vnější i 

vnitřní znaky 

 Objasní přizpůsobení savců 

prostředí 

 Vysvětlí postavení savců 

v ekosystému 

Savci 

 

Z – migrace zvířat 

VDO – Občan a 

občanská společnost a 

stát – 

spoluzodpovědnost 

všech občanů při 

ochraně přírody - 

průběžně 

 Popisuje na základě pozorování 

odlišnosti ve stavbě nižších vyšších 

rostlin 

 

 

 Seznámí se se stavbou mechové 

rostlinky a s rozmnožováním 

mechorostů a kapradin 

 

 

 Vysvětlí stavbu kořene a stonku, 

objasní jejich funkci 

 

 Popíše vnější a vnitřní stavbu listů, 

květu, květenství – jejich funkci 

v životě rostliny 

 

 

 Objasní opylení a oplození, chápe 

význam hmyzu pro opylení 

kulturních plodin 

 Uvádí jednotlivé druhy listů, květů, 

květenství 

 Vysvětlí postup vývoje z květu 

v plod 

 Vyvodí pojem plod jako část 

rostliny, která obsahuje semena 

Botanika 

Přechod rostlin na souš 

 

Vyšší rostliny 

Mechorosty 

Plavuně, přesličky 

Kapradiny 

 

Kořen 

Stonek 

Laboratorní práce 

List 

Květ 

Květenství 

 

 

Opylení, oplození 

 

 

 

 

 

Semena a plody 

 

Jednoleté, dvouleté, 

vytrvalé rostliny 

MV – Interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality – 

rozeznávat jednotlivé 

typy informací, logicky 

odsoudit „senzační“ 

zprávy o vývoji života 

na Zemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pč – pěstování 

kulturních rostlin na 

školním pozemku 

Pč – setí a sázení 

 

Pč – teorie – plody, 

hospodářské plodiny 

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

240 

 

Př7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozdělí plody podle druhů 

 Objasní význam semen pro 

generativní rozmnožování rostlin 

 Vysvětlí význam zdravých semen 

pro pěstování rostlin 

 Objasní pojem nahosemenná 

rostlina, popíše její stavbu, 

charakteristické vlastnosti a na 

příkladech demonstruje 

hospodářský význam jehličnanů 

Nahosemenné rostliny 

 

 

 Uvede rozdíl mezi jednoděložnými 

a dvouděložnými rostlinami 

 Jmenuje a rozpozná vybrané 

zástupce listnatých dřevin 

Jednoděložné a 

dvouděložné rostliny 

 

Listnaté stromy a keře 

OSV – Kreativita – 

parky, okrasné zahrady 

– vhodnost dřevin 

(návrhy žáků) – březen 

až červen 

 Seznámí se s hlavními znaky 

uvedených čeledí – s jejich hlavními 

zástupci, které poznává 

 Účastní se sběru rostlin v přírodě, 

zakládá si herbář 

 Snaží se pracovat s klíčem 

k určování rostlin a s herbářem 

 

 Vybírá z uvedených čeledí čeledi 

hospodářsky důležité, seznamuje se 

s jejich významem 

 Popíše základní znaky uvedených 

čeledí, pohovoří o závislosti a 

přizpůsobení rostlin prostředím 

 

 Určí některé cizokrajné rostliny, 

uvede jejich původ a význam pro 

člověka 

 Ukáže na mapě tyto oblasti 

 Pohovoří o jejich významu 

Čeledi dvouděložných 

rostlin: 

Pryskyřníkovité 

Brukvovité 

Růžovité 

Bobovité 

Miříkovité 

Laboratorní práce 

 

Čeledi: 

Lilkovité 

Hvězdnicovité 

Liliovité 

Lipnicovité 

Vstavačovité 

Cizokrajné rostliny 

Laboratorní práce 

Pokojové rostliny 

Ochrana přírody, 

přírodní parky a další 

chráněná území 

 

 

 

 

OSV – Kreativita – 

založení herbáře 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z – rostliny cizích zemí 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 

Ročník:  8. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Př8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Uvědomí si zařazení člověka do říše 

živočišné 

 Pojedná o jednotlivých etapách 

vývoje člověka s odvoláním na 

vývoj nervové soustavy 

 

 Charakterizuje lidské rasy 

 Objasní zrůdnost rasismu 

 Objasní pojmy: buňka, tkáň, orgán, 

organismus 

Vývoj člověka 

 

 

 

Lidské rasy 

 

Buňky, tkáně, orgány, 

organismus 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

D – vývoj člověka 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí 

 

MKV – Etnický původ 

MKV – Lidské vztahy 

OSV – Sociální a 

morální rozvoj – 

Poznávání lidí, 

mezilidské vztahy – 

tolerance – rozhovor, 

příklady z literatury 

 Vysvětlí funkci kostry a svalů 

 Objasní vady držení těla – prevenci 

 

 Označí 3 druhy svalové tkáně a 

rozdíly mezi nimi 

Soustava opěrná 

 

 

Soustava pohybová 

Tv – pravidelné cvičení 

 Umí poskytnout první pomoc při 

zlomeninách 

Laboratorní práce  

 Vysvětlí složení krve, stavbu srdce 

a jeho činnost 

 Zdůvodní důležitost mízy a krve 

 Nakreslí schéma krevního oběhu 

 Umí poskytnout první pomoc při 

krvácení 

Tělní tekutiny – 

oběhová soustava 

Míza 

 

Laboratorní práce 

 

 Uvede rozdíl mezi viry a bakteriemi 

 Jmenuje virová a bakteriální 

onemocnění 

 

Nakažlivé nemoci 

 

 

Druhy imunity 

Rv – člověk ve zdraví a 

nemoci 

Př6 – opakování viry a 

bakterie 
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Př8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Označí rozdíl mezi aktivní a pasivní 

imunitou (očkování) 

 Má přehled o onemocněních, proti 

kterým je očkován 

 D – pandemie 

onemocnění v dějinách 

lidstva 

MV – Receptivní 

činnosti – Kritické čtení 

a vnímání mediálních 

sdělení – (serióznost 

léčení chorob) 

fungování a vliv médií 

na společnost 

 Nakreslí schéma dýchací soustavy 

 Popíše její funkci 

 Je si vědom škodlivosti kouření 

Soustava dýchací 

 

popularizace boje proti 

kouření, dárcovství 

krve, placentární krve a 

kostní dřeně 

 Vytvoří schéma trávicí soustavy a 

vysvětlí činnost jednotlivých orgánů 

 Orientuje se v topografii orgánů 

 Vyjmenuje žlázy trávicího ústrojí – 

označí jejich činnost 

 Je veden k pravidelné péči o chrup 

 Vybere vhodné potraviny pro 

zdravou výživu – sestaví jídelníček 

 Vysvětlí pojem metabolismus 

Soustava trávicí 

 

 

Rv – zdravá výživa 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – hladomor 

v rozvojových zemích 

 

 

 

F – zákon zachování 

energie 

 Označí uložení ledvin – nakreslí 

schéma vylučovací soustavy 

 Popíše vznik primární moči a funkci 

ledvinových tělísek 

 Uvědomuje si nutnost pitného 

režimu 

Soustava vylučovací Rv – boj proti 

omamným látkám – 

zhoubný vliv i na 

orgány vylučovací 

soustavy 

 Popíše stavbu kůže, pigment, pot a 

funkci kůže 

 Pojedná o druzích poranění kůže a 

škodlivosti ultrafialového záření 

 Poskytne první pomoc při poranění 

kůže 

Soustava kožní 

Péče o kůži 

 

Laboratorní práce 
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Př8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Popíše stavbu nervové soustavy 

 Nakreslí schéma neuronu a reflexu 

 Objasní rozdíl mezi podmíněným a 

nepodmíněným reflexem 

 Nakreslí synapsi a vysvětlí princip 

přenosu vzruchu 

 Vytvoří schéma nervové soustavy a 

vysvětlí funkci jednotlivých částí 

Soustava nervová 

 

Rv – toxikománie, 

duševní hygiena 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – Sebepoznání a 

sebepojetí 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – Psychohygiena 

– režim dne, aktivní a 

pasivní odpočinek, 

střídání činností 

 Uvede rozdíl mezi žlázami 

exokrinními a endokrinními 

 Objasní pojem hormon 

 Popíše topografii endokrinních žláz 

 Uvědomuje si důležitost těchto 

orgánů v souvislosti s inzulínem, 

růstovým hormonem 

 Uvede slinivku břišní jako žlázu 

s vnějším i vnitřním vyměšováním 

Žlázy s vnitřním 

vyměšováním 

Ch – chemické reakce 

v lidském těle 

 

 Podle modelu popíše stavbu oka, 

funkci jednotlivých částí 

 Uvede příčiny a nápravu očních vad 

 

 Popíše 3 základní části ucha, 

zejména vysvětlí stavbu středního a 

vnitřního ucha a uvede, čím je 

tvořen rovnovážný orgán vnitřního 

ucha 

 

 Popíše základní chuti, označí sídlo 

chuťových buněk 

 Uvědomí si, kde jsou uložena 

hmatová tělíska, uvede jejich funkci 

Smyslová ústrojí 

 

Ústrojí zraku 

 

Ústrojí sluchu 

Laboratorní práce 

(ostrost našeho zraku, 

jak slyšíme) 

 

 

Ústrojí chuti 

Ústrojí hmatu 

 

 

F – Optika 

 

F – Akustika 

 Popíše stavbu a funkci mužského a 

ženského pohlavního ústrojí 

 Vysvětlí oplození vajíčka 

 Chápe nebezpečí pohlavních chorob 

Vývin lidského jedince Rv – výchova 

k rodičovství 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – nebezpečí 
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Př8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

– AIDS a jejich snadný přenos 

 Popíše jednotlivé etapy života 

AIDS 

Př – opakování – rozdíl 

mezi pohlavním a 

nepohlavním 

rozmnožováním 

 Uvede J. G. Mendela jako 

zakladatele genetiky 

 Uvede, čím jsou přenášeny základní 

jednotky genetické informace, čím 

jsou tvořeny chromozomy 

 Vysvětlí počet chromozomů a 

dominanci v genetice 

 Uvede příklad genového inženýrství 

Genetika 

J. G. Mendel 

 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát – tolerance k 

homosexualitě 

 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 

Ročník:  9. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Př9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vysvětlí vznik Země 

 Vědy, které se zabývají Zemí 

 Popíše stavbu zemského těla 

Naše Země ve vesmíru 

Země – vznik a stavba 

Země 

OSV – Sociální rozvoj 

– Poznávání lidí – 

Planeta Země je i 

místem existence všeho 

lidstva 

 Uvede definici nerostu a horniny, 

vyznačí rozdíly mezi nimi 

 Poznává základní nerosty 

 Užívá stupnici tvrdosti, atlas nerostů 

 Pozná osní kříže krystalových 

soustav 

 Uvede nerosty, které do dané 

soustavy patří 

 Uvádí praktický význam zástupců 

minerálů 

 Charakterizuje jednotlivé skupiny 

nerostů podle chemického složení 

Mineralogie 

- nerost 

- hornina 

Fyzikální a chemické 

vlastnosti nerostů 

Krystalové soustavy 

 

Třídění nerostů 

 

Ch – chemické značky 

a vzorce nerostů 

 

Ch – soli kyselin – 

opakování z 8. ročníku 
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Př9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Na vzorcích hornin porovnává 

společné a odlišné znaky čediče a 

žuly 

 Uvádí příklady vzniku 

úlomkovitých usazených hornin 

 Porovnává jednotlivé vzorky 

vápence a travertinu 

 Rozlišuje jednotlivé druhy hornin a 

pojednává o jejich vzniku a složení 

Petrologie 

Vyvřelé horniny 

Usazené horniny 

Přeměněné horniny 

 

 

 Definuje éru předgeologickou a 

geologickou 

 Uvádí příčiny a důsledky vnitřních 

geologických dějů 

 Nakreslí schéma zlomů a vrás 

 Na modelu vysvětlí stavbu sopky a 

příčiny sopečných činností 

 Vysvětlí centra zemětřesení 

Geologie 

Geologické děje 

Vnější a vnitřní 

geologické procesy – 

jejich příčiny a 

důsledky  

 

Z – orientuje se na 

mapě, ukáže známé 

sopky 

D – pojedná o 

historicky známých 

sopečných katastrofách 

 

 Charakterizuje druhy zvětrávání 

 Vysvětlí působení vody, vznik 

skalních měst 

 

 

 Charakterizuje vznik krápníků a 

jejich druhy 

 Orientuje se na mapě, nachází 

krasové oblasti 

 Vysvětlí příliv a odliv, příboj 

 Objasní pojmy: firn, kar, splaz 

 Objasní pojmy duna, přesypy 

Vnější geologické děje: 

Zvětrávání, působení 

gravitace, činnost 

tekoucí vody 

 

Krasové jevy 

 

Činnost moře 

Činnost ledovců 

Činnost větru 

Z – krasové oblasti 

Ch – vznik roztoku 

hydrouhličitanu 

vápenatého – vyloučení 

nerozpustného CaCO 

v podobě krápníků – 

opakování z 8. ročníku 

 Vyjmenuje půdotvorné činitele – 

charakterizuje jejich vliv na 

vlastnosti půdy 

 

 Označí rozdíly mezi druhy a typy 

půd 

 Jmenuje druhy a typy půd na našem 

území 

Pedologie 

Vznik půd 

Druhy půd 

Typy půd 

 

Pč – naše půdy, 

hospodaření se 

zemědělskou půdou 

EVVO – Ekosystémy – 

Šetrné obhospodařování 

půdy 

Ch – umělá hnojiva 

Z – úrodnost našich půd 
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Př9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

– mapa 

 Pojedná o oblastech minerálních 

pramenů, o pitné a nepitné vodě 

 Uvědomuje si důležitost pitného 

režimu 

Podzemní voda 

 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

ochrana pitné vody 

 Vysvětlí idealistické a 

materialistické názory na vznik 

života 

 Charakterizuje moderní teorii 

evoluce zpracovanou Charlesem 

Darwinem 

 Vysvětlí 3 etapy vzniku života 

Vývoj zemské kůry a 

organismů na Zemi 

Názory na vznik a 

vývoj života 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – racionální 

pohled na různé 

nevědecké informace o 

vzniku života na Zemi 

 Charakterizuje jednotlivé éry, které 

umí vyjmenovat 

 V každé éře popíše zástupce rostlin 

a živočichů, zmiňuje se o vrásnění 

v jednotlivých érách 

 Vysvětlí rozdílné podmínky na 

Zemi ve spojitosti s rozdílným 

společenským vývojem 

Éry vývoje Země – 

historie Země 

Prahory a starohory 

Prvohory 

Druhohory 

Třetihory 

Čtvrtohory 

 

 Na mapě vyznačí hranice Českého 

masivu a Karpat 

 Popíše změny, které nastaly 

v Českém masivu a Karpatech 

v jednotlivých geologických érách 

 Seznámí se s oblastí moldanubika a 

barrandienu – s osobností Joachima 

Barranda 

 Stručně charakterizuje vývoj Karpat 

a uvede hlavní rozdíly geologického 

vývoje Českého masivu a Karpat 

Geologický vývoj a 

stavba území Českého 

masivu a Karpat 

 

Z – orientace na mapě 

EVVO – Ekosystémy – 

Krkonoše – lokalita 

poničená působením 

škodlivin z České 

republiky, Polska a 

Německa. Endemity 

z období zalednění, 

model pro Skandinávii 

(po odtání podobnost 

s Krkonošemi – hrozba 

šíření pouští) 
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Př9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Objasní podstatu ekologie 

 Vysvětlí vztahy mezi jednotlivými 

organismy 

 

 Vysvětlí ekologické pojmy: 

populace, společenstvo, ekosystém 

Základy ekologie 

Vzájemné vztahy mezi 

organismy a prostředím 

Základní ekologické 

pojmy 

 

 

MKV – Lidské vztahy – 

chápat nejen vztahy 

mezi vývojově nižšími 

organismy, ale i mezi 

lidmi 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

vyváření umělých 

ekosystémů, 

přizpůsobování 

životního prostředí 

životu člověka 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát – pocit 

odpovědnosti za úroveň 

životního prostředí 

v České republice 

 Uvede vzájemné vztahy mezi 

organismy, mezi organismy a 

prostředím 

 Vytvoří potravní řetězec ze 

známých organismů 

Organismy a prostředí 

 

 

 Uvádí rozdíl mezi umělým a 

přírodním ekosystémem 

s přihlédnutím k ohrožení podmínek 

životního prostředí člověkem 

 Charakterizuje příklady a důsledky 

narušení rovnováhy životního 

prostředí 

Stav životního prostředí 

– globální problémy a 

jejich řešení 

Chráněná území 

 

Projektové vyučování – 

Vliv pevných paliv na 

životní prostředí 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – chráníme 

přírodu nejen pro náš 

stát, ale i pro celý 

kontinent 
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5.13 ZEMĚPIS 

charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

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

8. ročníku dvě hodiny týdně, v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Zeměpis se vyučuje 

v učebně společně s předmětem dějepis. 

  

Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k:  

 získávání a udržení zájmu žáků o obor 

 získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních 

geografických jevů a pojmů  

 práci s informacemi získanými z různých zdrojů 

 získávání vztahu k přírodním hodnotám, k hodnotám vytvořeným člověkem a 

k podpoře ochrany životního prostředí 

 rozvoji zájmu žáků o poznávání světa a stavu životního prostředí 

 aplikaci geografických poznatků v praktickém životě 

 

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

 frontální výuka (kartografické materiály, obrazový materiál, atd.) 

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

internetu) 

 samostatná práce  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 vést žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění geografických informací a k práci s 

nimi   

 vést žáky k používání odborných výrazů a propojování poznatků z jiných předmětů 

 učit žáky aplikaci geografických poznatků v praxi 

Kompetence k řešení problémů 

 učit žáky vyhledat problém a snažit se nalézt jeho řešení 

 vést žáky k využívání různých metod řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

 učit žáky logicky formulovat myšlenky, naslouchat ostatním a vhodně se k názorům 

ostatním vyjadřovat 
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 zadávat úkoly vedoucí k samostatné interpretaci textů a jiných materiálů 

Kompetence sociální a personální 

 vytvářet situace vedoucí k práci ve skupině, vytváříme pocit spoluzodpovědnosti za 

výsledek skupiny 

 vést žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci 

 vést žáky k dodržování kvality, termínů a postupů práce dle předchozí dohody 

 vést žáky k pocitu spoluodpovědnosti za stav životního prostředí  

Kompetence občanské 

 učit žáky respektu k ostatním, k hodnotám a to jak ve škole, tak i v soukromém životě 

 vést žáky k zodpovědnému chování a rozhodování v krizových situacích 

Kompetence pracovní 

 vést žáky k systematické a efektivní práci ve škole i mimo ni 

 učit žáky dodržovat pravidla bezpečnosti práce 

V předmětu zeměpis budou realizována tato průřezová témata: 

 Výchova demokratického občana 

 Osobnostní a sociální vývoj 

 Environmentální výchova 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Mediální výchova 

 

  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

250 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: ZEMĚPIS 

Ročník:   6. 

Z6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Ukáže světové strany 

 Vyjmenuje, jak se lze orientovat v 

přírodě 

Opakování z vlastivědy 

a přírodovědy 

Průběžně – Inf – 

internet – vyhledávání 

informací 

 

 

 Vysvětlí, jak vznikl vesmír, hvězdy 

a další tělesa sluneční soustavy 

Vesmír a hvězdy D – Starověké Řecko - 

astronomie 

 Vyjmenuje tělesa patřící do sluneční 

soustavy, hl. planety 

 Vyhledá o nich základní údaje 

 Vysvětlí význam Slunce 

Slunce a sluneční 

soustava 

EVVO – Základní 

podmínky života - 

Slunce 

 Vyhledá základní údaje o Zemi 

 Určí a popíše tvar Země 

 Vysvětlí pohyby Země a jejich 

důsledky 

Země ve vesmíru, tvar a 

rozměry Země 

Pohyby Země – rotace, 

oběh kolem Slunce 

Př – Vznik života na 

Zemi 

 Posoudí vztah mezi Zemí a Měsícem 

 Vyjmenuje základní údaje o Měsíci 

 Pojmenuje jednotlivé fáze Měsíce 

Měsíc – přirozená 

družice Země 

 

 Vyjmenuje hlavní mezníky při 

dobývání vesmíru 

 Vyjmenuje nejznámější kosmonauty 

Výzkum vesmíru  

 Používá s porozuměním základní 

pojmy – glóbus, mapa, legenda 

mapy atd. 

 Vnímá glóbus jako zmenšený model 

planety Země a používá ho 

k demonstraci rozmístění 

kontinentů, oceánů atd. 

 Vypočítá různé vzdálenosti na 

globusu a mapě podle měřítka 

 Rozlišuje druhy map podle jejich 

Globus a mapa 

Měřítko, druhy map, 

obsah map 

D – vyhledávání území 

na mapě (Řecko, Řím, 

Egypt) 

 

Čj – nářečí – oblasti na 

mapě ČR 

 

F – magnetické pole 

Země, zemské a mg. 

póly 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

251 

 

Z6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

měřítka a obsahu 

 Zhodnotí společenský význam map 

(vzdělávací, historický, 

informační,….) 

 Vysvětlí pojmy rovnoběžka a 

poledník, ukáže na mapě zeměpisné 

souřadnice kteréhokoliv místa na 

Zemi 

 Orientuje se při určování časových 

pásem na Zemi 

Rovnoběžky, poledníky 

Určování zeměpisné 

poloha  

 

Časová pásma – datová 

mez 

 

 

 

 

F – měření času 

 Čte a přiměřeně interpretuje 

informace z různých druhů map a 

plánů 

 Orientuje se v obsahu a rejstříku 

zeměpisných atlasů, aktivně s nimi 

pracuje 

Aplikace 

kartografických a 

topografických znalostí 

Atlas 

 

 Vysvětlí pojem krajinná sféra, 

krajina, ekologie, životní prostředí 

 Vyjmenuje a vysvětlí význam 

hlavních složek krajinné sféry 

 Uvede příklady, kdy člověk krajinu 

chrání, kdy ji škodí a ničí ji 

Krajinná sféra: 

Úvod do krajinné sféry 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - důsledky 

globálních vlivů na 

životní prostředí 

 

 Objasní s porozuměním stavbu 

zemského tělesa a zemské kůry a její 

členění na litosférické desky 

 Vysvětlí vnitřní přírodní síly 

působící na zemský povrch 

projevující se zemětřesením, 

sopečnou činností a vznikem 

sopečných pohoří 

 Popíše působení vnějších činitelů 

ovlivňující zemský povrch a uvede 

příklady působení těchto sil 

Litosféra 

- stavba Země 

- vnitřní činitelé 

ovlivňující zemský 

povrch: sopečná činnost 

a zemětřesení 

 - vnější činitelé 

ovlivňující zemský 

povrch: působení 

tekoucí vody, větru, 

činnost svahů 

(zvětrávání, eroze…) 

Př – Vznik a stavba 

Země 

 

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání, 

komunikace, kooperace 

- získávání informací 

z dostupných zdrojů a 

jejich prezentace 
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Z6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vysvětlí pojmy: počasí, podnebí a 

určí rozdíl mezi nimi, vyjmenuje a 

zakreslí do náčrtu podnebné pásy 

 Pojmenuje činitele ovlivňující 

podnebí a posoudí, v jaké míře 

ovlivňují podnebí v jednotlivých 

částech světa 

 Objasní vznik větru a uvede jeho 

základní charakteristiky 

Atmosféra 

- vysvětlení pojmů 

- podnebí a počasí 

- podnebné pásy 

- oběh vzduchu  

 

 Vysvětlí pojmy: vnitřní a okrajová 

moře, salinita, průliv, průplav, záliv, 

poloostrov, ostrov, členitost pobřeží, 

mořský proud, jezero, rybník, 

ledovce, vyhledá na mapách 

konkrétní příklady 

 Znázorní složení hydrosféry a hlavní 

procesy v ní probíhající 

 Vyhledá na mapě a globu světové 

oceány 

 Znázorní vodní tok a jeho části od 

pramene k ústí 

Hydrosféra 

- vysvětlení pojmů  

- složení a pohyby 

mořské vody, mořské 

proudy, členitost 

pobřeží 

- vodstvo na pevnině – 

řeky, jezera, bažiny, 

vodní nádrže, ledovce 

EVVO – Základní 

podmínky života – 

voda, vodní zdroje 

 Vyjmenuje činitele podílející se na 

vzniku půd 

 Vyjmenuje a zhodnotí výskyt 

jednotlivých druhů půd 

 Objasní na konkrétních příkladech 

význam půd 

Pedosféra 

- vznik a složení půd 

- půdní druhy a typy 

- význam půd 

Pč - půdy 

 Vyjmenuje vegetační pásy na Zemi, 

vyhledá příklady na mapě v atlase a 

dovede je zakreslit do náčrtu, 

zapamatuje si pojmy k tématu 

 Určí typické zástupce fauny a flóry 

pro jednotlivé vegetační pásy na 

Zemi 

 Vysvětlí důležitost ochrany, přírody 

 Vyjmenuje příklady ochrany i ničení 

přírody ve svém okolí 

Biosféra 

- vegetační pásma: 

tropické lesy, savany, 

pouště a polopouště, 

subtropické oblasti, 

stepi a lesostepi, lesy 

mírného pásu, tundry, 

polární pustiny 

- ochrana krajiny – vliv 

činnosti člověka 

EVVO – Ekosystémy – 

tropický deštný les, 

savany, pouště, stepi a 

lesostepi, tundra, tajga, 

listnaté lesy a polární 

pustiny 
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Z6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vyhledá rozlohy jednotlivých 

světadílů a oceánů, seřadí je podle 

rozlohy 

 Popíše polohu světadílů – s jakými 

světadíly sousedí, které průplavy a 

průlivy světadíl oddělují, největší 

ostrovy, poloostrovy 

 Na mapě vyhledá nejvyšší pohoří, 

největší jezera, nejdelší řeky 

jednotlivých světadílů 

Geografie světadílů a 

oceánů – práce 

s tabulkami a 

nejrůznějšími druhy 

map 

EVVO – Ekosystémy - 

moře 

 Vyhledá v mapách s pomocí 

rejstříku vybraná moře, ostrovy, 

zálivy, průlivy a průplavy 

 Uvede příklady flóry a fauny typické 

pro jednotlivé oceány 

 Posoudí význam a využití oceánů, 

stav a problémy životního prostředí 

oceánů 

Světový oceán 

Atlantský, Tichý, 

Indický, Severně ledový 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí – význam a 

hospodářské využití 

oceánů 

 Objasní zásadní společné a odlišné 

znaky Arktidy a Antarktidy 

 Vyhledá polární oblasti na mapách 

 Zhodnotí význam polárních oblastí 

Polární oblasti 

Arktida, Antarktida 

EVVO – Ekosystémy – 

ochrana přírody, 

postavení a význam 

polárních oblastí 

v globálním systému 

planety Země 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: ZEMĚPIS 

Ročník:  7. 

Z7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Popíše polohu Afriky – určí krajní 

body 

 S pomocí mapy popíše členitost 

pobřeží, vyhledá, s jakými světadíly 

sousedí, které průplavy a průlivy 

Afrika – poloha, 

povrch, podnebí, 

vodstvo, rostlinstvo a 

živočišstvo, 

obyvatelstvo, sídla, 

Průběžně – Inf – 

internet – vyhledávání 

informací 

M – měřítko map 

D – vyhledávání 
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Z7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

světadíl oddělují, největší ostrovy, 

poloostrovy a zálivy 

 Na mapě vyhledá významná pohoří, 

pánve, plošiny, pouště, řeky a jezera 

 Vyjmenuje podnebná pásy, do 

kterých Afrika zasahuje, najde na 

mapách místa s nejvyššími a 

nejnižšími teplotami a srážkami 

 Vyjmenuje vegetační pásy, do 

kterých Afrika zasahuje, zařadí 

jednotlivé zástupce rostlin a 

živočichů v jedn. pásech 

 Vyhledá nejhustěji a řídce obydlené 

oblasti Afriky 

 Ukáže nejdůležitější města, 

zdůvodní jejich polohu 

 Vyhledá hlavní naleziště nerostných 

surovin 

 Vyhledá zemědělské oblasti – určí 

plodiny 

 Rozdělí Afriku na 3 hlavní oblasti, 

které se od sebe odlišují – srovnává 

lidnatost a hospodářskou úroveň 

oblasti 

průmysl, zemědělství 

Oblasti Afriky 

historických území 

Př – fauna a flóra 

MKV – Kulturní 

diference – zvyky, 

tradice, náboženství 

 

MKV – Etnický původ 

– různé způsoby života 

 

 

 Vysvětlí hlavní problémy na 

africkém kontinentě: zaostalost, 

bída a podvýživa, negramotnost, 

rasismus 

 Objasní pojem „ 1960 – Rok 

Afriky“ 

Globální problémy 

lidstva spojené s 

Afrikou 

 

 Vyhledá na globu a v mapách 

Austrálii a Oceánii 

 Vyhledá krajní body, hranice 

omývané oceány, poloostrovy a 

ostrovy, zálivy 

 Ukáže na mapách nejdůležitější 

pohoří, plošiny, pouště, řeky a 

jezera 

Austrálie a Oceánie – 

rozloha, poloha a 

členitost, povrch, 

vodstvo, rostlinstvo a 

živočišstvo 
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Z7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Určí podnebné a vegetační pásy na 

území Austrálie, zařadí hlavní druhy 

rostlin a živočichů, vysvětlí pojem 

endemické druhy a uvede příklady 

 Na mapě ukáže oblasti hustě a řídce 

osídlené, zdůvodní 

 Vysvětlí pojem Australský svaz, 

ukáže hranice jednotlivých států, 

vyhledá jejich hlavní města, 

charakterizuje oblasti – hospodářská 

úroveň, vyspělost nebo zaostalost a 

vysvětlí proč 

Austrálie a Oceánie  

obyvatelstvo a sídla 

Australský svaz 

 

 Vyhledá na globu a v mapách 

americký kontinent, určí jeho geogr. 

polohu 

 Rozdělí Ameriku na Severní, 

Střední a Jižní 

 Ukáže na mapě členitost pobřeží – 

poloostrovy, zálivy, ostrovy, 

průlivy, průplavy, co odděluje 

Ameriku od ostatních světadílů 

 Popíše povrch Ameriky – nejvyšší 

vrcholy J a S Ameriky, pohoří, 

pánve, pouště, nížiny, činné sopky 

 Vyhledá na mapě okrajová a vnitřní 

moře, zálivy, veletoky, jezera, 

vodopády 

 Objasní závislost rozmístění fauny a 

flory na podnebí 

 Vyhledá základní údaje o 

obyvatelstvu, vyjmenuje rasy hlavní 

i názvy míšenců, popíše a lokalizuje 

rozmístění původních amerických 

kultur 

 Na mapě ukáže hlavní oblasti těžby 

nerostných surovin, pěstování 

zemědělských plodin a uvede hlavní 

průmyslové oblasti a porovná 

Amerika – poloha, 

povrch, členitost 

pobřeží, vodstvo, 

podnebné a vegetační 

pásy, obyvatelstvo, 

hospodářství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – nejstarší civilizace, 

zámořské objevy 

 

 

 

MKV – Etnický původ 

– různé způsoby života 

 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

těžba ropy 
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Z7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

hospodářskou vyspělost vybraných 

států 

 Vyjmenuje a ukáže na mapě státy 

Ameriky podle přehledu, určí jejich 

hlavní města 

Oblasti, státy, hlavní 

města 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

tropické deštné pralesy, 

ohrožené druhy 

 Zařadí do přehledu světadílů Asii, 

vyjmenuje alespoň 3 nej… z Asie 

 Ukáže na mapě hranici s Evropou, 

vysvětlí pojem EURASIE, ukáže 

krajní body Asie, členitost pobřeží – 

poloostrovy, ostrovy, zálivy průlivy, 

co odděluje Asii od ostatních 

světadílů 

 Pojmenuje a vyhledá na mapách 

významné prvky horizontální 

členitosti 

 Vyhledá významné veletoky, jezera 

a bezodtoké oblasti Asie, vysvětlí 

název Kaspické moře = jezero! 

 Vyjmenuje podnebné pásy Asie, 

vysvětlí a umí zakreslit do náčrtku 

monzuny, které oblasti nejvíce 

ovlivňují 

 Vyjmenuje vegetační pásy Asie – 

uvede hlavní zástupce rostlin a 

živočichů 

Asie – poloha, povrch, 

členitost pobřeží, 

vodstvo, podnebí, fauna 

a flóra 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí - 

necitlivé zásahy 

člověka do přírody 

 

 

 Zjistí počet obyvatel, určí oblasti 

řídce a hustě osídlené, vysvětlí 

důvod, uvede nejrozšířenější 

náboženství 

 Ukáže významná naleziště 

nerostných surovin, uvede 

významné hospodářsky pěstované 

plodiny a určí hlavní průmyslové 

Asie – obyvatelstvo, 

náboženství, 

hospodářství 

MKV – Princip 

sociálního smíru a 

solidarity - počet 

obyvatel planety, jejich 

výživa 
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Z7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

oblasti 

 Vyjmenuje oblasti, na které 

můžeme Asii rozdělit, které státy do 

oblasti patří a co je typické pro 

danou oblast z hlediska přírodních a 

hospodářských podmínek, určí 

hlavní města vybraných států oblasti 

Oblasti Asie MKV – Multikulturalita 

- kulturní rozdíly, 

odlišné myšlení a 

vnímání světa 

 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: ZEMĚPIS 

Ročník:  8. 

Z8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vysvětlí pojem EURASIE a na 

mapě ukáže, co tvoří hranici mezi 

Asií a Evropou 

 Ukáže na mapě krajní body Evropy, 

členitost pobřeží moře a zálivy 

(fjordy), poloostrovy, ostrovy, 

průlivy=úžiny, průplavy 

 Na mapě dovede ukázat nejvyšší 

vrchol Evropy, pohoří, vysočiny, 

roviny, nížiny, sopky 

 Ukáže na mapě vodstvo Evropy-

významné řeky, jezera, fjordy 

(Norsko), poldery (Nizozemsko) 

 Vyjmenuje podnebné pásy, do 

kterých Evropa zasahuje, vysvětlí 

termín monzuny a zakreslí 

jednoduchý náčrt, porovná množství 

srážek a teploty v pod.pásech 

 Vyjmenuje hlavní vegetační pásy a 

uvede hlavní zástupce rostlinstva a 

živočišstva, příklady ochrany ŽP 

Evropa – poloha, 

povrch, členitost 

pobřeží, vodstvo, 

vegetační pásy, podnebí 

Průběžně – Inf – 

internet – vyhledávání 

informací 

 

 

 

 

 

 

 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

globalizace, skleníkový 

efekt, oteplování 

planety 
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Z8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Na mapě vyhledá ložiska 

nerostných surovin, zastoupení 

důležitých zemědělských plodin a 

vyjmenuje hlavní průmyslové 

oblasti Evropy 

 Zjistí z tabulek počet obyvatel, 

hustotu osídlení a umí porovnat 

v tabulkách vybrané státy Evropy 

 Charakterizuje a porovnává 

dopravu, přepravu zboží a jakými 

dopravními prostředky 

Evropa – hospodářství, 

obyvatelstvo, doprava 

 

 

 

 

 Vyjmenuje a ukáže na mapě 

všechny státy Evropy, jejich hlavní 

města, zařadí do oblasti a 

charakterizuje 

Evropa - oblasti  

 Vysvětlí význam polohy ČR 

v centru Evropy, členství ČR 

v jednotlivých ekonomických a 

vojenských seskupení států světa 

(OSN, UNESCO, UNICEF, EU, 

CEFTA, GATT, NATO) 

 Vyjmenuje důležité historické 

mezníky od příchodu Slovanů do 

současnosti 

Česká republika – 

členství v organizacích, 

historický vývoj  

EGS – Jsme Evropané – 

evropská integrace 

VDO - Principy 

demokracie jako formy 

vlády a způsob 

rozhodování – občan a 

občanská společnost 

 

VDO -  Občan, 

občanská společnost a 

stát- naše vlast, pojem 

vlasti a vlastenectví; 

státní symboly 

 Určí polohu ČR, ukáže na mapě 

krajní body ČR, vysvětlí tvar a 

přirozené hranice, ukáže sousední 

státy a zjistí délku hranic s nimi 

 Zapamatuje si hlavní číselné údaje o 

ČR, rozloha, počet obyv., hustota 

obyv., celková délka hranice 

Poloha, tvar, sousední 

státy 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – naši 

sousedé v Evropě, naše 

vlast a Evropa 
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Z8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vyjmenuje typy reliéfu na území 

ČR, určí 2 základní 

geomorfologické celky: Český 

masiv a Karpaty, doplní tabulku 

srovnání obou celků-vznik, období, 

vrásnění, reliéf 

 Vyjmenuje geologická období, 

jejich časový harmonogram a hlavní 

pochody 

 Vyjmenuje a zakreslí do mapky 

jednotlivé celky (provincie) a 

subprovincie Českého masivu 

 Zařadí jednotlivá pohoří pomocí 

mapy do horopisných celků, 

vyhledává na mapě jejich nejvyšší 

vrcholy, určí jejich nadmořskou 

výšku 

Geomorfologický 

přehled, povrch ČR a 

jeho členění (vznik a 

vývoj reliéfu, horopisné 

celky 

 

 Vysvětlí dva typy podnebí v ČR-

oceánské a kontinentální, rozložení 

teplot a srážek v ČR, vysvětlí a 

zakreslí princip srážkového stínu 

 Vysvětlí pojmy: povodí, rozvodí, 

úmoří, meandr 

 Na mapě ukáže významné řeky ČR 

- povodí Labe, Vltavy, Moravy, 

Odry, důležité přehradní nádrže, 

rybníky a zdůvodní jejich význam, 

využití a ochranu vod 

Podnebí ČR 

 

 

 

Vodstvo ČR 

 

 

 

 

 

Ch - voda 

 

 Vysvětlí rozdíl mezi půdními druhy 

a typy, porovná jejich využití a 

rozmístění 

 Vysvětlí pojmy: zvětrávání, eroze, 

denudace, ukáže na mapě příklady 

 Popíše vegetační stupně v ČR, 

výškové stupně v ČR, význam a 

úlohu lesů 

 Vysvětlí pojmy: ekologie, životní 

prostředí, typy krajin podle zásahu 

Půdy ČR 

Fauna a flóra ČR 

 

 

 

 

 

 

Ochrana přírody ČR 

EVVO – Ekosystémy – 

lesy, pole, atd. 
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Z8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

člověka (přírodní, kulturní, 

zdevastovaná) 

 Vyjmenuje příklady ochrany krajiny 

v ČR-chráněná území v ČR (NP, 

CHKO, SPR, PR), biosférické 

rezervace v ČR, vysvětlí rozdíl mezi 

chráněným územím a biosférickou 

rezervací 

 Vyhledá pomocí mapy chráněn á 

území 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

ochrana přírody 

 Vysvětlí pojmy: rasa, národ, „strom 

života“-věková pyramida, hustota 

obyvatel, porodnost, úmrtnost, 

migrace, urbanizace 

 Rozdělí obyvatelstvo podle pohlaví, 

věku, ekonomické aktivity, zjišťuje 

národnosti a národnostní menšiny 

na území ČR 

Obyvatelstvo ČR OSV – Mezilidské 

vztahy – empatie 

EGS  –  Jsme Evropané 

-evropské a globální 

vlivy na rozvoj 

společenského prostředí 

v ČR 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát - člověk ve 

společnosti 

D – kořeny evropské 

kultury 

 Vyjmenuje a ukáže na mapě 

významná sídla, zjistí rozdělení ČR 

na kraje (14) 

Administrativní členění 

ČR 

 

 Vysvětlí pojmy: export, import, zná 

rozdělení hospodářství podle 

odvětví 

 Vysvětlí význam hospodářství pro 

rozvoj státu 

 Popíše vývoj a tradice 

čs. hospodářství, vyjmenuje 

světoznámé značky našich výrobků 

 Vyjmenuje hlavní průmyslová 

odvětví ČR, na mapě ukáže 

nejvýznamnější průmyslové zóny i 

Hospodářství ČR 

1) průmysl paliv a 

energetiky 

2) hutnický průmysl 

3) strojírenský průmysl 

4) chemický průmysl 

5) průmysl stavebních 

hmot 

6) spotřební průmysl 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát  - stát a 

hospodářství; majetek, 

výroba, obchod, služby, 

principy tržního 

hospodářství, právní 

základ státu 

EVVO - Lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí - vliv 
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Z8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

jednotlivá střediska průmyslu na prostředí 

D – industrializace a 

její důsledky pro 

společnost, úloha strojů 

v dějinách 

 Vysvětlí rozdělení půd z hlediska 

zemědělské využitelnosti (nevyužité 

- lesy, rybníky, zastavěné plochy, 

využité-pole, louky, pastviny, sady 

a vinice) 

 Vysvětlí pojmy živočišná a 

rostlinná výroba, najde na mapě 

chovy a pěstování zemědělských 

plodin na území ČR 

 Vysvětlí zpracování zemědělských 

produktů, pro potravinářství i jiná 

odvětví průmyslu 

Zemědělství ČR EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí  - 

vliv zemědělství na ŽP 

 

D – význam 

zemědělství pro rozvoj 

lidské společnosti  

 

Pč – pěstitelské práce, 

chovatelství – 

opakování z nižších 

ročníků 

 Vyjmenuje druhy dopravy-jejich 

význam, rozšíření v ČR, problémy 

(např. tranzit přes ČR, výstavba 

dálnic, obchvatů apod.) a narušení 

ŽP 

 Posoudí význam služeb, podá jejich 

přehled, vysvětlí vyšší vybavenost 

službami ve městech a turistických 

oblastech, dostupnost vzdělání 

 Vysvětlí pojmy: cestovní ruch a 

rekreace, jejich využití a význam 

pro obyvatele 

 Ukáže nejvýznamnější oblasti 

s přírodními a kulturně- 

historickými zajímavostmi v ČR, 

vyjmenuje města a památky 

chráněné organizací UNESCO v ČR 

Doprava ČR 

 

 

 

 

Služby, rekreace, 

cestovní ruch 

EGS – Jsme Evropané -

význam dopravní 

polohy ČR v Evropě 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí  - 

vliv dopravy na ŽP 

EGS – Objevujeme 

Evropu a svět - 

postavení ČR ve 

světové síti aktivit 

cestovního ruchu a 

služeb obyvatelstvu 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí - 

ochrana přírody a 

kulturních památek 

ČJl - cestopisy 
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Z8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vyjmenuje odvětví průmyslu 

nejvíce se podílející na exportu a 

importu, zjistí značky výrobků 

žádané v zahraničí 

Zahraniční obchod  

 Vyjmenuje a ukáže na mapě 

regiony, na které je ČR rozdělena 

 Vysvětlí, čím se region podobá a 

čím se od ostatních regionů 

odlišuje-využívá získané znalosti 

z přírodních a hospodářských 

podmínek ČR 

 

Oblasti ČR 

Praha, Střední Čechy, 

Jižní Čechy, Západní 

Čechy 

Severozápadní Čechy, 

Severovýchodní Čechy, 

Východní Čechy, 

Vysočina 

Jižní Morava, Střední 

Morava, Ostravsko-

slezská oblast 

Čj – nářečí – vyhledává 

oblasti na mapě 

 Charakterizuje vybranou oblast 

podle geografických a sociálně 

ekonomických podmínek (povrch, 

vodstvo, podnebí, vegetace, 

obyvatelstvo, vzdělanost, 

hospodářství, doprava, turistické 

zajímavosti) 

 Vyjmenuje prameny – publikace, 

prospekty, Internet… 

 Vlastní hodnocení o vybavenosti 

oblasti 

Vybraná oblast ČR 

(písemná forma) 

 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: ZEMĚPIS 

Ročník:  9. 

Z9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Zhodnotí vývoj počtu obyvatel na 

Zemi 

 Objasní pojmy porodnost a 

úmrtnost, vypočítá přirozený 

Společenské prostředí 

obyvatelstvo, 

rozmístění obyvatelstva 

na planetě, růst počtu 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 
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Z9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

přírůstek/úbytek obyvatel 

 Nastíní územní rozdíly v hustotě 

zalidnění na Zemi, objasní příčiny 

těchto rozdílů 

 Rozlišuje typy migrací podle 

různých kritérii 

 Vyhledá na mapách oblasti 

s významnými lokalitami 

archeologických nálezů spojených 

s předchůdci člověka dnešního typu 

 Argumentuje proti rasistickým 

názorům a teoriím  

 Zařazuje hlavní evropské jazyky do 

jazykových skupin 

 Načrtne schéma věkové pyramidy 

 Rozlišuje obyvatelstvo podle 

fyzických a socioekonomických 

znaků 

 Rozlišuje a vysvětlí druhy 

globalizace v ekonomice, politice, 

kultuře, ekologii, sociální sféře. 

Uvádí příklady. 

obyvatel 

Změny bydliště, 

zaměstnanost 

Odlišnost lidí 

Globalizace. 

D – historická území 

průběžně 

MKV – Kulturní 

diference – různá etnika 

 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

demografický vývoj  

 

 

 

 

ČJj – vývoj jazyka 

 

 

 Rozlišuje sídla podle velikosti a 

uvádí konkrétní příklady z místní 

oblasti 

 Zhodnotí polohu měst vůči jiným 

městům  

 Zdůvodní výhody a nevýhody 

života ve městech a provede 

porovnání s životem na vesnici 

 Uvádí příklady různé funkce měst 

 Vysvětlí důvody integrací a uvádí 

příklady integrace vojenské, 

politické, ekonomické. 

 Popíše dopady prolínání světových 

kultur, druhy náboženství, pojmy 

terorismus, lidská práva, 

národnostní menšiny. 

Lidská sídla 

Kulturní rozmanitost 

lidstva. 

Integrace. 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí -

vztah člověka a 

prostředí; diskuse 

vesnice x město 
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Z9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vymezí podstatné rozdíly mezi 

vyspělým tržním hospodářstvím 

vyspělých států a ekonomikou málo 

rozvinutých států  

 Uvádí a hodnotí kritéria pro 

porovnání hospodářské a 

společenské vyspělosti zemí 

(ukazatel HDP, HNP, ILR, 

gramotnost obyvatelstva, atd.) 

Světové hospodářství 

Rozdíly ve vyspělosti 

zemí. 

EGS – Objevujeme 

Evropu a svět – 

orientace v tematických 

mapách a grafech 

 

D – problémy 

současnosti – rozvojové 

země 

 Posoudí význam zemědělství pro 

výživu lidstva a jeho propojení 

s ostatními složkami státního 

hospodářství 

 Uvádí příklady nevhodného 

pěstování zemědělských plodin 

v určitých oblastech 

 Vymezí s pomocí map hlavní 

zemědělské oblasti v různých 

částech světa 

Význam a rozmístění 

světového zemědělství 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí - 

vliv zemědělství na ŽP 

 

CH – chemie a 

společnost 

 Hodnotí význam pěstování 

zemědělských plodin v různých 

částech světa, uvádí a lokalizuje 

v mapách příklady oblastí, kde 

dosud převažuje nad ostatními 

sektory a odvětvími 

 Dokumentuje vliv zámořských 

objevů na světové zemědělství 

Rostlinná a živočišná 

výroba 

 

 Specifikuje jednotlivá podnebná 

pásma s pomocí reprezentativních 

pěstovaných zemědělských plodin 

 Zhodnotí význam chovu 

hospodářských zvířat v různých 

částech světa, uvádí a lokalizuje 

v mapách příklady oblastí, kde 

dosud převažuje nad ostatními 

sektory a odvětvími 

 Specifikuje jednotlivá podnebná 

Pěstování 

zemědělských plodin, 

chov hospodářských 

zvířat,  

Ch – cukry, tuky, 

bílkoviny 

Př- pedologie (úrodnost 

půd) 
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Z9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

pásma s pomocí reprezentativních 

pěstovaných zemědělských plodin 

 Lokalizuje v mapách hlavní 

rybolovné oblasti světa 

 Uvádí příklady lovených 

sladkovodních a mořských ryb 

 Uvádí faktory, které omezují a 

ohrožují rybolov 

 Lokalizuje dva pásy vhodné pro 

lesní hospodářství, uvádí příklady 

charakteristických dřevin v těchto 

oblastech 

 Charakterizuje vývoj českého 

zemědělství. 

Lesní a vodní 

hospodářství 

Transformace českého 

zemědělství. 

EVVO – Ekosystémy - 

produkční význam lesa, 

vodní zdroje 

 Znázorní schematicky základní 

členění průmyslu na jednotlivá 

odvětví 

 Uvádí příklady členění 

průmyslových odvětví na dílčí 

obory 

Průmysl EGS – Objevujeme 

Evropu a svět - vývoj a 

mezníky průmyslového 

rozvoje ve světě 

Ch – ocelářství,  

 Rozlišuje nerostné suroviny podle 

charakteru a využití 

 Navrhuje cvičně úsporná opatření a 

nahrazování některých surovin 

jinými látkami 

 Objasní závislost výskytu některých 

nerostů na geologických poměrech 

Těžba surovin EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí - 

průmysl a ŽP, 

hospodaření s odpady 

Ch – ruda, ropa, zemní 

plyn 

 Lokalizuje vazba těžebního a 

energetického průmyslu na 

surovinovou základnu  

 Klade otázky a hledá odpovědi na 

ekologické problémy spjaté 

s těžebním a energetickým 

průmyslem a na řešení problému 

nezaměstnanosti v souvislosti 

s útlumem některých oborů 

Světová energetika F – energie 

 

CH – chemický 

průmysl 
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Z9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

průmyslu 

 Na mapě vyhledá centra 

jednotlivých odvětví průmyslu 

 Uvádí konkrétní příklady 

„vlajkových výrobků“ průmyslu 

vyspělých zemí světa, posuzuje 

význam průmyslové výrobní tradice 

Průmysl: 

Zpracovatelský 

              Těžký  

              Lehký 

              Spotřební 

              Potravinářský 

CH – bezpečnost práce, 

mimořádné události 

 Objasní s porozuměním pojmy: 

dopravní uzel, dopravní 

komunikace dopravní síť 

 Hodnotí úroveň dopravy v různých 

oblastech světa 

 Objasní výhody a nevýhody ve 

využívání jednotlivých druhů 

pozemní dopravy 

 Zhodnotí změny v postavení vodní 

dopravy od minulosti do 

současnosti 

 Vymezí hlavní mezinárodní letecké 

koridory a oblasti s hustou 

vnitrostátní leteckou dopravou  

 Pojmenuje aktuální trendy dopravy 

(úsporná a ekologická opatření, atd 

Doprava 

 

EGS – Objevujeme 

Evropu a svět - globální 

ovlivnění 

společenského a 

hospodářského vývoje 

rozvojem dopravy osob, 

nákladů, zpráv  

 Popíše vývojové tendence ve vývoji 

a šíření spojových soustav 

přenášejících signál 

Přenosy zpráv  

 Objasní komplexnost a globálnost 

působní člověka na krajinu a na 

životní prostředí a lokalizuje na 

příkladech poškozování krajiny ve 

světovém, kontinentálním či 

lokálním měřítku 

Trvale udržitelný rozvoj 

lidské společnosti 

Dohromady 

s poškozováním ŽP 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí - 

trvale udržitelný rozvoj 
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Z9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozlišuje mezi výrobními a 

nevýrobními službami, mezi 

službami zajišťovanými státem a 

soukromým sektorem 

 Hodnotí zaměstnanost obyvatelstva 

ve službách jako jeden z ukazatelů 

stupně rozvoje v jednotlivých 

zemích světa 

 Hodnotí a srovnává význam 

cestovního ruchu pro hospodářství 

jednotlivých zemí světa 

Služby obyvatelstvu 

Vzdělávání 

 

EGS – Objevujeme 

Evropu a svět - 

společenské mezníky a 

předpoklady rozvoje 

služeb a cestovního 

ruchu 

 Vymezí a lokalizuje v mapách 

oblasti světa s převládajícím 

vývozem a dovozem surovin a 

oblasti, kde převládá dovoz a vývoz 

průmyslových výrobků 

 Jmenuje příklady nejvýznamnějších 

světových hospodářských 

organizací a integrací, uvádí 

příklady jejich členů a zaměření 

 Hodnotí postavení ČR 

v mezinárodním obchodu 

 Srovnává rozdíly v hospodářském 

potenciálu tří největších 

hospodářských center  

Mezinárodní spolupráce 

a obchod 

EGS – Objevujeme 

Evropu a svět - 

předpoklady a ukazatele 

globalizace 

mezinárodního obchodu 

 Pojmenuje a vyhledá v mapách 

lokality tradičních a aktuálních 

ozbrojených konfliktů ve světě 

Zhodnotí význam a úlohu 

mezinárodních organizací při řešení 

ozbrojených konfliktů, uvede 

konkrétní příklady postupů 

 Vyjádří osobní postoj k průvodním 

jevům ozbrojených konfliktů, 

jakými jsou genocida a terorismus 

namířené proti civilnímu 

obyvatelstvu 

 Zdůvodní vznik velkého množství 

Současná ohniska 

politických, 

národnostních a 

náboženských konfliktů 

Nové státy na mapě 

světa 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát – nedorozumění a 

zdroje konfliktů 

ČJl – mimoevropská 

literatura 
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Z9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

nových nezávislých států po roce 

1990 

 Srovnává současnou politickou 

mapu světa s mapami starými 15 a 

více let 

 Objasní pojem referendum a jeho 

funkci v demokratických státech 

EGS – Objevujeme 

Evropu a svět -  

orientace na politické 

mapě světa 

 Rozlišuje základní typy cestovního 

ruchu, uvádí, na které skupiny 

obyvatelstva (věkové, profesní) se 

orientují jednotlivé typy cestovního 

ruchu a rekreace 

 Vymezí a lokalizuje v mapách 

hlavní světové oblasti cestovního 

ruchu, uvádí jejich hlavní 

lokalizační faktory 

Cestovní ruch  

 Zhodnotí přírodní zdroje z hlediska 

jejich vyčerpatelnosti a 

obnovitelnosti 

 Objasní nerovnoměrné rozmístění a 

využívání přírodních zdrojů a 

energií ve světě posoudí nebezpečí 

nedostatku přírodních zdrojů 

s ohledem na další vývoj a rozvoj 

potřeb lidské společnosti 

Lidé ohrožují planetu 

Globální ekologické 

problémy 

 

  Vyhledá z různých zdrojů statistické 

údaje jednotlivých světadílů, států a 

regionů a provede na jejich základě 

srovnání 

Statistické údaje  

 Používá s porozuměním pojem 

krajinná sféra ve vztahu k celému 

zemskému povrchu, ve vztahu 

k přírodě a ve vztahu k lidské 

společnosti 

 Rozlišuje krajiny jako různě velké 

části pevniny s určitými znaky 

 Rozlišuje vzhled a znaky přírodních 

Krajina EVVO – Ekosystémy – 

krajinná sféra 
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Z9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

krajin a kulturních krajin 

 Uvádí a rozlišuje na konkrétních 

příkladech základní složky a prvky 

krajiny (přírodní krajinné složky a 

prvky, kulturní krajinné složky a 

prvky; ekosystémy, biomy 

 Posoudí vliv lidé na rozšíření 

rostlinstva a živočišstva na Zemi, 

uvede příklady 

 Posoudí na konkrétních příkladech, 

jak přírodní prostředí a zásahy do 

něj ovlivňují způsob života lidí na 

Zemi 

Přírodní a kulturní 

krajinné složky 

Př – vnější geologické 

děje (krasové oblasti), 

sopky 

 

Vzdělávací oblast:  ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: ZEMĚPIS 

Ročník:  průběžná výuka (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. 

j.:100/2013) 

Školní výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

 Určuje světové strany na mapě 

v terénu 

 Odhaduje se v terénu podle mapy, 

čte s porozuměním pochodové a 

turistické značky a vysvětlivky 

v mapě 

 Pracuje aktivně s turistickými 

mapami, prování měření 

vzdáleností na mapách 

 Znázorní v mapách zeměpisnou síť 

a průběh rovnoběžek a poledníků 

 Posoudí orientačně zkreslení na 

konkrétní mapě 

Praktická topografie při 

pohybu v terénu 

Průběžně Inf – internet – 

vyhledávání informací 

 

OSV – Kreativita, 

komunikace, kooperace  

- práce ve skupině 
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Školní výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

 Pořizuje jednoduché panoramatické 

náčrtky krajiny, situační plánky 

 Pracuje s porozuměním s jízdními 

a letovými řády v tištěné a 

elektronické podobě, vyhledává 

optimální dopravní trasy  

 Pořizuje přiměřenou dokumentaci 

z výletů a čest (náčrtky, 

fotodokumentace) 

Situační náčrtky, a 

plány v krajině, 

pozorování krajiny 

Praxe s jízdními řády 

VZ – ochrana člověka – 

živelní pohromy 

(výchova ke zdraví) 

 Aplikuje při cvičeních v terénu a 

při zeměpisných exkurzích v praxi 

zásady bezpečného pobytu a 

pohybu v terénu, reaguje svým 

chováním na modelové situace 

navozující nebezpečí ve volné 

přírodě a nebezpečí živelních 

pohrom 

 Provádí dotazníková šetření 

(hustota dopravního provozu), 

inventarizaci rostlin a živočichů 

Bezpečnost při pobytu 

a pohybu v přírodě 

MV – Stavba mediálních 

sdělení - interpretace 

výsledků měření a 

šetření 

 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - 

odpovědnost za rozvoj a 

ochranu životního 

prostředí 
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5.14 HUDEBNÍ VÝCHOVA 

charakteristika vyučovacího předmětu -  I. Stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Hudební výchova je vyučována jako samostatný předmět v 1. až 5. ročníku 1 hodinu 

týdně. Obsah vzdělávání je rozdělen do čtyř oblastí: 

 Verbální oblast – uvědomování si pěveckého a mluveného projevu, jeho následná 

kultivace, práce s hlasovým fondem 

 Instrumentální oblast – hra na jednoduché hudební nástroje, jejich využití při 

reprodukci 

 Hudebně pohybová oblast – ztvárnění hudby pohybem, seznamování s tancem 

 Poslechová oblast – aktivní vnímání hudby, hodnocení, poznávání různých hudebních 

žánrů, pěstování vlastního názoru na hudbu, autora a jeho dílo. 

V hodinách hudební výchovy pracují žáci v hudební učebně nebo třídě nejlépe s pomocí 

audiovizuální techniky a za pomoci dalších vyučovacích pomůcek. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 umožňovat žákům zpívat na základě svých osobních dispozic 

 klást důraz na intonačně čistý a rytmicky přesný jednohlasý projev žáka 

 vést žáky k užívání správné terminologie 

 umožňovat každému sebehodnocení a skupině hodnocení jednotlivce 

Kompetence k řešení problémů 

 vést žáky k postupnému rozlišování kvality tónů 

 napomáhat žákům rozpoznávat tempové a dynamické změny v hudbě 

 umožňovat žákům orientovat se v rozpoznávání některých hudebních nástrojů 

v průběhu hudby 

 vést žáky k odlišování instrumentální a vokální hudby 

 vést žáky k vzájemnému naslouchání a hodnocení 

Kompetence komunikativní 

 klást důraz na správnou rytmizaci a melodizaci textu 

 vést žáky k vyjádření hudby pohybem, jejího tempa a dynamiky 

 dávat žákům možnost vyjádřit svůj názor, zkušenosti, prosadit své subjektivní nápady 

Kompetence sociální a personální 

 formou diskuze umožňovat žákům kritiku hudebních žánrů a stylů 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

272 

 

 napomáhat vytvářet kritéria hodnocení, vedeme žáky k vzájemnému naslouchání 

 vést žáky k ohleduplné kritice 

Kompetence občanské 

 umožňovat žákům seznámit se s obsahy různých hudebních děl, k zamyšlení se nad 

jejich obsahy, zhodnotit jejich hudební ztvárnění 

Kompetence pracovní 

 seznamovat žáky s jednoduchými hudebními nástroji 

 vést žáky k jednoduché doprovodné hře 

 napomáhat k pohybovému vyjádření nálady hudby 

 vést žáky k používání obecně známých termínů a symbolů 

 vést žáky k užívání různých hudebních nástrojů 

V hudební výchově na I. stupni budou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

 

 

  



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

273 

 

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník:  1. 

Hv1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Správně dýchá a drží tělo při zpěvu 

 Provádí dechová a hlasová cvičení 

 Zřetelně vyslovuje 

 Zná význam not 

 Rozlišuje hlas mluvní a zpěvní 

 Rozlišuje tón a zvuk 

 Vytleská rytmus podle vzoru 

 Orientuje se v krátkých a dlouhých 

tónech 

 Zazpívá píseň v jednodílné písňové 

formě 

Vokální činnosti 

hudební rytmus 

(realizace písní ve 2/4 

taktu) 

pěvecký a mluvní 

projev (hlasová 

hygiena, pěvecké 

dovednosti) 

EVVO – Základní 

podmínky života – 

výchova k životnímu 

prostředí (hudba – 

rámus) 

 

 

 

 

 

průběžně 

 Rozpozná jednoduché Orffovy 

doprovodné nástroje 

 Použije Orffovy nástroje 

k jednoduchému rytmickému 

doprovodu 

 Hrou na Orffovy nástroje dokáže 

reprodukovat motivy jednoduché 

skladby 

 Orientuje se v hudebních hrách „na 

tělo“, „na ozvěnu“ 

 Pojmenuje klavír, kytaru, flétnu, 

triangl, dřívka, hůlky, bubínek 

Instrumentální činnosti  

 Dokáže znějící hudbu doprovodit 

pohybem (na místě, vzad, vpřed) 

 Zvládne jednoduché taneční hry se 

zpěvem 

 Pohybově vyjádří vlastnost tónů, 

tempo 

 Rozpozná pochod a pohybově ho 

vyjádří 

 Rozpozná ukolébavku a pohybově ji 

vyjádří  

Hudebně pohybové 

činnosti 

taktování, pohybový 

doprovod (2/4 takt) 

pohybová improvizace 
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Hv1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozlišuje hlasy při poslechu vokální 

hudby 

 Pozná hymnu ČR a rozumí smyslu 

textu 

 Rozpozná varhanní hudbu 

 Rozpozná vybrané hudební nástroje 

podle zvuku 

 Pozná a naučí se vybrané vánoční 

koledy 

Poslechové činnosti 

hudební styly (pochod, 

ukolébavka, taneční) 

kvality tónů 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – poznávání 

evropské hudby 

 

 

průběžně 

 

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník:  2. 

Hv2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozlišuje stoupavou a klesavou 

melodii 

 Rozlišuje pomalý a rychlý rytmus, 

zeslabování a zesilování 

 Zná pojmy nota, notová osnova, 

houslový klíč 

 Rozlišuje noty čtvrťové, osminové a 

půlové, pomlky čtvrťové a 

osminové, 2/4 a ¾ takt 

 Vytleská rytmus podle říkadel a 

písní 

 Zazpívá vybrané vánoční koledy 

Vokální činnosti 

- pěvecký a mluvní 

projev (hlasová 

hygiena), 

rozlišování 

hlasového rozsahu 

- hudební rytmus 

(písně ve 2/4 a ¾ 

taktu) 

- dvojhlas (lid. 

dvojhlas a kánon) 

Vv – ilustrace k písni 

Tv – pochod, krok 

taneční 

Čj - říkadla 

 Doprovodí jednoduché skladby 

pomocí Orffových nástrojů 

 Hudebně improvizuje „hrou na 

tělo“, „otázka – odpověď“ 

 Pozná a rozliší hudební nástroj 

podle zvuku (trubka, klavír, 

kontrabas, housle, buben) 

Instrumentální 

činnosti 

- hra na hudební 

nástroje 

- rytmizace, hudební 

hry 
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Hv2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Pohybuje se podle daného rytmu 

 Při tanci tleská a do pochodu 

bubnuje 

 Umí poskočný krok, držení rukou 

při tanečním pohybu 

 Vyjádří pohybem tempo, dynamiku 

a emoc. zážitek z hudby 

 Spojí zpěv s tancem 

Hudebně pohybové 

činnosti 

- taktování, 

pohybový 

doprovod hudby 

(2/4) 

 

 Podle poslechu rozpozná hru na 

trubku, klarinet, kontrabas, buben 

 Rozpozná lidovou a umělou píseň 

 Orientuje se v pojmu hudba klasická 

(seznámí se s vybranými skladbami 

klasiků) 

Poslechové činnosti 

- vztahy mezi tóny 

- hudební prvky 

(pohyb, melodie, 

rytmus) 

- hudební styly 

(pochod, 

ukolébavka, 

taneční) 

MKV – Lidské vztahy – 

mezilidské vztahy 

v lidových písních 

 

OSV – Komunikace -  

umění jako prostředek 

komunikace 

¨ 

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník:  3. 

Hv3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Správně dýchá (v pauze a mezi 

frázemi), pěvecky dělí slova 

 Sjednotí hlasový rozsah (c1 – c2) 

 Hlasově se orientuje v jednoduchém 

dvojhlasu a kánonu 

 Zazpívá vybrané písně 

 Zazpívá hymnu ČR 

 Pozná stoupavou a klesavou melodii 

podle zápisu not 

 Napíše a rozliší notu celou, půlovou 

a čtvrťovou 

 Rozliší a přečte z notového zápisu 

takt dvoučtvrťový a tříčtvrťový 

Vokální činnosti 

- pěvecký a mluvní 

projev (hlasová 

hygiena), pěvecké 

dovednosti, 

hlasový rozsah 

- hudební rytmus 

(realizace písně ve 

2/4 a ¾ taktu) 

- dvojhlas (lid. 

dvojhlas a kánon) 

 

Tv – pochod, krok 

taneční 
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Hv3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Pojmenuje notovou osnovu 

 Taktuje a vytleskává 2/4 a ¾ takt 

 Objasní, co je taktová čára, noty c1 

– c2 

 Doprovodí jednoduché skladby 

pomocí Orffových nástrojů 

 Rozliší hudební nástroje dechové 

 Odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně 

instrumentální 

Instrumentální 

činnosti 

- hra na hudební 

nástroje 

(reprodukce 

motivů, 

jednoduchých 

skladbiček pomocí 

Orffových 

nástrojů, 

zobcových fléten) 

- rytmizace, hudební 

hry (otázka – 

odpověď) 

- hudební 

improvizace 

Prv – lidové zvyky a 

tradice 

 Rozlišuje rytmus polky  

 Umí polkové kroky 

 Pohybově vyjádří emocionální 

prožitek z hudby 

Hudebně pohybové 

činnosti 

- taktování 

- pohybový 

doprovod hudby 

(2/4 takt) 

- pohybová 

improvizace 

 

 Seznámí se s A. Dvořákem a B. 

Smetanou, zná některá jejich díla 

 Rozezná poslechem některé hudební 

nástroje 

 Rozliší hudbu slavnostní, vážnou, 

zábavnou 

Poslechové činnosti 

- kvality tónů, jejich 

vztahy (akord) 

- hudební výrazové 

prvky (pohyb, 

melodie, rytmus) 

- hudba vokální, 

instrumentální, 

lidský hlas, 

hudební nástroj 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – srovnávání 

projevů různých kultur 
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Hv3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

- hudební styly 

(pochod, 

ukolébavka, 

taneční) 

 

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník:  4. 

Hv4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Správně dýchá při zpěvu 

 Zazpívá vybrané písně 

 Zná pojmy houslový klíč, repetice 

 Rozlišuje délky not a zapíše je 

 Pozná dynamická znaménka p, mf, f 

a použije je v písni 

 Zná stupnici C-dur (názvy not) 

Vokální činnosti 

- pěvecký a mluvní 

projev (hlasová 

hygiena), pěvecké 

dovednosti – 

rozšiřování hl. 

rozsahu 

- hudební rytmus 

(realizace písně ve 

2/4 a 3/4 taktu) 

- dvojhlas (lid. 

dvojhlas a kánon) 

- intonace a vokální 

improvizace  

- grafický záznam 

vokální hudby 

(čtení a zápis 

rytmického 

schématu písně, 

orientace 

v notovém 

záznamu 

jednoduché 

melodie, její 

reprodukce 

- předehra, dohra 

 

Tv – pochod, krok 

taneční 

Vv – ilustrace 
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Hv4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozliší hudební nástroje dechové, 

smyčcové, klávesové, bicí, drnkací 

 Doprovodí píseň na rytmické 

nástroje 

Instrumentální 

činnosti 

- hra na hudební 

nástroje 

(reprodukce 

motivů, 

jednoduchých 

skladbiček pomocí 

Orffových 

nástrojů, 

zobcových fléten) 

- rytmizace, 

melodizace  

- hudební 

improvizace 

MKV – Lidské vztahy – 

vzájemné obohacování 

různých kultur, 

poznávání vlastního 

kulturního ukotvení 

 Pohybově vyjádří valčíkový krok 

 Zvládne kroky se zhoupnutím ve ¾ 

taktu 

 Pohybově vyjádří emocionální 

prožitek z hudby 

Hudebně pohybové 

činnosti 

- taktování 

- pohybový 

doprovod hudby 

(2/4, 3/4 a 4/4 takt, 

valčík, lidové 

tance) 

- pohybové 

vyjádření hudby 

(pantomima a 

pohybová 

improvizace) 

- taneční kroky 

 

 Rozliší poslechem melodii od 

doprovodu 

 Poslouchá vybrané skladby 

 Rozezná písně ve 2/4 a 3/4 taktu 

 Pozná opakující se téma 

v poslechové skladbě 

Poslechové činnosti 

- kvality tónů (délka, 

síla, barva, výška) 

- hudebně výrazové 

prostředky – 

rytmus, melodie 

- hudba vokální, 

instrumentální, 

lidský hlas, 

hudební nástroj 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – poznávání 

děl významných 

Evropanů 
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Hv4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

- hudební styly 

(pochod, 

ukolébavka, 

taneční) 

- hudební formy 

(variace) 

 

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník:  5. 

Hv5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Dokáže prodloužit výdech, váže 

tóny 

 Sjednotí hlasový rozsah c1 – d2 

 Rozpozná smyčcové nástroje – 

housle violoncello, kontrabas 

 Rozpozná dechové nástroje – 

trubka, pozoun, lesní roh 

 Orientuje se v soustavě hudebních 

nástrojů v symfonickém orchestru 

 Zná stupnici C-dur 

 Čte noty v rozsahu c1 – g2 

v houslovém klíči 

 Pozná zesílení a zeslabení repetice, 

pozná basový klíč 

 Provede rozbor zapsané písně – 

takt, melodie 

 Rozpozná některé krajové lidové 

tance 

 Taktuje 4/4 takt 

 Zná původ státní hymny 

 Zazpívá jednoduché dvojhlasé písně 

 Zazpívá vybrané písně J. Uhlíře a 

K. Šípa 

Vokální činnosti 

- pěvecký a mluvní 

projev (hlasová 

hygiena), pěvecké 

dovednosti, 

hlasový rozsah 

- hudební rytmus 

(realizace písně ve 

2/4 taktu) 

- dvojhlas a vícehlas 

(lid. dvojhlas a 

kánon) 

- realizace písní ve 

3/4 a 4/4 taktu 

- dvojhlas a vícehlas 

- durové a mollové 

tóniny 

- grafický záznam 

vokální hudby 

(čtení a zápis 

rytmického 

schématu písně, 

orientace 

v notovém 

záznamu) 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 
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Hv5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Doprovodí píseň na rytmické a 

melodické hudební nástroje 

 Dokáže doprovod dvěma tóny na 

melodické nástroje 

 Poslouchá a orientuje se ve 

vybraných skladbách 

Instrumentální 

činnosti 

- hra na hudební 

nástroje 

(reprodukce 

motivů, 

jednoduchých 

skladbiček pomocí 

Orffových 

nástrojů, 

zobcových fléten) 

- rytmizace, 

melodizace  

- hudební 

improvizace, 

tvorba hudebního 

doprovodu 

- grafický záznam 

melodie 

MKV – Lidské vztahy – 

vzájemné obohacování 

různých kultur, 

poznávání vlastního 

kulturního ukotvení 

 Pohybově vyjádří nálady 

 Pohybově vyjádří rytmické složky 

hudby populární 

 Pohybově vyjádří emocionální 

prožitek z hudby 

 Zná pohybové prvky menuetu 

Hudebně pohybové 

činnosti 

- taktování 

- pohybový 

doprovod hudby 

(3/4 a 4/4 takt, 

valčík, menuet) 

- pohybové 

vyjádření hudby 

(pantomima a 

pohybová 

improvizace) 

- taneční kroky 

 

 Poslouchá vybrané skladby 

 Pozná poslechem vybrané 

smyčcové a dechové nástroje 

 Rozliší varhanní hudbu 

 Rozliší vánoční hudbu a koledy 

 Pozná operu 

Poslechové činnosti 

- kvality tónů, jejich 

vztahy (akord) 

- hudebně výrazové 

prostředky 

- hudba vokální, 

instrumentální, 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – pozitivní 

postoj ke světovým 

kulturním hodnotám 
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Hv5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Pozná trampské písně lidský hlas, 

hudební nástroj 

- hudební styly a 

žánry  

- hudební formy 

(malá a velká 

písňová forma, 

rondo, variace) 
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Hudební výchova 
charakteristika vyučovacího předmětu – 2. Stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Hudební výchova dává žákům příležitost, aby 

- projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou 

- kultivovali svou hudebnost v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu 

pro rytmus, melodického a harmonického cítění, hudební paměti, představivosti a 

fantazie 

- porozuměli hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby 

jednotlivých uměleckých epoch a postupně se orientovali v jejich základním 

slohovém a stylovém rozvrstvení 

- chápali hudební jazyk jako specifické formy komunikace 

- chápali různorodé hudební kultury různých národů a národností 

- získali náhled do hudební české kultury a seznámili se se schopností umění 

minulosti i dneška 

Hudební výchova se vyučuje v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. 

Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy. Formy a metody práce se užívají 

podle charakteru učiva: 

- skupinové práce 

- samostatná práce 

- skupinové krátkodobé projekty 

- výchovné koncerty 

- samostatné mimoškolní aktivity 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 vést žáky  

- k vyhledávání, shromažďování, třídění a porovnávání informací 

- k používání odborné terminologie 

- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využitím v praxi 

- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

Kompetence k řešení problémů 

 vést žáky 

- ke slovní charakteristice skladby na základě individuální hudební vyspělosti 

- k hledání spojitostí mezi vlastní hudební zkušeností a hudebním dílem 

- k sledování vlastního pokroku při zdolávání problémů 
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- k samostatnému a kritickému přemýšlení 

- k řešení problémů správným způsobem 

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

Kompetence komunikativní 

 zadávat úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat, diskutovat 

 zajímat se o náměty a názory žáků 

 učit žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně 

v písemném i ústním projevu 

 učit žáky naslouchat promluvám druhých, vhodně na ně reagovat, obhajovat svůj 

názor na základě znalostí, tolerovat názor druhých 

Kompetence sociální a personální 

 vyžadovat dodržování pravidel slušného chování 

 umožňovat každému žákovi zažít úspěch 

 vést žáky k 

- účinné spolupráci ve skupině 

- utváření příjemné atmosféry v týmu, upevňování dobrých mezilidských vztahů 

- hodnocení svojí práce i práce ostatních 

- chápání odlišné hudební kvality svých spolužáků 

Kompetence občanské 

 vytvářet prostor pro zapojení žáků do kulturního a společenského dění 

 vést žáky k toleranci druhých, k respektování názorů druhých 

Kompetence pracovní 

 vyžadovat dodržování dohodnuté kvality práce, postupů a termínů 

 učit žáky koncentraci na pracovní výkony 

 pomáhat žákům vytvářet si pozitivní vztah k hudebním činnostem 

V hudební výchově budou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Multikulturní výchova 
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Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník:  6. 

Hv6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Při zpěvu využívá správné pěvecké 

návyky 

 

 

 

 Podle individuálních dispozic zpívá 

intonačně čistě a rytmicky správně 

 

 

 

 Rozvíjí hudební představivost 

Vokální činnosti 

lidové a umělé písně, 

správné dýchání, zpívat 

potichu, nahlas 

 

písně s výrazným 

rytmem (Kočka na 

okně), líbivou melodií 

(Teče, voda, teče), 

dynamika v písni (My 

pluli dál a dál) 

 

rozvoj hudebního 

sluchu a hudební 

představivosti (hra – 

ukonči melodii) 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace - 

přizpůsobovat svůj zpěv 

ostatním, nepřekřikovat 

 

 Dle svých hudebních schopností 

správně rytmicky doprovází 

jednoduchou lidovou píseň na 

Orffovy nástroje 

 

 

 Rozvíjí rytmické cítění a rytmickou 

paměť 

 Rozpozná melodii stoupavou a 

klesavou 

Instrumentální činnosti 

reprodukce známých 

lidových písní 

s důrazem na 1. dobu 

taktu (Žádnyj neví, co 

sou Domažlice, 

Muzikanti, co děláte) 

 

rytmické hádanky, 

rytmické ozvěny, hra na 

tělo 

učivo o stupnicích a 

jejich druzích 

 

 Rozpozná tempo, dynamiku, 

melodii vzestupnou a sestupnou, 

rytmus a barvu 

 

 

 Sluchem rozliší zvuk vybraných 

Poslechové činnosti 

vokální a instrumentální 

skladby 

variace 

 

poznávání hudebních 

Čj – zvuková stránka 

jazyka 

 

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání – 

cvičení smyslového 
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Hv6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

hudebních nástrojů a dovede je 

pojmenovat 

 

 Rozliší lidovou a umělou píseň, 

melodram, muzikál, operu, operetu, 

scénickou hudbu 

nástrojů, zařazení do 

skupiny 

 

píseň lidová a umělá – 

její proměna po 

staletích, 

vokální a instrumentální 

hudba, 

opera, opereta,  

muzikál 

melodram 

scénická hudba 

vnímání 

 

 

 

 

 

Čjl – divadlo a film 

 

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník:   7. 

Hv7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Při zpěvu užívá správné pěvecké 

návyky a získané dovednosti 

 

 Podle individuálních dispozic zpívá 

intonačně čistě a rytmicky přesně 

 

 Snaží se zpívat dvojhlasně i 

vícehlasně 

 

Vokální činnosti 

lidský hlas, hlasová 

hygiena (pět pravidel) 

výběr písní různých 

období a žánrů 

 

polyfonie (tři hlasy – Já 

do lesa, Jede, jede 

poštovský panáček, 

Neviděli jste tu mé 

panenky), kánon- Dú 

Valaši… 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

ve skupině – žák 

dokáže ocenit kvalitní 

vokální projev  

druhého 

 

 Podle individuálních dispozic 

využívá hudební nástroje 

 

 

 

 Seznámí se s taktovacími gesty a 

Instrumentální činnosti  

koncert (možnost pro 

uplatnění individuálních 

mimoškolních aktivit) 

 

hra na dirigenta, 

 

 

 

 

 

OSV – Komunikace – 
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Hv7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

postupně si je osvojuje 

 

 

 Průběžně využívá získaných 

rytmických zkušeností 

znázorňuje tempo v 

písni, dynamiku, 

zrychlení a zpomalení, 

střídání taktů 

 

doprovázet píseň hrou 

na tělo, Orffovými 

nástroji 

řeč těla, řeč zvuků a 

slov 

 

 Pohybem reaguje na znějící hudbu 

s využitím jednoduchých gest a 

tanečních kroků 

 

 Seznámí se s dalšími druhy tanců 

(pohybů 

Hudebně pohybové 

činnosti 

pohybová improvizace 

při hudbě 

pantomima, balet, 

lidový tanec 

moderní tanec – 

společenské tance 

(blues, makaréna) 

TV - taneční kroky – 

poskočný, přísunný, 

mazurka 

 Učí se vnímat rozdíly mezi naší a 

světovou kulturou 

 

 

 Zařadí skladbu do příslušného 

období 

 

 

 Rozliší sluchem hudební doprovod 

k příslušným tancům 

 

 Seznámí se s novými formami 

skladeb  

 

 Seznámí se s hudbou duchovní a 

světskou 

Poslechové činnosti 

lidová hudba česká, 

rómská, africká, 

indiánská 

baroko – Bach, Vivaldi 

klasicismus – Mozart, 

Beethoven 

 

valčík, polka, tango, 

makarony 

 

sonáta, symfonie 

 

kantáta, oratorium 

MKV – Lidské vztahy - 

respektovat odlišnosti 

cizí kultury, udržovat 

tolerantní vztahy, 

princip sociálního smíru 

a solidarity – 

zohlednění potřeb 

minoritních skupin 
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Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník:  8. 

Hv8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Dodržuje správné pěvecké 

návyky a hlasovou hygienu 

 

 Respektuje dynamiku písně 

 

 

 Podle individuálních hudebních 

dovedností používá 

k doprovodu písně jednoduché 

hudební nástroje 

 

 Zná pojem akord, jednoduché 

kytarové akordy 

 

 Seznámí se s charakteristickými 

prvky jazzové hudby 

Vokální činnosti 

zpívané písně různých žánrů 

zpěv potichu, nahlas, 

zesilovat, zeslabovat 

 

zpěv lidových a umělých 

písní 

 

 

akord, stupnice 

 

Semafor – Klementaine, 

Mackie Messer 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

 

 

 

ČJl – píseň lidová, 

umělá 

 Podle individuálních hudebních 

schopností dovedností 

doprovodí spolužáky hrou na 

hudební nástroj 

 

Instrumentální činnosti 

doprovod na hudební 

nástroje (piáno, kytara, bicí i 

Orffovy nástroje) 

 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí, Kreativita – 

poznává své možnosti, 

doprovodí spolužáky 

hrou na hudební nástroj 

 Dle svých individuálních 

hudebních a pohybových 

schopností vytváří choreografii 

k dané hudbě 

 

 

 Vhodným pohybem reaguje na 

slyšenou hudbu 

Hudebně pohybové činnosti 

vytváření pohybového 

vystoupení (vánoční 

akademie) 

 

disko, individuální taneční 

pohyb při hudbě 

 

 Rozpozná různé styly moderní 

hudby  

 

 

 

Poslechové činnosti 

seznámení s jazzovou 

hudbou, swingem, country 

and western, blue grass, 

rock and rollem  

AJ – využití v názvech 

písní, jmen osobností a 

v označeních 
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Hv8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozpoznává různé styly hudby 

podle její příslušnosti 

k určitému historickému období 

 

 

 

 

 

 Rozpoznává moderní hudební 

nástroje 

hard rock, pop, disko hudba, 

punk, rap, hip hop a další 

hudební styly  

 

pravěká hudba, starověk, 

gotika, renesance, baroko, 

klasicismus, romantismus a 

další směry 

 

elektrofonická kytara, 

syntetizátor, oscilátor, 

keyboard 

 

 

 

 

D – historická období 

(Libuše…), opakování 

historických období 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA 

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník:  9. 

Hv9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Dodržuje správné pěvecké 

návyky a hlasovou hygienu 

 

 

 

 Poznává nejstarší hudební 

památky a zařadí je do 

hudebních souvislostí 

 

 

 Orientuje se v jednotlivých 

hudebních obdobích 

 

 Určuje charakteristické znaky a 

nalézá souvislosti z jiných 

oborů umělecké činnosti 

 

 S využitím zpěvních slabik 

reprodukuje hudební motivy 

Vokální činnosti 

Opakování lidových i 

umělých písní s důrazem na 

dynamiku, melodii, rytmus 

 

Výběr písní období 

středověku:  

Hospodine, pomiluj ny, 

Kdož jsú boží bojovníci 

 

Renesance – Viva la muzica 

Baroko – Chtíc, aby spal 

 

Klasicismus – Beethoven – 

Óda na radost 

 

Romantismus – Verdi – sbor 

Židů z opery Nabuco – na 

základě poslechu 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

 

 

 

 

ČJ – středověká 

literatura 

 

 

 

D – opakování - znaky 

uměleckých slohů 
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Hv9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební žánry 20.století 

 

Vážná hudba – Martinů – 

Otvírání studánek 

 

Jazz: Klobouk ve křoví, 

Ezop 

Divadla malých forem: 

Pramínek vlasů, Purpura 

Česká trempská píseň: 

Japonečka, Rosa na kolejích 

Bluegrass Panenka – 

Křesťan 

 

Folk a country: Na kameni 

kámen, Holubí dům 

 

Pop a rock: Stín katedrál, 

Bon soir mademoiselle Paris 

 

 

 

 

D – Kultura 20. stol. 

 Podle individuálních hudebních 

schopností doprovodí 

spolužáky hrou na hudební 

nástroj 

 

 

 Používá některé hudební 

značky a pracuje s nimi 

 

Instrumentální činnosti 

Doprovod na hudební 

nástroj /piano, keyboard, 

kytara, bicí, vlastní hudební 

nástroj/ 

 

Délky not a pomlk, takty, 

repetice, legato, crescendo, 

decrescendo apod. 

ZUŠ – využití 

individuálních znalostí 

a dovedností získaných  

při mimoškolních 

aktivitách v ZUŠ 

 

 Dle svých individuálních 

schopností provádí pohyby 

k dané hudbě 

 

 

 Pohybem vyjádří činnost i 

pocity 

Hudebně pohybové činnosti 

Vyjádření vážné i moderní 

hudby pohybem / příprava 

vystoupení/ 

 

Pantomima 

OSV- Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání 

lidí ve skupině, 

mezilidské vztahy – žák 

ocení kvalitní 

vystoupení spolužáka 
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Hv9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Při poslechu využívá získaných 

znalostí a zkušeností 

 

 

 

 

 Spojuje poslech s pohybovou 

činností 

 

 Vnímá hudebně výrazové 

prostředky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chápe funkci hudebních žánrů 

vzhledem k životu jedince a 

společnosti, kulturním tradicím 

a zvykům 

Poslechové činnosti 

Počátky hudebních dějin 

v Čechách 

Hospodine, pomiluj ny, 

Svatý Václave, Dřevo se 

listem odievá, Kdož sú boží 

bojovníci 

Jazz a swing v české hudbě 

Hudební renesance 

v Čechách- Missa Quinis 

Vocibus, Rorando.. 

České hudební baroko – 

Chtíc, aby spal, Intrada 

Česky hudební klasicismus 

– J. L. Dusík – Sonatina G 

dur, Vranický – předehra 

Oberou 

Český hudební romantismus  

Smetana, Dvořák 

20. stol. V české vážné 

/artificiální/ hudbě 

 

Česká populární 

/nonartificiální/ hudba – př, 

Cikánka /Vejvoda/ 

Šantány – kuplety 

Kabarety Divadla malých 

forem – Suchý – Šlitr – 

Purpura 

Trempská píseň – 

Japonečka 

60. léta – big beat – 

Olympic – Želva 

70. a 80. léta v české 

moderní populární hudbě – 

folková a country hudba, 

pop music – Pražský výběr  

Disko hudba 

90. léta – techno hudba  

Čj – literatura – 

nejstarší dochované 

památky 

 

D- historické slohy 
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Hv9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

Heavy metal – Arakain - 

Zapomeň 
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5.15 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

charakteristika vyučovacího předmětu – (1. stupeň) 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

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

následovně: 

1. ročník: 1 hodina týdně 

2. ročník: 1 hodina týdně 

3. ročník: 1 hodina týdně 

4. ročník: 2 hodiny týdně 

5. ročník: 2 hodiny týdně 

Výtvarná výchova umožňuje poznávat okolní svět i svůj vnitřní prostřednictvím 

výtvarných činností. Žáci se učí rozumět výtvarnému umění, rozumět jeho jazyku, učí se 

chápat výtvarnou kulturu. Prakticky si osvojují výtvarné dovednosti a techniky. Rozvíjí 

fantazii, smysl pro originalitu a vlastní výraz.  

Výuka probíhá v kmenových třídách nebo v učebně výtvarné výchovy a v plenéru.  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 Vést žáky k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů 

 Vést žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření 

 Umožňovat žákům používat různé materiály, osvojovat si různé techniky 

 Žáci samostatně pozorují, experimentují, získané výsledky zkoušejí porovnávat, 

posuzovat a závěry využít v budoucnosti 

Kompetence k řešení problémů 

 Vést žáky k rozvíjení tvořivosti, uplatňování vlastních nápadů 

 Vést žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů 

 Žák může experimentovat 

 Žáci využívají získaná poznání při vlastní tvorbě 

 Žáci přemýšlejí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a 

zaujímají k nim svůj postoj 

Kompetence komunikativní 

 Zapojovat žáky do diskuse a snažit se, aby respektovali názory jiných 

 Vést žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti) 

 Podporovat v žákovi vědomí, že lze komunikovat nejen slovy, ale i prostřednictvím 

mimoslovní komunikace 
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Kompetence sociální a personální 

 Snažit se, aby žáci účinně spolupracovali ve skupině a podíleli se na vytváření pravidel 

 Umožňovat každému žákovi zažít úspěch 

 Zohledňovat rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

 Vést žáky ke kolegiální pomoci 

Kompetence občanské 

 Pomáhat žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům 

 Žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí 

 Žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží 

Kompetence pracovní 

 Vést žáky k využívání návyků a znalostí další praxi 

 Žáci při práci dodržují hygienická pravidla 

 Žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky 

Ve výtvarné výchově budou realizována tato průřezová témata: 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A KULTURA 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  1. 

Vv1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozpozná a pojmenovává 

prvky vizuálně obrazného 

vyjádření (barvy, objekty, 

tvary),porovnává a třídí je na 

základě odlišností vycházející 

z jeho zkušeností, vjemů, 

zážitků a představ 

 

Rozvíjení smyslové citlivosti 

- prvky vizuálně obrazného 

vyjádření -linie, tvary, 

struktury, barevné kvality 

-jejich jednoduché vztahy 

(podobnost, kontrast, 

rytmus), jejich kombinace 

a proměny v ploše 

V průběhu celého 

školního roku: 

OSV - Osobnostní 

rozvoj -kreativita 

 

 

PČ - užití pracovních 

postupů, materiálů a 

pomůcek - práce 

s drobným materiálem 

 

PČ - lidové zvyky, 

tradice, řemesla 

 

PRV - výtvarné 

osvojování přírody - 

vycházka spojená 

s vyhledáváním 

zajímavých přírodních 

útvarů 

 

ČJ – čtení - ilustrace, 

ilustrátoři dětských knih 

 V tvorbě vyjadřuje životní 

zkušenosti, vizuálně obrazné 

prvky a jejich kombinace 

uplatňuje v plošném i 

prostorovém uspořádání - řeší 

přiměřené úkoly v plošných i 

prostorových pracích, 

uplatňuje při práci 

představivost a fantazii 

 

Rozvíjení citu pro prostor – 

modelování (objem) 

- uspořádání objektů do 

celků na základě 

výraznosti vnímání 

velikosti 

- reflexe a vztahy 

zrakového vnímání 

k vnímání ostatními 

smysly 

- vyjádření vizuálních 

podnětů prostředky 

vnímatelnými ostatními 

smysly (hmat) 

- techniky plastického 

vyjádření (modelování, 

tvarování papíru) 

 Volí vhodné prostředky pro 

vyjádření rozdílů při vnímání 

událostí různými smysly 

 experimentuje s různými 

výtvarnými prostředky a 

materiály 

 Interpretuje a porovnává 

různá vizuálně obrazná 

vyjádření 

 

Smyslové účinky vizuálně 

obrazných vyjádření  

- (umělecká výtvarná 

tvorba, film, televize, 

tiskoviny…) 

 

Uplatňování subjektivity 

- prostředky pro vyjádření 

emocí, pocitů, nálad, 

fantazie, představ a 
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Vv1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 osobních zkušeností 

- teorie barvy - teplé a 

studené a jejich výrazové 

vlastnosti, kombinace 

barev, hra s barvou - 

rozpíjení, rozfoukávání, 

obtiskování, rozvoj 

motoriky při práci štětcem 

-  typy vizuálně obrazných 

vyjádření - jejich 

rozlišení, výběr a 

uplatnění (hračky, 

ilustrace, loutky…) - 

aktivní práce s ilustrací 

 Komunikuje na základě 

vlastní zkušenosti a do 

komunikace zapojuje obsah 

vizuálně obrazných  

 vyjádření, která samostatně 

vytvořil 

 

 Originálně řeší zadané úkoly 

 

 Vyjadřuje svůj názor, 

diskutuje nad výtvarným 

dílem svým, či jiných 

 

Ověřování komunikačních 

účinků 

- osobní postoj 

v komunikaci - jeho 

utváření, zdůvodňování a 

porovnávání 

Komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření 

- v komunikaci se 

spolužáky, vysvětlování 

výsledků tvorby 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A KULTURA 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  2. 

Vv2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozpozná a pojmenovává 

prvky vizuálně obrazného 

vyjádření (barvy, objekty, 

tvary) 

 porovnává a třídí je na 

základě odlišností vycházející 

z jeho zkušeností, vjemů, 

zážitků a představ 

 

Rozvíjení smyslové citlivosti 

- prvky vizuálně obrazného 

vyjádření - linie, tvary, 

objemy, struktury, 

barevné kvality - jejich 

jednoduché vztahy 

(podobnost, kontrast, 

rytmus), jejich kombinace 

a proměny v ploše 

V průběhu celého 

školního roku: 

OSV - Osobnostní 

rozvoj -kreativita 

 

PČ - užití pracovních 

postupů, materiálů a 

pomůcek - práce 

s drobným materiálem 

 

PČ - lidové zvyky, 

tradice, řemesla 

 

PRV- výtvarné 

osvojování přírody - 

vycházka spojená 

s vyhledáváním barevně 

a tvarově zajímavých 

přírodních výtvorů, 

pozorování přírody 

 

ČJ – čtení - ilustrace, 

ilustrátoři dětských knih 

 

Hv – ilustrace k písni 

 V tvorbě vyjadřuje životní 

zkušenosti 

 vizuálně obrazné prvky a 

jejich kombinace  uplatňuje 

v plošném i prostorovém 

uspořádání  

 přiměřeně řeší úkoly 

v plošných i prostorových 

pracích 

 uplatňuje představivost a 

fantazii 

Uspořádání objektů do celků 

na základě výraznosti, 

velikosti 

- rozvíjení citu pro prostor 

– modelování 

- vytváření objemu 

modelováním 

 Volí vhodné prostředky pro 

vyjádření rozdílů při vnímání 

událostí různými smysly 

 experimentuje s různými 

výtvarnými prostředky a 

materiály 

 

Reflexe a vztahy zrakového 

vnímání k vnímání ostatními 

smysly 

vizuálně obrazná vyjádření 

podnětů vnímatelnými 

ostatními smysly (hmat) - 

techniky plastického 

vyjádření - modelování, 

tvarování papíru 

 Interpretuje a porovnává 

různá vizuálně obrazná 

vyjádření 

 

Smyslové účinky vizuálně 

obrazných vyjádření  

- (umělecká výtvarná 

tvorba, film, televize, 

tiskoviny…) 
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Vv2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

Uplatňování subjektivity 

- prostředky pro vyjádření 

emocí, pocitů, nálad, 

fantazie, představ a 

osobních zkušeností 

- teorie barvy - barvy 

základní a doplňkové, 

teplé a studené a jejich 

výrazové vlastnosti, 

kombinace barev, hra 

s barvou - rozpíjení, 

zapouštění, otisk, frotáž… 

-  typy vizuálně obrazných 

vyjádření - jejich 

rozlišení, výběr a 

uplatnění (hračky, 

ilustrace, loutky…) -

aktivní práce s ilustrací 

 Komunikuje na základě 

vlastní zkušenosti a do 

komunikace zapojuje obsah 

vizuálně obrazných vyjádření, 

která samostatně vytvořil 

 

 Originálně řeší zadané úkoly 

 

 Vyjadřuje svůj názor, 

diskutuje nad výtvarným 

dílem  

Ověřování komunikačních 

účinků 

- osobní postoj 

v komunikaci -jeho 

utváření, zdůvodňování a 

porovnávání 

Komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření  

- v komunikaci se 

spolužáky, vysvětlování 

výsledků tvorby 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A KULTURA 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník:   3. 

Vv3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozpozná a pojmenovává 

prvky vizuálně obrazného 

vyjádření, porovnává a třídí je 

na základě odlišností 

vycházející z jeho zkušeností, 

vjemů, zážitků a představ 

 

 

Rozvíjení smyslové citlivosti 

- prvky vizuálně obrazného 

vyjádření - linie, tvary, 

objemy, struktury, 

barevné kvality - jejich 

jednoduché vztahy 

(podobnost, kontrast, 

rytmus), jejich kombinace 

a proměny v ploše 

V průběhu celého 

školního roku: 

OSV - Osobnostní 

rozvoj -kreativita 

 

 

PČ - užití pracovních 

postupů, materiálů a 

pomůcek -práce 

s drobným materiálem 

PČ - lidové zvyky, 

tradice, řemesla 

 

PRV- pozorování 

přírody, přírodních 

útvarů, zákonitostí, 

vyhledávání přírodnin -

vycházka 

 

ČJ – čtení - ilustrace, 

ilustrátoři dětských knih 

 V tvorbě vyjadřuje životní 

zkušenosti, vizuálně obrazné 

prvky a jejich kombinace 

uplatňuje v plošném i 

prostorovém uspořádání - řeší 

přiměřené úkoly v plošných a 

prostorových vztazích a 

uplatňuje při tom 

představivost a fantazii 

Rozvíjení citu pro prostor  

- modelování - objem 

- uspořádání objektů do 

celků na základě 

výraznosti, velikosti 

 Volí vhodné prostředky pro 

vyjádření rozdílů při vnímání 

událostí různými smysly, 

experimentuje s různými 

výtvarnými prostředky a 

materiály 

Reflexe a vztahy zrakového 

vnímání k vnímání ostatními 

smysly  

- vizuálně obrazná 

vyjádření smyslových 

podnětů (hmat) - 

modelování a tvarování 

papíru 

 Interpretuje a porovnává 

různá vizuálně obrazná 

vyjádření 

 

Smyslové účinky vizuálně 

obrazných vyjádření  

- (umělecká výtvarná 

tvorba, film, televize, 

tiskoviny…) 

Uplatňování subjektivity 

- prostředky pro vyjádření 

emocí, pocitů, nálad, 

fantazie, představ a 
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Vv3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

osobních zkušeností 

- teorie barvy - barvy 

základní a doplňkové, 

teplé a studené a jejich 

výrazové vlastnosti, 

kombinace barev, hra 

s barvou - otisk, frotáž, 

rozfoukávání…. 

- typy vizuálně obrazných 

vyjádření - jejich 

rozlišení, výběr a 

uplatnění (hračky, 

ilustrace…) 

 Komunikuje na základě 

vlastní zkušenosti a do 

komunikace zapojuje obsah 

vizuálně obrazných vyjádření, 

která samostatně vytvořil 

 Originálně řeší zadané úkoly 

 Vyjadřuje svůj názor, 

diskutuje nad výtvarným 

dílem 

 odlišné interpretace  vizuálně 

obrazného vyjádření 

porovnává s vlastní 

interpretací 

Ověřování komunikačních 

účinků 

- osobní postoj 

v komunikaci -jeho 

utváření, zdůvodňování a 

porovnávání 

Komunikační obsah 

vizuálně obrazných 

vyjádření 

- v komunikaci se 

spolužáky, vysvětlování 

výsledků tvorby 

 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A KULTURA 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  4. 

Vv4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření, 

porovnává světlostní poměry, 

barevné kontrasty a proporční 

Rozvíjení smyslové citlivosti 

- prvky vizuálně obrazného 

vyjádření - linie, tvary, 

objemy, světlostní a 

V průběhu celého 

školního roku: 

OSV - Osobnostní 
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Vv4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

vztahy 

 

 

 

 Užívá a kombinuje prvky 

obrazného vyjádření 

v plošném vyjádření linie, v 

prostorovém vyjádření a 

uspořádání prvků 

 

barevné kvality, textury - 

jejich jednoduché vztahy 

(podobnost, kontrast, 

rytmus), jejich kombinace 

a proměny v ploše, 

objemu a prostoru 

- uspořádání objektů do 

celků - uspořádání na 

základě výraznosti, 

velikosti a vzájemného 

postavení ve statickém a 

dynamickém vyjádření 

rozvoj - kreativita 

 

PČ - pracovní postupy, 

nástroje - práce 

s drobným materiálem 

PČ - lidové zvyky, 

tradice, řemesla 

 

OSV - Sociální rozvoj-

kooperace a kompetice 

- práce ve skupině 

 

EVVO - Lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí - 

- výtvarné činnosti se 

zbytkovým, odpadovým 

i přírodním materiálem  

 

ČJ – čtení - ilustrace, 

animovaný film, 

comics… 

 Zaměřuje se na projevení 

vlastních zkušeností a 

zkušeností v návaznosti na 

komunikaci 

 

 

 Hledá a nalézá vhodné 

prostředky pro svá vyjádření 

na základě smyslového 

vnímání, která uplatňuje pro 

vyjádření nových prožitků. 

Získává cit pro prostorové 

ztvárnění zkušeností získané 

hmatem (modelování). 

 

Reflexe a vztahy zrakového 

vnímání k vnímání ostatními 

smysly 

- vizuálně obrazná 

vyjádření smyslových 

podnětů (hmat) 

- techniky plastického 

vyjádření - modelování, 

tvarování papíru 

ČJ – sloh - Budeme hrát 

divadlo - postup výroby 

loutky 

ČJ – sloh - obrázky 

J. Lady 

 

EGS - Evropa a svět nás 

zajímá - poznání a 

pochopení děl 

vybraných evropských 

umělců 

 Osobitost svého vnímání 

uplatňuje v přístupu k realitě, 

k tvorbě a interpretaci 

vizuálně obrazného vyjádření 

 Volí a kombinuje prostředky a 

Smyslové účinky vizuálně 

obrazných vyjádření 

-  umělecká výtvarná 

tvorba, fotografie, film, 

tiskoviny, televize, 

MV - receptivní 

činnosti - Fungování a 

vliv médií ve 

společnosti - vliv médií 

na kulturu - role filmu, 
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Vv4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

postupy pro vyjádření nových 

i neobvyklých pocitů a 

prožitků 

 

reklama.. 

 

Uplatňování subjektivity 

- prostředky pro vyjádření 

emocí, pocitů, nálad, 

fantazie, představ a 

osobních zkušeností - 

manipulace s objekty, 

pohyby těla a jeho 

umístění v prostoru, akční 

tvar malby a kresby 

- hra s barvou, míchání 

barev, teorie barev 

- typy vizuálně obrazných 

vyjádření - jejich výběr, 

rozlišení a uplatnění -

hračky, objekty, 

animovaný film, comics, 

reklama aj 

- přístupy k vizuálně 

obrazným vyjádřením -

hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické, 

statické, dynamické), 

hledisko jejich motivace 

(fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání) 

televize, reklamy.. - 

návrh, zhotovení 

reklamy, propagačních 

materiálů  

 

 

 Porovnává různé interpretace 

a přistupuje k nim jako ke 

zdroji inspirace 

 

 

 Nalézá a do komunikace 

zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která 

vytvořil, vybral či upravil 

 Vyjadřuje svůj názor, 

diskutuje nad výtvarnými díly  

 Vyjádří vlastní záměr, dovede 

Ověřování komunikačních 

účinků 

- osobní postoj 

v komunikaci - jeho 

utváření, zdůvodňování, 

odlišné interpretace 

vizuálně obrazných 

vyjádření (samostatně 

vytvořených a přejatých) 

Komunikační obsah 

vizuálně obrazných 

vyjádření 
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Vv4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

práci do konce a obhájí ji 

 

 Spolupracuje při práci ve 

skupině, respektuje názor 

ostatních 

 

 Uplatňuje představivost, 

fantazii a kreativitu ve 

vlastním výtvarném projevu  

 Užívá různorodé umělecké 

vyjadřovací prostředky, 

postupy, tradiční i netradiční 

materiály 

- v komunikaci se 

spolužáky, vysvětlování 

výsledků tvorby podle 

vlastních schopností a 

zaměření 

Proměny komunikačního 

obsahu  

- záměry tvorby a proměny 

obsahu vlastních vizuálně 

obrazných vyjádření i děl 

výtvarného umění 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A KULTURA 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  5. 

Vv5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření 

 Porovnává světlostní poměry, 

barevné kontrasty a proporční 

vztahy 

 

 

 

 Užívá a kombinuje prvky 

obrazného vyjádření 

v plošném vyjádření linie, v 

prostorovém vyjádření a 

uspořádání prvků 

 

Rozvíjení smyslové citlivosti 

- prvky vizuálně obrazného 

vyjádření -linie, tvary, 

objemy, světlostní a 

barevné kvality, textury - 

jejich jednoduché vztahy 

(podobnost, kontrast, 

rytmus), jejich kombinace 

a proměny v ploše, 

objemu a prostoru 

- uspořádání objektů do 

celků - uspořádání na 

základě výraznosti, 

velikosti a vzájemného 

postavení ve statickém a 

dynamickém vyjádření 

V průběhu celého 

školního roku: 

OSV - Osobnostní 

rozvoj - kreativita 

 

PČ - pracovní postupy, 

nástroje - práce 

s drobným materiálem 

PČ - lidové zvyky, 

tradice, řemesla 

 

ČJ- čtení - ilustrace, 

animovaný film, 

comics… 
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Vv5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Zaměřuje se na projevení 

vlastních zkušeností a 

zkušeností v návaznosti na 

komunikaci 

 

 OSV - Sociální rozvoj -

kooperace a kompetice 

- společné práce ve 

skupině, pracovním 

týmu 

 

EVVO - Lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí -výtvarné 

činnosti se zbytkovým, 

odpadovým i přírodním 

materiálem 

 Hledá a nalézá vhodné 

prostředky pro svá vyjádření 

na základě smyslového 

vnímání, která uplatňuje pro 

vyjádření nových prožitků. 

Získává cit pro prostorové 

ztvárnění zkušeností získané 

pohybem, hmatem. 

 

Reflexe a vztahy zrakového 

vnímání k vnímání ostatními 

smysly  

- vizuálně obrazná 

vyjádření smyslových 

podnětů (hmat) 

 

EGS - Evropa a svět nás 

zajímá - poznání a 

pochopení děl 

vybraných evropských 

umělců, poznávání 

evropských kultur 

 

 Osobitost svého vnímání 

uplatňuje v přístupu k realitě, 

k tvorbě a interpretaci 

vizuálně obrazného vyjádření 

 Volí a kombinuje prostředky a 

postupy pro vyjádření nových 

i neobvyklých pocitů a 

prožitků 

 

Smyslové účinky vizuálně 

obrazných vyjádření  

- umělecká výtvarná tvorba, 

fotografie, film, tiskoviny, 

televize, reklama.. 

Uplatňování subjektivity 

- prostředky pro vyjádření 

emocí, pocitů, nálad, 

fantazie, představ a 

osobních zkušeností - 

manipulace s objekty, 

pohyby těla a jeho 

umístění v prostoru, akční 

tvar malby a kresby 

- typy vizuálně obrazných 

vyjádření - jejich výběr, 

rozlišení a uplatnění -

MV - receptivní 

činnosti -Fungování a 

vliv médií ve 

společnosti - vliv médií 

na kulturu - role filmu, 

televize, reklamy..-

návrh, zhotovení 

reklamy, propagačních 

materiálů 
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Vv5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

hračky, objekty, 

animovaný film, comics, 

reklama aj 

- přístupy k vizuálně 

obrazným vyjádřením -

hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické, 

statické, dynamické), 

hledisko jejich motivace 

(fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání) 

 Porovnává různé interpretace 

a přistupuje k nim jako ke 

zdroji inspirace 

 

 

 Nalézá a do komunikace 

zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která 

vytvořil, vybral či upravil 

 Vyjadřuje svůj názor, 

diskutuje nad výtvarným 

dílem  

 Vysvětlí vlastní záměr, 

dovede práci do konce a 

obhájí ji 

 

 Spolupracuje při práci ve 

skupině, respektuje názor 

ostatních 

 

 Uplatňuje představivost, 

fantazii a kreativitu ve 

vlastním výtvarném projevu  

 

 Užívá různorodé umělecké 

vyjadřovací prostředky, 

postupy, tradiční i netradiční 

materiály 

Ověřování komunikačních 

účinků 

- osobní postoj 

v komunikaci - jeho 

utváření, zdůvodňování, 

odlišné interpretace 

vizuálně obrazných 

vyjádření (samostatně 

vytvořených a přejatých) 

Komunikační obsah vizuálně 

obrazných vyjádření  

- v komunikaci se 

spolužáky, vysvětlování 

výsledků tvorby podle 

vlastních schopností a 

zaměření 

Proměny komunikačního 

obsahu  

- záměry tvorby a proměny 

obsahu vlastních vizuálně 

obrazných vyjádření i děl 

výtvarného umění 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
charakteristika vyučovacího předmětu – (2. stupeň) 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vzdělávání v oblasti Umění a kultura přináší umělecké osvojování světa. Dochází 

k rozvíjení tvořivosti. Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech a tvorbě, 

vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vnímání, cítění, myšlení, 

prožívání, představivost a fantazii. Žáci se učí rozumět výtvarnému umění, rozumět jeho 

jazyku a významům, učí se chápat výtvarnou kulturu jako nedílnou součást svého duchovního 

života a bohatství společnosti. Ve výtvarné výchově si žáci prakticky osvojují výtvarné 

dovednosti a techniky a tím si rozvíjí fantazii, představivost, originalitu a kreativitu. Výtvarná 

výchova pomáhá uvědomovat si sebe samého, vede k možnosti aktivního překonávání 

životního stereotypu a k obohacení emocionálního života. Výtvarná výchova má rozvíjet a 

prohlubovat vztah k výtvarnému umění a prakticky si osvojovat výtvarné dovednosti 

,techniky a využívat je v životě. 

Výuka probíhá v učebně výtvarné výchovy, v učebně informatiky nebo v plenéru. 

Časové vymezení vyučovacího předmětu: 

 6. a 7. ročník - 2 hodiny týdně 

 8. a 9. ročník - 1 hodina týdně 

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

vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve 

výuce daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 Vést žáky k samostatnému pozorování, experimentování a využívání závěrů 

v budoucnosti 

 Umožňovat žákům používat různé materiály a osvojovat si různé techniky 

 Zadávat jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost 

 Využívat kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost 

 Nové poznatky a dovednosti získává žák praktickými postupy, tedy se zapojením 

smyslů, za přítomnosti prožitku, má volnost ve způsobu sebevyjádření 

Kompetence k řešení problémů 

 Zadávat úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 Předkládat žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů 

souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek 

 Žák může experimentovat 

Kompetence komunikativní 
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 Podporovat v žákovi vědomí, že lze komunikovat nejen slovy, ale i prostřednictvím 

mimoslovní komunikace 

 Při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a 

tolerovat názor druhých 

Kompetence sociální a personální 

 Dodávat žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáháme 

 Umožňovat každému žákovi zažít úspěch 

 Zohledňovat rozdíly v pracovním tempu žáků 

 Žák srovnává výhody či nevýhody týmové práce, přijímá roli v týmu, respektuje role 

ostatních a podílí se na stanovení pravidel týmové práce se snahou dosáhnout určitého 

společného cíle 

Kompetence občanské 

 Žák poskytuje sám toleranci pro vyjádření druhých, respektuje jejich práva, chápe 

ochranu kulturního dědictví i jako svůj podíl při kultivovaném soužití s tím, co 

vytvořily předchozí generace 

 Žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží 

 Při propagaci školních akcí žáci vytvářejí plakáty a upoutávky, kterými prezentují 

školu 

Kompetence pracovní 

 Vést žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a hygienických pravidel 

 Při výtvarných činnostech si žák ověřuje, že není výsledku bez určitého pracovního 

úsilí, ať už zachová tradiční či netradiční postupy 

 Žáci si vytvářejí pozitivní vztah k manuálním činnostem 

Ve výtvarné výchově budou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Mediální výchova 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A KULTURA 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  6. 

Vv6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Pojmenovává vizuálně 

obrazné elementy při vlastní 

tvorbě a interpretaci 

 Porovnává jejich kvality na 

základě vztahů, využívá jejich 

kvality a operačně je 

začleňuje  

 Samostatně kombinuje 

vizuálně obrazné elementy ve 

vztahu k celku (linie, plocha, 

objem, prostoru) 

Učivo během školního roku: 

 

-rozvíjení smyslové citlivosti 

-prvky vizuálně obrazného 

vyjádření. - linie, tvary, 

objemy, struktura - jejich 

jednoduché vztahy 

 V průběhu celého 

školního roku: 

 

OSV - Osobnostní 

rozvoj - rozvoj 

kreativity 

 

 Při vnímání událostí rozpozná 

účinek i dalších smyslů ve 

vztahu ke zrakovému 

vnímání, uplatňuje je 

v plošné, objemové i 

prostorové tvorbě 

 Kombinace vizuálně 

obrazných elementů uplatňuje 

nejen k projevení vlastních 

životních zkušeností 

 Zobrazuje vlastní fantazijní 

představy a odhaduje 

interpretační kontext vlastního 

vyjádření. 

- rozvržení v obrazové ploše a 

objemu  

- vytváření sestav ve 

statickém i dynamickém 

vyjádření 

- reflexe zrakového vnímání 

v souvislosti s vnímáním 

ostatními smysly 

OSV - Sociální rozvoj 

- kooperace a 

kompetice - skupinová 

práce 

 

MV - produktivní 

činnosti -Práce 

v realizačním týmu 

 

 Vybírá a kombinuje výtvarné 

prostředky k vyjádření své 

osobitosti a originality 

- charakter a psychický účinek 

barev, prohloubení znalostí 

základních pojmů nauky o 

barvách 

- vztahy = podobnost, 

kontrast, rytmus 

- vzájemné vztahy mezi 

větším počtem elementů 

pohybové, hmatové, 

sluchové reflexe 

Hv – poslech hudby 

M – geometrie 

Rv – rodina – zařízení 

domova 

Rv – výtvarné 

ztvárnění návrhů 

plakátů varující před 

nebezpečím kouření 
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Vv6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Porovnává různé interpretace 

vizuálně obrazného vyjádření, 

vysvětluje k nim své postoje. 

 

- emotivní a smyslově 

orientační deskriptivní 

účinek vztahu k vlastnímu 

prožívání interakce s realitou 

 

 Rozliší působení vizuálně 

obrazného vyjádření v rovině 

smyslového, subjektivního 

účinku symbolického obsahu - 

kategorizace představ, 

prožitků, zkušeností a 

poznatků. 

  

 Užívá prostředky k zachycení 

jevů a procesů v proměnách, 

vývoji a vztazích. 

 Rozpozná možnosti statických 

a dynamických vizuálně 

obrazných vyjádření 

 

 Spolupracuje při práci ve 

skupině, respektuje názor 

ostatních 

 

 Ve výtvarném projevu 

uplatňuje představivost, 

fantazii a kreativitu 

  

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A KULTURA 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  7. 

Vv7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vlastní pocity, empatii, 

sebepoznání i sebereflexi 

uplatňuje ve svém přístupu 

k realitě, v tvorbě a 

interpretaci vizuálně 

Učivo během školního roku: 

 

- rozvíjení smyslové 

citlivosti  

- prvky vizuálně 

V průběhu celého 

školního roku: 

 

OSV - Osobnostní 
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Vv7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

obrazných vyjádření 

 Pro nové a neobvyklé 

zachycení pocitů, představ, 

prožitků svobodně volí a 

kombinuje prostředky. 

obrazného vyjádření - 

linie, tvary, objemy, 

světlostní a barevné 

kvality, textury, 

plasticita 

rozvoj -rozvoj kreativity 

 

OSV - Sociální rozvoj - 

kooperace a kompetice 

-skupinová práce 

 Užívá vizuálně obrazná 

vyjádření k zachycení nejen 

vizuálních zkušeností, ale i 

zkušeností získaných 

ostatními smysly a 

k zaznamenávání podnětů 

z představ a fantazie 

- charakter a psychický 

účinek barev, 

prohloubení znalostí 

základních pojmů nauky 

o barvách 

MV - produktivní 

činnosti -Práce 

v realizačním týmu 

 

 Vybírá, kombinuje takové 

prostředky, které podporují 

originální sebevyjádření jeho 

osobnosti a nezastupitelnosti 

 Hodnotí a porovnává jejich 

účinek s účinkem vizuálně 

obrazných vyjádření již 

existujících či běžně 

užívaných 

- vztahy a uspořádání 

prvků v ploše, objemu, 

prostoru a časovém 

průběhu (kontrast, 

rytmus, podobnost, 

struktura) 

- zákonitosti, pochopení a 

rozpoznání statického a 

dynamického vyjádření 

Hv - poslech hudby 

 

M geometrie 

 

 Při vnímání událostí rozpozná 

účinek i dalších smyslů ve 

vztahu ke zrakovému 

vnímání, uplatňuje je 

v plošné, objemové i 

prostorové tvorbě Porovnává 

různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření, 

vysvětluje k nim své postoje 

 Uvědomuje si různorodost 

zdrojů interpretace vizuálně 

obrazných vyjádření 

- emotivní a smyslově 

orientační účinek ve 

vztahu k vlastnímu 

prožívání interakce 

s realitou 

- pohybové, hmatové, 

sluchové reflexe - 

hudební doprovod 

 

 Ověřuje komunikační účinky 

vybraných, samostatně 

vytvářených viz.obr. vyjádření 

v sociálních vztazích 

- ověřování 

komunikačních účinků 

- osobní postoj 

v komunikaci -jeho 
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Vv7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Nalézá vhodnou formu pro 

jejich prezentaci 

 

 Obhájí svou vlastní výpověď, 

vede o ní dialog, vyjadřuje se 

k tvorbě jiných a toleruje ji 

 

 Dbá na estetické působení své 

práce 

 uplatňuje originalitu, fantazii 

ve vlastním výtvarném 

projevu 

 Vzájemně spolupracuje ve 

skupině, pracovním týmu, 

toleruje názor druhých 

 

 Podílí se na kultivaci školního 

prostředí 

utváření, zdůvodňování 

- komunikační obsah 

vizuálně obrazných 

vyjádření - utváření 

komunikačního obsahu, 

vysvětlování, obhajoba 

tvorby, prezentace 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A KULTURA 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  8. 

Vv8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vybírá, pojmenovává i 

samostatně vytváří bohatou 

škálu vizuálně obrazných 

elementů a jejich vztahů 

k vizuálně obrazným 

vyjádřením zkušeností 

z vlastního vnímání, představ 

a poznání, variuje jejich různé 

vlastnosti k získání 

originálních výsledků 

Učivo během školního roku: 

 

- uplatňování subjektivity ve 

vizuálně obrazném 

vyjádření 

 

- kategorizace představ, 

prožitků, zkušeností, 

poznatků (fantazijní, 

V průběhu celého 

školního roku: 

 

OSV- Osobnostní 

rozvoj -rozvoj 

kreativity 

 

OSV - Sociální rozvoj - 

kooperace a kompetice 
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Vv8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Užívá vizuálně obrazná 

vyjádření k zachycení nejen 

vizuálních zkušeností, ale i 

zkušeností získaných 

ostatními smysly - pohybem, 

hmatem, sluchem a 

k zaznamenání podnětů 

z představ a fantazie 

magická, mýtická, 

symbolická, senzuálně 

deskriptivní, analytická) 

uplatnění při vlastní 

tvorbě, interpretaci 

 

- typy vizuálně obrazných 

vyjádření např. umělecký 

obraz, reklama, film – 

jejich rozlišení z hlediska 

osobně založených 

představ, prožitků, 

zkušeností a poznatky 

z hlediska rozmanité šíře 

účinku společenských 

konvencí 

 

 

-skupinová práce 

 

MV- produktivní 

činnosti -Práce 

v realizačním týmu 

 

HV - poslech hudby 

 

Inf - vyhledávání 

informací, práce 

s uměleckým dílem, 

zhotovování návrhů 

 Užívá vizuálně obrazná 

vyjádření pro zachycení jevů, 

kvalit, procesů v proměnách, 

vývoji a vztazích 

 K tvorbě užívá i metod 

uplatňovaných v současném 

výtvarném umění (počítačová 

grafika…) 

 

 Rozlišuje a interpretuje obsah 

vizuálně obrazného vyjádření 

uměleckých projevů 

současnosti i minulosti 

 Zkoumá jejich účinek na 

intenzitu svých prožitků jak 

v celistvosti, tak v úrovni 

vizuálně obrazných elementů 

 Vybírá a kombinuje vizuálně 

obrazné prostředky pro vlastní 

originální vyjádření již 

existujících, či běžně 

užívaných 

- metody uplatňované 

v aktuálním pojetí výt. 

umění - manipulace 

s objekty, pohyb těla a 

jeho umístění v prostoru, 
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Vv8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Interpretuje vizuálně obrazné 

vyjádření jak v rovině 

smyslového působení, tak 

subjektivního 

psychologického účinku i 

sociálně 

přijímaného/symbolického 

obsahu 

akční tvar malby a kresby, 

 

- proces stavby vizuálně 

obrazového vyjádření jako 

struktury vztahů, analýza 

celistvě vnímaného tvaru 

na skladebné prvky, 

vyjádření procesuálních a 

kvalitativních proměn 

 

- zdroje autorství vizuálně 

obrazných vyjádření - vliv 

interakcí: osobně blízkých 

a osobně představitelných 

z hlediska interakcí 

historických a sociálních 

 Ověřuje komunikační účinky 

vizuálně obrazných vyjádření 

vybraných, upravených či 

samostatně vytvořených 

v sociálních vztazích, jichž je 

účastníkem 

 Samostatně odhaluje 

interpretační kontext vlastního 

i přejatého vizuálně 

obrazného vyjádření tak, aby 

byl srozumitelný pro ostatní 

 Porovnává je s dalšími 

nabízenými kontexty a 

hodnotí jejich účinnost 

 Uvědomuje si různorodost 

interpretací vizuálně 

obrazného vyjádření a 

přistupuje k ní jako 

k možnému zdroji inspirace 

 Uplatňuje představivost, 

fantazii, kreativitu a výtvarné 

myšlení ve vlastním 

výtvarném projevu 

 Orientuje se v oblasti výtvarné 

kultury, osvojuje si základy 

dobrého vkusu 

 Spolupracuje při práci ve 

skupině, pracovním týmu, 

respektuje názor druhých 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A KULTURA 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  9. 

Vv9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vybírá, pojmenovává i 

samostatně vytváří bohatou 

škálu vizuálně obrazných 

elementů a jejich vztahů 

k vizuálně obrazným 

vyjádřením zkušeností 

z vlastního vnímání, 

z představ a poznání 

 Dokáže variovat jejich různé 

vlastnosti k získání 

originálních výsledků. 

Učivo během školního roku 

 

- ověřování komunikačních 

účinků 

- kategorizace představ, 

prožitků, zkušeností, 

poznatků (fantazijní, 

symbolická… = uplatnění 

při vlastní tvorbě, 

interpretaci) 

V průběhu celého 

školního roku: 

 

OSV - Osobnostní 

rozvoj -rozvoj 

kreativity 

 

 

 Užívá vizuálně obrazná 

vyjádření k zachycení nejen 

vizuálních zkušeností, ale i 

zkušeností získaných 

ostatními smysly (hmat, 

sluch) a k zaznamenání 

podnětů z představ a fantazie 

- typy vizuálně obrazných 

vyjádření (reklama, 

umělecký obraz, film…) 

OSV - Sociální rozvoj - 

kooperace a kompetice 

- skupinová práce 

 Užívá vizuálně obrazná 

vyjádření pro zachycení jevů, 

kvalit a procesů v proměnách, 

vývoji a vztazích. 

 K tvorbě vizuálních 

obrazových vyjádření užívá 

metod uplatňovaných 

v současném výtvarném 

umění a digitálních médií -

počítačová grafika, video, 

animace, fotografie. 

- metody uplatňované 

v aktuálním pojetí 

výtvarného umění - 

manipulace s objekty, 

pohyb těla a jeho umístění 

v prostoru, akční tvar malby 

a kresby, proces stavby 

vizuálně obrazového 

vyjádření jako struktury 

vztahu, analýza celistvě 

vnímaného tvaru na 

skladebné prvky, proměny  

MV- Produktivní 

činnosti -Práce 

v realizačním týmu 

 

INF- vyhledávání 

informací, práce 

s uměleckým dílem, 

zhotovování návrhů. 

 

 

 

HV- poslech hudby 

 Záměrně vybírá a kombinuje 

takové prostředky s vizuálně 

obrazným účinkem, které 

podporují originální 

   kvality a procesů -zdroje 

autorství vizuálně 

obrazných vyjádření - vliv 

interakcí: osobně blízkých a 
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Vv9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

sebevyjádření jeho vlastní 

osobnosti, hodnotí a 

porovnává jejich účinek 

s účinkem vizuálně obrazných 

vyjádření již existujících, 

běžně užívaných. 

osobně představitelných i 

z hlediska interakcí 

historických a sociálních 

 

 Při vnímání událostí rozpozná 

účinek i dalších smyslů ve 

vztahu ke zrakovému 

vnímání, pro jejich zapojení 

nalézá a uplatňuje plošné a 

objemové i prostorové 

vizuálně obrazné prostředky 

- použití odborné literatury-

vlastní interpretace, práce 

na PC, fotokopie 

 

 

 Ověřuje komunikační účinky 

vizuálně obrazných vyjádření 

vybraných, upravených či 

samostatně vytvořených 

v sociálních vztazích, jichž je 

účastníkem 

 

- pohybová kresba v prostoru 

-živá figurace, práce s linií -

rozvoj volné motoriky, 

grafika -volná, užitá - práce 

s uměleckými díly-obraz, 

socha, plastika, lidové umění 

 

 Rozlišuje a interpretuje obsah 

vizuálně obrazného vyjádření 

uměleckých projevů 

v současnosti i minulosti, 

zkoumá jejich účinek na 

intenzitu svých prožitků jak 

v celistvosti, tak na úrovni 

vztahů vizuálně obrazných 

elementů 

  

 Uvědomuje si na konkrétních 

případech různorodost zdrojů 

interpretace vizuálně 

obrazných vyjádření v jejich 

kontextuální (historické a 

kulturní) podmíněnosti. 

 Samostatně odhaduje 

interpretační kontext vlastního 
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Vv9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

i přejatého vizuálního 

obrazného vyjádření 

 

 Uplatňuje představivost, 

fantazii, kreativitu a výtvarné 

myšlení ve vlastním 

výtvarném projevu 

 Vybírá a kombinuje výtvarné 

prostředky k vyjádření své 

osobitosti a originality 

 

 Osvojuje si základy dobrého 

vkusu a uplatňuje je 

v praktickém životě 

 

 Orientuje se v oblasti výtvarné 

kultury 

 

 Vzájemně spolupracuje ve 

skupině, v pracovním týmu 

respektuje názor druhých. 
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5.16 RODINNÁ VÝCHOVA 

 charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět Rodinná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 1 hodinu 

týdně. 

 

Vyučování tohoto předmětu se realizuje především ve třídě, ale také v přírodě, 

popř. žáci se dozvídají zajímavosti při různých exkurzích, odborných přednáškách apod. 

Žáci využívají při hodinách diskuse, spolupracují na různých projektech, hrají různé 

motivační hry a soutěží.  

Nejdůležitějšími obsahovými prvky předmětu Rodinná výchova jsou zdraví a rodina, 

aspekt zdravotně preventivní s návody pro každodenní život, porozumění právům a 

povinnostem členů rodiny, pocitům jistoty, bezpečí a klidu domova. Seznamuje žáky 

s příčinami tělesných a duševních změn v období dospívání. Posiluje pozitivní postoje k sobě 

samému, svému tělu a zdraví, jakož i k okolnímu prostředí. 

 Mezi další témata tohoto předmětu patří partnerský život, sexuální výchova, plánování 

rodičovství, prevence zneužívání návykových látek, včetně kouření a jeho negativa a ochrana 

před přenosnými i nepřenosnými chorobami. Žáci se seznamují se zdravou výživou a celkově 

se zdravým životním stylem. Rodinná výchova vede k porozumění významu odlišností mezi 

mužem a ženou. Součástí tohoto předmětu je též posilování vědomostí o první pomoci a 

chování se v těžkých životních situacích. Žáci se učí respektovat sebe sama i druhé, přijímat 

názory druhého a asertivně komunikovat. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení  

 zajímat se o náměty, názory a zkušenosti žáků 

 zadávat úkoly, které vyžadují poznatků z různých předmětů 

 zařazovat metody, při kterých docházejí žáci sami k závěrům 

Kompetence k řešení problémů 

 klást otevřené otázky 

 ukazovat žákům cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb 

 snažit se o to, aby žáci dokázali obhájit svá rozhodnutí 

Kompetence komunikativní 

 vést žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

 vytvářet příležitosti k interpretaci různých obrazových materiálů, textů apod. 
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 vést žáky k bezpečnému a odpovědnému sexuálnímu chování s ohledem na zdraví a 

etické partnerské vztahy 

Kompetence sociální a personální 

 zadávat úkoly, při kterých žáci spolupracují 

 vést k tomu, aby brali ohled na druhé 

 vyžadovat dodržování pravidel slušného chování 

 snažit se, aby dokázali žáci v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat 

Kompetence občanské 

 učit žáky respektovat názory ostatních 

 umožňovat, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její 

výsledky 

 snažit se o to, aby žáci chápali základní ekologické souvislosti a respektovali 

požadavky na kvalitní životní prostředí 

Kompetence pracovní 

 umožňovat žákům, aby při hodinách pracovali s odbornou literaturou a mohli využívat 

ICT pro hledání informací 

 učit žáky ovládat základní postupy první pomoci 

 vést žáky k efektivitě při organizování vlastní práce 

V Rodinné výchově budou realizována tato průřezová témata: 

 Mediální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Multikulturní výchova 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Environmentální výchova 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: RODINNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  6. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Rv6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Chápe význam rodiny pro rozvoj 

osobnosti dítěte, pro jeho výchovu. 

 Respektuje pravidla soužití mezi 

členy rodiny. 

 Uvědomuje si důležitost pozitivní 

komunikace k utváření dobrých 

vztahů k rodině. 

 Chápe práva a povinnosti v rodině i 

mimo ní, dodržování pravidel, 

vytváření rodinné pohody. 

 Navrhne vhodné bydlení 

respektující potřeby všech členů 

rodiny. 

 Srovnává styl a možnosti bydlení 

z hlediska historického 

 

 Zaujme stanovisko k různým 

názorům týkajících se práv a 

povinností lidí nejen v rodině, 

včetně týrání dětí a rodičů. 

 Rozumí možnostem tvorby 

rodinného rozpočtu, hospodaření 

s financemi. 

 Zdůrazňuje negativa a pozitiva 

výchovných stylů – autokratický 

styl, liberální, demokratický. 

RODINA A JEJÍ VLIV 

NA ROZVOJ 

OSOBNOSTI DÍTĚTE 

 

 

 

- role muže a ženy 

- komunikace mezi 

členy rodiny 

 

 

 

 

- zařízení bytu, 

stolování 

 

 

 

 

- sestavování 

rodinného 

rozpočtu 

OSV – Mezilidské 

vztahy – chování 

podporující dobré 

vztahy, empatie – 

nácvik, scénky 

ČJ – popis členů rodiny 

 

ČJ – návrh vhodného 

bydlení 

 

 

 

 

D – historický vývoj 

bydlení 

 

 

 

 

INF – práce na PC, 

s internetem 

 Uvědomuje si důležitost vztahu ve 

dvojici – kamarádství, přátelství, 

láska. 

 Rozumí významu potřebnosti 

sociálních vztahů a komunikace. 

 Uvědomuje si důležitost pozitivní 

komunikace mezi vrstevníky. 

 

 Rozumí mezigeneračním 

problémům a problematickému 

VZTAHY MEZI 

LIDMI A FORMY 

SOUŹITÍ 

- komunikace mezi 

vrstevníky a ve 

společnosti 

dospělých a 

neznámých lidí 

- komunikace mezi 

rodiči a dětmi a 

OSV – Poznávání lidí – 

ve třídě, ve skupině, 

chyby při poznávání lidí 

– diskuse, rozhovory 

Mezilidské vztahy – 

pohled na svět očima 

druhého, respektování – 

diskuse 

VDO – Občanská 

společnost a škola – 
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Rv6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

období dospívání a puberty. 

 

mezi sourozenci 

 

samostatné a 

odpovědné projevování 

se v řešení problémů, 

demokratické vztahy ve 

škole, ve třídě 

OV – zásady slušného 

chování 

 ČJ -  popis spolužáků – 

posilování jejich 

sebevědomí 

 Uvědomuje si důležitost vztahu 

k sobě samému, posiluje své 

sebevědomí, získává zdravé a 

vyrovnané sebepojetí. 

 Díky cvičení sebereflexe, 

sebekontroly a sebeovládání zvládá 

problémové situace. 

 Dokáže ovládat stresové situace, 

hledat pomoc při problémech a 

konfliktech  

 Definuje a objasňuje pojmy: 

agresivita, osobní bezpečí, trauma, 

nebezpečí, oběť, násilí, šikana 

 Vyjadřuje své pocity při narušení 

osobního bezpečí jedince či skupiny 

 Vyjadřuje své názory na linku 

důvěry 

 

 Uvědomuje si zásady bezpečného 

sportování. 

 Prohlubuje znalosti o bezpečnosti 

provozu. 

 

 Nacvičuje první pomoc při běžných 

poraněních. 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

- sebepoznání a 

sebepojetí, 

- optimální reakce 

na dospívání 

- psychohygiena 

- stres, konflikt,  

- nedorozumění 

- krizové situace 

(šikana, 

agresivita) 

- krizová centra, 

linka důvěry 

 

 

 

 

- bezpečnost při 

sportu 

- bezpečnost 

silničního provozu 

- první pomoc 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 
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Rv6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Uplatňuje zásady zdravého 

stravovacího režimu.  

 Navrhuje a správně sestavuje 

vhodný jídelníček, posuzuje návrh 

podle zásad zdravé výživy. 

 Posoudí na konkrétních příkladech 

zastoupení jednotlivých potravin a 

nápojů ve stravovacím režimu 

člověka z hlediska zdravé výživy. 

 Orientuje se v údajích o složení a 

trvanlivosti potravinářských 

výrobků a využívá je při nákupu a 

uchování potravin v domácnosti 

 Hodnotí a uvádí rozdíly v jídelníčku 

v rodině a ve školní jídelně 

 Seznamuje se s druhy alternativní 

výživy. 

 Dokáže zaujmout postoj k lidem 

s obezitou, podvýživou a uvědomit 

si jejich pocity. 

 Uvědomuje si důležitost pohybu 

s ohledem na zdraví. 

 Sestaví osobní pohybový režim. 

 Vysvětlí vztah mezi tělesným a 

duševním zdravím. 

 Naplánuje správný režim dne 

respektující zdravý životní styl. 

 Díky vedení záznamu o čase 

stráveném u TV, videa a PC a jeho 

srovnání s časem věnovaným 

pohybu, četbě apod. si uvědomuje 

klady a zápory svého režimu dne 

respektující zdravý životní styl 

 Vysvětlí pojmy zdraví, prevence, 

výchova ke zdraví, zdravý životní 

styl. 

 Uplatňuje osobní a intimní hygienu 

s ohledem na zdravotní hlediska. 

ZDRAVÝ ZPŮSOB 

ŽIVOTA A PÉČE O 

ZDRAVÍ 

   

- energetická 

hodnota potravin 

- minerální látky, 

vitamíny 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vegetariánství, 

makrobiotika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pohybové aktivity 

a zdraví 

- režim dne 

- kdo si hraje, 

nezlobí. 

 

 

 

 

 

 

ČJ – popis prac. 

postupu, příprava 

pokrmu 

TV – pohybová aktivita 

– posilování, míčové 

hry 

Ov – režim dne, 

příprava na vyučování 
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Rv6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozlišuje choroby běžné, infekční, 

aktivně se proti nim brání. 

 Poskytne 1. pomoc 

v improvizovaných podmínkách, 

zvládá obvazovou techniku, dokáže 

přivolat lékaře. 

 Rozlišuje mezi závažnými a méně 

závažnými poraněními. 

 Zaujímá pozitivní postoj 

k handicapovaným lidem. 

 Zařazuje do svého denního režimu 

otužování a relaxaci.  

 Zaujímá pozitivní postoj 

k handicapovaným lidem. 

 Uvědomuje si vliv výživy na 

zdravotní stav lidí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- handicap   

 

 

 

 Vysvětluje pojmy – droga, 

návykové látky, závislost,        

       tabakismus, alkoholismus.  

 

 Používá způsoby odmítání 

návykových látek  v modelových 

situacích i ve styku s vrstevníky . 

 Uvede zdravotní rizika spojená 

s kouřením. 

 Dokáže odmítnout cigaretu ve styku 

s vrstevníky. 

 Vysvětlí psychosociální rizika 

spojená s kouřením. 

 Zaujímá postavení k reklamě na 

tabákové výrobky. 

 Kriticky posoudí reklamy na 

cigarety a alkohol. 

 

PREVENCE 

ZNEUŽÍVÁNÍ 

NÁVYKOVÝCH  

LÁTEK 

- dělení drog 

- doping 

- závislosti drog, 

vznik závislosti 

 

 

- kouření 

 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace – 

nácvik sebeovládání a 

vůle (hra: Odsouzení 

drogy) 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – pěstování 

kritického přístupu 

k reklamě – diskuse 

 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace – 

nácvik sebeovládání a 

silné vůle (jak říci „ne“) 

– scénky, diskuse 

VV – výtvarné 

ztvárnění návrhů 

plakátů varující před 

nebezpečím kouření 

MV – Kritické čtení a 
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Rv6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

vnímání mediálního 

sdělení – pěstování 

kritického přístupu 

k reklamě – diskuse 

ČJ – příběhy s námětem 

„Kouření a jeho 

následky“ 

 

 

 Pojmenuje základní informace o 

sexualitě, o tělesném, fyziologickém 

a psychickém dospívání. 

 Respektuje základní pravidla 

hygieny pro každý den, při 

menstruaci.  

 Uvědomuje si rozdíl mezi 

přátelstvím, láskou mateřskou a 

partnerskou, (volba partnera) 

 

SEXUÁLNÍ 

VÝCHOVA 

 

- lidský život 

v proměnách 

- intimní hygiena 

 

- odlišnost pohlaví 

(menstruace, 

poluce) 

 

- rozmnožování, 

vývoj plodu 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí – poznávání 

sebe, svého těla, 

psychiky – diskuse 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace – 

regulace vlastního 

jednání 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: RODINNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  8. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Rv8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Seznamuje se s faktory 

ovlivňujícími stabilitu rodiny 

 Zamýšlí se nad vývojem rodiny 

 Zamýšlí se nad výběrem partnera 

 Vysvětlí pojem sňatek, manželství 

 Hledá důvody neshod v manželství 

RODINA 

Cykly rodiny 

(předrodičovská 

etapa…) 

 

 Definuje a objasňuje pojmy zdraví, 

nemoc, léčebný režim, dieta, 

rekonvalescence, alternativní 

medicína a její metody, civilizační 

ČLOVĚK VE ZDRAVÍ 

A NEMOCI 

 

 

INF – vyhledává 

informace na internetu 

OSV – Mezilidské 

vztahy – empatie, 
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Rv8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

choroby a jejich hrozba. 

 Rozčleňuje a posuzuje faktory 

vedoucí ke vzniku nemoci. 

 Vyjadřuje své pocity spojené se 

změnou chování nemocného a 

zdravého člověka.  

 Analyzuje příčiny vzniku 

civilizačních chorob a uvědomuje si 

význam prevence těchto 

onemocnění. 

 Zaujme postoj k lidem smrtelně 

nemocným. 

 Dokáže odlišit pozitivní a negativní 

působení alternativních způsobů 

léčení. 

 Vyhledává a pracuje s informacemi 

z oblasti zdraví a nemoci. 

 Uvědomuje si vliv životních 

podmínek a životního stylu na 

zdraví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

respektování a podpora 

druhých – diskuse 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

ekologické zemědělství 

a jeho produkty, vliv 

špatného životního 

prostředí na zdraví 

člověka – výklad, 

diskuse 

 

 Uplatňuje zásady zdravého 

stravovacího režimu.  

 Uvědomuje si důležitost zdravé 

výživy v období dětství, dospívání. 

 Vysvětlí souvislosti mezi zdravou a 

nezdravou výživou a rozvojem 

civilizačních chorob, navrhuje 

změny odpovídající požadavkům 

zdravé výživy. 

 Rozpozná klamavou reklamu na 

potraviny. 

 Hovoří o hygieně potravin 

 Dokáže definovat a objasnit pojmy 

mentální anorexie, bulimie, 

hladovění, alternativní stravování, 

makrobiotika, biopotraviny, 

vegetariánství, veganství. 

 Dokáže zaujmout postoj k lidem 

s obezitou, podvýživou a uvědomit 

ZDRAVÝ ZPŮSOB 

ŽIVOTA 

Výživa a zdraví 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

PŘ – lidské tělo, cukry, 

tuky, bílkoviny, 

sacharidy 

PŘ – složení 

potravinářských 

výrobků (modifikované 

škroby, konzervanty, 

barviva…) 

PČ – praktické 

zhotovení zdravého 

pokrmu (zeleninové a 

ovocné saláty, 

pomazánky apod.), 

exkurse do školní 

kuchyně – odborná 
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Rv8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

si jejich pocity. 

 Vyhledává informace z oblasti 

zdravé výživy a práce s nimi. 

 Seznamuje se se zpracováním 

potravin v těle 

přednáška o zásadách 

sestavování školního 

jídelníčku 

 

 Navrhne vhodné oblečení pro různé 

příležitosti – společenské, sportovní, 

odpočinkové. 

 Srovnává vývoj oděvu z hlediska 

historického se současným. 

 Při výběru oblečení skloubí 

praktičnost, estetiku a prospěšnost 

pro zdraví. 

ZDRAVÝ ZPŮSOB 

ŽIVOTA     

Vhodný výběr oblečení 

 

D – historický vývoj 

oděvu – průběžné 

opakování 

 Jmenuje příčiny vzniku drogové 

závislosti 

 Hovoří o závislosti, druzích 

 Nacvičuje způsoby odmítání 

návykových látek 

NÁVYKOVÉ LÁTKY 

Drogová závislost 

Odmítání 

 

 Definuje a objasňuje pojmy spjaté 

s osobním bezpečím 

 Vyjadřuje své pocity při narušení 

osobního bezpečí jedince či 

skupiny. 

 Rozlišuje různé formy domácího 

násilí a dokáže hledat účinnou 

pomoc a prevenci tohoto násilí, 

 Vyhodnotí možný manipulativní 

vliv vrstevníků, médií a sekt a 

zaujme odmítavý postoj. 

 Seznamuje se s chováním 

v krizových situacích 

 Vysvětlí poskytování 1. pomoci 

v krizových situacích 

 

OSOBNÍ BEZPEČÍ 

Agresivita, domácí 

násilí 

Škola a násilí 

 

 

 

 

 

Povodně, přírodní 

katastrofy 

 

 

MKV – Lidské vztahy – 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance, lidská 

solidarita – práce ve 

skupině, projekty 

MKV – Princip 

sociálního smíru a 

solidarity – odstranění 

diskriminace, 

nekonfliktní život 

v multikulturní 

společnosti – diskuse 

PŘ – lidské tělo, 

choroby 

- nácvik 1. 

Pomoci 

F – první pomoc při 

úrazu el. proudem 
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Rv8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

Ch – látky jedovaté, 

výbušné… 

 

ČJ – příběhy, krátká 

úvaha s námětem 

„Kouření a jeho 

následky“ 

„Agresivita patří 

k životu?“ 

„Nebezpečí kolem nás 

aneb Hledám bezpečí“  

 Zamýšlí se nad významem slova 

láska 

 Jmenuje odlišnosti v lásce 

 Uvádí rizika předčasného 

sexuálního života 

 Hovoří o plánovaném rodičovství, 

antikoncepci 

SEXUÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Homosexualita, 

lesbismus 

Sexuální deviace 

Sexualita a média 

(ohrožení mravního 

vývoje dětí a mládeže) 

 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: RODINNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  9. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Rv9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Definuje pojmy nezralá rodina, 

rodinná péče, druhy konfliktů 

v rodině, rodinná krize, problémy 

současné rodiny 

 Rozčleňuje a posuzuje faktory 

vedoucí ke stabilitě či naopak 

k nestabilitě rodiny, prevence 

konfliktů. 

 Vyjadřuje své pocity spojené 

s odlišnostmi mezi lidmi. 

 Navrhuje způsoby řešení konfliktů 

PARTNERSTVÍ, 

MANŽELSTVÍ, 

RODINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – Mezilidské 

vztahy – respektování a 

podpora druhého – 

diskuse 

ČJ – úvaha:„Jak si 

představuji svého 

ideálního partnera 

(partnerku)“ 

„Jak si představuji svou 

budoucí rodinu“ 
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Rv9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

v rodině i mimo ní. 

 Navrhuje správné způsoby 

komunikace mezi rodiči a dětmi. 

 Vyjadřuje názory k týrání dětí, 

navrhuje pomoc a řešení tohoto 

problému. 

 Objasňuje pojmy adopce, 

pěstounská péče, adopce na dálku. 

 Zdůrazňuje negativa a pozitiva 

výchovných stylů – autokratický 

styl, liberální, demokratický. 

 Seznamuje se s historií rodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriarchát, patriarchát 

 Uvědomuje si důležitost duševní 

hygieny a hygieny všedního dne 

 Seznamuje se s preventivními 

opatřeními 

DUŠEVNÍ A 

TĚLESNÉ ZDRAVÍ 

Péče o duševní zdraví, 

duševní hygiena 

Hygiena všedního dne 

Preventivní prohlídky 

 

 Zdůrazňuje význam zdravé výživy 

 Učí se dodržovat základy zdravé 

výživy v jednotlivých etapách 

lidského života 

 Seznamuje se s kuchyní cizích zemí 

ZDRAVÁ VÝŽIVA 

Výživa kojenců, dětí 

sportovců 

 

 

 Vysvětluje pojmy – chemická 

droga, přírodní droga, dopink, 

anabolické steroidy, prevence 

drogových závislostí. 

 Uvede přednosti a nedostatky 

v oblasti prevence drogových 

závislostí. 

 Uvědomuje si záludnost drog a 

vznik závislosti. 

 Dokáže pomoci osobě nebo 

vrstevníkovi při problémech 

s návykovými látkami. 

 Používá způsoby odmítání 

návykových látek v modelových 

PREVENCE 

ZNEUŽÍVÁNÍ 

NÁVYKOVÝCH  

LÁTEK 

 

 

Důvody vedoucí 

k závislosti 

Protidrogové instituce 

První pomoc při otravě 

návykovými látkami 

 

 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

CH – chemické drogy 

TV – drogy ve sportu 

INF – práce 

s Internetem 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace – 

nácvik sebeovládání a 

vůle (hra: Odsouzení 

drogy) 

OSV – Psychohygiena 
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Rv9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

situacích i ve styku s vrstevníky. 

 Vysvětlí psychosociální rizika 

spojená se zneužíváním návykových 

látek. 

 Vyvozuje obecné závěry mapující 

důsledky kouření, alkoholu a drog 

včetně možností odvykání a 

prevence. 

 Orientuje se v trestně právní 

problematice návykových látek. 

 Vysvětlí souvislost mezi 

zneužíváním návykových látek a 

bezpečností silničního provozu. 

 Kriticky posoudí reklamy na 

cigarety a alkohol. 

 Chápe souvislosti mezi injekční 

aplikací návykových látek a 

možností nákazy virem HIV. 

 Jmenuje nebezpečí patologického 

hráčství, jeho rizika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– nácvik dovednosti 

zvládání stresových 

situací – rozumové 

zpracování problému – 

diskuse 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – pěstování 

kritického přístupu 

k reklamě – diskuse 

OV – právní 

problematika – 

opakování 8. roč. Stát a 

právo 

 

 Charakterizuje mimořádné situace. 

 Rozumí integrovanému 

záchrannému systému. 

 Dokáže rozpoznat potencionální 

nebezpečí. 

 Charakterizuje zásady ochrany 

člověka za mimořádných situací, 

zásady kolektivní ochrany 

obyvatelstva, zásady chování po 

vyhlášení evakuace. 

 Dodržuje pravidla bezpečnosti a 

ochrany zdraví ve škole, při různých 

činnostech, v dopravě. 

 Definuje a objasňuje pojmy. 

Kriminalita mládeže, vandalismus, 

násilí 

OSOBNÍ BEZPEČÍ 

    :  Mimořádné situace 

Přírodní a civilizační 

choroby 

Chemický terorismus 

Zhroucení systému 

fungování civilizace 

 

 

 

První pomoc v dopravě 
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Rv9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Objasňuje pojmy dospívání, láska, 

zamilovanost, sex, sexualita, 

pohlavní život, reprodukční zdraví. 

 Uvědomuje si rozdíl mezi 

přátelstvím, láskou mateřskou a 

partnerskou. 

 Uvádí argumenty pro odložení 

pohlavního života do doby plné 

zralosti a vysvětlí, proč organismus 

dospívající dívky není biologicky 

zralý pro těhotenství a porod. 

 Zaujímá postoj k plánovanému 

rodičovství, k nenarozenému (otázky 

interrupce) a narozenému dítěti, ke 

správné volbě antikoncepce. 

 Vyjadřuje své pocity spojené 

s odlišnostmi v lásce a sexualitě 

(homosexualita). 

 Vysvětlí početí a vývoj plodu, 

orientuje se v průběhu porodu. 

 Uvědomuje si rizika nechráněného 

pohlavního styku a střídání partnerů. 

 Pojmenuje nejčastější pohlavní 

choroby a vysvětlí, jak se před nimi 

chránit. 

 Vysvětlí, jak dochází k přenosu viru 

HIV a co se děje po proniknutí 

infekce do organismu. 

 Orientuje se v léčbě AIDS a 

zdůvodní preventivní opatření boje 

proti šíření HIV. 

 Vyjádří svůj názor k pořadům 

v médiích, které ukazují lásku a 

rodičovství ve zkreslené podobě. 

 Respektuje odlišné přístupy 

k sexualitě ovlivněné odlišnou 

kulturou a vírou. 

 Orientuje se v zákonech, které se 

vztahují na sexuální život jedince a 

SEXUÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Předčasná sexuální 

zkušenost a její rizika 

Antikoncepce 

Sexuální orientace 

Početí, těhotenství, 

porod 

Promiskuita 

Nemoci přenosné 

pohlavním stykem 

Informace o sexualitě 

v médiích   

Sexualita z hlediska 

odlišné kultury a víry 

(sekty) 

Sexualita a zákon 

(kuplířství, prostituce, 

pornografie) 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí – poznávání 

sebe, svého těla, 

psychiky – diskuse 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace – 

regulace vlastního 

jednání 

PŘ – lidské tělo 

(anatomie mužských a 

ženských pohlavních 

orgánů), početí, 

těhotenství, porod – 

opakování 8. roč 
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Rv9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

v právní problematice zneužívání 

dítěte. 
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5.17 TĚLESNÁ VÝCHOVA 

charakteristika vyučovacího předmětu – (1. stupeň) 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

    Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět, v 1., 4. a 5. 

ročníku 2 hodiny týdně, ve 2. a 3. ročníku 3 hodiny týdně. 

 

    Vzdělávací obsah je rozdělen na tři tematické celky: 

a) činnosti ovlivňující zdraví  - význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně 

zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech 

 

b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy 

gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy 

atletiky, základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení, 

další pohybové činnosti 

 

c) činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady 

jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření 

a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech 

Organizace  

Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě 

nebo v plaveckém bazénu. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel 

v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné 

náčiní a nářadí. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 vést žáky k uvědomění si významu pohybu pro zdraví 

 vést žáky k osvojení si základního tělocvičného názvosloví 

Kompetence k řešení problémů 

 uplatňovat zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí 

 připravovat žáky na adekvátní reakci v situaci úrazu spolužáka 

Kompetence komunikativní 

 vést žáky ke spolupráci při týmových pohybových činnostech a soutěžích 

 učit žáky reagovat na základní povely a pokyny 
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Kompetence sociální a personální 

 vést žáky ke spolupráci ve sportovním týmu 

 vést žáky k jednání v duchu fair – play, dodržování pravidel, respektování opačného 

pohlaví 

 budovat v dětech sebedůvěru 

Kompetence občanské  

 formovat postoje žáků k ostatním lidem 

 motivovat žáky k účasti ve sportovních aktivitách 

Kompetence pracovní 

 vést žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových 

činnostech 

 požadovat dodržování vymezených pravidel 

V předmětu Tělesná výchova (1. stupeň) budou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Multikulturní výchova 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  1. 

Tv1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Dodržuje hlavní zásady hygieny a 

bezpečnosti při pohybových 

činnostech v prostorech školy 

Hygiena při Tv 

- vhodné 

oblečení, obutí 

Bezpečnost při 

pohybových 

činnostech 

- organizace a 

bezpečnost 

cvičebního 

prostoru 

- bezpečnost 

v šatnách 

- bezpečná příprava 

a ukládání nářadí, 

pomůcek 

- přivolání pomoci 

OSV – Sociální rozvoj 

– Poznávání lidí: 

vzájemné poznávání se 

ve skupině 

Mezilidské vztahy: 

respektování, podpora, 

pomoc 

 

Komunikace: 

komunikace v různých 

situacích (pozdrav, 

omluva, prosba…) 

 

Kooperace: rozvoj 

individuálních 

dovedností pro 

kooperaci 

 Reaguje na základní pokyny a 

povely 

 

Komunikace v Tv 

- základní 

tělocvičné 

názvosloví, povely 

Organizace při Tv 

- organizace 

prostoru a činnosti 

ve známém 

prostředí 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – 

Psychohygiena: cvičení 

ve zvládání stresových 

situací 

 

Seberegulace: cvičení 

sebekontroly, vůle 

 

 Připravuje svůj organismus na 

pohybovou činnost 

 V souladu se svými individuálními 

předpoklady se zapojuje do 

pohybových her, cvičí s hudbou, 

zvládá základy gymnastiky a 

atletiky 

 

Příprava organismu 

před pohyb. činností, 

uklidnění po zátěži 

Pohybové hry 

Základy gymnastiky  

- kotouly 

- gymnastický odraz 

z trampolínky 

- chůze s dopomocí 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát: přijímat 

odpovědnost za své 

činy, být zainteresovaný 

na zájmu celku, soužití 

s minoritami 

 

MKV – Lidské vztahy: 
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Tv1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

na kladince 

Cvičení s hudbou 

Základy atletiky 

- rychlý běh – 50m 

- vytrvalostní běh 

prokládaný chůzí – 

600m 

- skok do dálky 

z rozběhu 

- hod míčkem 

z chůze 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance 

MKV – Princip 

sociálního smíru a 

solidarity: odstranění 

diskriminace a 

předsudků vůči 

etnickým skupinám 

 Spolupracuje v týmu 

 

 Zvládá základy sportovních her 

 

 Řídí se pravidly fair play 

 

Základy sportovních 

her 

- vybíjená, fotbal 

Pravidla 

zjednodušených 

pohybových her a 

soutěží 

Zásady jednání a 

chování fair – play 

OSV – Morální rozvoj 

– Hodnoty, postoje, 

praktická etika – 

vytváření povědomí o 

kvalitách typu 

odpovědnost, 

spolehlivost, 

spravedlivost, 

respektování 

 Zapojuje se na základě svých 

individuálních předpokladů a zájmů 

do různých sportovních aktivit, 

soutěží, kroužků 

Význam pohybu pro 

zdraví  

- pohybový režim 

žáků 

Zdravotně zaměřené 

činnosti 

- správné držení těla 

- relaxační cvičení 

Soutěže 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  2. 

Tv2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Dodržuje hlavní zásady hygieny a 

bezpečnosti při pohybových činnostech 

v prostorech školy 

Hygiena při Tv 

- vhodné 

oblečení, obutí 

Bezpečnost při 

pohybových 

činnostech 

- organizace a 

bezpečnost 

cvičebního 

prostoru 

- bezpečnost 

v šatnách 

- bezpečná 

příprava a 

ukládání nářadí, 

pomůcek 

- přivolání 

pomoci 

OSV – Sociální 

rozvoj – Poznávání 

lidí: vzájemné 

poznávání se ve 

skupině 

Mezilidské vztahy: 

respektování, 

podpora, pomoc 

 

Komunikace: 

komunikace 

v různých situacích 

(pozdrav, omluva, 

prosba…) 

 

Kooperace: rozvoj 

individuálních 

dovedností pro 

kooperaci 

 Reaguje na základní pokyny a povely 

 

Komunikace v Tv 

- základní 

tělocvičné 

názvosloví, 

povely 

Organizace při Tv 

- organizace 

prostoru a 

činnosti ve 

známém 

prostředí 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – 

Psychohygiena: 

cvičení ve zvládání 

stresových situací 

 

Seberegulace: cvičení 

sebekontroly, vůle 

 

 Připravuje svůj organismus na 

pohybovou činnost 

 V souladu se svými individuálními 

předpoklady se zapojuje do pohybových 

her, cvičí s hudbou, zvládá základy 

Příprava organismu 

před pohyb. 

činností, uklidnění 

po zátěži 

Pohybové hry 

VDO – Občan, 

občanská společnost 

a stát: přijímat 

odpovědnost za své 

činy, být 
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Tv2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

gymnastiky a atletiky 

 

Základy gymnastiky  

- kotouly 

- gymnastický 

odraz 

z trampolínky 

- chůze 

s dopomocí na 

kladince 

Cvičení s hudbou 

Základy atletiky 

- rychlý běh – 

50m 

- vytrvalostní běh 

prokládaný 

chůzí – 600m 

- skok do dálky 

z rozběhu 

- hod míčkem 

z chůze 

zainteresovaný na 

zájmu celku, soužití 

s minoritami 

 

MKV – Lidské 

vztahy: uplatňování 

principu slušného 

chování, tolerance 

 

Hv – hudební rytmus 

MKV – Princip 

sociálního smíru a 

solidarity: odstranění 

diskriminace a 

předsudků vůči 

etnickým skupinám 

 Spolupracuje v týmu 

 

 Zvládá základy sportovních her 

 

 Řídí se pravidly fair . play 

 

Základy sportovních 

her 

- vybíjená, 

fotbal 

Pravidla 

zjednodušených 

pohybových her a 

soutěží 

Zásady jednání a 

chování fair – play 

OSV – Morální 

rozvoj – Hodnoty, 

postoje, praktická 

etika – vytváření 

povědomí o kvalitách 

typu odpovědnost, 

spolehlivost, 

spravedlivost, 

respektování 

 Zapojuje se na základě svých 

individuálních předpokladů a zájmů do 

různých sportovních aktivit, soutěží, 

kroužků 

Význam pohybu pro 

zdraví  

- pohybový režim 

žáků 

Zdravotně zaměřené 

činnosti 

- správné držení 

těla 

- relaxační 
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Tv2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

cvičení 

Soutěže 

Základní plavecká 

výuka 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  3. 

Tv3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Dodržuje hlavní zásady hygieny a 

bezpečnosti při pohybových 

činnostech v prostorech školy 

Hygiena při Tv 

- vhodné oblečení, 

obutí 

Bezpečnost při 

pohybových 

činnostech 

- organizace a 

bezpečnost 

cvičebního 

prostoru 

- bezpečnost 

v šatnách 

- bezpečná příprava 

a ukládání nářadí, 

pomůcek 

- přivolání pomoci 

OSV – Sociální rozvoj 

– Poznávání lidí: 

vzájemné poznávání se 

ve skupině 

Mezilidské vztahy: 

respektování, podpora, 

pomoc 

 

Komunikace: 

komunikace v různých 

situacích (pozdrav, 

omluva, prosba…) 

 

Kooperace: rozvoj 

individuálních 

dovedností pro 

kooperaci 

 Reaguje na základní pokyny a 

povely 

 

Komunikace v Tv 

- základní 

tělocvičné 

názvosloví, povely 

Organizace při Tv 

- organizace 

prostoru a činnosti 

ve známém 

prostředí 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – 

Psychohygiena: cvičení 

ve zvládání stresových 

situací 

Seberegulace: cvičení 

sebekontroly, vůle 
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Tv3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Připravuje svůj organismus na 

pohybovou činnost 

 V souladu se svými individuálními 

předpoklady se zapojuje do 

pohybových her, cvičí s hudbou, 

zvládá základy gymnastiky a 

atletiky 

 

Příprava organismu 

před pohyb. činností, 

uklidnění po zátěži 

Pohybové hry 

Základy gymnastiky  

- kotouly a jejich 

modifikace 

- přeskok 2 – 4 dílů 

bedny 

- roznožka, skrčka 

přes bednu našíř 

- stoj na rukou s 

dopomocí 

- chůze bez 

dopomoci na 

kladince 

Cvičení s hudbou 

Základy atletiky 

- rychlý běh – 60m 

- vytrvalostní běh 

prokládaný chůzí – 

1000m 

- skok do dálky 

z rozběhu 

- skok do výšky 

- hod míčkem 

z rozběhu 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát: přijímat 

odpovědnost za své 

činy, být zainteresovaný  

na zájmu celku, soužití 

s minoritami 

 

MKV – Lidské vztahy: 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance 

MKV – Princip 

sociálního smíru a 

solidarity: odstranění 

diskriminace a 

předsudků vůči 

etnickým skupinám 

 Spolupracuje v týmu 

 

 Zvládá základy sportovních her 

 

 Řídí se pravidly fair  play 

Základy sportovních 

her 

- vybíjená, fotbal, 

přehazovaná 

Pravidla 

zjednodušených 

pohybových her a 

soutěží 

Zásady jednání a 

chování fair – play 

OSV – Morální rozvoj 

– Hodnoty, postoje, 

praktická etika – 

vytváření povědomí o 

kvalitách typu 

odpovědnost, 

spolehlivost, 

spravedlivost, 

respektování 
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Tv3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Zapojuje se na základě svých 

individuálních předpokladů a zájmů 

do různých sportovních aktivit, 

soutěží, kroužků 

Význam pohybu pro 

zdraví  

- pohybový režim 

žáků 

Zdravotně zaměřené 

činnosti 

- správné držení těla 

- relaxační cvičení 

Soutěže 

Základní plavecká 

výuka 

 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  4. 

Tv4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Dodržuje hlavní zásady hygieny a 

bezpečnosti v běžném sportovním 

prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adekvátně reaguje v situaci úrazu 

spolužáka 

 

Hygiena při TV 

- vhodné oblečení, 

obutí 

- hygiena cvič. 

prostředí 

Bezpečnost při 

pohybových 

činnostech 

- organizace a 

bezpečnost 

cvičebního 

prostoru 

- bezpečnost 

v šatnách 

- bezpečná příprava 

a ukládání nářadí, 

pomůcek 

- adekvátní reakce 

v situaci úrazu 

spolužáka 

OSV – Sociální rozvoj 

–  

 

Poznávání lidí: 

vzájemné poznávání se 

ve skupině 

 

Mezilidské vztahy: 

respektování, podpora, 

pomoc 

Komunikace: 

komunikace v různých 

situacích (pozdrav, 

omluva, prosba…) 

 

Kooperace: rozvoj 

individuálních 

dovedností pro 

kooperaci 
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Tv4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Hodnotí kvalitu pohybové činnosti 

spolužáka 

 Reaguje na základní pokyny a 

povely 

 

Měření a posuzování 

pohybových 

dovedností 

Komunikace v Tv 

 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – 

Psychohygiena: cvičení 

ve zvládání stresových 

situací 

Seberegulace: cvičení 

sebekontroly, vůle 

 Řídí se pravidly fair play 

 

 Zvládá základy sportovních her – 

fotbal, vybíjená, přehazovaná 

 Respektuje opačné pohlaví 

Zásady jednání a 

chování v duchu fair - 

play 

Základy sportovních 

her 

- fotbal, vybíjená, 

přehazovaná 

- pravidla 

zjednodušených 

pohyb. činností, 

her, soutěží 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát: přijímat 

odpovědnost za své 

činy, být zainteresovaný 

na zájmu celku, soužití 

s minoritami 

 

 

 Reaguje na základní pokyny a 

povely 

 

Komunikace v Tv 

 

MKV – Lidské vztahy: 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance 

 

 Organizuje nenáročné pohybové 

činnosti a soutěže na úrovni třídy 

Organizace při Tv 

 

 

MKV – Princip 

sociálního smíru a 

solidarity: odstranění 

diskriminace a 

předsudků vůči 

etnickým skupinám 

 Zapojuje se na základě svých 

individuálních předpokladů a zájmů 

do různých sportovních aktivit 

 

 Zlepšuje úroveň své zdatnosti 

 

Význam pohybu pro 

zdraví  

  

 

Kondiční cvičení 
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Tv4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Zařazuje do pohybového režimu 

korektivní cvičení 

  

Zdravotně zaměřené 

činnosti 

Korektivní cvičení 

 

 Připravuje svůj organismus na 

pohyb. činnost 

 V souladu se svými individuálními 

předpoklady se zapojuje do 

pohybových her, cvičí s hudbou, 

zvládá základní plaveckou výuku, 

základy gymnastiky a atletiky 

 Vytváří varianty pohyb. her  

 

Příprava organismu 

před pohyb. činností, 

uklidnění po zátěži 

Pohybové hry 

Základy gymnastiky  

- kotouly a jeho 

modifikace      

- stoj na rukou s 

dopomocí     

- přeskok 2 -  4 dílů 

bedny 

- roznožka, skrčka 

přes kozu našíř 

- chůze bez 

dopomoci na 

kladince    

Základy atletiky 

- rychlý běh – 60m 

- vytrvalý běh do 

1000m 

- skok do dálky 

z rozběhu 

- skok do výšky 

z rozběhu 

- hod míčkem 

z rozběhu 

Plavání        

 

 Spolupracuje s ostatními 

 Zvládá základy sportovních her 

 Řídí se pravidly fair – play 

Základy sportovních 

her 

 

Zásady jednání a 

chování fair – play 

OSV – Morální rozvoj 

– Hodnoty, postoje, 

praktická etika – 

vytváření povědomí o 

kvalitách typu 

odpovědnost, 

spolehlivost, 

spravedlivost, 
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Tv4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

respektování 

 Zapojuje se na základě svých 

individuálních předpokladů a zájmů 

do různých sportovních aktivit 

Význam pohybu pro 

zdraví 

Zdravotně zaměřené 

činnosti 

 

 Měří a posuzuje pohybové 

dovednosti 

Měření a posuzování 

pohybových 

dovedností 

 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  5. 

Tv5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Dodržuje hlavní zásady hygieny a 

bezpečnosti v běžném sportovním 

prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adekvátně reaguje v situaci úrazu 

spolužáka 

 

Hygiena při TV 

- vhodné oblečení, 

obutí 

- hygiena cvič. 

prostředí 

Bezpečnost při 

pohybových 

činnostech 

- organizace a 

bezpečnost 

cvičebního 

prostoru 

- bezpečnost 

v šatnách 

- bezpečná příprava 

a ukládání nářadí, 

pomůcek 

- adekvátní reakce 

v situaci úrazu 

OSV – Sociální rozvoj 

–  

Poznávání lidí: 

vzájemné poznávání se 

ve skupině 

 

Mezilidské vztahy: 

respektování, podpora, 

pomoc 

 

Komunikace: 

komunikace v různých 

situacích (pozdrav, 

omluva, prosba…) 

 

Kooperace: rozvoj 

individuálních 

dovedností pro 

kooperaci 
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Tv5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

spolužáka 

 Hodnotí kvalitu pohybové činnosti 

spolužáka 

 Reaguje na základní pokyny a 

povely 

 

Měření a posuzování 

pohybových 

dovedností 

Komunikace v Tv 

 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – 

Psychohygiena: cvičení 

ve zvládání stresových 

situací 

Seberegulace: cvičení 

sebekontroly, vůle 

 Řídí se pravidly fair play 

 

 Zvládá základy sportovních her – 

fotbal, vybíjená, přehazovaná 

 Respektuje opačné pohlaví 

 

Zásady jednání a 

chování v duchu fair - 

play 

Základy sportovních 

her 

- fotbal, vybíjená, 

přehazovaná 

- pravidla 

zjednodušených 

pohyb. činností, 

her, soutěží 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát: přijímat 

odpovědnost za své 

činy, být zainteresovaný 

na zájmu celku, soužití 

s minoritami 

 

 Reaguje na základní pokyny a 

povely 

 

Komunikace v Tv 

 

MKV – Lidské vztahy: 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance 

 Organizuje nenáročné pohybové 

činnosti a soutěže na úrovni třídy 

Organizace při Tv 

 

 

MKV – Princip 

sociálního smíru a 

solidarity: odstranění 

diskriminace a 

předsudků vůči 

etnickým skupinám 

 Zapojuje se na základě svých 

individuálních předpokladů a zájmů 

do různých sportovních aktivit 

 Zlepšuje úroveň své zdatnosti 

Význam pohybu pro 

zdraví  

  

Kondiční cvičení 
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Tv5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Zařazuje do pohybového režimu 

korektivní cvičení 

 

Zdravotně zaměřené 

činnosti 

Korektivní cvičení 

 

 Připravuje svůj organismus na 

pohyb. činnost 

 V souladu se svými individuálními 

předpoklady se zapojuje do 

pohybových her, cvičí s hudbou, 

zvládá základní plaveckou výuku, 

základy gymnastiky a atletiky 

 Vytváří varianty pohyb. her  

 

Příprava organismu 

před pohyb. činností, 

uklidnění po zátěži 

Pohybové hry 

Základy gymnastiky  

- kotouly a jeho 

modifikace      

- stoj na rukou s 

dopomocí     

- přeskok 2 -  4 dílů 

bedny 

- roznožka, skrčka 

přes kozu našíř 

- chůze bez 

dopomoci na 

kladince    

Základy atletiky 

- rychlý běh – 60m 

- vytrvalý běh do 

1000m 

- skok do dálky 

z rozběhu 

- skok do výšky 

z rozběhu 

- hod míčkem 

z rozběhu 

Plavání        

 

 Spolupracuje s ostatními 

 Zvládá základy sportovních her 

 Řídí se pravidly fair play 

 

Základy sportovních 

her 

 

Zásady jednání a 

chování fair – play 

OSV – Morální rozvoj 

– Hodnoty, postoje, 

praktická etika – 

vytváření povědomí o 

kvalitách typu 

odpovědnost, 

spolehlivost, 

spravedlivost, 
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Tv5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

respektování 

 Zapojuje se na základě svých 

individuálních předpokladů a zájmů 

do různých sportovních aktivit 

Význam pohybu pro 

zdraví 

Zdravotně zaměřené 

činnosti 

 

 Měří a posuzuje pohybové 

dovednosti 

Měření a posuzování 

pohybových 

dovedností 

 

 Orientuje se v informačních 

zdrojích o pohybových aktivitách 

Zdroje informací o 

pohybových 

činnostech 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 

charakteristika vyučovacího předmětu – (2. stupeň) 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět tělesná výchova    

 se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně. 

 realizuje se v hale BIOS, na školním hřišti, popř. na kluzišti 

  

Vzdělávání je zaměřeno na 

 regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole 

 rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu 

 rozvoj dovedností ve vybraných atletických disciplínách 

 rozvoj dovedností ve vybraných míčových hrách 

 poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

 rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování  

 dovedností jim předcházet nebo je řešit 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 hodnotit žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 stanovovat dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

 dodávat žákům sebedůvěru a  povzbuzujeme je k dosažení vyšších výkonů 

 sledovat pokrok v jednotlivých oblastech u všech žáků 

 učit žáky  

- poznávat smysl a cíl svých aktivit  

- plánovat, organizovat a řídit vlastní činnost 

- užívat osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 

- různým způsobem zpracovat informace o pohybových aktivitách na škole 

Kompetence k řešení problémů 

 s chybou žáka pracovat jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení, na 

chybě ukázat i možné následky, se kterými seznámíme i ostatní žáky  

 vést žáky ke správným způsobům řešení problémů 

 učit žáky  

- vnímat nejrůznější problémové situace a plánovat způsob řešení problémů 

- kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí a obhájit je 

- uvědomovat si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotit 

Kompetence komunikativní 
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 vyžadovat dodržování pravidel slušného chování 

 podle potřeby žákům v jednotlivých činnostech pomáhat 

 zadávat úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

 dbát, aby žáci komunikovali na odpovídající úrovni 

 učit je osvojovat si kultivovaný ústní projev 

 podporovat účinné zapojení žáků do diskuze 

 umožnit žákům dávat vlastní náměty na provádění a organizování sportovních soutěží 

Kompetence sociální a personální 

 umožňovat každému žákovi zažít úspěch 

 zadávat úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

 podle potřeby žákům v jednotlivých činnostech pomáhat 

 požadovat dodržování dohodnuté kvality a postupy 

 učíme žáky 

- spolupracovat ve skupině 

- podílet se na vytváření pravidel práce v týmu 

- v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat 

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

samostatný rozvoj 

Kompetence občanské 

 vést žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 vyžadovat dodržování pravidel slušného chování 

 umožňovat žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo 

výsledky 

 vyžadovat dodržování vzájemné tolerance 

 učit žáky 

- respektovat názory ostatních 

- formovat si charakterové rysy 

- rozhodovat se zodpovědně podle dané situace 

- aktivně se zapojovat do sportovních aktivit 

- rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

- rozlišovat a uplatňovat práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, 

rozhodčí, divák,) 

Kompetence pracovní 

 vyžadovat dodržování pravidel slušného chování 

 vést žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

- vést žáky k efektivitě při organizování vlastní práce 

- k spoluorganizování svého pohybového režimu 

- k využívání znalostí a dovedností v běžné praxi 

- k zvládnutí základních postupů první pomoci 

V tělesné výchově budou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova  
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Vzdělávací oblast: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA - DÍVKY 

Ročník:  6. + 7. 

Tv6,7d Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 

 Zvládá techniku nové atletické 

disciplíny i další náročnější 

techniky 

 Získané dovednosti uplatní jako 

reprezentant školy 

 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 

1000m 

Kondiční běh  

Skok daleký 

Skok vysoký 

Hod míčkem - na dálku 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání,  

Sebepoznání a 

sebepojetí, Poznávání 

lidí, Mezilidské vztahy, 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

- zásady slušnosti,  

- projevovat se 

v jednání i v řešení 

problémů 

samostatně a 

odpovědně 

- vytváření povědomí 

o kvalitách typu 

odpovědnost, 

spolehlivost, 

spravedlivost, 

respektování 

 Zvládá přemet stranou, cvičební 

prvky na kruzích 

 

 Dokáže zvládnout obtížný prvek s 

dopomocí 

 Při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

 

Gymnastika 

Akrobacie - přemet 

stranou 

Kruhy - překot vzad 

Koza - přeskok 

Švédská bedna nadél - 

kotoul, roznožka 

Šplh 

Kladina 

 

 Zvládá jednoduché taneční kroky, 

tančí se žákem opačného pohlaví 

 Používá správnou techniku 

Rytmická a kondiční 

gymnastika -polkový 

krok 

 

Hv – hudebně 

pohybové činnosti 
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Tv6,7d Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Používá správnou techniku Úpoly - střehové 

postoje, pády stranou, 

vzad 

 

 Uplatňuje zkušenosti z míčových 

her v dalších sportech, dokáže řídit 

sportovní utkání svých vrstevníků, 

organizuje, se spoluúčastí, sportovní 

turnaj v míčové hře, pracuje jako 

pomocný rozhodčí při turnaji 

Sportovní hry - 

volejbal, basketbal 

Rv – pohybové aktivity 

a zdraví 

 Zvládá rychlý a bezpečný pohyb na 

bruslích všemi směry, osvojené 

dovednosti uplatňuje i při hře LH 

Bruslení - jednoduchý 

skok 

 

 Aktivně vstupuje do organizace 

svého pohybového režimu 

 Usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti 

 

Význam pohybu pro 

zdraví 

Hygiena a bezpečnost 

při pohybových 

činnostech, zásady 

jednání a chování 

v různém prostředí a při 

různých činnostech,  

Historie a současnost 

sportu 

 

 

Vzdělávací oblast: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA - CHLAPCI 

Ročník:  6. + 7. 

Tv6,7ch Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Při vytrvalosti uplatňuje i vůli 

 Zvládá techniku nové atletické 

disciplíny i další náročnější 

techniky 

 Získané dovednosti uplatní jako 

reprezentant školy 

 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 

1500m 

Kondiční běh  

Přespolní běh 

Skok daleký - další 

techniky 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání,  

Sebepoznání a 

sebepojetí, Poznávání 

lidí, Mezilidské vztahy, 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 
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Tv6,7ch Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

Skok vysoký 

Hod míčkem 

- zásady slušnosti,  

- projevovat se 

v jednání i v řešení 

problémů 

samostatně a 

odpovědně 

- vytváření povědomí 

o kvalitách typu 

odpovědnost, 

spolehlivost, 

spravedlivost, 

respektování 

 Zvládá přemet stranou, cvičební 

prvky na kruzích 

 

 Zvládá obtížný prvek s dopomocí 

 Při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

 

Gymnastika 

Prostná 

Kruhy - překot vzad 

Koza - roznožka,  

Švédská bedna nadél - 

kotoul, roznožka 

Šplh - s obměnami 

 

 Uplatňuje zkušenosti z míčových 

her v dalších sportech, dokáže řídit 

sportovní utkání svých vrstevníků, 

organizuje, se spoluúčastí, sportovní 

turnaj v míčové hře, pracuje jako 

pomocný rozhodčí při turnaji  

Sportovní hry - fotbal, 

volejbal, nohejbal, 

florbal, basketbal 

- sportovní turnaje 

 

Rv – pohybové aktivity 

a zdraví 

 Používá správnou techniku Úpoly - střehové 

postoje, pády stranou, 

vzad 

 

 Zvládá rychlý a bezpečný pohyb na 

bruslích všemi směry, osvojené 

dovednosti umí uplatnit i při hře LH 

Bruslení - jednoduchý 

skok, LH hra 

 

 Aktivně vstupuje do organizace 

svého pohybového režimu 

 Usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti 

Význam pohybu pro 

zdraví 

Hygiena a bezpečnost 

při pohybových 

činnostech, zásady 
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Tv6,7ch Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

jednání a chování 

v různém prostředí a při 

různých činnostech,  

Historie a současnost 

sportu 

 

Vzdělávací oblast: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA - DÍVKY 

Ročník:  8. + 9. 

Tv8,9d Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 

 Zvládá techniku nové atletické 

disciplíny i další náročnější 

techniky 

 Získané dovednosti uplatní jako 

reprezentant školy 

 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 

1000m 

Kondiční běh  

Skok daleký 

Skok vysoký 

Hod míčkem - na dálku 

Vrh koulí 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání,  

Sebepoznání a 

sebepojetí, Poznávání 

lidí, Mezilidské vztahy, 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

- zásady slušnosti,  

- projevovat se 

v jednání i v řešení 

problémů samostatně 

a odpovědně 

- vytváření povědomí 

o kvalitách typu 

odpovědnost, 

spolehlivost, 

spravedlivost, 

respektování 

 Zvládá přemet stranou, cvičební 

prvky na kruzích 

 

 

 Dokáže zvládnout obtížný prvek s 

dopomocí 

 Při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

Gymnastika 

Akrobacie - přemet 

stranou 

Kruhy - překot vzad 

Koza - přeskok 

Švédská bedna nadél - 

kotoul, roznožka 
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Tv8,9d Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Šplh 

Kladina 

 Zvládá jednoduché taneční kroky, 

tančí se žákem opačného pohlaví 

 Používá správnou techniku 

Rytmická a kondiční 

gymnastika -polkový 

krok 

 

 Používá správnou techniku Úpoly - střehové 

postoje, pády stranou, 

vzad 

 

 Uplatňuje zkušenosti z míčových 

her v dalších sportech, dokáže řídit 

sportovní utkání svých vrstevníků, 

organizuje, se spoluúčastí, sportovní 

turnaj v míčové hře, pracuje jako 

pomocný rozhodčí při turnaji  

Sportovní hry - 

volejbal, basketbal 

 

 Zvládá rychlý a bezpečný pohyb na 

bruslích všemi směry, osvojené 

dovednosti uplatňuje i při hře LH 

Bruslení - jednoduchý 

skok 

 

 Aktivně vstupuje do organizace 

svého pohybového režimu 

 Usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti 

 

Význam pohybu pro 

zdraví 

Hygiena a bezpečnost 

při pohybových 

činnostech, zásady 

jednání a chování 

v různém prostředí a při 

různých činnostech, 

Historie a současnost 

sportu 

Rv – prevence 

zneužívání návykových 

látek 
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Vzdělávací oblast: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA - CHLAPCI 

Ročník:  8. + 9. 

Tv8,9ch Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Při vytrvalosti uplatňuje i vůli, 

 Zvládá techniku nové atletické 

disciplíny i další náročnější 

techniky 

 Získané dovednosti uplatní jako 

reprezentant školy 

 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 

1500m 

Kondiční běh  

Skok daleký - další 

techniky 

Skok vysoký 

Hod granátem na dálku 

Vrh koulí 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání,  

Sebepoznání a 

sebepojetí, Poznávání 

lidí, Mezilidské vztahy, 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

- zásady slušnosti,  

- projevovat se 

v jednání i v řešení 

problémů 

samostatně a 

odpovědně 

- vytváření povědomí 

o kvalitách typu 

odpovědnost, 

spolehlivost, 

spravedlivost, 

respektování 

 Zvládá přemet stranou, cvičební 

prvky na kruzích 

 

 Zvládá obtížný prvek s dopomocí 

 Při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

 

Gymnastika 

Prostná 

Kruhy - překot vzad 

Koza - roznožka,  

Švédská bedna nadél - 

kotoul, roznožka 

Šplh - s obměnami 

 

 Uplatňuje zkušenosti z míčových 

her v dalších sportech, dokáže řídit 

sportovní utkání svých vrstevníků, 

organizuje, se spoluúčastí, sportovní 

turnaj v míčové hře, pracuje jako 

pomocný rozhodčí při turnaji  

Sportovní hry - fotbal, 

volejbal, nohejbal, 

florbal, basketbal 

- sportovní turnaje 
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Tv8,9ch Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Používá správnou techniku Úpoly - střehové 

postoje, pády stranou, 

vzad 

 

 Zvládá rychlý a bezpečný pohyb na 

bruslích všemi směry, osvojené 

dovednosti uplatňuje i při hře LH 

Bruslení - jednoduchý 

skok, LH hra 

 

 Aktivně vstupuje do organizace 

svého pohybového režimu 

 Usiluje o zlepšení své tělesné 

zdatnosti 

 

Význam pohybu pro 

zdraví 

Hygiena a bezpečnost 

při pohybových 

činnostech, zásady 

jednání a chování 

v různém prostředí a při 

různých činnostech, 

Historie a současnost 

sportu 

Rv – prevence 

zneužívání návykových 

látek 
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5.18 PRACOVNÍ ČINNOSTI  

charakteristika vyučovacího předmětu – (1. stupeň) 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Předmět pracovní výchova se vyučuje v 1. - 5. ročníku po jedné vyučovací 

hodině týdně. 

Žáci se v něm učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní návyky a 

dovednosti. Učí se pracovat samostatně i v týmu. Výuka probíhá většinou ve třídách, dle 

potřeby ve školní kuchyňce, na školním pozemku a okolí školy. Pracovní výchova patří do 

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

okruhů:  

 

1.Práce s drobným materiálem 

 vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů 

 pracovní pomůcky a nástroje-funkce a využití 

 lidové zvyky, tradice a řemesla 

 jednoduché pracovní postupy, organizace práce 

 

2.Konstrukční činnosti 

 práce se stavebnicemi - montáž, demontáž 

 práce s návodem, předlohou, náčrtem 

 sestavování modelů 

 

3.Pěstitelské práce 

 pozorování přírody, hodnocení 

 péče o nenáročné rostliny 

 pěstování rostlin ze semen 

 pěstování pokojových rostlin 

 

4.Příprava pokrmů 

 pravidla stolování 

 příprava tabule pro jednoduché stolování 

Ve všech tematických okruzích žáky vedeme k dodržování pravidel bezpečnosti práce a 

hygieny. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 
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Kompetence k učení 

 umožňovat žákům používat různé materiály, nástroje a nářadí 

 pozorovat pokrok u všech žáků 

 žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky, učí se používat různé  

pomůcky, nástroje a nářadí při práci v běžném životě 

Kompetence k řešení problémů 

 snažit se rozvíjet tvořivost, uplatňovat své nápady 

 snažit se zadávat úkoly, které umožňují volbu různých postupů 

 žáci využívají získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení 

Kompetence komunikativní 

 vést žáky k užívání správné terminologie 

 žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti prac. nástrojů, pomůcek 

Kompetence sociální a personální 

 vést žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 

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

nápady druhých 

Kompetence občanské 

 umožňovat zažít úspěch každému žákovi 

 umožňovat žákům, aby podle určitých pravidel hodnotili své výsledky 

 vést žáky k pozitivnímu vztahu k vlastní činnosti 

Kompetence pracovní 

 vést žáky k dodržování pravidel bezpečnosti práce, hygieny, pořádku na svém místě 

 zohledňovat rozdíly v prac. tempu 

 vést žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů 

 žáci bezpečně a zodpovědně zacházejí s pracovními pomůckami, dodržují vymezená 

pravidla 

V pracovní výchově budou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Environmentální výchova 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník:  1. 

Pč1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vytváří různé předměty z tradičních 

i netradičních materiálů (stříhání, 

ohýbání, slepování, skládání, trhání, 

vystřihování, hnětení, válení, 

přidávání, odměřování, 

navlékání…) 

 

Práce s drobným 

materiálem 

- vlastnosti materiálu 

(přírodniny, 

modelovací hmota, 

papír, karton, 

textil….) 

- jednoduché 

pracovní operace a 

postupy, 

organizace práce 

- pracovní pomůcky 

a nástroje - funkce 

a využití 

- lidové zvyky, 

tradice, řemesla 

Během celého školního 

roku 

 

OSV – Osobnostní 

rozvoj - kreativita 

 

 

VV - užití výtvarných 

technik, postupů, 

nástrojů a pomůcek   

 

Vv – lidové zvyky a 

tradice 

    

 Pracuje podle slovního návodu a 

předlohy 

Konstrukční činnosti 

- stavebnice - 

sestavování 

modelů 

- práce s návodem, 

předlohou 

 

 Provádí základní činnosti a 

dovednosti při práci se stavebnicemi 

 

 Pozoruje přírodu, zaznamenává a 

hodnotí výsledky pozorování 

 Pečuje o nenáročné rostliny 

Pěstitelské práce 

- základní podmínky 

pro pěstování 

rostlin 

- pěstování rostlin ze 

semen v místnosti, 

zahradě (zelenina) 

- ošetřování 

pokojových rostlin 

Prv - vycházky do 

přírody, po okolí - 

pozorování přírody 

 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - naše obec - 

úklid obce a okolí školy 

 

 Připraví tabuli pro jednoduché 

stolování 

 Chová se vhodně při stolování 

Příprava pokrmů 

- úprava stolu, 

pravidla stolování 

Prv - U nás doma - 

kuchyně, úprava stolu, 

stolování 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník:  2. 

Pč2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vytváří různé předměty z tradičních 

i netradičních materiálů (hnětení, 

válení, přidávání, stlačování, 

ohýbání, obkreslování podle 

šablony, lepení, stříhání, 

vystřihování…) a poznává 

vlastnosti materiálu 

 Pracuje podle slovního návodu a 

předlohy 

 

Práce s drobným 

materiálem 

- vlastnosti materiálu 

(přírodniny, 

modelovací hmota, 

papír, karton, 

textil…) 

- pracovní pomůcky 

a nástroje - funkce, 

využití 

- jednoduché 

pracovní operace a 

postupy, 

organizace práce 

- - lidové zvyky, 

tradice, řemesla 

Během celého školního 

roku 

 

OSV – Osobnostní 

rozvoj - kreativita 

 

 

VV - užití výtvarných 

technik, postupů, 

nástrojů a pomůcek 

 

Vv – lidové zvyky, 

tradice, řemesla 

 

 Provádí elementární činnosti se 

stavebnicemi 

Práce s drobným 

materiálem 

- stavebnice-

sestavování 

modelů 

- práce s návodem, 

předlohou 

 

 Provádí pozorování přírody 

 Zaznamenává a hodnotí výsledky 

pozorování 

 Pečuje o nenáročné rostliny 

Pěstitelské práce 

- základní podmínky 

pro pěstování 

rostlin 

- pěstování rostlin ze 

semen v místnosti, 

na zahradě 

(zelenina) 

- pěstování 

pokojových rostlin 

Prv - pozorování 

přírody - vycházka do 

přírody, po okolí 

 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - naše obec - 

úklid obce a okolí školy 
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Pč2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Připraví tabuli pro jednoduché 

stolování 

 Chová se vhodně při stolování 

Příprava pokrmů 

- jednoduchá úprava 

stolu, pravidla 

správného 

stolování 

Prv - úprava stolu, 

stolování -jednoduché 

prostírání, obsluha a 

chování u stolu 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník:  3. 

Pč3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vytváří jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních i 

netradičních materiálů (překládání, 

stříhání, odměřování, navlékání, 

hnětení, svazování, ubírání, 

nalepování, šití, sešívání…) 

 Pracuje podle návodu a předlohy 

Práce s drobným 

materiálem 

- vlastnosti materiálu 

(přírodniny, 

modelovací hmota, 

papír, karton, 

textil….) 

- pracovní pomůcky 

a nástroje - funkce, 

využití 

 

- jednoduché 

pracovní operace a 

postupy 

- lidové zvyky, 

tradice, řemesla 

Během celého školního 

roku 

 

OSV – Osobnostní 

rozvoj - kreativita 

 

VV - užití výtvarných 

technik, postupů, 

nástrojů a pomůcek 

 

OSV – Sociální rozvoj - 

kooperace a kompetice 

- kolektivní a skupinová 

práce 

 Provádí elementární činnosti se 

stavebnicemi 

Konstrukční úlohy 

- stavebnice - 

sestavování 

modelů 

 

 Provádí pozorování přírody, 

zaznamenává a hodnotí výsledky 

pozorování 

 Pečuje o nenáročné rostliny 

 

Pěstitelské práce 

- základní podmínky 

pro pěstování 

rostlin 

- pěstování rostlin ze 

Prv - vycházky do 

přírody, po okolí - 

pozorování přírody 

 

Prv -  Rostliny - 
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Pč3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

semen v místnosti, 

na zahradě 

(zelenina) 

- pěstování 

pokojových rostlin 

- rostliny jedovaté 

základní podmínky pro 

pěstování rostlin, půda, 

výživa 

- jedovaté rostliny 

- pozorování  přírody – 

vycházka 

 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - naše obec - 

úklid obce a okolí školy 

 Připraví jednoduchou tabuli pro 

stolování 

 Chová se vhodně při stolování 

 Originálně řeší zadané úkoly 

 Spolupracuje při skupinové práci, 

respektuje názor ostatních 

Příprava pokrmů 

- základní vybavení 

kuchyně 

- výběr, nákup a 

skladování 

potravin 

- jednoduchá úprava 

stolu, pravidla 

správného 

stolování 

ČJ – sloh – vypravování 

- bezpečnost při práci v 

kuchyni  

- Chystáme pohoštění - 

popis pracovního 

postupu 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník:  4. 

Pč4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Přiměřenými postupy vytváří různé 

výrobky z tradičních i netradičních 

materiálů (stříhání, ohýbání, 

spojování, sešívání, skládání, 

vystřihování, trhání, hnětení, válení, 

odměřování…) 

 

 Při tvořivých činnostech využívá i 

některé prvky lidových tradic 

(kraslice, vizovické pečivo…) 

Práce s drobným 

materiálem 

- vlastnosti materiálu 

(přírodniny, 

modelovací hmota, 

papír, karton, 

textil, drát….) 

- pracovní pomůcky, 

nástroje-funkce, 

Během celého školního 

roku 

 

OSV – Osobnostní 

rozvoj - kreativita 

 

OSV – Sociální rozvoj - 

kooperace a kompetice 

- týmová a skupinová 
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Pč4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Pro činnosti si volí vhodné pracovní 

nástroje, pomůcky 

 

 Udržuje pořádek na pracovním 

místě 

 Dodržuje zásady bezpečnosti a 

hygieny 

 Poskytne první pomoc 

 

využití 

- jednoduché 

pracovní operace, 

postupy, 

organizace práce 

- lidové zvyky a 

tradice 

 

 

práce 

 

VV - užití výtvarných 

technik, postupů a 

nástrojů 

 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí -

odpady, hospodaření 

s odpady - činnosti 

s odpadovým a 

zbytkovým materiálem 

 

EVVO – Ekosystémy - 

pozorování, vycházka - 

koláž, práce 

s přírodninou 

 

ČJ – sloh – 

vystřihovánka - práce 

podle návodu 

 Provádí jednoduché montážní a 

demontážní práce se stavebnicemi 

 Sestavuje podle návodu nebo 

předlohy  

 Zachovává pravidla bezpečnosti a 

hygieny práce 

 

Konstrukční činnosti 

- stavebnice (plošné, 

konstrukční, 

prostorové) 

- sestavování 

modelů 

- práce s návodem, 

předlohou, náčrtem 

 

 Provádí jednoduché pěstitelské 

činnosti 

 Provádí pozorování a pokusy 

 

 

 Ošetřuje pokojové rostliny 

(zalévání, hnojení, kypření, 

Pěstitelské práce 

- základní podmínky 

pro pěstování 

rostlin 

- půda a její 

zpracování 

- výživa rostlin, 

Přírodověda - 

pozorování a zkoumání 

přírody, poznávání 

rostlin 

Prv - vycházky do 

přírody, po okolí - 

pozorování přírody 
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Pč4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

rozmnožování…)  

 Poznává pěstitelský materiál, 

nářadí, pomůcky a správně s nimi 

pracuje 

 Dodržuje bezpečnost práce 

osivo 

- pěstování rostlin ze 

semen (okrasné 

rostliny, zelenina..) 

- pěstování 

pokojových rostlin 

- rostliny jedovaté, 

rostliny jako drogy, 

alergie 

 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - naše obec - 

úklid obce a okolí školy 

 

 Orientuje se v základním vybavení 

kuchyně 

 Připraví samostatně jednoduchý 

pokrm, pohoštění 

 Společensky se chová u stolu 

 Upraví stůl pro oslavu či 

každodenní stolování 

 

 Udržuje pořádek a čistotu 

pracoviště 

 Dodržuje pravidla hygieny a 

bezpečnosti práce 

 Poskytne první pomoc 

 Originálně řeší zadané úkoly 

 Spolupracuje při práci ve skupině 

 Respektuje názor ostatních 

Příprava pokrmů 

- základní vybavení 

kuchyně 

- výběr, nákup a 

skladování 

potravin 

- jednoduchá úprava 

stolu, pravidla 

správného 

stolování 

- technika v kuchyni 

- historie a význam 

 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník:  5. 

Pč5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vytváří různé výrobky z tradičních i 

netradičních materiálů na základě 

své představivosti 

 

 

Práce s drobným 

materiálem 

- Vlastnosti 

materiálu 

(přírodniny, 

Během celého školního 

roku 

OSV - Osobnostní 

rozvoj - kreativita 
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Pč5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Využívá při tvořivých činnostech i 

prvky lidových tradic 

 

 

 Vybírá si vhodné pracovní nástroje 

a pomůcky 

 

 Udržuje pořádek na pracovním 

místě a dodržuje zásady bezpečnosti 

a hygieny práce, poskytne první 

pomoc 

 

 

modelovací hmota, 

papír, karton, 

textil, drát….) 

- Pracovní pomůcky, 

nástroje - funkce, 

využití 

- Jednoduché 

pracovní operace a 

postupy, 

organizace práce 

(překládání, 

skládání, trhání, 

vystřihování, 

nalepování, 

sešívání, 

odměřování, 

hnětení, válení, 

stlačování, ubírání, 

stříhání, ohýbání, 

spojování, 

svazování, 

navlékání……….) 

- Lidové zvyky, 

tradice, řemesla 

OSV – Sociální rozvoj - 

kooperace a kompetice 

-kolektivní a skupinová 

práce 

 

VV - užití výtvarných 

technik, postupů, 

nástrojů a pomůcek 

 

EVVO – Ekosystémy - 

les, strom - skupinová 

práce (koláž, 

kombinovaná technika) 

 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí -

práce s odpadovým a 

přírodním materiálem 

 

VV – lidové zvyky a 

tradice 

 Provádí jednoduché montážní a 

demontážní práce se stavebnicemi 

 Pracuje podle návodu či předlohy 

 Dodržuje zásady bezpečnosti a 

hygieny 

Konstrukční činnosti 

- Stavebnice (plošné, 

prostorové, 

konstrukční), 

sestavování 

modelů 

- Práce s návodem, 

předlohou, 

jednoduchým 

náčrtem 

 

 Provádí jednoduché pěstitelské 

činnosti, provádí pozorování a 

pokusy 

 Ošetřuje a pěstuje rostliny 

Pěstitelské práce 

- Základní podmínky 

pro pěstování 

rostlin, půda a její 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - naše obec -

vycházka, úklid obce a 

okolí školy 
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Pč5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Poznává pěstitelský materiál, 

nářadí, pomůcky a správně s nimi 

pracuje 

 Dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce 

 Poskytne první pomoc 

 

 

zpracování, výživa 

rostlin, osivo 

- Pěstování rostlin ze 

semen 

- v místnosti, na 

zahradě (okrasné 

rostliny, léčivky, 

koření, zelenina…) 

- Pěstování 

pokojových rostlin 

- Rostliny jedovaté, 

rostliny jako drogy, 

alergie 

 

EVVO – Základní 

podmínky života - 

vodní toky v našem 

okolí - vycházka 

 

 

 Orientuje se v základním vybavení 

kuchyně 

 Samostatně připraví jednoduchý 

pokrm, pohoštění 

 Společensky se chová u stolu 

 Udržuje pořádek a čistotu na svém 

místě 

 Dodržuje základy hygieny a 

bezpečnosti práce 

 Poskytne první pomoc 

 Originálně řeší zadané úkoly 

 Spolupracuje ve skupinách 

 Toleruje názor druhých 

Příprava pokrmů 

- Základní vybavení 

kuchyně 

- Výběr, nákup, 

skladování 

potravin 

- Jednoduchá úprava 

stolu, pravidla 

správného 

stolování 

- Technika 

v kuchyni - historie 

a význam 

ČJ – sloh - rodinný stůl, 

stolování - vypravování 
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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 po jedné hodině týdně. 

V 6. a 7. ročníku se realizuje tematický okruh Pěstitelské práce a chovatelství a vzdělávání 

směřuje k získávání základních poznatků o: 

- podmínkách pro pěstování – půda a její zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a 

půdy 

- podmínkách a způsobu pěstování zeleniny – její význam pro člověka 

- základech ošetřování pokojových květin 

- pěstování okrasných dřevin a květin – jejich úprava k dekoraci v interiéru i exteriéru 

- způsobu pěstování, uskladnění a zpracování ovoce 

- významu léčivých rostlin – nebezpečí zneužití léčivých rostlin jako drogy, alergie 

- podmínkách chovu domácích zvířat – hygiena, bezpečnost při práci se zvířaty 

- významu pěstitelské činnosti v péči o životní prostředí 

- správné volbě a používání vhodných nástrojů a nářadí k práci 

- zásadách bezpečnosti a ochraně při práci 

 

V 8. ročníku se realizuje tematický okruh Příprava pokrmů a vzdělávání směřuje 

k získávání základních poznatků o: 

- hygieně a bezpečnosti při práci v kuchyni 

- ekonomickém provozu při vaření 

- první pomoci při úrazu 

- výběru, nákupu, skladování potravin 

- zásadách správné výživy 

- stolování 

- technologii přípravy pokrmů – studená, teplá kuchyně 

 

V 9. ročníku se realizuje tematický okruh Práce s technickými materiály a vzdělávání je 

zaměřeno na: 

- získávání základních pracovních dovedností a návyků při ručním opracování 

materiálu 

- osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci 

- osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- získání pozitivního postoje k práci, odpovědnosti a tvořivého přístupu k vlastní 

činnosti a její kvalitě 

- získání základních poznatků o vlastnostech různého materiálu a jejich využití v praxi 
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V 8. a 9. ročníku se realizuje tematický okruh Svět práce a vzdělávání je zaměřeno na: 

- volbu povolání 

- získávání orientace v různých oborech lidské činnosti 

- získávání poznatků o vlastních schopnostech 

- osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního 

profesního zaměření 

- seznámení se s možností drobného podnikání 

- seznámení se se základní nabídkou středních škol, středních odborných učilišť a 

odborných učilišť 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 zadávat úkoly, které umožňují volbu různých postupů 

 vést žáky k práci s odbornou literaturou 

 pomáhat žákům osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky, poznat smysl a cíl 

učení 

 rozvíjet u žáků pozitivní vztah k učení prostřednictvím zadávaných úkolů 

 učit žáka posoudit svůj vlastní pokrok, kriticky zhodnotit výsledky své práce a 

diskutovat o nich 

Kompetence k řešení problémů 

 zajímat se o náměty k řešení 

 klást otevřené otázky 

 vést žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení, k aplikaci poznatků 

v praxi 

 zadávat úkoly, které nemají jen jeden způsob řešení 

Kompetence komunikativní 

 zadávat úkoly, při kterých žáci spolupracují 

 vést žáky k ohleduplnosti 

 učit žáky 

- správnému technologickému postupu při práci 

- používat správné technické názvosloví 

- využívat informační zdroje k získání nových poznatků 

Kompetence sociální a personální 

 podle potřeby pomáhat žákům 

 dodávat žákům sebedůvěru 

 umožňovat žákům 

- pracovat ve skupinách 
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- spolupracovat při řešení problémů 

- přispívat k diskusi a respektovat názory jiných 

- věcně argumentovat 

- zažít úspěch každému žákovi 

Kompetence občanské 

 vyžadovat dodržování pravidel slušného chování 

 dodávat žákům sebedůvěru 

 učit žáky přivolat pomoc zraněnému 

 vést žáky k 

- respektování pravidel při práci 

- chápání ekologických souvislostí 

- pozitivnímu postoji k uměleckým dílům 

Kompetence pracovní 

 vést žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů 

 podporovat pokrok při práci v hodině 

 jasnými pokyny směřovat činnosti ke stanovenému cíli 

 hodnotit žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 vést žáky k 

- dodržování bezpečnostní a hygienická pravidla při práci 

- bezpečnému a účinnému používání nástrojů 

- dodržování technologických postupů a pravidel, k ochraně svého zdraví a zdraví 

druhých 

- ochraně životního prostředí 

- využívání svých znalostí v běžné praxi 

V Pracovních činnostech budou realizována tato průřezová témata: 

 Výchova demokratického občana  

 Osobnostní a sociální výchova  

 Environmentální výchova  

 Mediální výchova  

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník:  6. 

Pč6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin, okope, 

odplevelí záhon zeleniny 

 Připraví záhon k setí 

 Zaseje ředkvičky, mrkev, petržel 

 Předpěstuje zeleninovou sadbu pro 

následnou výsadbu 

 Využije podmínek skleníku při 

pěstování paprik, rychlení zeleniny 

 Používá vhodné pracovní pomůcky 

a provádí jejich jednoduchou 

údržbu 

 Dodržuje technologickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první pomoc při 

úrazu,  

 Prokáže znalost polních plodin 

pěstovaných v regionu, jejich 

využití 

 Má představu o významu zeleniny a 

ovoce pro zdravou výživu lidí 

 Je si vědom nebezpečí zneužití 

léčivých rostlin na lidský 

organismus (drogy) 

 Je si vědom nebezpečí poškození 

ŽP vlivem přehnojení 

 Shrabe spadlé listí, upraví prostředí 

školy 

 Udržuje květinovou výzdobu 

Pěstitelské práce, 

chovatelství. 

Pěstitelství ve vztahu 

k život.prostředí. 

Půda – půdní druhy, 

zpracovatelnost 

Výživa rostlin - hnojiva, 

rozdělení, použití. 

Zelenina -

charakteristika, význam, 

rozdělení, pěstování, 

ochrana, sklizeň, 

uskladnění. 

Léčivé rostliny - 

charakteristika a 

význam, rozdělení, 

zásady sběru, sušení a 

uchovávání. 

Polní plodiny - 

přehled základních 

druhů, osivo - klíčivost, 

sadba, způsob pěstování 

(mechanizace), exkurse 

do zem podniku 

ovocné rostliny - 

druhy, způsob pěstování, 

uskladnění a zpracování 

udržování zeleně kolem 

školy v průběhu 

školního roku 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

Z - pedosféra 

 

EVVO – Základní 

podmínky lidského 

života. 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

Ochrana životního 

prostředí, péče o zeleň, 

ochrana spodních vod. 

 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - naše obec -

vycházka, úklid obce a 

okolí školy 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá -  sledovat a 

hodnotit vývoj ochrany 

přírody nejen v ČR  

 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace 

Nezneužívat léčivé 

rostliny jako drogu, 

ochrana vlastní osoby i 

ostatních 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník:  7. 

Pč7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Volí vhodné pracovní postupy při 

pěstování vybraných rostlin, okope, 

odplevelí záhon zeleniny 

 Připraví záhon k setí 

 Zaseje ředkvičky, mrkev, petržel 

 Předpěstuje zeleninovou sadbu pro 

následnou výsadbu 

 Využije podmínek skleníku při 

pěstování paprik, rychlení zeleniny 

 Používá vhodné pracovní pomůcky 

a provádí jejich jednoduchou 

údržbu 

 Dodržuje technologickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu, 

včetně úrazu způsobeného zvířaty 

 Pěstuje a využívá květiny pro 

výzdobu, zajímá se o vhodné 

pěstování určitých plodin 

 Shrabe spadlé listí, upraví prostředí 

školy 

 Udržuje květinovou výzdobu 

Pěstitelské práce, 

chovatelství 

Půda - vznik, vlastnosti, 

jejich zjišťování, rozbor 

půdního vzorku, 

zpracování půdy na 

zahradě, na poli, 

ochrana půdního fondu 

Okrasné rostliny - 

rozdělení, nároky na 

pěstování, hydroponie, 

využití, vazba dekorace 

Ochrana rostlin- 

choroby, škůdci, 

plevele, postřiky 

Chovatelství - péče o 

domácí mazlíčky, 

podmínky pro chov, 

zodpovědnost, alergie 

Udržování zeleně 

kolem školy v průběhu 

školního roku 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

EVVO – Základní 

podmínky života. 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

Ochrana životního 

prostředí, péče o zeleň, 

ochrana spodních vod 

 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - naše obec - 

úklid obce a okolí školy 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá -  sledovat a 

hodnotit vývoj ochrany 

přírody nejen v ČR  

 

OSV – Kooperace a 

kompetice - rozvoj 

sociálních dovedností 

pro kooperaci - ochrana 

vlastní osoby i ostatních 

Př - Botanika 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník:  8. 

Pč8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

Příprava pokrmů 

 Dodržuje hygienická pravidla a 

předpisy 

 Udržuje pořádek a čistotu na 

pracovišti 

 Poskytne první pomoc při úrazu 

v kuchyni 

 Používá vhodné pomůcky a náčiní 

při přípravě potravin 

 Pokrmy připravuje podle trendu 

zdravé výživy 

 Připraví stůl pro běžné i sváteční 

stolování 

 Volí správnou technologii úpravy 

potravin 

 Dodržuje zásady správného a 

příjemného prostředí při stolování 

 Připraví pohoštění pro přátele 

 Připraví jednoduchý pokrm teplé i 

studené kuchyně 

 

Seznámení s učivem, 

vybavením kuchyně 

Hygiena a bezpečnost 

při práci, první pomoc 

při úrazu 

Ekonomický provoz 

v kuchyni 

Výběr, nákup, 

skladování potravin. 

Zásady správné výživy 

Než usedneme ke stolu-

společenské desatero 

Technologie a příprava 

pokrmů - studená, teplá 

kuchyně 

Maso v našem 

jídelníčku -ryby drůbež, 

zvěřina 

Mléko- mléčné výrobky 

Zelenina, ovoce 

Brambory na našem 

stole 

Druhy koření 

Nápoje, moučníky, 

cukroví 

Sváteční stolování 

Pohoštění pro přátele 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát 

Osobní odpovědnost za 

své zdraví 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá 

Stravovací návyky a 

zvyklosti jiných národů 

  

Rv – výživa a zdraví 

Svět práce 

 Využívá profesní informace a 

poradenské služby pro výběr 

vhodného vzdělání 

 Posuzuje své možnosti při volbě 

profesní přípravy na své budoucí 

povolání 

 Orientuje se v pracovních 

činnostech vybraných profesí 

Trh práce- povolání 

lidí, druhy pracovišť, 

charakter a druhy 

pracovních činností, 

požadavky kvalifikační, 

zdravotní a osobnostní 

Volba profesní 

orientace- 

sebepoznávání, osobní 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí. 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

Stanovení osobních cílů 

a cesty k jejich dosažení 

 

VDO – Občan občanská 

společnost a stát 
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Pč8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 zájmy a cíle, tělesný a 

zdravotní stav, osobní 

vlastnosti a schopnosti, 

sebehodnocení, 

informační základna 

pro volbu povolání, 

využívání poradenských 

služeb 

 

Osobní zodpovědnost, 

právní řád, a povinnosti 

občanů 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

Využití internetu 

k získání informací o 

síti škol učilišť 

v regionu 

Využití rozhlasového, 

tel.vysílání k získání 

informací o trhu práce 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník:  9. 

Pč9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

Svět práce 

 Orientuje se v pracovních 

činnostech vybraných oblastí 

 Posuzuje své možnosti v oblasti 

profesní orientace 

 Využívá získaných poznatků pro 

výběr vhodného vzdělání 

 Prokáže v modelových situacích 

prezentaci své osoby při vstupu na 

trh práce 

 

Svět práce 

Faktory charakterizující 

lidskou práci. 

Možnosti vzdělávání - 

náplň učebních a 

studijních oborů, 

přijímací řízení. 

Volba profesní 

orientace - 

sebepoznávání, osobní 

zájmy a cíle, tělesný a 

zdravotní stav, osobní 

vlastnosti a schopnosti, 

sebehodnocení, 

informační základna 

pro volbu povolání, 

využívání poradenských 

OSV – Osobní rozvoj 

seberegulace a 

sebeorganizace 

Stanovení osobních cílů 

a cesty k jejich dosažení 

 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát. 

Osobní odpovědnost a 

povinnosti občanů 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediální 

sdělení 

Využití internetu 

k získání informací o 
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Pč9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

služeb 

Zaměstnání - pracovní 

příležitosti v regionu, 

pohovor u 

zaměstnavatele, 

způsoby hledání 

zaměstnání, úřady 

práce, problémy 

nezaměstnanosti 

Podnikání - druhy a 

struktura organizací, 

formy podnikání, 

drobné a soukromé 

podnikání 

síti škol, OU v regionu 

a o trhu práce 

 

Čj- životopis 

 

Design a konstruování 

 Dodržuje řád učebny a bezpečnost a 

hygienu při práci, poskytne první 

pomoc při úrazu 

 Sestaví dle návodu daný model 

 Navrhne a sestaví jednoduchá 

schémata a ověří jejich funkčnost. 

 Provádí montáž a demontáž 

jednoduchých obvodů  

 Respektuje nápady při kolektivním 

řešení 

 

Seznámení s řádem 

učebny s bezpečností a 

hygienou práce 

Technické kreslení, 

nárys, půdorys a 

bokorys. 

Seznámení se s CAD. 

Automatizace 

navrhování schémat. 

Realizace montáže a 

demontáže 

jednoduchých obvodů. 

M9 – geometrie, tělesa 

 

OSV – Kooperace a 

kompetice 

Spolupráce a 

komunikace v týmu 

 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát 

Osobní zodpovědnost 

respektování a 

dodržování předpisů a 

norem 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník:  9. 

Pč9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

Svět práce 

 Orientuje se v pracovních 

činnostech vybraných oblastí 

 Posuzuje své možnosti v oblasti 

profesní orientace 

 Využívá získaných poznatků pro 

výběr vhodného vzdělání 

 Prokáže v modelových situacích 

prezentaci své osoby při vstupu na 

trh práce 

 

Svět práce 

Možnosti vzdělávání - 

náplň učebních a 

studijních oborů, 

přijímací řízení, 

informace a poradenské 

služby 

Volba profesní 

orientace - 

sebepoznávání, osobní 

zájmy a cíle, tělesný a 

zdravotní stav, osobní 

vlastnosti a schopnosti, 

sebehodnocení, 

informační základna 

pro volbu povolání, 

využívání poradenských 

služeb 

Zaměstnání - pracovní 

příležitosti v regionu, 

pohovor u 

zaměstnavatele, 

způsoby hledání 

zaměstnání, úřady 

práce, problémy 

nezaměstnanosti 

Podnikání - druhy a 

struktura organizací, 

formy podnikání, 

drobné a soukromé 

podnikání 

Dny otevřených dveří 

IPS pro volbu povolání 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – Osobní rozvoj 

seberegulace a 

sebeorganizace 

Stanovení osobních cílů 

a cesty k jejich dosažení 

 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát. 

Osobní zodpovědnost, 

právní řád, a povinnosti 

občanů 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediální 

sdělení 

Využití internetu 

k získání informací o 

síti škol učilišť 

v regionu 

Využití rozhlasového, 

tel.vysílání k získání 

informací o trhu práce 

 

Čj- životopis 

 

Práce s technickými materiály 

 Dodržuje řád učebny a bezpečnost a 

hygienu při práci 

Práce s technickými 

materiály 

Seznámení s řádem 

Práce s technickými 

materiály 

M - geometrie 
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Pč9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Poskytne první pomoc při úrazu 

 Je schopen vytvořit jednoduchý 

náčrt výrobku 

 Využívá základních postupů při 

opracovávání dřeva -měření, 

orýsování, řezání, broušení 

 Zvolí a umí použít vhodné pracovní 

nástroje a nářadí 

 Respektuje nápady při kolektivním 

řešení 

 

učebny s bezpečností a 

hygienou práce 

Vlastnosti materiálu, 

využití v praxi (dřevo, 

kov, plasty) 

Pracovní pomůcky, 

nářadí a nástroje pro 

ruční opracování 

Jednoduché pracovní 

operace a postupy 

Technické náčrty a 

výkresy - nárys, 

půdorys, bokorys, řez a 

detail 

Pracovní postupy - 

zhotovení výrobků ze 

dřeva a plastů 

Recyklace výrobků ze 

dřeva, papíru a 

likvidace odpadu 

z umělých hmot a kovů 

Exkurze 

 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí  

Péče o životní prostředí, 

ekologické problémy 

likvidace odpadů  

 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - naše obec - 

úklid obce a okolí školy 

 

OSV – Kooperace a 

kompetice 

Spolupráce a 

komunikace v týmu 

 

VDO – Občan občanská 

společnost a stát 

Osobní zodpovědnost 

respektování a 

dodržování předpisů a 

norem 
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5.19 SEMINÁŘ INFORMATIKY 

charakteristika volitelného vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Seminář z informatiky 

 se vyučuje jako volitelný předmět v 7. až 9. ročníku 2 hodiny týdně a navazuje na 

předmět Informatika, který se vyučuje od 5. do 8. ročníku 

 realizuje se ve speciální učebně informatiky 

Vzdělávání je zaměřeno na rozšíření a zdokonalení dovedností při práci s počítačem, žáci si 

prohlubují znalosti v oblasti HW a zejména SW. Jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce 

s textem, tabulkami, grafikou, seznamují se se základy práce s digitální fotografií. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 vést žáky zadávanými úkoly k samostatnému objevování možností využití 

informačních a komunikačních technologií v praktickém životě 

 učit žáky využívat svých poznámek při praktických úkolech, pořizovat si takové 

poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou 

Kompetence k řešení problémů 

 vést žáky zadáváním vhodných úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení 

 učit je 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 

 klást důraz na možnost vzájemných konzultací, resp. i konzultace i učitelem 

 vést žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do 

konce  

Kompetence komunikativní 

 klást důraz na dodržování vžité konvence a pravidel při komunikaci (forma vhodná 

pro danou technologii, náležitosti apod.) 

 vést žáky využívat pro komunikaci na dálku vhodné technologie – při řešení některých 

prací využívají ve vzájemné komunikaci elektronické pošty 

Kompetence sociální a personální 

 vést žáky ke vzájemné spolupráci, ke kolegiální radě či pomoci, případně 

k distribuování některých činností  

 klást důraz na vhodné naplánování práce, sledování časového harmonogramu 
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 sledovat spolupráci při týmovém řešení 

 dávat žákům možnost účastnit se hodnocení výsledků prací, jak vlastních, tak i 

ostatních 

 při vzájemné komunikaci vést žáky k ohleduplnosti a taktu, učit je chápat, že každý 

člověk je různě chápavý a zručný 

Kompetence občanské 

 vést při zpracovávání informací žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, 

případně i analýze informací, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i 

jinými cestami 

 seznamovat žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, 

autorský zákon, ochrana osobních údajů, zabezpečení, hesla ...) 

Kompetence pracovní 

 klást důraz na dodržování bezpečnostních zásad při práci s výpočetní technikou a 

osobní hygienu 

 využívat ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 

 

V Semináři informatiky budou realizována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova   

 Mediální výchova  
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Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: SEMINÁŘ INFORMATIKY 

Ročník:  7. Cíl: Rozšíření dovedností žáků při práci s počítačem, zahájení 

vedení žáků k logickému myšlení.  

Sem Inf7 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata,  

 Přihlášení a odhlášení ze 

sítě. 

Bezpečnost práce v síti 

(hesla). 

 

 Rozlišuje pojmy hardware a 

software. 

 Vysvětlí funkce procesoru, 

operační paměti a pevného 

disku a jakým způsobem 

ovlivňují výkon počítače. 

 Specifikuje jednotky, kterými 

se označuje výkon procesorů a 

kapacita pamětí. 

 Vysvětlí pojem periferie a 

uvede některá nejběžnější 

zařízení. 

 Vysvětlí pojem software, zná 

základní skupiny software a 

vysvětlí, jaké programy do 

nich zařazujeme, k čemu 

takové programy slouží. 

 Popíše vybrané karty na 

základní desce. 

 Popíše vybrané periferie 

v rozkrytém počítači. 

 Popíše napájení vybraných 

částí počítače. 

 

Hardware, software 

 vysvětlení pojmů 

 HW – základní jednotka 

(procesor, pevný disk, 

operační paměť, 

mechaniky + vnější 

paměťová média, zdroj, 

základní deska) 

 organizace dat na datovém 

médiu  -  FAT tabulka 

 SW – operační systémy, 

aplikace, utility, antivirové 

programy 

 Praktické sestavení karet 

na základní desce 

 zapojení karet na základní 

desce 

 zapojení vestavěných 

periferií  

 ASCI  tabulka 

 Demontáž základní 

jednotky 

 Prvky základní jednotky 

 Zapojení základní 

jednotky 

 

 Zdokonaluje se v práci s myší, 

orientuje se na klávesnici a 

uspořádává si okna pro svou 

práci. 

Ovládání OS Windows 

 práce s okny – zavřít, 

minimalizovat na lištu, 

maximalizovat na celou 
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Sem Inf7 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata,  

obrazovku, zmenšit do 

původní velikosti, změna 

velikosti 

nemaximalizovaného 

okna, posun okna za 

titulkový pruh, rolování 

obsahem okna 

(posuvníky), přepínání 

mezi okny 

 Samostatně si uspořádává 

data. 

Práce se složkami a 

soubory: 

 postupy vytvoření, 

přejmenování, kopírování, 

přesunu a odstranění 

složky či souboru včetně 

variant (menu, myš, 

klávesové zkratky) 

 

 Uplatňuje v praxi používání 

citací při zpracovávání 

referátů. 

Internet: 

 autorský zákon a 

používání citací 

 vyhledávání na NET 

 

 El. poštu používá pro 

komunikaci i pro odesílání a 

přijímání souborů (prací, 

úkolů). 

El. pošta = e-mail 

 přístup k poště (samostatná 

služba, přes web. rozhraní) 

 poštovní programy 

 napsání zprávy, čtení došlé 

zprávy, smazání došlé 

zprávy 

MV – Tvorba 

mediálního sdělení – 

osvojuje si pravidla 

komunikace, dialogu 

protokoly 

 

 Přenese vytvořené fotografie 

z digitálního fotoaparátu do 

souboru v daném adresáři do 

počítače. 

 Provádí základní operace 

s obrazovými soubory 

v počítači 

Digitální fotografie  

 základy práce s digitální 

fotografií 

 snímání, úpravy 

archivace, 

 základy práce se Zoner 

studiem 
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Sem Inf7 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata,  

 S daty pomocí vzorců provádí 

jednoduché početní operace,  

 upraví vzhled. 

 

Tabulkové procesory – 

Excel 

 vložení řady, sloupce, 

buněk, sloučení buněk, 

rozdělení buněk 

 jednoduché vzorce (součet, 

rozdíl) 

Matematika – 

jednoduché početní 

operace, grafické 

znázornění dat - grafy 

 

Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: SEMINÁŘ INFORMATIKY 

Ročník:  8.  Cíl: Prohloubení znalostí žáků v oblasti HW a SW 

Sem Inf 8 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 Přihlášení a odhlášení ze 

sítě. 

Bezpečnost práce v síti 

(hesla). 

 

 Vysvětlí funkce procesoru, 

operační paměti a pevného 

disku a jakým způsobem 

ovlivňují výkon počítače. 

 Specifikuje jednotky, kterými 

se označuje výkon procesorů a 

kapacita pamětí. 

 Vysvětlí pojem periferie a 

uvede některá nejběžnější 

zařízení. 

 Vysvětlí pojem software, 

rozdělí jej na základní skupiny 

software a vysvětlí, jaké 

programy do nich zařazujeme, 

k čemu takové programy 

slouží. 

 Popíše vybrané karty na 

základní desce. 

 Popíše vybrané periferie 

Hardware, software 

 HW – základní jednotka 

(procesor, pevný disk, 

operační paměť RAM, 

paměť ROM, CMOS, 

vnější paměťová média, 

karty, porty, zdroj, 

základní deska) 

  připojovací rozhraní 

 SW – operační systémy, 

aplikace, utility, antivirové 

programy 

 praktické sestavení karet 

na základní desce 

 zapojení vybraných karet 

na základní desce 

 zapojení vybraných 

vestavěných periferií  
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Sem Inf 8 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

v rozkrytém počítači. 

 Popíše napájení vybraných 

částí počítače. 

 Zapojí vestavěné periférie jak 

datově, tak i napájení. 

 Naformátuje dané médium, 

vysvětlí, co se při formátování 

děje a jak je to nebezpečná 

operace. 

 Popíše význam defragmentace 

a kdy se tato operace použije. 

 připojení napájení 

vestavným perifériím 

 připojení datové 

vestavných periférií 

 formátování FDISK 

 defragmentace 

 Zdokonaluje se v práci s myší. 

 Doplní chybějící průmět 

předmětu. 

 Osvojí si základní znalost 

ovládání kreslícího programu. 

 V grafickém editoru vytvoří 

návrh půdorysného 

uspořádání místnosti. 

Kreslení výkresů: 

 postup promítání na tři 

průmětny 

 zobrazení jednotlivých 

průmětů v kreslícím 

programu 

 zobrazení půdorysu 

místnosti 

Ovládání výukových 

programů. 

 Samostatně si uspořádává 

data. 

Práce se složkami a 

soubory: 

 postupy vytvoření, 

přejmenování, kopírování, 

přesunu a odstranění 

složky či souboru včetně 

variant (menu, myš, 

klávesové zkratky) 

 

 Uplatňuje v praxi používání 

citací při zpracovávání 

referátů. 

Internet: 

 autorský zákon a 

používání citací  

Zeměpis, dějepis, 

fyzika – zpracovávání 

referátů na zadaná 

témata 

MV – Tvorba 

mediálního sdělení – 

využívání tištěných i 

digitálních dokumentů 

jako zdroje informací 
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Sem Inf 8 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 El. poštu  používá pro 

komunikaci i pro odesílání a 

přijímání souborů (prací, 

úkolů). 

El. pošta = e-mail 

 

 napsání zprávy, čtení došlé 

zprávy, smazání došlé 

zprávy 

 odpověď (Reply) a poslat 

kopii došlé zprávy dál 

(Forward) 

 připojení přílohy 

(Attachment) k odesílané 

zprávě, uložení přílohy 

z došlé zprávy 

MV – Tvorba 

mediálního sdělení – 

osvojuje si pravidla 

komunikace, dialogu 

protokoly 

 

 Přenese vytvořené fotografie 

z digitálního fotoaparátu do 

souboru v daném adresáři do 

počítače. 

 Provádí základní operace 

s obrazovými soubory 

v počítači. 

 Vytvoří album fotografií dané 

tématiky. 

 Provádí základní úpravy 

fotografií. 

 Vytváří obrazovou prezentaci 

třídy z různých školních akcí. 

Digitální fotografie: 

 základy práce s digitální 

fotografií 

 snímání, úpravy archivace, 

 základy práce se Zoner 

studiem 

 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání – 

soustředění při řešení 

zadaných úkolu,  OSV 

– Kreativita 

 Do dokumentu vloží jakýkoliv 

obrázek, upraví jeho vlastnosti 

a vhodně jej umístí do textu. 

 Vytvořit jednoduchou 

tabulku, naplní ji údaji, upraví 

její vzhled podle potřeb a 

umístí ji do textu. 

Textové editory – Word 

 

 vložení obrázku (klipart, 

WordArt, automatické 

tvary, obrázek ze souboru 

do textového pole) 

 

 Orientuje se v excelovském 

okně, vytvoří tabulku, naplní 

ji daty a upraví její vzhled. 

 S daty pomocí vzorců provádí 

jednoduché početní operace,  

Tabulkové procesory – 

Excel 

 zadávání údajů 

 vzhled tabulky – Formát – 

Buňky (formát čísla, 

Matematika – 

jednoduché početní 

operace, grafické 

znázornění dat - grafy 
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Sem Inf 8 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 upraví vzhled. 

 

písmo, zarovnání, 

ohraničení, stínování) 

 vložení řady, sloupce, 

buněk, sloučení buněk, 

rozdělení buněk 

 jednoduché vzorce (součet, 

rozdíl) 

 

Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: SEMINÁŘ INFORMATIKY 

Ročník:  9. Cíl: Prohloubení znalostí žáků v oblasti HW a zejména SW, 

výstup na střední školu. 

Sem Inf 9 Školní výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 Vysvětlí pojem software, 

rozdělí jej na základní skupiny 

software a vysvětlí, jaké 

programy do nich zařazujeme, 

k čemu takové programy 

slouží. 

 Popíše napájení vybraných 

částí počítače. 

 Zapojí vestavěné periférie jak 

datově, tak i napájení. 

 Naformátuje dané médium, 

vysvětlí, co se při formátování 

děje a jak je to nebezpečná 

operace. 

 Popíše význam defragmentace 

a kdy se tato operace použije. 

 Osvojí si pravidla udržování 

operačního systému. 

Hardware 

 HW – sběrnice (BUS, 

VLBUS PCI,..) 

 zapojení vybraných 

vestavěných periferií  

 připojení napájení 

vestavným perifériím 

 připojení datové 

vestavných periférií 

 formátování FDISK 

 defragmentace 

 scanování 

 

 Samostatně si uspořádává data 

na svém uživatelském kontě. 

Práce se složkami a 

soubory: 

 připomenutí postupů 

vytvoření, přejmenování, 
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Sem Inf 9 Školní výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

kopírování, přesunu a 

odstranění složky či 

souboru včetně variant 

(menu, myš, klávesové 

zkratky) 

 Zdokonaluje se v práci s myší. 

 Doplní chybějící průmět 

předmětu. 

 Osvojí si základní znalost 

ovládání  grafického editoru. 

 V grafickém editoru vytvoří 

návrh půdorysného 

uspořádání místnosti. 

 V grafickém editoru vytvoří 

výkres součásti. 

Kreslení výkresů: 

 postup promítání na tři 

průmětny 

 zobrazení jednotlivých 

průmětů v kreslícím 

programu 

 zobrazení půdorysu 

místnosti 

 grafický editor 

Ovládání výukových 

programů. 

 Upraví vzhled dokumentu. Textové editory – Word 

 otevření, uložení změn, 

uložení jako (na jiné místo, 

pod jiným jménem) 

 pohyb v dokumentu, 

označení části textu 

(klávesnice, myš) 

 pojmy: slovo, věta, 

odstavec – jak je chápe 

Word, zobrazení 

netisknutelných znaků 

 změna vlastností písma 

(panel nástrojů, menu: 

Formát – Písmo) 

 psaní textu, diakritika, 

základní typografická 

pravidla, vložení symbolu 

(znaky, které nejsou na 

klávesnici) 

 změna vlastností odstavce 

(panel nástrojů, menu: 

Formát – Odstavec) 
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Sem Inf 9 Školní výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 vložení obrázku (klipart, 

WordArt, automatické 

tvary, obrázek ze souboru 

do textového pole), 

nastavení vlastností: pravé 

tl. myši – Formát objektu 

(velikost, barvy a čáry, 

obtékání), vytvoření 

obrázku v grafickém 

editoru a vložení do 

Wordu 

 pojmy: buňka, řada, 

sloupec 

 vytvoření jednoduché 

tabulky, naplnění údaji, 

změna vlastností tabulky 

vč. přidávání a ubírání řad 

nebo sloupců 

 Vytvoří tabulku a graf, upraví 

jejich vzhled, používá 

základní vzorce a jednoduché 

funkce. Vytvořenou tabulku a 

graf přenese do textového 

editoru. 

 Orientuje se v excelovském 

okně, sešitě apod. 

 Dokáže vytvořit tabulku, 

naplnit ji daty a upravit její 

vzhled. 

 S daty pomocí vzorců dokáže 

provádět jednoduché početní 

operace. 

 Na základě tabulky dokáže 

vytvořit graf a upravit jeho 

vzhled. 

 Graf i tabulku dokáže vložit 

do Wordu. 

Tabulkové procesory – 

Excel 

 k čemu jsou tabulkové 

procesory 

 pojmy: sešit, list, řada, 

sloupec, buňka 

 pohyb mezi sešity, mezi 

listy, na listu 

 označení řady, sloupce, 

buněk 

 zadávání údajů 

 vzhled tabulky – Formát – 

Buňky (formát čísla, 

písmo, zarovnání, 

ohraničení, stínování) 

 vložení řady, sloupce, 

buněk, sloučení buněk, 

rozdělení buněk 

 jednoduché vzorce (součet, 

rozdíl, násobení, dělení) 

Matematika – 

jednoduché početní 

operace, grafické 

znázornění dat – grafy – 

opakování 8. roč 
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Sem Inf 9 Školní výstupy Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 pojem: graf, vytvoření 

grafu, úprava vzhledu a 

vlastností grafu 

 vypracování 

matematických výpočtů 

 vytvoření a úprava vzhledu 

grafu, 

 spolupráce s textovým 

editorem 

 Uplatňuje v praxi používání 

citací  při zpracovávání 

referátů. 

Internet: 

 autorský zákon a 

používání citací  

 

 El. poštu suverénně používá 

pro komunikaci i pro odesílání 

příloh. 

El. pošta = e-mail 

 připomenutí připojení 

přílohy k odesílané zprávě, 

uložení přílohy z došlé 

zprávy 

MV – Tvorba 

mediálního sdělení – 

osvojuje si pravidla 

komunikace, dialogu 

protokoly 

 Provádí základní operace 

s obrazovými soubory 

v počítači. 

 Vytvoří album fotografií dané 

tématiky. 

 Provádí základní úpravy 

fotografií. 

 Vytváří obrazovou prezentaci 

třídy z různých školních akcí. 

Digitální fotografie: 

 základy práce s digitální 

fotografií 

 snímání, úpravy archivace, 

 základy práce se Zoner 

studiem 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání – 

soustředění při řešení 

zadaných úkolu,  OSV 

– Kreativita 

 Vytvoří jednoduchý 

algoritmus. 

SOFTWARE 

 algoritmizace úlohy 

 tvorba jednoduchých 

vývojových diagramů 

Výukové programy. 

 – SW pirátství  

Matematika – 

jednoduché slovní 

úlohy 
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DALŠÍ CIZÍ JAZYK – SEMINÁŘ NĚMECKÉHO JAZYKA 
charakteristika vyučovacího předmětu (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, 

č. j.:100/2013) 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností 

zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro 

komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. Pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke 

zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím 

pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i 

jejich odlišné kulturní tradice, prohlubuje uvědomění si závažnosti vzájemného 

mezinárodního porozumění a tolerance.    

Obsahové vymezení předmětu 

Vzdělávací obsah předmětu je zaměřen na tři okruhy řečových dovedností: 

- receptivní řečové dovednosti  

- produktivní řečové dovednosti 

- interaktivní řečové dovednosti 

Časové vymezení 

Vzdělávací obor Další cizí jazyk je realizován do 7., 8. a 9. ročníku v časové dotaci dvou 

vyučovacích hodin týdně. 

Organizační vymezení 

Předmět realizujeme ve vyučovací hodině ve třídě i mimo ni, využíváme různorodé formy 

práce: poslech, četba, výklad, procvičování gramatiky, dialogy, reprodukce textu v písemné a 

ústní formě, samostatná práce, práce se slovníkem a vyhledávání informací, hry, soutěže, 

recitace, zpěv, zajímavé krátkodobé projekty. Využíváme všechny dostupné vyučovací 

pomůcky.  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 vést žáky k hledání a třídění informací, jejich využití v praktickém životě 

 nabízet žákům aktivační metody, které povedou k samostatné práci, k vybírání a 

využívání různých způsobů, metod a strategií, k vyvozování závěrů pro využití v 

budoucnosti 

 učit porovnávat a kriticky posuzovat získané dovednosti, sledovat vlastní pokrok 

 ukazovat důležitost schopnosti komunikovat německy pro další studium i praktický 

život 
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 propojovat probraná témata a jazykové jevy s poznatky z jiných předmětů 

 učit samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v 

němčině 

 vést žáky k porovnání stavby německého a českého jazyka, vyhledávání shod a 

odlišností 

Kompetence k řešení problémů 

 motivovat k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, využití získaných 

vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení problémů 

 předkládat žákům konkrétní situace, při nichž je nezbytné užití německého jazyka 

(nebát se mluvit s německy mluvícím člověkem, opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní 

zásoba ap.) 

 učit využití vlastního úsudku a zkušeností při zdolávání problémů 

Kompetence komunikativní 

 učit porozumět jednoduchému sdělení v německém jazyce (čtenému, psanému) s 

pomocí obrazových materiálů, gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních 

prostředků 

 vést k využívání dovedností osvojených v německém jazyce, k navázání kontaktu, 

nebát se používat i nedokonale zvládnutý cizí jazyk 

 vytvářet žákům dostatek komunikačních příležitostí pro použití německého jazyka 

 učit formulování jednoduché myšlenky německy, vyjadřování svých myšlenek a 

názorů, zapojování se do diskuze, naslouchání promluvám druhých lidí a vhodné 

reakci na ně 

 vést k výstižnému, souvislému a kultivovanému vyjadřování v písemném i ústním 

projevu 

Kompetence sociální a personální 

 přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů, spolupráci ve skupině, diskusi 

 navozovat spolupráci při řešení jednoduchého úkolu v německy hovořící skupině 

 vést k zodpovědnosti a tvůrčímu přístupu, sebehodnocení, přijímání pochvaly i kritiky 

 navozovat situace, které vedou k uvědomění si společných rysů lidí z různého 

jazykového prostředí 

 vytvářet situace, ve kterých si žáci uvědomí potřebu vzájemného respektu a pomoci 

mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

Kompetence občanské 

 pomáhat získávat představu o zvycích v německy mluvících zemích a porovnávat je se 

zvyky našimi 

 seznamovat s životem v těchto zemích 

 na příkladech cizích zemí vést žáky k pochopení odlišností a problémů minorit 

ve světě i u nás 

Kompetence pracovní 

 vést žáky ke správnému používání studijních materiálů, jazykových příruček, slovníků 
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 motivovat k využívání německého jazyka pro získávání informací z různých oblastí, 

využití znalostí a zkušeností získaných v jiných vzdělávacích oblastech 

 vést k samostatné práci, k zodpovědnosti, pracovitosti, vytrvalosti, plnění povinností a 

závazků, dodržování vymezených pravidel 

 podněcovat rozvoj myšlení, orientace v základních aktivitách 

V předmětu Další cizí jazyk  budou realizována tato průřezová témata: 

 Multikulturní výchova 

 Osobnostní a sociální výchova  

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  
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Vzdělávací oblast: DALŠÍ CIZÍ JAZYK 

Vyučovací předmět: SEMINÁŘ NĚMECKÉHO JAZYKA 

Ročník:  7. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Nj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Seznamuje se s německým 

jazykem, s abecedou, s pozdravy, se 

členy určitými a neurčitými. 

 Časuje pravidelná slovesa 

v jednotném i množném čísle.  

 

Abeceda, pozdravy. 

Členy určité, neurčité. 

Časování pravidelných 

sloves. 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání informací 

 

MKV – Multikulturalita 

– prostředek 

vzájemného 

obohacování, specifické 

rysy jazyků, význam 

užívání cizího jazyku 

jako nástroje 

dorozumění – poslech, 

četba, komunikace 

v cizím jazyku 

 Tvoří věty oznamovací i tázací, 

využívá tázací zájmena. 

 Reaguje na 4. pád podstatných jmen 

změnou členu v mužském rodě. 

 Stručně popisuje základní údaje o 

sobě a o své rodině. 

Tvorba vět 

oznamovacích i 

tázacích. 

Akuzativ podst. jmen. 

 

Konverzace. 

 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání, 

rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem (otázky, 

odpovědi) 

 

ČJ – časování sloves 

 Časuje pomocná slovesa být, mít. 

 

 Používá zápor ve větě. 

 Rozšiřuje si slovní zásobu na téma 

rodina, barvy, škola a školní 

předměty, zvířata, dny v týdnu. 

Časování sloves být 

v jednotném i množném 

čísle. 

Zápor ve větě. 

Rozšiřování slovní 

zásoby. 

Časování slovesa haben 

v jednotném i množném 

čísle. 

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání – 

cvičení smyslového 

poznávání, 

zapamatování (poslech, 

četba, scénky) 

 

 Stručně popisuje obrázky. 

 Seznamuje se s pořádkem slov ve 

větě oznamovací i tázací. 

 Počítá od 0-20 foneticky i písemně. 

 Stále si zdokonaluje správnou 

Popis obrázků. 

Slovosled. 

Čísla 0-20. 

Výslovnostní cvičení. 

Rozkazovací způsob. 
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Nj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

výslovnost. 

 Tvoří rozkazovací způsob a používá 

ho. 

 Reaguje na známé pokyny 

používané pro práci ve třídě, užívá 

fráze. 

Jednoduché pokyny, 

fráze. 

 

 Pracuje s dvojjazyčným slovníkem, 

vyhledává v něm potřebná slova. 

 Osvojí si základní pravidla 

komunikace v běžných 

každodenních situacích. 

 

Práce se slovníkem. 

 

Komunikace v běžných 

situacích. 

OSV – Komunikace – 

komunikační 

dovednosti, vedení 

dialogu (konverzace, 

žádost, omluva apod.) 

OSV – Kooperace a 

kompetice – rozvoj 

individuálních a 

sociálních dovedností 

(organizování práce ve 

skupině, vzájemná 

spolupráce) 

 Používá sloveso chtěl bych ve 

větách. 

 Seznámí se s 3. pádem podstatných 

jmen v jednotném čísle. 

 Pracuje s jednoduchým textem, 

hovoří o něm, tvoří otázky i 

odpovědi. 

Dativ v jednotném čísle 

podstatných jmen. 

 

Práce s textem. 

 

 

 Seznámí se s množným číslem 

podstatných jmen v 1. a 4. pádu 

jednotného čísla. 

Plurál podstatných 

jmen. 

 

Průřezová témata průběžně během celého roku. 
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Vzdělávací oblast: DALŠÍ CIZÍ JAZYK 

Vyučovací předmět: SEMINÁŘ NĚMECKÉHO JAZYKA 

Ročník:  8. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Nj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Seznámí se s nepravidelnými 

slovesy a časuje je ve všech 

osobách jednotného a množného 

čísla. 

 Využívá základní číslovky od 0-

100. 

 Reprodukuje obsah textu, tvoří 

otázky i odpovědi. 

 Seznámí se s další slovní zásobou 

na téma jídlo, pití, ovoce, zelenina, 

v restauraci, v obchodě, na trhu. 

 Rozšiřuje si další slovní zásobu na 

téma zvířata, druhy sportů, měsíce, 

určování času, dopravní prostředky. 

 

Nepravidelná slovesa. 

 

 

Čísla 0-100. 

Práce s textem. 

 

Nová slovní zásoba. 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – Kooperace a 

kompetice – rozvoj 

individuálních a 

sociálních dovedností 

(práce ve skupině, ve 

dvojicích) 

PČ, Rv – tvorba 

jídelního lístku 

PČ – jednoduchý recept 

pro zhotovení pokrmu  

OSV – Kreativita – 

cvičení schopnosti vidět 

věci jinak, tvořivosti 

v mezilidských vztazích 

(konverzace, práce 

s jazykem) 

 Správně používá předložky se 3., 4. 

a 3. a 4. pádem.  

 Dokáže využívat modální sloveso 

moci, umět. 

 Používá říkanky a písně 

k upevňování učiva. 

 Tvoří jednoduché souvětí, dbá na 

správný slovosled ve větě. 

 Stále využívá dvojjazyčný slovník. 

Předložky v němčině. 

Modální sloveso. 

 

HV – zpěv písní 

ČJ – recitace básní, 

říkanek 

 

 Doplní údaje do jednoduchého 

formuláře, sestavuje krátký písemný 

text (např. dopis, inzerát). 

Tvorba vět, souvětí. 

Práce se slovníkem. 

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

391 

 

Nj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Rozumí jednoduché konverzaci 

osob, chápe její obsah i smysl. 

 Vyžádá si jednoduchou informaci. 

 Dovede vést rozhovor na dané téma. 

 Seznámí se s další slovní zásobou 

na téma popis třídy, svého pokoje, 

domu (nábytek, využití předložek se 

3. a 4. pádem). 

 Osvojuje si stále další fráze, 

adekvátně reaguje na známé 

jednoduché pokyny. 

 Dokáže charakterizovat některé 

německé svátky (vánoce, 

velikonoce, narozeniny apod.), 

porovnává je s českými. 

Vyplňování formuláře, 

písemné texty.  

 

Konverzace. 

Rozhovory. 

Další slovní zásoba. 

Svátky v Německu 

 

OSV – Komunikace – 

procvičování 

komunikačních 

dovedností (pozdravy, 

žádost, odmítnutí, 

vysvětlování) 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

(otázky, odpovědi, 

dotazník) 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – lidové 

zvyky, tradice 

(konverzace, poslech, 

tvorba přání a 

blahopřání 

 

Vzdělávací oblast: DALŠÍ CIZÍ JAZYK 

Vyučovací předmět: SEMINÁŘ NĚMECKÉHO JAZYKA 

Ročník:  9. (Změna od 1. 9. 2013 – viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

Nj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Využívá v ústním i písemném 

projevu další nepravidelná slovesa. 

 Skloňuje osobní zájmena a využívá 

je ve větách. 

 Zdokonaluje si správnou 

výslovnost. 

 

Časování 

nepravidelných sloves 

v přítomném čase. 

Skloňování osobních 

zájmen. 

Výslovnostní cvičení. 

Práce se slovníkem. 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

ČJ – časování, 

skloňování 

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání – 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti, 

soustředění, 

zapamatování, 

dovednosti pro učení 

(práce ve dvojicích, 

práce s texty, 
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Nj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

gramatikou, slovní 

zásobou)  

 Rozšiřuje si slovní zásobu na téma 

Praha, u lékaře, v obchodě 

s oblečením a obuví. 

 Používá vhodné předložky, vhodně 

užívá členy. 

 Aplikuje do vět slovesa 

s odlučitelnými předponami. 

 Vhodně používá další modální 

slovesa (muset, vědět) do vět. 

 Časuje slovesa být, mít v minulém 

čase (v préteritu). 

 Seznamuje se s neurčitým 

podmětem „man“. 

Další slovní zásoba. 

 

Předložky, členy určité 

a neurčité – 

procvičování. 

Slovesa s odlučitelnými 

předponami. 

Modální slovesa. 

Préteritum slovesa být, 

mít. 

Neurčitý podmět 

„man“. 

 

 Využívá říkanek, pohádek a písní 

k utužení učiva. 

 Seznámí se s německými 

pohádkami. 

 Ústně i písemně popisuje některé 

německé pohádky. 

 

Říkanky, pohádky a 

písně v němčině. 

 

HV – zpěv písní 

ČJ – recitace básní, 

vyprávění pohádek 

OSV – Psychohygiena 

– dovednosti pro 

pozitivní naladění 

mysli, předcházení 

stresům (zpěv písní, 

recitace básní, 

vyprávění pohádek) 

 Pracuje s textem, orientuje se v jeho 

obsahu, obměňuje ho. 

 Osvojuje si další fráze, zapojuje se 

do konverzace, vyžádá si 

požadovanou informaci. 

 

Práce s textem.   

 

Další fráze. 

Konverzace. 

 

OSV – Kooperace a 

kompetice – rozvoj 

individuálních 

dovedností pro 

kooperaci (práce ve 

skupině, návaznost na 

práci druhých) 

OSV – Komunikace – 

komunikace v různých 

situacích – pozdrav, 

omluva, prosba atd. 
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Nj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

(rozhovory, scénky, 

konverzační situace) 

 Pracuje s dvojjazyčným slovníkem. 

 

Práce se slovníkem.  

 Seznámí se s dalším minulým 

časem (perfektem) pravidelných 

sloves. 

 Seznámí se s počitatelnými a 

nepočitatelnými podstatnými jmény. 

 Stále si rozšiřuje slovní zásobu 

pomocí textů, poslechových cvičení, 

konverzace, popisu obrázků. 

 Získává další informace o 

německých tradicích, svátcích a 

životním stylu. 

Perfektum pravidelných 

sloves. 

Počitatelná a 

nepočitatelná podstatná 

jména. 

Zdokonalování 

komunikačních 

dovedností. 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – život dětí 

v jiných zemích, zvyky, 

tradice národa 

(konverzace, poslech, 

čtení) 
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6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY (Změna od 1. 9. 2013 – 

viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1, č. j.:100/2013) 

6.1 Hodnocení a klasifikace žáků 

 

6.1.1. Obecné zásady 

 

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

základním vzdělávání. 

 Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a 

pedagogický takt vůči žákovi. 

 Pro celkové hodnocení používá klasifikaci, pouze na žádost rodičů a doporučení PPP 

se u žáků se SVPU používá hodnocení slovní. 

 U průběžného hodnocení používá učitel různé formy, od klasifikace, přes bodové 

hodnocení, slovní hodnocení, až po sebehodnocení žáků. 

 Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem, k tomu, že žák mohl 

v průběhu klasifikačního období zakolísat ve svých výkonech pro určitou indispozici. 

Soustředí se na individuální pokrok každého žáka  

 Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se 

naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. 

 Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. 

 Podklady pro klasifikaci učitel získává: 

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

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

 Na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a výsledky, kterých 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. 

 Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování. 

 Učitel klasifikuje jen probrané a procvičené učivo. Žáci mají možnost a dostatek času 

k naučení, procvičení a zažití učební látky. 

 Učitel vyváženě hodnotí a promítá do klasifikace a hodnocení: vědomosti, dovednosti, 

postup, práci s informacemi, úroveň komunikace a tvořivosti žáka. 

 Při klasifikaci učitel používá pěti klasifikačních stupňů 

 Hodnocení musí probíhat průběžně v celém časovém období a výsledná známka je 

stanovena na základě dostatečného množství různých podkladů 

 V případě zhoršení prospěchu je nutno ihned písemně informovat rodiče a konzultovat 

s nimi daný problém 

 Písemné práce přesahující 30 minut jsou vždy včas předem oznámeny žákům, aby žáci 

měli dostatek času se na ně připravit. Vyučující informují o termínu zápisem 

do třídních knih, žáci mohou psát v jednom dni pouze jednu práci takového rozsahu 

 Po dohodě s vyučujícím je možné si své případné neúspěšné hodnocení opravit 
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 Portfolia žáků se zakládají již v 1. třídě a po celou dobu studia na naší škole jsou 

doplňována. Obsahují práce žáků, které na konkrétních žákovských pracích různých 

forem dokumentují vývoj jednotlivých kompetencí v čase. 

 Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole. Významným prvkem 

procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo dělat chyby – uvědomění si chyby je 

příležitost naučit se to lépe. 

 

 

6.1.2. Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací 

 

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni: 

 

1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatečný 

5 - nedostatečný 

 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin. 

 A. předměty s převahou teoretického zaměření  

 B. předměty s převahou praktického zaměření  

 C. předměty s převahou výchovného zaměření  

 

A. klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického 

zaměření  

Převahu teoretického zaměření mají jazykové (Čj, Aj, Nj) společenskovědní (Ov, D) a 

přírodovědné předměty (Ch, F, Př  – teoretická část, Z) 

 

Kritéria pro hodnocení 

Při klasifikaci těchto předmětů se zejména sleduje: 

1) 

 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností 

 schopnost vyhledávat a třídit informace a efektivně je využívat v procesu učení 
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 schopnost uvádět věci do souvislosti, propojovat do širších celků poznatky z různých 

vzdělávacích oblastí 

 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně  

 kvalita výsledků činnosti  

 osvojení účinných metod samostatného studia  

2) 

 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a 

zákonitostí  

 samostatnost při řešení problémů, kvalita myšlení, především jeho logika a tvořivost  

3) 

 přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu  

 porozumění různým typům textů, záznamů, obrazových materiálů 

 schopnost naslouchat druhým, zapojit se do diskuse, obhájit svůj názor, argumentovat 

 

4) spolupráci ve skupině (řešení problémů, utváření atmosféry, diskuse) 

5) zodpovědné rozhodování v daných situacích 

6) schopnost dodržovat pravidla 

 

Formy hodnocení 

Český jazyk   

II. st 

 čtvrtletní písemné práce 

 čtvrtletní slohové práce  

 kontrolní diktáty 

 desetiminutovky 

 pravopisná cvičení 

 gramatické testy 

 literární testy 

 básně, dramatizace 

 mluvní cvičení 

 referáty 

 vedení sešitu 

 práce s textem 

 prezentace vlastní četby 

 projektové a skupinové práce 

 práce s PC programy 

 domácí příprava 

 

I. st 

 opisy, přepisy textu 

 písemné práce po probrané a procvičené látce 
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 diktáty 

 slohové práce 

 doplňovací cvičení 

 domácí příprava 

 práce s textem, porozumění textu 

 básně 

 vlastní četba 

 mluvený projev 

 práce s PC programy 

Anglický a německý jazyk 

II. st 

 znalost slovní zásoby – ústní a písemné ověřování 

 práce s textem (čtení, porozumění, překlad, reprodukce) 

 poslech s porozuměním 

 reálie (orientace na mapě, stručné informace o městech, přírodě, zvycích daných zemí) 

 referáty 

 písemné práce po probrané a procvičené látce 

 práce s PC programy 

 domácí příprava 

 

I.st. 

 znalost slovní zásoby – ústní a písemné ověřování 

 diktáty 

 práce s textem (čtení, porozumění, překlad, reprodukce) 

 poslech s porozuměním 

 doplňovací cvičení 

 písemné práce po probrané a procvičené látce 

 dramatizace 

 práce s PC programy 

 domácí příprava 

 vedení sešitu 

Matematika 

II. st 

 čtvrtletní práce 

 krátké písemné práce na procvičení probírané látky 

 slovní úlohy z praxe 

 geometrické konstrukce 

 práce s PC programy 

 tajenky, číselné a logické řady, hlavolamy, aritmetické hry a hádanky 

 logické a netradiční geometrické úlohy, geometrické hádanky, hry s čísly, obrazce, 
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 domácí příprava 

I. st 

 písemné práce po probrané a procvičené látce 

 desetiminutovky 

 domácí příprava 

 vedení sešitu 

 pamětní počítání 

 slovní úlohy z praxe 

 tajenky, číselné a logické řady, hlavolamy, aritmetické hry a hádanky 

 logické a netradiční geometrické úlohy, geometrické hádanky, hry s čísly, obrazce 

 geometrické konstrukce 

Informatika 

 ústní a písemné ověřování znalostí 

 samostatná práce (aplikace znalostí do praxe) 

 vedení sešitu 

 referáty 

Zeměpis, fyzika, chemie, přírodopis 

 ústní a písemné ověřování znalostí 

 samostatná práce (aplikace znalostí do praxe) 

 vedení sešitu 

 referáty 

 práce s mapou, atlasem, tabulkami… 

 projektové a skupinové práce 

 práce s PC programy 

 domácí příprava 

Prvouka, přírodověda, vlastivěda 

 písemné a ústní ověřování po probrané a procvičené látce 

 domácí příprava 

 vedení sešitu 

 referáty 

 práce s mapou, atlasem… 

 praktická měření, pokusy 

Dějepis 

 ústní a písemné ověřování znalostí 

 referáty 

 vedení sešitu 

 samostatné práce 

 práce s PC programy 
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 domácí příprava 

Občanská výchova 

 ústní a písemné ověřování znalostí 

 referáty 

 vedení sešitu 

 projektové a skupinové práce (Vánoce, EU, OSN…) 

 dramatizace 

 aktuality 

 domácí příprava 

 práce s PC programy 

Stupeň 1 (výborný)  

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně 

a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně vyhledává a třídí informace a efektivně je 

využívá v procesu učení.  Je schopen uvádět věci do souvislostí, propojovat do širších celků 

poznatky z různých vzdělávacích oblastí.  Aktivně přistupuje k činnostem, zajímá se o ně. 

Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, které je schopen 

samostatně odhalovat a korigovat.  Je schopen samostatně studovat vhodné texty.   

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 

a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí.  Myslí logicky správně, 

zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost.  

Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a 

estetický. Rozumí různým typům textů, záznamů, obrazových materiálů. Je schopen 

naslouchat druhým, zapojit se do diskuse, obhájit svůj názor, argumentovat.  

Aktivně spolupracuje ve skupině (řeší problémy, utváří atmosféru, diskutuje). 

Je schopen se zodpovědně rozhodnout v daných situacích.  

Dodržuje pravidla. 

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák ovládá požadované poznatky, {akta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě 

uceleně, přesně a úplně. Vyhledává a třídí informace a je využívá v procesu učení. Je schopen 

uvádět věci do souvislostí, a za menší pomoci učitele propojovat do širších celků poznatky 

z různých vzdělávacích oblastí.  Zodpovědně přistupuje k činnostem. Kvalita výsledků 

činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Drobných chyb a nepřesností se dopouští 

pouze ojediněle a opravuje je samostatně. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí 

studovat vhodné texty  

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost.  

Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. S menší pomocí rozumí různým typům 

textů, záznamů, obrazových materiálů. Je schopen naslouchat druhým, zapojit se do diskuse, 

učí se obhájit svůj názor, argumentovat.  
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Spolupracuje ve skupině (řeší problémy, utváří atmosféru, diskutuje).  

Je schopen se rozhodnout v daných situacích.  

Dodržuje pravidla. 

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených požadovaných poznatků., faktů, 

pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. S dopomocí učitele vyhledává a třídí 

informace a využívá je v procesu učení. S pomocí učitele uvádí věci do souvislostí, a snaží se  

propojovat do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Přístup k činnostem a 

zájem o ně je méně aktivní. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky. 

Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede korigovat pouze za pomoci učitele. Je schopen 

samostatně studovat podle návodu učitele  

V uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při řešení teoretických a praktických 

úkolů se dopouští většího množství drobnějších chyb, nedostatků a nepřesností nebo jedné až 

dvou chyb závažných. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle 

podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují 

chyby.  

V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 

Grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. S  pomocí rozumí různým typům 

textů, záznamů, obrazových materiálů. Snaží se naslouchat druhým a zapojit se do diskuse, 

učí se obhájit svůj názor,  

Pracuje ve skupině (s dopomocí řeší problémy, snaží se diskutovat).  

V daných situacích se rozhoduje s pomocí učitele 

Dodržuje pravidla s menšími nedostatky. 

Stupeň 4 (dostatečný)   

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených požadovaných poznatků závažné 

mezery. Při vyhledávání informací je nesamostatný Při využívání poznatků pro výklad a 

hodnocení jevů je nesamostatný. K činnostem není aktivní. V kvalitě výsledků jeho činnosti 

se projevují nedostatky. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při 

samostatném studiu má velké těžkosti. 

V uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při řešení teoretických a praktických 

úkolů se vyskytují závažné chyby. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení 

není tvořivé. 

Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 

grafický projev je málo estetický a v grafickém projevu se projevují nedostatky. Obtížně 

rozumí různým typům textů, záznamů, obrazových materiálů. Obtížně naslouchá druhým a 

zapojuje se do diskuse, nedovede obhájit svůj názor,  

Pracuje ve skupině pouze pod vedením  

V daných situacích se obtížně rozhoduje i s pomocí učitele 

V dodržování pravidel se objevují nedostatky.  
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Stupeň 5 (nedostatečný)   

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a 

značné mezery. Nedovede vyhledávat informace. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí 

nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Není aktivní. Kvalita výsledků jeho 

činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede 

opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u 

něho časté logické nedostatky. 

V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i 

výstižnosti, grafický projev mají vážné nedostatky. Nerozumí různým typům textů, záznamů, 

obrazových materiálů, obtížně naslouchá druhým a nezapojuje se do diskuse, nedovede 

obhájit svůj názor,  

Nepracuje ve skupině ani pod vedením  

V daných situacích není schopen se rozhodnout  

Nedodržuje pravidla 

 

 

B. klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 

Na základní škole se jedná o předměty "pracovní činnosti" (pěstitelství, vaření, technické 

práce) a chemie, fyzika, přírodopis (praktická část)  

Při klasifikaci se hodnotí zejména: 

 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem S 

 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce P 

 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech U 

 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa U 

 kvalita výsledků činnosti U 

 organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti P 

 dodržování předpisů o BOZP a péče o životní prostředí P 

 hospodárné využívání surovin, materiálu, energie, O 

 překonávání překážek v práci P 

 obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel P 

 

Formy hodnocení 

Fyzika, přírodopis, chemie 

 laboratorní práce 

 praktická měření 

Pracovní činnosti 
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II. st 

 praktické činnosti (práce na pozemku, příprava pokrmů, práce s technickým materiálem…) 

 vedení sešitu 

 referáty 

 ústní a písemné ověřování znalostí 

 práce s PC programy 

 domácí příprava 

I. st 

 praktické činnosti (práce na pozemku, příprava pokrmů, práce s technickým materiálem…) 

 

Stupeň 1 (výborný)   

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a 

návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky 

jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje 

pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně 

obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně 

překonává vyskytující se překážky.  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce 

se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky, které je 

samostatně schopen odhalovat a korigovat. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště 

udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti při práci a stará se o životní 

prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. 

Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými 

nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.  

Stupeň 3 (dobrý)   

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s 

menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce 

potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají častější nedostatky, které koriguje 

pouze za pomoci učitele. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. 

Dodržuje předpisy o bezpečnosti při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně 

životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a 

energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístroj, nářadí a měřidel musí být částečně 

podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.  
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Stupeň 4 (dostatečný)   

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým 

činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné 

pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb, 

které i za pomoci učitele koriguje obtížně a nepřesně. Při volbě postupů a způsobů práce 

potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci 

dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně 

dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady 

hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních 

zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v 

práci překonává jen s pomocí učitele.  

Stupeň 5 (nedostatečný)   

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. 

Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, 

neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže 

zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a 

nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V 

obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se 

dopouští závažných chyb.  

 

C. klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a 

sportovní výchova, rodinná výchova,  

Žák s částečným uvolněním nebo úlevou doporučenou odborným lékaře se klasifikuje s 

přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.  

Při klasifikaci se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

 stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu U 

 osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace P 

 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti P 

 kvalita projevu U 

 vztah žáka k činnostem a zájem o ně U 

 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti O 

 v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná 

zdatnost, výkonnost, péče o vlastní zdraví P 

 získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů a kvalitní spolupráci s ostatními 

 spolupráci ve skupině 
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Formy hodnocení 

II. st 

 základy gymnastiky, atletiky, sportovních her a soutěží (Tv) 

 účast v soutěžích (Tv, Vv, Hv) 

 výtvarné práce (Vv) 

 vedení sešitu (Hv, Rv) 

 referáty (Vv, Hv, Rv) 

 ústní a písemné ověřování znalostí (Hv, Rv) 

 domácí příprava (Hv, Vv, Rv) 

 aktuality z daných oblastí (Hv, Vv, Tv, Rv) 

 dramatizace (Rv) 

 projektové a skupinové práce (Hv, Vv, Rv) 

 práce s PC programy (Hv, Vv, Rv) 

I. st 

 základy gymnastiky, atletiky, sportovních her a soutěží (Tv) 

 účast v soutěžích (Hv, Vv) 

 výtvarné práce (Vv) 

 rytmizace, hudebně-pohybová činnost (Hv) 

 ústní a písemné ověřování znalostí (Hv) 

 vedení sešitu (Hv) 

Stupeň 1 (výborný)   

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

předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, 

procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Bez problémů 

komunikuje a spolupracuje s ostatními. 

Stupeň 2 (chvalitebný)   

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný. Využívá své osobní předpoklady, 

které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší 

nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o 

umění, estetiku, tělesnou zdatnost a život kolem sebe. Komunikuje a spolupracuje 

s ostatními. 

Stupeň 3 (dobrý)   

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá 

dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo 

působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při 

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

kulturu a život kolem sebe. Komunikuje a spolupracuje s ostatními s menšími obtížemi 

Stupeň 4 (dostatečný)   

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

málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se 
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značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. Obtížně komunikuje a 

spolupracuje s ostatními. 

Stupeň 5 (nedostatečný)  

 Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho 

projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a 

dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a život kolem sebe Nekomunikuje 

a nespolupracuje s ostatními. 

 

 

6.1.3 Sebehodnocení 

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáka: 

 Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení.  

 Žáci jsou navykáni na situace, kdy hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem 

bude předcházet sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno.  

 Pedagog vede žáka k dovednosti sebehodnotit ve smyslu jeho zdravého sociálního 

a psychického rozvoje.  

 Probíhá ve všech ročnících v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů průběžně 

6.1.4 Klasifikace  a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Hodnocení se řídí Vyhláškou č.73/2005 Sb. 

 U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou 

vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne 

k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření 

žáků a uplatní je při klasifikaci a hodnocení chování žáků, volí vhodné a přiměřené 

způsoby získávání podkladů.  

 Žákům, u nichž je diagnostikována specifická porucha učení, je nezbytné po celou 

dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči.  

 Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a 

druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní 

vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, 

nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše 

nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.  

 Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat 

lepší výkony. Při klasifikace se nevychází z prostého počtu chyb, ale počtu jevů, které 

žák zvládl.  

 Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.  

 Žáci, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se 

souhlasem rodičů a na základě doporučení PPP a podáním žádosti řediteli školy během 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

406 

 

celého jejich vzdělávání hodnoceni z mateřského a z jiných jazyků slovně (a to jak 

v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). U žáků 

s diagnostikovanou dyskalkulií platí totéž pro matematiku a další předměty, kde 

výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Žáka lze hodnotit slovně (průběžně 

i na vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, 

do nichž se porucha promítá. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné 

postupně přecházet k běžné klasifikaci. Klasifikovat lze i známkou s tím, že se 

specifická porucha žáka vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce. Při uplatňování 

všech těchto možností postupují vyučující velmi individuálně, s využitím všech 

dostupných informací, zejména informací s odborných vyšetření a ve spolupráci 

s rodiči a výchovným poradcem.  

 Ředitel školy může povolit, aby pro žáka se specifickou poruchou učení bylo 

na základě žádosti zákonných zástupců a na základě doporučení PPP, popř. jiného 

odborného pracoviště vypracován individuální výukový plán, který je žákovi závěrem 

vyšetření doporučen. Tento individuální výukový plán se může částečně lišit od výuky 

v daném postupném ročníku, přitom však bude poskytovat žákovi v příslušných 

předmětech ucelené a žákům zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter 

smlouvy mezi vedením školy, vyučujícími a rodiči žáka. Vypracovávají se podle 

příslušného metodického pokynu čj.: 13 710/2001-24 ze dne 6. 6. 2002. Výsledky 

žáka se každé pololetí slovně hodnotí.  

 Všechna navrhovaná pedagogická opatření se projednávají s rodiči a jejich souhlasný 

či nesouhlasný názor je respektován.  

 Při hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkon žáka, a tím 

na podporu jeho motivace k učení, namísto jednostranného zdůrazňování chyb.  

 

 

Při slovním hodnocení se uvádí: 

 

 

a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

 

 ovládá bezpečně (stupeň 1 – výborný) 

 ovládá (stupeň 2 – chvalitebný) 

 podstatně ovládá (stupeň 3 – dobrý) 

 ovládá se značnými mezerami (stupeň 4 – dostatečný) 

 neovládá (stupeň 5 – nedostatečný) 

 

b) úroveň myšlení 

 

 pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti (stupeň 1 – výborný) 

 uvažuje celkem samostatně (stupeň 2 – chvalitebný) 

 menší samostatnost myšlení (stupeň 3 – dobrý) 

 nesamostatné myšlení (stupeň 4 – dostatečný) 
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 odpovídá nesprávně i na návodné otázky (stupeň 5 – nedostatečný) 

 

 

c) úroveň vyjadřování 

 

 výstižné, poměrně přesné (stupeň 1 – výborný) 

 celkem výstižné (stupeň 2 – chvalitebný) 

 nedostatečně přesné (stupeň 3 – dobrý) 

 vyjadřuje se s obtížemi (stupeň 4 – dostatečný) 

 nesprávné i na návodné otázky (stupeň 5 – nedostatečný) 

 

 

d) úroveň aplikace vědomostí 

 

 spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností (stupeň 1 – výborný) 

 dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb (stupeň 2 – 

chvalitebný) 

 s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se 

dopouští (stupeň 3 – dobrý) 

 dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává (stupeň 4 – dostatečný) 

 praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele (stupeň 5 – nedostatečný) 

 

 

e) píle a zájem o učení 

 

 aktivní, učí se svědomitě a se zájmem (stupeň 1 – výborný) 

 učí se svědomitě (stupeň 2 – chvalitebný) 

 k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů (stupeň 3 – dobrý) 

 malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty (stupeň 4 – dostatečný) 

 pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné (stupeň 5 – nedostatečný) 
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6.2 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. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

 

6.2.1 Oblasti autoevaluace 

 

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

 průběh vzdělávání 

 podpora žáků 

 výsledky vzdělávání 

 řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

 školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou 

 úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám a ekonomickým zdrojům 

 soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání 

 

6.2.2 Cíle a kritéria autoevaluace 

 

    Cíl – zjištění aktuálních informací o stavu školy a následná příprava podkladů pro 

plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. 

    Kritéria – stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které jsou vytyčeny na každý školní rok. 

 

6.2.3 Nástroje autoevaluace 

 

a) rozbor pedagogické a další dokumentace školy 

b) rozbor běžných písemností a produktů žáka 

c) vlastní výstupní prověrky, dovednostní testy, testy na konci 1. a 2. období I. stupně, 

čtvrtletní kontrolní práce (II. stupeň) 

d) srovnávací testy (Kalibro, Scio, Cermat aj.) 

e) rozbor úspěšnosti žáků v soutěžích, olympiádách apod. 

f) rozbor úspěšnosti žáků při přijímacím řízení na SŠ 

g) dotazníky pro rodiče, žáky a učitele 

h) rozhovory s žáky, učiteli, rodiči 

i) hospitace 

 

6.2.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností 

 

 projednání struktury vlastního hodnocení školy s pedagogickou radou (§ 9 vyhlášky 

č.15/2005 Sb.) (do konce září) 
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 projednání vlastního hodnocení školy v pedagogické radě za minulý školní rok  

      (do konce října) 

 hodnocení práce ředitelem školy za minulý školní rok (začátek šk. roku) 

 hospitační činnost (v průběhu celého šk. roku) 

 mapa školy – Scio (dle potřeby) 

 prověrky, testy (průběžně celý škol. rok) 

 dovednostní testy žáků – Kalibro, Scio, Cermat (prosinec – únor) 

 dotazníky na klima školy (dle potřeby) 

 rozhovory s učiteli a žáky, výstupy z jednání školské rady (průběžně) 

 

 

  

Oblast Cíl Kritérium Nástroj 

Podmínky ke 

vzdělávání, školní 

klima 

příjemné a 

inspirativní prostředí, 

kvalitní vybavení 

s patřičným využitím 

spokojenost žáků, 

rodičů i učitelů 

dotazník pro žáky, 

rodiče, SWOT 

analýza 

Průběh vzdělávání 

kvalitní práce učitelů 

při naplňování záměrů 

ŠVP 

spokojenost žáků a 

rodičů, kvalita 

výsledků 

sebehodnocení učiteli, 

dotazník pro žáky, 

srovnávací testy 

Podpora žáků 

přiměřená podpora 

nadaných, ale i 

problémových a 

handicapovaných 

žáků 

kvalita výsledků 

výsledky soutěží, 

srovnávací testy, 

přijímání na SŠ 

Výsledky vzdělávání 

úspěšné absolvování 

studia, zvládnutí 

výstupů ŠVP, rozvoj 

kompetencí ŠVP 

kvalita výsledků 

klasifikace, hodnocení 

klíčových 

kompetencí, výstupní 

hodnocení, srovnávací 

testy, přijímání na SŠ 

Řízení školy 

efektivní chod školy, 

plnění zásad ŠVP, 

vytvoření podmínek 

pro realizaci učitelů i 

žáků 

převaha pozitivního 

hodnocení 

SWOT analýza, 

dotazník pro rodiče a 

žáky 

Výsledky práce školy 
naplnění koncepčních 

záměrů ŠVP 

výrazná převaha 

spokojených či spíše 

spokojených 

respondentů 

dotazník pro rodiče a 

žáky 
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Minimální preventivní strategie 

 

je dlouhodobým preventivním programem. Tvoří součást školního vzdělávacího 

programu, která vychází z příslušného rámcového vzdělávacího programu, popř. přílohou 

dosud platných osnov a učebních plánů. Je přizpůsobena kulturním, sociálním či politickým 

okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci školy, tak v jejím okolí. Jejím 

cílem je oddálení, zabránění nebo snížení výskytu sociálně patologických jevů, dále také 

zvyšuje schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí. Podporuje 

zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem 

spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha. Strategie má dlouhodobý charakter 

a poskytuje podněty ke zpracování minimálního preventivního programu, který je konkrétním 

dokumentem školy zaměřeným na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu. 

 

Minimální preventivní strategie zahrnuje především aktivity v oblastech  

 násilí a šikanování, 

 záškoláctví, 

 kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování, 

 ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, 

 xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, 

 užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, 

medikamentů a dalších látek, 

 virtuálních drog a patologického hráčství (gambling), 

 diváckého násilí, 

 komerčního sexuálního zneužívání dětí, 

 syndromu týraných a zneužívaných dětí, 

 sekt a sociálně patologických náboženských hnutí. 

 

Cílové skupiny specifické primární prevence 

Děti a mládež 

Cílem působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je dítě odpovědné za vlastní 

chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku s posílenou duševní odolností vůči 

stresu, negativním zážitkům a vlivům 

 schopné dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí 

 přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi 

 schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů 

 s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám 

 podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek. 

Pedagogičtí pracovníci 

 zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům vyžaduje 

systémovou a koordinovanou přípravu realizátorů preventivních aktivit ve školách 

a školských zařízeních. 

 předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je pedagog vzdělaný, odborně 

erudovaný, komunikativně, psychologicky a speciálně pedagogicky vybavený. 
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Stávající platné dokumenty v resortu MŠMT 

STRATEGIE 

 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti 

resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 - 2008  

 Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009 

 Strategie prevence kriminality na léta 2008 - 2011 

 

METODICKÉ POKYNY  

 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a TV k prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže (č.: 20  006/2007-51 ze dne 16. 10. 2007) 

 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 

šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (Čj.: 28 275/2000 -22) 

 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při 

prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a 

mládeži páchané 

(Čj.: 25 884/2003-24) 

 Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a 

intolerance (Čj.: 14 423/99-22) 

 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z 

vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14) 

 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a 

školských zařízeních (Čj.: 29 159/2001-26)  

 

VYHLÁŠKY 

 Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních 

 Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadanými 

 

ZÁKONY 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění  

 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, 

v platném znění 

 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů, v platném znění  

 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů  

 Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím (účinnost od 1. ledna 

2007) 
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7. DODATEK K ŠVP 

  

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, č. j.: 137/2007 

Škola: Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Přeučil 

Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Zdeňka Marečková 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán pedagogickou radou dne 28. 8. 2013 a zapsán 

pod č. j. 100/2013   

V Kostomlatech nad Labem dne 28. 8. 2013  

 

 

…………………………………………………….. 

Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy  

 

 

 

 

      razítko školy 
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Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Kostomlaty nad Labem 

od 1. 9. 2013 takto: 

1) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazuje vyučovací předmět Německý jazyk v 7., 8. a 

9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně.  

2) Učební plán se mění takto: 

 

Učební plán 2. stupně (platný od 1. 9. 2013) 

Ročník 
6. 7. 8. 9. 

Disponibilní 

hodiny 

Celkem 

hodin Předměty 

Český jazyk a literatura 4 4 5 5 3 18 

Anglický jazyk 3 4 3 4 2 14 

Německý jazyk  2 2 2 6 6 

Matematika 4 4 4 4 1 16 

Informatika 2 1 1  3 4 

Dějepis 2 2 2 2 
1 

8 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Fyzika 2 2 2 2 

6 

8 

Chemie   2 2 4 

Přírodopis 2 2 2 2 8 

Zeměpis 2 2 2 1 7 

Hudební výchova 1 1 1 1 
0 

4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Tělesná výchova 2 2 2 2 
1 

8 

Rodinná výchova 1  1 1 3 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 4 

Disponibilní celkem     
24 (z toho 6 

pro DCJ) 
 

Celkem 29 30 32 31  122 

 

3)  Pro osmý a devátý ročník ve školním roce 2013/14 platí následující učební plán:  

Učební plán – 2. stupeň, 9. ročník, školní rok 2013/14 
 

Vyučovací předmět 6. 7. 8. 9. Celkem 

Český jazyk a literatura 4 4 5 5 18 

Anglický jazyk 3 4 3 4 14 

Matematika 4 4 4 4 16 

Informatika 2 1 1  4 
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Dějepis 2 2 2 2 8 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Fyzika 2 2 2 2 8 

Chemie   2 2 4 

Přírodopis 2 2 2 2 8 

Zeměpis 2 2 2 1 7 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Rodinná výchova 1  1 1 3 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 4 

Volitelné předměty 

Seminář informatiky, 

Seminář Nj 

 2 2 2 6 

Celkem 29 30 32 31 122 

4) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se mění takto: 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník:  3. 

Aj3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

 Pozná rozdíl výslovnosti 

v angličtině oproti mateřštině 

 Rozšiřuje si slovní zásobu 

 Využívá slovní zásobu 

z tematických okruhů 

 Pojmenuje základní předměty, 

obrázky (vizuální opora) 

 Opakuje a používá slova a slovní 

spojení, se kterými se ve výuce 

setkal 

 Používá slovník s vyznačenou 

výslovností 

 Hledá ve slovníku tematických 

okruhů 

Gramatika:  

Zájmena 

Tvary sloves BÝT, MÍT 

Jednotné a množné 

číslo podstatných jmen 

Otázky a odpovědi, 

zápor 

Krátké odpovědi 

Rozkazovací způsob 

Základní předložky 

místa 

Přivlastňování 

Členy 

Zvuková a grafická 

MKV – Multikulturalita 

-multikulturalita 

současného světa, 

prostředek vzájemného 

obohacování, specifické 

rysy jiného jazyka, 

význam užívání cizího 

jazyka jako nástroje 

dorozumění (poslech, 

četba textů v angličtině, 

komunikace v cizím 

jazyku) 

OSV (běžná součást 

výuky na 1. stupni) -   
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Aj3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Přiřadí mluvenou a psanou podobu 

téhož slova 

podoba jazyka: 

Základní výslovnostní 

návyky 

Slovní přízvuk 

Hláskování 

Fonetické znaky 

(pasivně) 

Intonace 

Slovní zásoba z 

tematických celků: 

Zdvořilostní fráze 

Jednoduché základní 

fráze 

Pozdravy 

Školní pokyny 

Představování se 

Školní potřeby 

Barvy 

Čísla 1-12 

Halloween 

Souhlas, nesouhlas  

Osobní údaje 

Čas, celé hodiny 

Přídavná jména 

Christmas 

Hračky 

Umístění předmětu 

Oblečení 

Části těla 

Oblečení 

Přivlastňovací a 

ukazovací zájmena 

Dny v týdnu 

Pravidelné množné 

číslo 

Potraviny, ovoce, 

zelenina 

Domácí zvířátka 

Rozvoj schopnosti 

poznávání -cvičení 

smyslového vnímání, 

pozornosti, soustředění 

(poslech, četba), 

schopnosti 

zapamatování, řešení 

problémů (slovní 

zásoba, gramatika) 

OSV – Kreativita - 

cvičení schopnosti vidět 

věci jinak, tvořivosti 

v mezilidských vztazích 

(konverzace, práce 

s jazykem) 

OSV – Komunikace - 

komunikační 

dovednosti, vedení 

dialogu (informování 

v cizím jazyku) 

OSV - Poznávání lidí - 

vzájemné poznávání se, 

rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem (otázky a 

odpovědi, dotazník) 

 Rozumí jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele sdělovaným pomalu 

a s pečlivou výslovností 

 Reaguje na otázky verbálně i 

neverbálně 

 Rozpozná známá slova a slovní 

spojení v pomalém a zřetelném 

projevu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům 

 Porozumí významu slov a slovních 

spojení vztahujících se 

k osvojovaným tématům v projevu 
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Aj3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

pronášeném pomalu a zřetelně 

s vizuální oporou 

Vyjádření probíhající 

činnosti 

Abeceda 

Jednoduchá 

komunikace  Rozumí známým slovům, slovním 

spojením a jednoduchým větám při 

četbě krátkých jednoduchých textů, 

poslechu, které se vztahují 

k osvojovaným tématům a 

s vizuální oporou  

 Získává informace z četby i 

poslechu (vizuální, zvuková opora) 

 Reaguje pomocí slov, slovních 

spojení a jednoduchých vět na 

otázky týkající se jeho samotného 

 Poskytne informace, které se 

vztahují k osvojovaným tématům 

 Napíše jednoduchá slovní spojení a 

věty souvisejících s probíranou 

slovní zásobou (s tolerancí 

elementárních chyb, které 

nenarušují smysl sdělení a 

porozumění) 

 Doplní informace číselné i nečíselné 

povahy 

 Odliší zvukovou a grafickou 

podobu slov 

 

Tematické okruhy: Domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, 

kalendářní rok, zvířata. 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník:  4. 

Aj4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

 Rozumí jednoduchým pokynům 

učitele 

 Porozumí krátkým a jednoduchým 

otázkám učitele souvisejících 

s osvojovanými tématy, pokládané 

pomalu a s pečlivou výslovností 

 Udržuje pozornost nutnou pro 

porozumění obsahu sdělení 

 Uvědomuje si rozdíl mezi 

fonetickou a psanou formou jazyka 

Gramatika: 

Tvorba otázek a 

odpovědí 

Příkazy a zákazy  

Podstatná jména 

nepočítatelná, 

počítetelná 

Zájmena osobní (he, 

she, it), ukazovací (this, 

these), 

tázací (who tvary, what, 

how, where), 

přivlastňovací (my, 

your)  

Like, don´t like 

Přivlastňování 

Can, can‘t  

Do, don’t 

Členy 

Krátké odpovědi 

Tvary sloves BÝT, 

MÍT, zápor 

Předložky místa 

Jednotné a množné 

číslo 

There is, there are  

Stažené Přítomný čas 

prostý 

Pomocná a významová 

slovesa 

Časování významových 

sloves 

Tvoření ing tvarů 

Čas přítomný 

průběhový 

OSV – Sociální rozvoj 

komunikace – cvičení 

pozorování a empatické 

naslouchání 

OSV - Kooperace a 

kompetice - 

individuální i sociální 

dovednosti 

(organizování práce ve 

skupině, etické 

zvládnutí soutěží, 

návaznost na práci 

druhých) 

OSV (běžná součást 

výuky na 1. stupni) -  

Rozvoj schopnosti 

poznávání -cvičení 

smyslového vnímání, 

pozornosti, soustředění 

(poslech, četba), 

schopnosti 

zapamatování, řešení 

problémů (slovní 

zásoba, gramatika) 

MKV – Multikulturalita 

-multikulturalita 

současného světa, 

prostředek vzájemného 

obohacování, specifické 

rysy jiného jazyka, 

význam užívání cizího 

jazyka jako nástroje 

dorozumění (poslech, 

četba textů v angličtině, 

 Rozpozná známá slova a slovní 

spojení vztahující se 

k osvojovaným tématům 

v pomalém a zřetelném projevu 

 Rozumí významu slov a slovních 

spojení z tematických celků 

s vizuální oporou 

 Chápe smysl jednoduchých vět 

vztahujících se k osvojovaným 

tématům, je-li projev pomalý a 

zřetelný a s vizuální oporou 

 Zachytí konkrétní informace ve 

vztahu k osvojovaným tématům 

v krátkém jednoduchém 

poslechovém textu s vizuální 

oporou 

 Porozumí tématu krátkého a 

jednoduchého poslechového textu 

z osvojovaných témat s vizuální 

oporou 

MLUVENÍ 

 Účastní se jednoduchých a pomalu 

vedených rozhovorů, poskytne 
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Aj4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

konkrétní informace a na podobné 

se zeptá 

 Reaguje adekvátně na mluvený 

projev 

Přídavná jména 

Zvuková a grafická 

podoba jazyka: 

Výslovnost 

jednotlivých hlásek, 

slabik a slov 

Fonetická abeceda 

Intonace, slovní přízvuk 

Spojení zvukové a 

grafické podoby slov 

Slovní zásoba 

z tematických celků: 

Pozdravy 

Zdvořilostní fráze, 

základní fráze 

Pokyny 

Abeceda 

Počítání do 20, do 101 

Pravdivost vět 

Otázky na sourozence, 

počet 

Školní pokyny 

Třída 

Narozeniny 

Umístění předmětů 

Opozita 

Záliby, sport 

Souhlas, nesouhlas 

Barvy, oblečení 

Dům, domov 

Adresa 

Domácí zvířata 

Kuchyňské potřeby, 

potraviny 

Čas, hodiny 

Dny v týdnu 

Školní vyučovací 

předměty 

komunikace v cizím 

jazyku)                        

MKV – Lidské vztahy 

– integrace jedince 

v rodinných a 

vrstevnických vztazích 

OSV – Komunikace - 

komunikační 

dovednosti, vedení 

dialogu (konverzace, 

žádost, omluva, 

odmítnutí, pozdravy, 

vysvětlování, 

informování v cizím 

jazyku) 

OSV – Kreativita - 

cvičení schopnosti vidět 

věci jinak, tvořivosti 

v mezilidských vztazích 

(konverzace, práce 

s jazykem) 

OSV - Poznávání lidí -

vzájemné poznávání se, 

rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem (otázky a 

odpovědi, dotazník) 

 Sdělí pomocí jednoduchých 

slovních spojení a vět základní 

informace o sobě, své rodině a 

z oblastí tematických okruhů 

 Reaguje na otázky pomocí slov, 

jednoduchých slovních spojení a 

vět  

 Poskytne konkrétní informace 

z osvojovaných témat za použití 

jednoduchých slov, slovních 

spojení a jednoduchých vět 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 Odliší zvukovou a grafickou 

podobu slova 

 Najde konkrétní informaci 

v krátkém a jednoduchém psaném 

textu, která se vztahuje 

k osvojovaným tématům 

 Rozpozná známá slova a slovní 

spojení v krátkém textu z běžného 

života 

 Porozumí významu slov, slovních 

spojení a jednoduchých vět 

z osvojovaných témat s vizuální 

oporou 

 Porozumí tématu krátkého textu 

doplněného obrazem, který se 

vztahuje k probíraným tématům 

 Používá abecední slovník učebnice 

PSANÍ 

 Napíše pomocí jednoduchých vět a 

slovních spojení krátký text o sobě, 
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Aj4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

své rodině a z oblasti osvojovaných 

témat 

 Sestaví krátký pozdrav, dotaz, 

vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní 

informace 

Budovy 

Pohádky 

 Doplní informace číselné i 

nečíselné povahy z běžného života 

a vztahujících se k osvojovaným 

tématům 

Tematické okruhy: Domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, 

bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok, zvířata, příroda. 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník:  5. 

Aj5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

POSLECH A POROZUMĚNÍM 

 Rozumí pokynům učitele zřetelně 

vyslovovaným 

 Porozumí jednoduchým otázkám 

učitele, spolužáka souvisejících 

s osvojovanými tématy, 

vyslovované pomalu a pečlivě 

 Odliší zvukovou podobu slov od 

grafické 

Gramatika: 

Přítomný čas prostý a 

průběhový 

Tvary sloves 

ve 3. osobě jednotného 

čísla 

Zájmena osobní, 

ukazovací, 

přivlastňovací, tázací 

(where, which) 

Jednotné a množné 

číslo, nepravidelné 

množné číslo 

Skloňování BE, HAVE 

+ zápor 

Can, do + zápor 

Přídavná jména, 

MKV – Multikulturalita 

-multikulturalita 

současného světa, 

prostředek vzájemného 

obohacování, specifické 

rysy jiného jazyka, 

význam užívání cizího 

jazyka jako nástroje 

dorozumění (poslech, 

četba textů v angličtině, 

komunikace v cizím 

jazyku) 

OSV(běžná součást 

výuky na 1. stupni) -  

Rozvoj schopnosti 

poznávání -cvičení 

 Rozezná známá slova a slovní 

spojení týkající se osvojované 

slovní zásoby  

 Rozumí významu slov a slovních 

spojení v pomalém a zřetelném 

projevu s vizuální oporou 

 Porozumí smyslu jednoduchých vět, 

pomalu a zřetelně pronášených, 
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Aj5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

s vizuální oporou 

 Zachytí konkrétní informace 

v krátkém jednoduchém 

poslechovém textu vztahující se 

k osvojovaným tématům, s vizuální 

oporou 

 Porozumí tématu krátkého 

jednoduchého poslechu se známou 

slovní zásobou a gramatickými jevy 

za pomoci vizuální opory 

stupňování (2. stupeň, 

3. stupeň) 

Příslovce 

There is, are 

Vazba - a lot of 

I need + zápor 

Let´s 

Předložky 

Přivlastňování (osob)+ 

(míst, věcí) the name of 

Členy a, an, some 

Tvorba otázek, 

odpovědí 

Krátké odpovědi 

Rozkazy, příkazy 

Číslovky řadové 

I must 

I´d like 

Zápor v anglické větě 

What´s the time 

Měsíce, datum, roční 

období, letopočty 

If 

Tvary osobních zájmen 

How much 

Will, won´t 

Tvoření budoucího času 

Was, were + zápor 

Přítomný a minulý 

prostý čas 

Časové vazby 

Had, didn´t have + 

tvorba otázek 

Minulý čas + zápor 

Předložkové vazby 

Minulý čas u 

nepravidelných sloves 

smyslového vnímání, 

pozornosti, soustředění 

(poslech, četba), 

schopnosti 

zapamatování, řešení 

problémů (slovní 

zásoba, gramatika) 

MKV- Lidské vztahy – 

integrace jedince 

v rodinných a 

vrstevnických vztazích 

OSV - Kooperace a 

kompetice - 

individuální i sociální 

dovednosti 

(organizování práce ve 

skupině, etické 

zvládnutí soutěží, 

návaznost na práci 

druhých) 

OSV - Poznávání lidí -

vzájemné poznávání se, 

rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem (otázky a 

odpovědi, dotazník) 

OSV – Kreativita - 

cvičení schopnosti vidět 

věci jinak, tvořivosti 

v mezilidských vztazích 

(konverzace, práce 

s jazykem) 

OSV – Komunikace - 

komunikační 

dovednosti, vedení 

dialogu (konverzace, 

žádost, omluva, 

 Zachytí v jednoduchém 

poslechovém textu potřebné 

informace s pomocí vizuální opory 

 Porozumí smyslu a obsahu 

přiměřeného poslechového textu 

s obrazovou oporou 

 Rozumí jednoduché konverzaci 

osob, chápe její obsah a smysl 

MLUVENÍ 

 V jednoduchých rozhovorech 

používá základní zdvořilostní obraty 

a fráze 

 V rozhovoru poskytne informace o 

sobě, rodině a z oblastí 

osvojovaných témat a dokáže se na 

podobné informace i zeptat 

 V rozhovorech dodržuje základní 

výslovnostní návyky 

 Sdělí základní údaje o své osobě za 

použití jednoduchých slovních 

spojení a vět 

 Informuje jednoduchým způsobem 

o členech rodiny, kamarádech a 

spolužácích 

 Jednoduše popíše skutečnosti, se 

kterými se v běžném životě setkává 
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Aj5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Reaguje a odpovídá na otázky 

týkající se jeho samotného, členů 

rodiny, kamarádů 

 Jednoduše se zeptá, poskytne 

informace vztahující se 

k osvojovaným tématům 

 Používá základní gramatické 

struktury a typy vět 

Zvuková a grafická 

podoba jazyka: 

Souhlásky a 

samohlásky 

Přízvuk slov, rytmus 

Intonace ve větě 

Fonetická abeceda 

Slovní zásoba: 

Dopis 

Oblíbené a neoblíbené 

činnosti 

Písničky, říkanky, hry 

Povolání 

Školní potřeby 

Školní pokyny 

Zdvořilostní fráze 

Antonyma 

Stejné/odlišné 

Počasí 

Roční období 

Záliby 

Vybavení bytu, 

místnosti 

Adresa 

Čas, hodiny (minuty), 

digitálně 

Zdraví 

Jídla, potraviny 

Program Tv, oblíbený 

pořad 

Zimní prázdniny 

Domácí zvířata, 

hospodářská, divoká 

Nakupování, peníze, 

obchody 

Školní rozvrh 

odmítnutí, pozdravy, 

vysvětlování, 

informování v cizím 

jazyku) 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 Používá abecední slovník učebnice 

s fonetickými znaky pro výslovnost 

slov, pracuje se slovníkem 

 Dokáže najít potřebné informace 

v jednoduchém textu z oblasti 

osvojovaných témat 

 Určí známá slova a slovní spojení 

v krátkém jednoduchém textu 

 Rozumí významu slov, slovních 

spojení a jednoduchých vět se 

známou slovní zásobou a vizuální 

oporou 

 Rozezná smysl a obsah textu 

z běžného života se známou slovní 

zásobou a gramatickými jevy 

PSANÍ 

 Sestaví krátký písemný text o sobě, 

svých zájmech, členech rodiny, 

kamarádech, každodenním životě 

 Odlišuje grafickou podobu slov od 

výslovnosti 

 Napíše jednoduchý pozdrav, dotaz 

či vzkaz s konkrétními informacemi 

 Doplní informace číselné i nečíselné 

povahy z oblasti osvojované slovní 

zásoby 
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Aj5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Uplatňuje při psaní vět znalosti 

základní gramatické struktury a 

typů vět 

UK a USA 

Číslice do 100 

Pohádky 

Tematické okruhy: Domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, 

nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok, zvířata, příroda, počasí. 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník:  6. 

Aj6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

 Rozlišuje zvukovou podobu jazyka 

od grafické  

 Rozlišuje sluchem slovní, větný 

přízvuk 

Gramatika: 

- přítomné časy (to be, 

do, have) 

- sloveso BÝT 

v minulém čase 

- minulý čas prostý 

- tvorba otázek na 

přítomnost i minulost 

(bez i s pomocnými 

slovesy), uzavřené 

(ano/ne) i otevřené 

(tázací zájmena) 

- kladná otázka 

podmětná s WHO 

- přítomný čas prostý a 

průběhový 

- can, can´t 

- zkrácené tvary 

- stupňování přídavných 

jmen: pravidelných i 

nepravidelných, 

víceslabičných 

- frázová slovesa 

- have to, don´t/doesn´t 

MK-Kritické   čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení (rozlišování 

zábavních a 

informativních prvků) 

Komunikace – 

schopnost 

komunikovat v cizím 

jazyce, získat a 

používat základní 

informace o anglicky 

mluvících zemích, 

seznámit se s jejich 

kulturou a zvyky, být 

schopen vést dialog i 

monolog 

Mezilidské vztahy – 

pěstovat dobré vztahy 

v kolektivu, 

vyslechnout názory 

ostatních studentů a 

být ochoten o nich 

diskutovat, rozvíjet 

komunikační 

 Zachytí požadované informace 

číselné i nečíselné povahy v pomalu 

a zřetelně pronášeném jednoduchém 

poslechovém textu, který se 

vztahuje k osvojovaným tématům 

 Porozumí obsahu a smyslu 

jednoduchého a zřetelného 

rozhovoru, vyprávění týkajícího se 

osvojovaných témat 

 Na základě poslechu tvoří odpovědi 

na otázky, doplňuje tabulky 

MLUVENÍ 

 Zapojí se pomocí slovních spojení 

či vět do jednoduchého rozhovoru 

týkajícího se probíraných témat 

 Srozumitelně poskytne a též zjistí 
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Aj6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

základní informace v běžných 

neformálních situacích 

 Rozumí vyžádané informaci a je 

schopen na ni reagovat 

have to 

- most/some/half/none 

of 

- přivlastňovací 

zájmena, pád 

- počitatelná a 

nepočitatelná podstatná 

jména 

- použití určitého členu 

v zeměpisných názvech 

- číslovky (základní, 

řadové, násobné) 

- příčestí minulé 

pravidelných a 

nepravidelných sloves 

- změna stavu trpným 

rodem 

- určitá a záporná 

zájmena, větný zápor 

- there are, aren´t 

- some, any 

- budoucí čas vazbou –

going to, porovnání 

s will 

- příslovce 

Zvuková podoba 

jazyka:  

Srozumitelná 

výslovnost  

Slovní a větný přízvuk 

Intonace ve větě 

Fonetická abeceda 

Slovní zásoba: 

- základní informace o 

vlastní osobě 

- čtení letopočtů 

- nejvýznamnější 

evropské státy, jazyky a 

národnosti 

schopnosti při setkání 

s rodilými mluvčími 

Kooperace a 

kompetice – naučit se 

spolupracovat ve 

skupině, vytvořit tým 

pro řešení problémů a 

úkolů, získané 

informace dokázat 

prezentovat 

VMEGS – Život 

Evropanů, styl života 

v Evropě 

EV – Vztah člověka 

k prostředím (místo ve 

kterém žiji, příroda, 

kultura) 

VDO – Občanská 

společnost a škola – 

v komunikaci s lidmi 

z jiných zemí 

prezentovat Českou 

republiku jako 

suverénní a 

demokratický stát, znát 

dějiny ČR a informovat 

o kulturním a 

politickém dění 

 

 Krátce pohovoří o své rodině, 

kamarádech, škole, volném čase a 

dalších osvojovaných tématech 

 Jednoduchými větami popíše osoby 

a věci z každodenního života 

s využitím známých gramatických 

pravidel 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 Vyhledá v jednoduchých textech 

známé výrazy, fráze a požadované 

informace číselné i nečíselné 

povahy 

 Porozumí obsahu a smyslu krátkého 

jednoduchého textu vztahujícího se 

k osvojovaným tématům 

 Pracuje se slovníkem učebnice, 

využívá abecední slovník 

PSANÍ 

 Vyplní základní osobní údaje ve 

formuláři 

 Sestaví jednoduché sdělení, 

písemnou informaci, které souvisí 

s probíranými tematickými okruhy 

 Na základě získaných informací 

vytvoří jednoduchý popis (osob, 

věcí) 

 Aplikuje gramatická pravidla při 

psaní jednoduchého textu se slovní 

zásobou z osvojovaných 

tematických celků 

 Na základě získaných znalostí a 

dovedností obměňuje jednoduché 
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Aj6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

věty a krátké texty 

 Jednoduše písemně odpoví na 

otázky s použitím slovních spojení a 

vět 

- u moře, počasí (popis 

činnosti, děje) 

- světové strany, 

světadíly, oceány 

- Halloween 

- Thanksgiving day 

- ovoce, zelenina 

- záliby, povinnosti 

- škola, třída, vyučovací 

hodina 

- vánoční zvyky v ČR, 

UK, USA 

- datum (psané, 

vyslovované), kalendář, 

významná data, století 

- Česká republika, 

Británie, USA 

- Velikonoce 

- geometrické tvary 

- pozdrav, pohyby částí 

těla 

- nakupování, peníze 

(měna) 

- zdvořilostní fráze, 

popis cesty, směru 

- popis budovy 

(muzeum) 

- u lékaře 

- zdravá výživa, 

objednat si jídlo 

- zvířata, popis jejich 

způsobu života  

- vyprávění příběhu 

z minulosti 

- sporty, symbolika 

olympijských her 

- oblíbená kniha, děj, 

postavy 

- povídka, pohádka, 
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Aj6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

báseň, píseň 

Tematické okruhy: Domov, rodina, přátelé, škola, volný čas, sport, péče o zdraví, pocity, 

stravovací návyky, počasí, nákupy a móda, moderní technologie, reálie zemí příslušných 

jazykových oblastí 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník:  7. 

Aj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

 Rozlišuje zvukovou podobu slova 

od grafické, zachytí sluchem slovní 

a větný přízvuk, intonaci 

 Zachytí konkrétní informace 

v pomalu a zřetelně pronášeném 

projevu 

Gramatika: 

- přítomný a minulý čas 

prostý 

- přítomný a minulý čas 

průběhový 

- předpřítomný čas 

prostý 

- trpný rod 

- zájmena osobní, 

ukazovací, tázací, 

neurčitá (some, others, 

the others) 

- tvorba otázek, 

odpovědí na ně 

- krátké odpovědi 

- all (s množným 

jménem počitatelných 

podstatných jmen, 

nepočitatelnými) 

- podmětné otázky 

uvedené tázacími 

zájmeny 

- vyjádření záměru 

(want, don´t want, I´ll, I 

won´t) 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – Rozvoj 

schopnosti poznání 

(cvičení pozornosti a 

soustředění a cvičení 

dovednosti 

zapamatování) 

OSV – Kreativita – 

vytvořit projekty a 

práce na témata, týkající 

se anglicky mluvících 

zemí, podílet se na 

průběhu hodiny 

(referáty, scénky) 

Poznávání lidí – 

rozvíjet dobré vztahy ve 

třídě a spolupracovat 

s učiteli a rodilými 

mluvčími, seznámit se 

s odlišnostmi kultur 

Komunikace – 

schopnost komunikovat 

v cizím jazyce, získat a 

používat základní 

informace o anglicky 

 Porozumí tématu, obsahu 

jednoduché promluvy související s 

 osvojovanými tématy 

 Rozezná obsah a smysl konverzace 

se známou gramatikou a slovní 

zásobou  

 Na základě poslechu tvoří odpovědi 

na otázky, doplňuje tabulky  

MLUVENÍ 

 Zapojí se pomocí slovních spojení a 

vět do jednoduchých rozhovorů, 

domluví se ve formálních i 

neformálních situacích 

 Účastní se rozhovorů týkajících se 

osvojovaných témat 

 Vyžádá si jednoduchou informaci, 

rozumí odpovědi a je schopen na ni 
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Aj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

reagovat  - příkazy, zákazy  

- modální slovesa 

(must, mustn´t) 

- víceslabičná přídavná 

jména 

- be able to 

- spojky 

- few, a few, little, a 

little 

- zástupné one, ones 

- much, many 

- užití také (also, too, as 

well), také ne (either), 

ani ani (neither nor) 

- zápor v anglické větě 

- použití určitého a 

neurčitého členu 

- fázová slovesa 

- srovnávání (as ... as, 

as much as) 

- vyjádření zlomků (a 

quarter, a half) 

- from, for 

- named after 

- vyjádření: jako (as, 

like) 

- příslovce místa, času 

- předložky 

- nabídka, dotaz na 

přání (shall) 

- přídavná jména 

- časová textová 

návaznost 

Zvuková podoba 

jazyka: 

- přízvuk slova a věty 

- znělé a neznělé 

souhlásky 

- intonace otázek a 

mluvících zemích, 

seznámit se s jejich 

kulturou a zvyky, být 

schopen vést dialog i 

monolog 

Mezilidské vztahy – 

pěstovat dobré vztahy 

v kolektivu, 

vyslechnout názory 

ostatních studentů a být 

ochoten o nich 

diskutovat, rozvíjet 

komunikační schopnosti 

při setkání s rodilými 

mluvčími 

MKV – Kulturní 

diference (poznávání 

vlastního kulturního 

zakotvení, respektování 

sociokulturních 

odlišností) 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát – v komunikaci 

s lidmi z jiných zemí 

prezentovat Českou 

republiku jako 

suverénní a 

demokratický stát, znát 

dějiny ČR a informovat 

o kulturním a 

politickém dění 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – poznávat 

kulturu jiných zemí, 

předávat zážitky a 

informace z cest 

Objevujeme Evropu a 

svět – seznámit se se 

 Krátce pohovoří o sobě, své rodině, 

kamarádech, škole, volném čase a 

dalších osvojovaných tématech 

 Sestaví jednoduché sdělení, příběh, 

popis události, který souvisí 

s probíranými tematickými okruhy 

 Jednoduše popíše osoby, místa a 

věci z každodenního života 

s využitím znalosti gramatických 

jevů 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 Vyhledá v jednoduchém textu 

týkajícím se osvojovaných témat 

konkrétní informace 

 Vyhledá v textech známé výrazy, 

fráze a odpovědi na zadané otázky 

 Porozumí smyslu a obsahu krátkého 

jednoduchého textu s osvojovanou 

slovní zásobou 

 Používá abecední slovník učebnice, 

vyhledá neznámá slova ve slovníku 

PSANÍ 

 Doplní ve formuláři základní 

informace o sobě 

 Zapíše informace týkající se 

osvojovaných témat slovním 

spojením nebo jednoduchou větou 

 Napíše jednoduchý popis osob, 

místa, události s využitím 

osvojovaných gramatických 

pravidel a známé slovní zásoby 

 Vytvoří jednoduchý text o sobě, své 

rodině, škole, volném čase a dalších 
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Aj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

osvojovaných tématech 

 Na základě získaných znalostí tvoří, 

obměňuje jednoduché věty a krátké 

texty 

odpovědí 

- výslovnost koncového 

ed  

Slovní zásoba: 

- prázdniny, Londýn 

- les, ochrana přírody 

- pět smyslů 

- zdraví 

- jídlo 

- sluneční soustava 

- dějiny 

- Britové, Skotsko, 

Irsko 

- Vikingové 

- Kanada 

- příběh o Pocahontas 

- koloniální doba 

- New York 

- Austrálie 

- zvířata 

- už jsi někdy 

byl/slyšel/viděl/jedl 

- ve škole 

- na nádraží 

- přátelé 

- nehoda 

- pohádky (Ali-Baba, 

Gulliverovy cesty) 

spisovateli anglicky 

mluvících zemí, kteří 

významně ovlivnili 

světovou literaturu 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – naučit se 

vnímat média jako zdroj 

informací, čerpat z tisku 

a 

Kooperace a kompetice 

– naučit se 

spolupracovat ve 

skupině, vytvořit tým 

pro řešení problémů a 

úkolů, získané 

informace dokázat 

prezentovat např. na 

soutěžích 

televize informace o 

jiných kulturách 

 

MKV – Kulturní 

diference – odlišnosti 

v kulturách cizích zemí 

 Jednoduše odpoví písemně na 

otázky týkající se známých témat a 

každodenních situací 

Tematické okruhy:  Domov, škola, péče o zdraví, stravovací návyky příroda a město, nákupy, 

společnost a její problémy, cestování, reálie zemí příslušných jazykových oblastí. 
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Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník:  8. 

Aj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

 Rozlišuje zvukovou podobu slova 

od grafické, zachytí sluchem slovní 

a větný přízvuk, intonaci 

 Zachytí konkrétní informace 

v pomalu a zřetelně pronášeném 

projevu 

Gramatika: 

Přítomný čas prostý a 

průběhový 

Stavová slovesa 

Otázka typu: What do 

you want to be (do)? 

Odpovědi typu: I want 

to…/I’d like to… 

Předpřítomný čas, užití 

for/since 

Too/enough 

Minulý čas prostý, 

průběhový 

Užití had to/could 

Modální slovesa 

Be able to/have 

to/couldn’t had to 

There is someone 

…ing/see, hear 

someone …ing 

Tvary nepravidelných 

sloves been, gone 

Podmínková souvětí 

prvního typu 

Trpný rod 

 

Zvuková podoba 

jazyka:  

přízvuk ve větě 

stažená slova ve větě 

rytmus věty 

intonace různých typů 

vět 

 

Slovní zásoba:  

materiály 

OSV – Kreativita – 

vytvořit projekty a 

práce na témata, týkající 

se anglicky mluvících 

zemí, podílet se na 

průběhu hodiny 

(referáty, scénky) 

 

Poznávání lidí – 

rozvíjet dobré vztahy ve 

třídě a spolupracovat 

s učiteli a rodilými 

mluvčími, seznámit se 

s odlišnostmi kultur 

Mezilidské vztahy – 

pěstovat dobré vztahy 

v kolektivu, 

vyslechnout názory 

ostatních studentů a být 

ochoten o nich 

diskutovat, rozvíjet 

komunikační schopnosti 

při setkání s rodilými 

mluvčími 

Komunikace – 

schopnost komunikovat 

v cizím jazyce, získat a 

používat základní 

informace o anglicky 

mluvících zemích, 

seznámit se s jejich 

kulturou a zvyky, být 

schopen vést dialog i 

monolog 

Kooperace a kompetice 

– naučit se 

 Porozumí tématu, obsahu 

jednoduché promluvy související s 

 osvojovanými tématy 

 Rozezná obsah a smysl konverzace 

se známou gramatikou a slovní 

zásobou  

 Na základě poslechu tvoří odpovědi 

na otázky, doplňuje tabulky  

MLUVENÍ 

 Poskytne a zjistí informace týkající 

se osvojovaných tématických 

okruhů za použití slovních spojení a 

vět 

 Zapojí pomocí slovních spojení a 

vět do krátkého, jasně 

strukturovaného rozhovoru 

s využitím známé slovní zásoby  

 Vyžádá si jednoduchou informaci a 

je schopen na ni reagovat 

 Rozšiřuje si a používá slovní zásobu 

z tematických okruhů 

 Obměňuje jednoduché věty a krátké 

texty 

 Domluví se v každodenních 

situacích 

 Krátce pohovoří na dané téma podle 

připravené osnovy a za použití 

obrázků 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

429 

 

Aj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Popíše prostředí, činnosti, způsob 

života za použití jednoduchých vět 

 Sestaví jednoduché sdělení, příběh, 

popis události, který souvisí 

s probíranými tematickými okruhy a 

s využitím známých gramatických 

jevů 

 Vypráví jednoduchý příběh (sled 

událostí) za použití vět, souvětí 

 Popíše své plány za použití vět 

řazených za sebou nebo 

propojených 

sportovní a kulturní 

události 

životní prostředí 

media 

ICT 

životní události 

odpočinek a rekreace 

zvyky  

cestování  

vzdělávací systém 

 

spolupracovat ve 

skupině, vytvořit tým 

pro řešení problémů a 

úkolů, získané 

informace dokázat 

prezentovat např. na 

soutěžích 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát – v komunikaci 

s lidmi z jiných zemí 

prezentovat Českou 

republiku jako 

suverénní a 

demokratický stát, znát 

dějiny ČR a informovat 

o kulturním a 

politickém dění 

 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – poznávat 

kulturu jiných zemí, 

předávat zážitky a 

informace z cest 

Objevujeme Evropu a 

svět – seznámit se se 

spisovateli anglicky 

mluvících zemí, kteří 

významně ovlivnili 

světovou literaturu 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – naučit se 

vnímat média jako zdroj 

informací, čerpat z tisku 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 Najde v jednoduchém textu 

týkajícím se osvojovaných témat 

konkrétní informace nečíselné 

povahy 

 Vyhledá v textech známé výrazy, 

fráze a odpovědi na zadané otázky 

 Porozumí tématu a obsahu krátkého 

jednoduchého textu týkajícího se 

osvojovaných témat 

 Odvodí z kontextu význam 

neznámých slov, která se vyskytují 

v textu 

 Používá abecední slovník učebnice, 

vyhledá neznámá slova ve 

dvojjazyčném slovníku 

 Rozumí běžným označením a 

nápisům, které se týkají orientace, 

upozornění, varování, zákazu ap. 

PSANÍ 

 Zapíše informace týkající se 

osvojovaných témat, doplní je do 

dotazníku, tabulky 
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Aj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Sestaví jednoduchý krátký popis 

vycházející ze známé slovní zásoby 

pomocí vět propojených spojkami 

 Popíše událost za použití známé 

slovní zásoba a gramatických 

pravidel 

 Napíše jednoduchý příběh jako sled 

jednotlivých událostí za použití vět 

nebo souvětí 

 Popíše své plány větami nebo 

v souvětích 

a televize informace o 

jiných kulturách 

 

MKV – Kulturní 

diference – odlišnosti 

v kulturách cizích zemí 

 

 

 Jednoduše odpoví písemně na 

otázky týkající se osvojovaných 

témat 

Tematické okruhy: Domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o zdraví, 

pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda, společnost a její 

problémy, volba povolání, moderní t, cestování, reálie zemí příslušných jazykových oblastí. 

 

Vzdělávací oblast:  JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník:   9. 

Aj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

 Zachytí konkrétní informace 

v pomalu a zřetelně pronášeném 

projevu, který se vztahuje 

k osvojovaným tématům 

Gramatika: 

- minulý čas prostý a 

průběhový  

- vyjadřování činností 

v budoucnosti (going 

to, will) 

- otázky pomocí 

uzavřené (ano/ne) a 

otevřené (tázací 

zájmena) otázky 

v přítomnosti a 

Mezilidské vztahy – 

pěstovat dobré vztahy 

v kolektivu, 

vyslechnout názory 

ostatních studentů a být 

ochoten o nich 

diskutovat, rozvíjet 

komunikační schopnosti 

při setkání s rodilými 

mluvčími 

OSV – Kreativita – 

 Porozumí tématu i obsahu krátkého 

jednoduchého popisu, vyprávění a 

rozhovoru souvisejících 

s osvojovanými tématy 

 Rozezná obsah a smysl konverzace 

se známou gramatikou a slovní 
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Aj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

zásobou 

 Na základě poslechu tvoří odpovědi 

na otázky, doplňuje údaje do 

tabulky 

minulosti 

- předpřítomný čas 

(základní/nejčastější 

použití) 

- podmínkové souvětí 

prvního typu 

- přítomný trpný rod 

- vyjádření účelu 

 

Zvuková podoba 

jazyka:  

- rytmus věty a 

nadvětných celků 

- intonace různých typů 

vět 

- vázání slov a frází 

 

Slovní zásoba: 

- osobní informace 

- práce 

- oblečení, móda 

- cestování 

- zdraví 

- popis osoby 

- reálie anglicky 

mluvících zemí 

- štěstí, soutěže 

- svět, ochrana přírody 

- počasí 

 

vytvořit projekty a 

práce na témata, týkající 

se anglicky mluvících 

zemí, podílet se na 

průběhu hodiny 

(referáty, scénky) 

Poznávání lidí – 

rozvíjet dobré vztahy ve 

třídě a spolupracovat 

s učiteli a rodilými 

mluvčími, seznámit se 

s odlišnostmi kultur 

Komunikace – 

schopnost komunikovat 

v cizím jazyce, získat a 

používat základní 

informace o anglicky 

mluvících zemích, 

seznámit se s jejich 

kulturou a zvyky, být 

schopen vést dialog i 

monolog 

Kooperace a kompetice 

– naučit se 

spolupracovat ve 

skupině, vytvořit tým 

pro řešení problémů a 

úkolů, získané 

informace dokázat 

prezentovat např. na 

soutěžích 

MKV – Lidské vztahy 

(význam kvality 

mezilidských vztahů 

pro harmonický rozvoj 

osobnosti). 

MLUVENÍ 

 Upevňuje zvukovou podobu jazyka 

(výslovnost, přízvuk, intonace) 

 Zapojí se do krátkého 

strukturovaného rozhovoru 

s využitím známé slovní zásoby, 

gramatických pravidel 

 Domluví se v každodenních 

běžných situacích 

 Poskytne a zjistí informace týkající 

se osvojovaných tématických 

okruhů za použití slovních spojení 

a vět 

 Rozšiřuje si a používá slovní zásobu 

z tematických okruhů 

 Krátce pohovoří na dané téma 

podle připravené osnovy a za 

použití obrázků 

 Popíše sebe samého, další osoby, 

prostředí, činnosti, potřeby, způsob 

života za použití jednoduchých vět 

 Sestaví jednoduché sdělení, příběh, 

popis události, který souvisí 

s probíranými tematickými okruhy a 

s využitím známých gramatických 

jevů 

 Vypráví jednoduchý příběh (sled 

událostí) za použití vět, souvětí 

 Popíše své plány za použití vět 

řazených za sebou nebo 

propojených 
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Aj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 Rozezná obsah a smysl textů 

v učebnici a jiných autentických 

materiálech s využitím vizuální 

opory tj. map, obrázků, atd. 

 Vyhledá v jednoduchém 

autentickém materiálu požadované 

informace vztahující se 

k osvojovaným tématům 

 Vyhledá v textech známé výrazy, 

fráze a odpovědi na zadané otázky 

Multikulturalita 

(význam užívání cizího 

jazyka jako nástroje pro 

dorozumění a 

celoživotní vzdělávání) 

MKV – Kulturní 

diference – odlišnosti 

v kulturách cizích zemí 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát – v komunikaci 

s lidmi z jiných zemí 

prezentovat Českou 

republiku jako 

suverénní a 

demokratický stát, znát 

dějiny ČR a informovat 

o kulturním a 

politickém dění 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – poznávat 

kulturu jiných zemí, 

předávat zážitky a 

informace z cest 

 

 Porozumí tématu krátkého 

jednoduchého textu týkajícího se 

každodenních situací 

 Pochopí obsah přiměřeně náročného 

textu týkajícího se osvojovaných 

témat 

 Odvodí pravděpodobný význam 

neznámých slov z kontextu textu 

 Používá abecední slovník učebnice, 

vyhledá neznámá slova ve 

dvojjazyčném slovníku 

 Rozumí běžným označením a 

nápisům na veřejných místech, které 

se týkají orientace, upozornění, 

varování, zákazu, časových údajů 

PSANÍ 

 Zapíše požadované informace 

týkající se osvojovaných témat a 

doplní je do dotazníku, tabulky, 

formuláře 

 Sestaví jednoduchý krátký popis 

sebe samého, rodiny, dalších osob, 

prostředí, činností, potřeb, způsobu 

života s využitím osvojených 

slovesných časů, gramatických 

pravidel a známé slovní zásoby 
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Aj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Napíše jednoduchý text, sdělení 

(dopis, e-mail, vzkaz) týkající se 

situací z každodenního života 

 Popíše událost za použití známé 

slovní zásoba a gramatických 

pravidel 

 Napíše jednoduchý příběh jako sled 

jednotlivých událostí za použití vět 

nebo souvětí 

 Popíše své plány větami nebo 

v souvětích 

 Odpoví písemně na otázky týkající 

se osvojovaných témat (s tolerancí 

elementárních chyb nenarušujících 

smysl sdělení) 

Tematické okruhy: : Domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, kultura, sport, péče o zdraví, 

pocity a nálady, stravovací návyky, počasí, příroda a město, nákupy a móda, společnost a její 

problémy, volba povolání, moderní t, cestování, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

 

 

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

Ročník:   4. 

M4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Zapíše, přečte, porovná přirozená 

čísla do 1 000 000, zobrazí ho na 

číselné ose, řadí  

 Porovnává čísla 

 Provádí jednoduché pamětní početní 

operace, využívá komutativní zákon 

pro sčítání a násobení 

Přirozená čísla do 

milionu 

Číselná osa 

Porovnávání, nerovnost 

Sčítání a odčítání (sta, 

tisíce)zpaměti do 

milionu 

Násobení, dělení 

(10,100,1000) zpaměti 

OSV – běžná součást 

výuky na I. stupni  

 

Kreativita – rozvoj 

kreativity (hledání 

řešení problémů, různé 

způsoby řešení úloh) 

 

Rozvoj schopnosti 
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M4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Písemně sčítá a odčítá trojciferná 

čísla 

 Písemně násobí jedno a 

dvojciferným činitelem 

 Písemně dělí jednociferným číslem 

 Dělí se zbytkem 

 Provádí rozvinutý zápis čísla 

Písemné sčítání, 

odčítání 

Písemné násobení 

Písemné dělení 

Dělení se zbytkem 

Rozvinutý zápis čísla 

poznání – cvičení 

smyslového vnímání, 

pozornosti, soustředění, 

cvičení dovednosti 

zapamatování, řešení 

problémů (pamětní 

počítání, úlohy na 

rozvoj logického 

myšlení) 

 

Kooperace a kompetice 

– rozvoj dovedností 

spolupráce, 

seberegulace, etické 

zvládnutí soutěže 

(skupinové řešení úloh, 

matematické soutěže) 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

– řešení problémů a 

rozhodování se, sociální 

role (řešení příkladů, 

slovních úloh) 

 Zaokrouhluje čísla na desítky, sta, 

tisíce, desetitisíce, statisíce 

 Provádí odhady, kontroluje 

výpočtem 

 Pracuje s kalkulátorem 

 Rozkládá čísla 

 Seznamuje se s římskými číslicemi 

Zaokrouhlování 

Odhady 

Kontrola výpočtů 

Počítačka 

Řádové počítadlo 

Římské číslice 

 Řeší příklady s více výpočty 

 Počítá řetězce čísel 

 Doplňuje řady čísel 

Závorky 

Pořadí výpočtů 

Číselné řady 

Magické čtverce  

 Vysvětlí a znázorní vztah mezi 

celkem a jeho částí vyjádřenou 

zlomkem na příkladech z běžného 

života 

 Využívá názorných obrázků 

k určování 1/2,1/4, 1/3, 1/5, 1/10 

celku  

 Vyjádří celek z jeho dané poloviny, 

čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny 

 Porovná zlomky se stejným 

jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, 

třetiny, pětiny, desetiny) 

Celek, část, zlomek 

Polovina, čtvrtina, 

třetina, pětina, desetina 

Řešení a tvorba 

slovních úloh 

k určování poloviny, 

čtvrtiny, třetiny, pětiny, 

desetiny z celku 

(skládání origami, 

mozaiky, krájení dortu, 

pizzy, zlomkovnice) 

Čitatel, jmenovatel, 

zlomková čára 

 Vytváří jednoduché grafy, diagramy 

 Sestavuje, doplňuje tabulky 

Grafy, diagramy 

Tabulky 
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M4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Znázorní obrazce v čtvercové síti 

 Narýsuje rovinné útvary 

 Vytváří modely těles 

 Řeší prostorové úlohy 

Rovinné útvary 

Kruh, průnik 

Kružnice 

Konstrukce těles 

(krychle, kvádr, 

čtyřboký jehlan) 

Tělesa (hrany, vrcholy, 

stěny, podstava) 

 Provádí grafický součet úseček 

 Měří lomené čáry 

 Počítá obvod trojúhelníku, čtverce, 

obdélníku 

Úsečky 

Grafický součet 

Výpočet obvodu 

 Rýsuje pravoúhlý trojúhelník, určí 

pravý úhel 

 Rýsuje rovnoběžky 

Pravoúhlý trojúhelník 

Kolmice, pravý úhel 

Rovnoběžky 

 Určuje obsah ve čtvercové síti 

 Počítá s jednotkami obsahu 

Obsah čtverce, 

obdélníku 

Jednotky obsahu 

 Najde osově souměrné předměty 

 Vyznačí osově souměrné útvary ve 

čtvercové síti 

 Vyznačí osu souměrnosti 

Osová souměrnost 

 Řeší úlohy vyžadující logickou 

úvahu, kombinační schopnosti 

 Vypracovává úlohy z praktického 

života 

 Pokračuje ve vzorech, ornamentech, 

udržování algoritmu 

 Orientuje se v prostoru, ploše, 

souřadnicích 

 Vyhledává cesty v bludištích a 

labyrintech 

Rozvoj logického 

myšlení 

 

Číselné, obrázkové řady 

 

Prostorová 

představivost 

Souřadnice 

Labyrinty 
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Vzdělávací oblast:  MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

Ročník:  5. 

M5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Upevňuje si znalost přirozených 

čísel do milionu 

 Seznamuje se s přirozenými čísly 

větší než milion 

 Zdokonaluje pamětní počítání 

 Aplikuje při sčítání a násobení 

znalost komutativního a 

asociativního zákona pro výhodnější 

postup výpočtu 

 Užívá závorky pro usnadnění 

výpočtu 

 Stanoví správné pořadí výpočtů při 

práci se závorkami 

 Provádí roznásobení sčítanců pro 

usnadnění výpočtu 

Přirozená čísla do 

milionu 

Přirozená čísla nad 

milion 

 

Komutativní zákon 

Asociativní zákon 

Závorky 

Pořadí výpočtů 

Roznásobení sčítanců 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – běžná součást 

výuky na I. stupni  

 

Rozvoj schopnosti 

poznávání – cvičení 

smyslového vnímání, 

pozornosti, soustředění, 

cvičení dovednosti 

zapamatování, řešení 

problémů (pamětní 

počítání, úlohy na 

rozvoj logického 

myšlení) 

 

Kreativita – rozvoj 

kreativity (hledání 

řešení problémů, různé 

způsoby řešení úloh) 

 

Kooperace a kompetice 

– rozvoj dovedností 

spolupráce, 

seberegulace, etické 

zvládnutí soutěže 

(skupinové řešení úloh, 

matematické soutěže) 

 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

– řešení problémů a 

rozhodování se, sociální 

 Upevňuje si písemné sčítání a 

odčítání do milionu 

 Provádí písemné násobení 

dvojciferným a trojciferným 

činitelem 

 Dělí dvojciferným dělitelem se 

zkráceným zápisem 

 Procvičuje dělení dvojciferným 

dělitelem se zbytkem  

 Počítá aritmetický průměr 

Písemné algoritmy 

početních operací 

Násobilka 

 

Písemné početní 

operace 

 

Aritmetický průměr 

 Provádí odhady výsledků 

 Kontroluje správnost výsledků 

výměnou sčítanců, násobením, 

kalkulátorem 

 Zaokrouhluje čísla na desítky, 

stovky, tisíce, statisíce, miliony 

Odhady 

Kontrola výsledků 

Práce s kalkulátorem 

Zaokrouhlování 

 Vyznačuje přirozená čísla na číselné 

ose, řadí je podle velikosti 

 Porovnává přirozená čísla 

Číselná osa 

 

Nerovnost 
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M5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Řeší a vytváří jednoduché úlohy 

z praktického života 

 Zapíše čísla v desítkové soustavě  

 Přečte římské číslice  

Slovní úlohy 

Desítková soustava 

Římské číslice 

role (řešení příkladů, 

slovních úloh) 

EGS – Objevujeme 

Evropu a svět život 

Evropanů – odlišnosti 

při vážení a měření 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí – globální 

oteplování 

 Vyjádří celek z jeho dané poloviny, 

čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny 

Řešení a tvorba 

slovních úloh 

k určování celku z dané 

poloviny, čtvrtiny, 

třetiny, pětiny, desetiny 

 Sčítá a odčítá zlomky se stejným 

jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, 

třetiny, pětiny, desetiny) pomocí 

názorných obrázků a tyto početní 

operace zapisuje 

Využití názorných 

obrázků (např. 

čtvercová síť, kruhový 

diagram, číselná osa) 

 Vysvětlí a znázorní vztah mezi 

celkem a jeho částí vyjádřenou 

desetinným číslem na příkladech 

z běžného života 

 Přečte, zapíše, znázorní desetinná 

čísla v řádu desetin a setin na 

číselné ose, ve čtvercové síti nebo 

v kruhovém diagramu 

 Porovná desetinná čísla v řádu 

desetin a setin 

Desetinné číslo 

Porovnávání 

desetinných čísel 

Využití názorných 

obrázků (např. 

čtvercová síť, kruhový 

diagram, číselná osa) 

 Znázorní na číselné ose, přečte, 

zapíše a porovná celá čísla 

v rozmezí – 100 až + 100 

 Nalezne reprezentaci záporných 

čísel v běžném životě 

Číselná osa (kladná a 

záporná část) 

Měření teploty, 

vyjádření dlužné částky 

 Vyhledává, shromažďuje dostupná 

data  

 Třídí data a pracuje s nimi 

 Osvojuje si jednotky hmotnosti, 

objemu a jejich převody 

Závislosti a jejich 

vlastnosti 

Data 

Jednotky hmotnosti, 

objemu 
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M5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vytváří, doplňuje jednoduché 

tabulky 

 Tvoří grafy a diagramy, doplňuje do 

nich údaje a porozumí vztahům 

mezi nimi 

 Používá souřadnice, seznamuje se s 

proměnnou 

 Pracuje s plánky, jízdním řádem 

 Provádí převody jednotek času 

Tabulky 

Grafy 

Diagramy 

Souřadnice 

Jízdní řád 

 Načrtává a rýsuje rovinné útvary 

 Pracuje s různými typy rovinných 

obrazců 

 Narýsuje rovnoramenný trojúhelník 

 Vytváří modely těles 

 Rozliší základní útvary v prostoru, 

ověří si jejich vlastnosti 

Čtverec, obdélník, kruh, 

trojúhelník, šestiúhelník  

 

Sítě těles  

Kvádr, krychle, jehlan, 

koule, kužel, válec, 

hranol 

 Rozlišuje druhy čar 

 Rozpozná, narýsuje základní útvary 

v rovině 

 Ověřuje shodnost geometrických 

útvarů v rovině 

 Měří délku stran, vypočítá obvod 

mnohoúhelníku 

 Provádí převody jednotek délky  

Lomená čára 

Přímka, polopřímka, 

úsečka, kružnice, 

čtyřúhelník, 

mnohoúhelník 

Shodnost 

Obvod mnohoúhelníku 

Délka úsečky 

Jednotky délky a jejich 

převody 

 Porovnává vzájemnou polohu 

přímek 

 Rýsuje rovnoběžky, kolmice 

Vzájemná poloha 

přímek 

Rovnoběžky, kolmice 

 Znázorňuje obsah obrazce ve 

čtvercové síti 

 Počítá obsah s použitím jednotek 

obsahu 

Jednotky obsahu 

Výpočet obsahu ve 

čtvercové síti 

Povrch krychle, kvádru 

 Vyznačuje pravidelné tvary ve 

čtvercové síti 

 Vyhledá osově souměrné útvary 

Osová souměrnost 

Osově souměrné útvary 

Osa souměrnosti 
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M5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Najde osu souměrnosti 

 Doplňuje obrazce, aby byly 

souměrné 

 Řeší slovní úlohy vyžadující 

logickou úvahu, prostorovou 

představivost 

 Doplňuje číselné a obrázkové řady, 

objasňuje postup řešení 

 Hledá více možností řešení 

Slovní úlohy 

Matematické hry 

Hry s čísly 

Magické čtverce 

Číselné pyramidy 

Bludiště 

 

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

Ročník:  6. 

M6 Školní výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Čte, zapisuje a porovnává přirozená 

čísla 

 Zobrazuje přirozená čísla na číselné 

ose 

 Zapisuje přirozená čísla v desítkové 

soustavě 

 Porovnává přirozená čísla 

 Zaokrouhluje přirozená čísla 

s požadovanou přesností 

 Sčítá, odčítá, násobí a dělí přirozená 

čísla zpaměti i písemně 

 Provádí odhady i kontroly výpočtů 

 Řeší slovní úlohy vedoucí na více 

početních operací 

Přirozená čísla – 

rozšířené opakování 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – Kreativita – 

rozvoj kreativity 

(hledání řešení 

problémů, různé 

způsoby řešení úloh) 

 

 

 Čte a zapisuje desetinná čísla, 

zobrazí desetinná čísla na číselné 

ose 

 Porovnává desetinná čísla 

 Zaokrouhluje desetinná čísla 

s požadovanou přesností 

 Převádí desetinná čísla na zlomky 

 Provádí písemně i zpaměti početní 

operace s desetinnými čísly 

 Řeší slovní úlohy z praxe 

Desetinná čísla 

 

Fyzika – převody 

jednotek 
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M6 Školní výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vyznačí obrazy celých čísel na 

číselné ose 

 Rozliší číslo kladné a záporné 

 Určí absolutní hodnotu celých čísel 

a chápe její geometrický význam 

 Uspořádá a porovná celá čísla 

 Sčítá, odčítá, násobí a dělí celá čísla 

 Získané poznatky aplikuje i na 

desetinná čísla 

 Řeší slovní úlohy s celými čísly 

Celá čísla  

 Určí násobek a dělitel čísla 

 Užívá znaků dělitelnosti 2,3,4,5,10 

 Chápe pojem prvočíslo a číslo 

složené 

 Rozloží číslo na součin prvočísel 

 Určí nejmenší společný násobek a 

největší společný dělitel 

 Řeší slovní úlohy z praxe 

Dělitelnost 

 

 

 Sestrojí a rozliší přímku, úsečku, 

polopřímku, rovnoběžku, kolmici 

 Graficky sčítá a odčítá úsečky 

Geometrické útvary 

v rovině – rozšířené 

opakování 

 

D – vznik geometrie, 

rozměřování polí, 

stavba zavodňovacího 

zařízení 

Vv 

 Rozezná a pojmenuje základní 

rovinné obrazce 

 Načrtne a sestrojí čtverec a obdélník 

 Vypočítá obvod a obsah čtverce a 

obdélníku 

 Převádí jednotky délky i obsahu 

 Řeší úlohy z praxe 

Rovinné obrazce – 

rozšířené opakování 

 

Inf – grafika, obrázky… 

 Chápe pojem úhel 

 Narýsuje a změří úhel 

 Pojmenuje úhly podle velikosti 

(ostrý, pravý, tupý, přímý, 

nekonvexní, plný) 

 Převádí jednotky úhlů (stupně, 

minuty, vteřiny) 

 Sčítá a odčítá úhly početně (ve 

stupních a minutách) i graficky) 

 Sestrojí osu úhlu 

 Graficky násobí a dělí úhel dvěma 

 Rozliší a určí velikost vedlejších, 

Úhly 
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M6 Školní výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

vrcholových, střídavých a shodných 

úhlů 

 Načrtne a sestrojí obraz rovinného 

útvaru v osové souměrnosti 

 Určí osu souměrnosti osově 

souměrného útvaru 

Osová souměrnost  

 Načrtne a sestrojí trojúhelník podle 

věty sss 

 Využívá trojúhelníkovou nerovnost 

 Třídí a popisuje trojúhelníky, 

pojmenuje vlastnosti trojúhelníků 

 Sestrojí těžnice, výšky, střední 

příčky v trojúhelníku 

 Sestrojí kružnici trojúhelníku 

opsanou a vepsanou 

Trojúhelník 

 

 

 Rozliší krychli a kvádr, pojmenuje 

jejich vlastnosti 

 Sestrojí síť krychle a kvádru 

 Sestrojí obraz krychle a kvádru ve 

volném rovnoběžném promítání 

 Převádí jednotky objemu 

 Vypočítá povrch krychle a kvádru 

 Vypočítá objem krychle a kvádru 

 Řeší úlohy z praxe 

Povrch a objem krychle 

a kvádru 

EVVO – Základní 

podmínky života – 

voda, význam vody, 

ochrana čistoty vody, 

pitná voda – objem 

bazénů a nádrží tvaru 

kvádru – slovní úlohy 

 Řeší úlohy a problémy a nalézá 

různá řešení 

 Řeší úlohy na prostorovou 

představivost 

Tajenky, číselné a 

logické řady, 

hlavolamy, slovní úlohy 

z praxe, aritmetické hry 

a hádanky, logické a 

netradiční geometrické 

úlohy, geometrické 

hádanky, hry s čísly, 

obrazce,  

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání – 

cvičení pozornosti a 

soustředění, cvičení 

dovedností 

zapamatování, řešení 

problémů – v průběhu 

celého školního roku 

řeší žáci příklady na 

rozvoj logického 

myšlení  
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Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

Ročník:   7. 

M7 Školní výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Čte a zapisuje zlomky 

 Modeluje a zapisuje zlomkem část 

celku 

 Zapíše nepravý zlomek smíšeným 

číslem a naopak 

 Rozšiřuje a krátí zlomky 

 Porovnává zlomky podle velikosti 

 Převádí zlomky na desetinná čísla a 

naopak 

 Pracuje se zápornými zlomky 

 Sčítá, odčítá, násobí a dělí zlomky 

 Řeší slovní úlohy vedoucí 

k základním operacím se zlomky 

Zlomky Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – Kreativita – 

rozvoj kreativity 

(hledání řešení 

problémů, různé 

způsoby řešení úloh) 

Ov – majetek, rodinný 

rozpočet, hospodaření 

 Porovnává čísla rozdílem, podílem a 

poměrem 

 Pracuje s postupným poměrem 

 Dělí celek na části v daném poměru 

 Změní číslo v daném poměru 

 Řeší slovní úlohy z praxe s využitím 

poměru (vaření, míchání barev, 

hnojiva…) 

Poměr EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

zemědělství a životní 

prostředí, hnojiva… - 

žáci řeší slovní úlohy 

s touto tematikou 

 

 Využívá měřítko při zhotovování 

plánů a čtení map 

 Řeší slovní úlohy z praxe 

Měřítko Zeměpis – měřítka map 

 Určí vztah přímé a nepřímé 

úměrnosti 

 Vyjádří funkční vztah tabulkou, 

rovnicí a grafem 

 Vypočítá neznámý vztah úměry 

 Užívá trojčlenku při řešení slovních 

úloh z praxe (spotřeba materiálu, 

benzínu…) 

Přímá a nepřímá 

úměrnost 

 

 Chápe pojem 1% 

 Užívá a určí základní pojmy 

procentového počtu (základ, 

procentová část, počet procent) 

 Řeší slovní úlohy z praxe 

 Zvládá jednoduché úrokování 

Procenta EVVO – Základní 

podmínky života – 

ovzduší – vyhledává 

informace, sestavuje 

slovní úlohy 
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M7 Školní výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Chápe pojem promile a počítá 

jednoduché úlohy 

 Určí shodné útvary 

 Užívá věty sss, sus, usu 

v konstrukčních úlohách 

 Určí obvod a obsah trojúhelníku 

 Rozlišuje jednotlivé druhy 

rovnoběžníků a lichoběžníků a 

využívá jejich vlastností při 

konstrukci 

 Určí obvod a obsah rovnoběžníků a 

lichoběžníků 

 Řeší úlohy z praxe 

 Dbá na kvalitu a přesnost rýsování 

Trojúhelníky F – základní geom. 

konstrukce – obraz 

v zrcadle, čočce  

 Sestrojí obraz útvar ve středové 

souměrnosti 

 Užívá středovou souměrnost v praxi 

Středová souměrnost Vv 

 Rozezná a pojmenuje hranol 

 Načrtne a narýsuje obraz tělesa 

v rovině 

 Načrtne a narýsuje síť hranolu 

 Vypočítá povrch a objem hranolu 

 Řeší úlohy z praxe 

Hranoly  

 Řeší úlohy a problémy a nalézá 

různá řešení 

 Řeší úlohy na prostorovou 

představivost 

Tajenky, číselné a 

logické řady, 

hlavolamy, slovní úlohy 

z praxe, aritmetické hry 

a hádanky, logické a 

netradiční geometrické 

úlohy, geometrické 

hádanky, hry s čísly, 

obrazce,  

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání – 

cvičení pozornosti a 

soustředění, cvičení 

dovedností 

zapamatování, řešení 

problémů – v průběhu 

celého školního roku 

řeší žáci příklady na 

rozvoj logického 

myšlení  
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Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: INFORMATIKA 

Ročník:  8.  Cíl: Prohloubení znalostí žáků v oblasti HW a SW 

Inf8 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 Přihlášení a odhlášení 

ze sítě. 

Bezpečnost práce v síti 

(hesla). 

 

 Rozlišuje pojmy hardware a 

software. 

 Vysvětlí funkce procesoru, operační 

paměti a pevného disku a jakým 

způsobem ovlivňují výkon počítače. 

 Specifikuje jednotky, kterými se 

označuje výkon procesorů a 

kapacita pamětí. 

 Vysvětlí pojem periferie a uvede 

některá nejběžnější zařízení. 

 Vysvětlí pojem software, rozdělí jej 

na základní skupiny software a 

vysvětlí, jaké programy do nich 

zařazujeme, k čemu takové 

programy slouží. 

Hardware, software 

 vysvětlení pojmů 

 HW – základní 

jednotka (procesor, 

pevný disk, operační 

paměť RAM, paměť 

ROM, CMOS, vnější 

paměťová média, 

karty, porty, zdroj, 

základní deska) 

 jednotky: výkon 

procesoru (Hz), 

kapacita pamětí (B) a 

jejich násobky (K, 

M, G, T) 

 HW – vstupní a 

výstupní zařízení – 

připojovací rozhraní 

 SW – operační 

systémy, aplikace, 

utility, antivirové 

programy, 

komprimační 

programy 

Výukové programy. 

 – SW pirátství 

 Suverénně pracuje s myší, orientuje 

se na klávesnici a uspořádává si 

okna pro svou práci. 

 

Ovládání OS 

Windows 2000 

 orientace na 

klávesnici, důležité 

klávesy – Enter, Esc, 

Delete, Backspace, 

kurzorové šipky, 

Shift  

 práce s okny – 

zavřít, minimalizovat 

na lištu, 

maximalizovat na 

Ovládání výukových 

programů. 
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Inf8 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

celou obrazovku, 

zmenšit do původní 

velikosti, změna 

velikosti 

nemaximalizovaného 

okna, posun okna za 

titulkový pruh, 

rolování obsahem 

okna (posuvníky), 

přepínání mezi okny 

 Samostatně si uspořádává data. 

 Číselné soustavy 
Práce se složkami, 

počítačové sítě: 

 postupy vytvoření, 

přejmenování, 

kopírování, přesunu 

a odstranění složky 

či souboru včetně 

variant (menu, myš, 

klávesové zkratky) 

 Typy a topologie sítě 

 

 Vysvětlit pojem Internet a uvede 

jeho význam. Zná základní služby 

Internetu a ví, k čemu slouží. 

Internet: 

 počítačové sítě,  

prvky sítě ( LAN, 

MAN ..) 

 služby sítě (POP3) 

Průběžně – Všechny 

předměty II. stupně – 

vyhledávání informací 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá - 

vyhledávání informací 

o zemích Evropy a 

světa, o událostech 

v těchto zemích 

Ov – druhy mezilidské 

komunikace 

 

 El. poštu  používá pro komunikaci i 

pro odesílání a přijímání souborů 

(prací, úkolů). 

El. pošta = e-mail 

 přístup k poště 

(samostatná služba, 

přes web. rozhranní) 

 poštovní programy 

  

MV – Tvorba 

mediálního sdělení – 

pravidla, komunikace, 

protokoly 

 Web používá jako zdroj informací. WWW = world wide 

web = web: 

 pojmy: hypertext, 

Web jako informační 

zdroj o tématech 

probíraných i v jiných 
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Inf8 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

multimediální 

 pohyb po webu: 

- přes 

hypertextové 

odkazy 

- známá adresa 

- vyhledávání 

 ukládání z webu: 

- obrázek 

- celá stránka 

předmětech. 

MV– Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení využívání 

tištěných i digitálních 

dokumentů  jako zdroje 

informací 

 Vytvoří vlastní jednoduchý 

dokument nebo upraví existující a 

změny uloží. 

 Navrhne a nakreslí elementární 

součástku. 

 Navrhne a nakreslí půdorys. 

 Vytvoří jednoduchý půdorys 

místnosti. 

Grafické editory – 

vektorové 

 ProgeCad otevření, 

uložení změn, 

uložení jako (na jiné 

místo, pod jiným 

jménem) 

 pohyb po výkrese 

(klávesnice, myš) 

 pojmy: přímka, 

úsečka, 

mnohoúhelník, copy, 

move, atd.  

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání -  

soustředění při řešení 

zadaných úkolu, 

OSV– Kreativita - 

cvičení pro rozvoj 

nápadů, tvořivost atd.  

 Orientuje se v Excelovském okně, 

vytvoří tabulku, naplní ji daty a 

upraví její vzhled. 

 S daty pomocí vzorců provádí 

jednoduché početní operace,  

 upraví vzhled. 

Tabulkové procesory 

– Excel 

 jednoduché vzorce 

(součet, rozdíl) 

 výpočty vzorců 

Matematika – 

jednoduché početní 

operace, grafické 

znázornění dat - grafy 

 

Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Vyučovací předmět: INFORMATIKA 

Ročník:  7. Cíl: Rozšíření dovedností žáků při práci s počítačem, zahájení 

vedení žáků k logickému myšlení.  

Inf7 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 Přihlášení a odhlášení 

ze sítě. 

Bezpečnost práce v síti 

(hesla). 
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Inf7 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

 Rozlišuje pojmy hardware a 

software. 

 Vysvětlí funkce procesoru, operační 

paměti a pevného disku a jakým 

způsobem ovlivňují výkon počítače. 

 Specifikuje jednotky, kterými se 

označuje výkon procesorů a 

kapacita pamětí. 

 Vysvětlí pojem periferie a uvede 

některá nejběžnější zařízení. 

 Vysvětlí pojem software, zná 

základní skupiny software a 

vysvětlí, jaké programy do nich 

zařazujeme, k čemu takové 

programy slouží. 

HARDWARE – 

SOFTWARE 

 vysvětlení pojmů 

 HW – základní 

jednotka (procesor, 

pevný disk, operační 

paměť, mechaniky + 

vnější paměťová 

média, zdroj, 

základní deska) 

 jednotky: kapacita 

pamětí (B) a jejich 

násobky (K, M, G, 

T) 

 HW – vstupní a 

výstupní zařízení 

počítače (klávesnice, 

myš, monitor, 

tiskárny, 

reproduktory, …) 

 SW – operační 

systémy, aplikace, 

utility, antivirové 

programy 

Výukové programy. 

– SW pirátství 

 Specifikuje jednotlivé komponenty 

běžné sítě. 

  

Počítačové sítě - HW 

 Prvky sítí : 

 HUB  

 REPEATER 

 SWITH 

 BRIDGE 

Výukové programy. 

. – SW pirátství 

 Samostatně si uspořádává data. Práce se složkami a 

soubory: 

 postupy vytvoření, 

přejmenování, 

kopírování, přesunu 

a odstranění složky 

či souboru včetně 

variant (menu, myš, 

klávesové zkratky) 

 

 Vysvětlí pojem algoritmus a uvede 

jeho význam. 

Algoritmizace: 

 co to je, jak se 

vytváří  

Průběžně – většina 

předmětů  II.stupně , 

zejména matematika a 
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Inf7 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

fyzika 

 

 El. poštu  používá pro komunikaci i 

pro odesílání a přijímání souborů 

(prací, úkolů). 

El. pošta = e-mail 

 přístup k poště 

(samostatná služba, 

přes web. rozhranní) 

 poštovní programy 

  

 napsání zprávy, čtení 

došlé zprávy, 

smazání došlé 

zprávy 

 odpověď (Reply) a 

poslat kopii došlé 

zprávy dál (Forward) 

MV – Tvorba 

mediálního sdělení – 

osvojuje si pravidla 

komunikace, dialogu 

protokoly 

 

 Web používá jako zdroj informací WWW = world wide 

web = web: 

 pojmy: hypertext, 

multimediální 

 pohyb po webu: 

- přes 

hypertextové 

odkazy 

- známá adresa 

- vyhledávání 

Web jako informační 

zdroj o tématech 

probíraných i v jiných 

předmětech. 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení - využívání 

tištěných i digitálních 

dokumentů  jako zdroje 

informací 

 – kritický přístup 

k informacím, 

ověřování zdrojů 

 Orientuje se v Excelovském okně, 

vytvoří tabulku, naplní ji daty a 

upraví její vzhled. 

 S daty pomocí vzorců provádí 

jednoduché početní operace,  

 upraví vzhled. 

 

Tabulkové procesory 

– Excel 

 k čemu jsou 

tabulkové procesory 

 pojmy: sešit, list, 

řada, sloupec, buňka 

 označení řady, 

sloupce, buněk 

 zadávání údajů 

 vzhled tabulky – 

Formát – Buňky 

OSV – Rozvoj 

schopnosti poznávání-  

soustředění při řešení 

zadaných úkolu, 

OSV – Kreativita -  

cvičení pro rozvoj 

nápadů, tvořivost atd. 
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Inf7 Školní výstupy  Učivo 

Mezipředmětové 

vztahy, průřezová 

témata 

(formát čísla, písmo, 

zarovnání, 

ohraničení, 

stínování) 

 vložení řady, 

sloupce, buněk, 

sloučení buněk, 

rozdělení buněk 

 jednoduché vzorce 

(součet, rozdíl) 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět: PRVOUKA 

Ročník:  1. 

Prv1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Orientuje se v místě bydliště 

 Popisuje prostředí svého domova 

 Pozoruje změny v nejbližším okolí, 

okolí bydliště, obci (městě) 

 Uvědomuje si změnu dosavadního 

způsobu života, školu, školní režim 

a řád 

 Seznámí se s prostory školy a jejich 

funkcí 

 Dodržuje bezpečnou cestu do školy 

a ze školy  

 Reaguje na nebezpečí dopravní 

nehody, ohrožení zdraví  

 Udržuje pořádek ve třídě, škole 

 Učí se hygien. návyky o přestávce, 

správné sezení, nošení aktovky 

DOMOV 

ŠKOLA A JEJÍ 

BLÍZKÉ OKOLÍ, 

CESTA DO ŠKOLY, 

RIZIKOVÁ MÍSTA A 

SITUACE, 

BEZPEČNOST - 

DOPRAVNÍ 

VÝCHOVA 

 

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání – 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění; cvičení 

dovedností 

zapamatování, řešení 

problémů 

 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace - 

cvičení sebekontroly, 

sebeovládání vůle; 

organizace vlastního 

času; plánování učení a 

studia 

 

OSV – Poznávání lidí - 

vzájemné poznávání se 

ve skupině/třídě 

 

EVVO – Lidské 
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Prv1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

aktivity a problémy 

život. prostředí – 

odpady a hospodaření 

s odpady 

 Uvědomuje si příbuzenské vztahy 

v rodině, významné události a role 

rodinných příslušníků 

 Seznámí se s denním režimem, 

s běžnými pracemi činnostmi 

 Vyjmenuje členy domácnosti  

RODINA A ŽIVOT 

V RODINĚ 

Pč – příprava pokrmů, 

stolování 

 Seznámí se s názvy různých 

povolání a pracovních činností 

 Popisuje zaměstnání rodičů 

ZAMĚSTNÁNÍ, 

PRACOVNÍ 

ČINNOSTI 

 

 

 Učí se toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků i jiných lidí, 

k jejich přednostem i nedostatkům. 

 

MEZILIDSKÉ 

VZTAHY 

 

OSV – Mezilidské 

vztahy - péče o dobré 

vztahy; vztahy a naše 

třída 

OSV – Komunikace - 

komunikace v  různých 

situacích  

 Učí se orientovat v čase, zákl. čas. 

jednotky,  dny volna a prac. dny 

 Uvědomuje si časové údaje při 

řešení různých situací v denním 

životě 

 Seznamuje se s denním režimem a 

náplní volného času 

 Plánuje si volný čas, zájmy, 

koníčky, aktivní a pasivní 

odpočinek 

 Poznává pracovní prostředí a jeho 

vliv na kvalitu práce 

 Dodržuje zásady bezpečnosti 

ORIENTACE V ČASE 

DNY V TÝDNU, 

ROČNÍ OBDOBÍ 
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Prv1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Poznává předměty pro zábavu a 

zkrášlení života, materiály a jejich 

využití 

 Seznamuje se státními svátky, 

význam. dny, tradicemi a obyčeji 

VOLNÝ ČAS 

 

 

 

 

 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace - 

organizace volného 

času 

 Pozoruje viditelné proměny 

v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích (jaro, léto, podzim, zima) 

 Popisuje práce na zahradě, v sadu a 

na poli, používá vhodné nářadí 

PŘÍRODA VE VŠECH 

ROČNÍCH 

OBDOBÍCH 

PRÁCE NA 

ZAHRADĚ, V SADU 

A NA POLI 

EVVO – Základní 

podmínky života – půda 

- zdroj výživy, změny 

v potřebě zemědělské 

půdy 

Vv – rozvíjení citu pro 

prostor, vycházka, 

zajímavé přírodní 

útvary 

Pč – pěstitelské práce 

 Rozděluje živočichy do skupin – 

volně žijící a domácí 

 Poznává nejznámější druhy ptáků a 

domácích zvířat  

 Seznamuje se stavbou některých 

rostlin a učí se je určovat 

 Učí se chránit životní prostředí 

ROZDĚLENÍ 

ŽIVOČICHŮ, 

URČOVÁNÍ A 

STAVBA ROSTLIN 

NEJZNÁMĚJŠÍ PTÁCI 

A DOMÁCÍ ZVÍŘATA 

EVVO – Lidské 

aktivity a probl. život. 

prostředí – chování 

v přírodě, ochrana 

zeleně 

 Učí se uplatňovat základní 

hygienické, režimové a jiné 

zdravotně preventivní návyky 

 Seznamuje se s příznaky běžných 

nemocí, jak se proti nemocem 

chránit, očkovat, jak se chovat u 

lékaře, v nemocnici 

 Využívá znalosti první pomoci 

 Pečuje o své zdraví, uplatňuje 

zdravý životní styl 

 Plánuje rozmanitost stravy, správné 

stravovací návyky a stolování 

 Sestavuje jednoduchý jídelníček 

 Učí se jak pečovat o své zdraví 

LIDSKÉ TĚLO 

PÉČE O ZDRAVÍ 

ZÁKLADNÍ 

HYGIENICKÉ 

NÁVYKY 

DENNÍ REŽIM 

 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - prostředí a 

zdraví - rozmanitost 

vlivů prostředí na 

zdraví, způsoby 

ochrany zdraví 
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Prv1 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Uplatňuje základní pravidla 

bezpečného chování účastníka 

silničního provozu 

 Jedná tak, aby neohrožoval zdraví 

své a zdraví jiných 

 Využívá bezpečná místa pro hru a 

trávení volného času, 

 Učí se, kdy použít čísla tísňového 

volání – 112, 150, 155, 158 

DOPRAVNÍ 

VÝCHOVA 

Předcházení rizikovým 

situacím v dopravě a 

dopravních prostředcích 

Přivolání pomoci 

v případě ohrožení 

Čísla tísňového volání, 

správný způsob volání 

na tísňovou linku 

 

 Učí se reagovat adekvátně na 

pokyny dospělých při mimořádných 

událostech 

Mimořádné události a 

rizika s nimi spojená 

 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět: PRVOUKA 

Ročník:  2. 

Prv2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Poznává prostory školy, její funkce 

 Orientuje se ve škole a nejbližším 

okolí 

 Udržuje pořádek ve třídě, škole, 

okolí 

 Seznámí se se školním řádem a 

režimem, organizací dne, učením a 

vhodnými pomůckami, oblečením 

 Dodržuje vhodné chování ke 

spolužákům, učitelům a jiným 

osobám 

 Upevňuje si správné režimové, 

pracovní a odpočinkové návyky 

(stravování, pitný režim, osobní 

hygiena) 

 Obrací se o pomoc a radu 

 Používá nejjednodušší spojení 

ŠKOLA A 

ORGANIZACE 

ŠKOLNÍHO ŽIVOTA 

CESTA DO ŠKOLY, 

RIZIKOVÁ MÍSTA A 

SITUACE, 

BEZPEČNOST, 

DOPRAVNÍ 

VÝCHOVA 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace – 

cvičení sebekontroly, 

sebeovládání, 

organizace vlastního 

času, plánování učení a 

studia 
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Prv2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

(telef. čísla) 

 Dodržuje bezpečnou cestu do školy 

a zpět, dopravní značky 

 Rozlišuje riziková místa 

 Uplatňuje základní pravidla 

bezpečného chování účastníka 

silničního provozu 

 Jedná tak, aby neohrožoval zdraví 

své a zdraví jiných. 

 Seznámí se s kulturním a 

společenským životem v obci 

 Rozlišuje rozdíl mezi městem a 

vesnicí 

 Uvědomuje si nebezpečí v krajině a 

vliv lidí na prostředí  

 Pojmenuje významná místa, 

dopravní prostředky v obci 

 Orientuje se v místě svého bydliště, 

obce a volné krajině 

 Popisuje prostředí svého domova, 

zeměpisné dominanty a okolí 

 Napíše svou adresu a telefon 

OBEC, VLAST 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVVO – Ekosystémy - 

lidské sídlo – město - 

vesnice; umělý 

ekosystém, jeho funkce 

a vztahy k okolí, 

aplikace na místní 

podmínky 

 Uvědomuje si rozdělení rolí 

v rodině 

 Vyjmenuje členy rodiny 

 Učí se toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků i jiných lidí, 

jejich přednostem i nedostatkům. 

RODINA 

 

MEZILIDSKÉ 

VZTAHY 

 

 Seznámí se s běžnými pracemi a 

činnostmi 

 Učí se využívat předměty denní 

potřeby, pro práci a zábavu 

 Uvědomuje si vhodné zacházení 

s domácími zvířaty, pravidla 

bezpečnosti při kontaktu 

s neznámými zvířaty a péče o 

živočichy 

NÁŠ DOMOV EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - náš životní 

styl -spotřeba věcí, 

energie, odpady, 

způsoby jednání a vlivy 

na prostředí 

 

Pč - stolování 
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Prv2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Orientuje se v místě svého bydliště, 

obce a volné krajině 

 Popisuje prostředí svého domova, 

zeměpisné dominanty a okolí 

 Napíše adresu a telefon 

 Učí se rozlišovat čas podle hodin 

 Rozlišuje části dne, dny v týdnu, 

měsíce, roční období 

 Používá kalendář, měří čas 

 Využívá časové údaje při řešení 

různých situací v denním životě 

 Rozlišuje děj v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti 

 Seznamuje se s pracovním 

prostředím, denním režimem a 

náplní volného času 

 Používá různé předměty pro zábavu 

a zkrášlení života 

 Seznamuje se s různými výrobky a 

surovinami a pozoruje jejich 

vlastnosti 

 Rozlišuje nebezpečné látky 

ČAS, ORIENTACE 

PODLE HODIN 

KALENDÁŘNÍ ROK 

PRÁCE A VOLNÝ 

ČAS 

 

 Seznámí se s kulturními či 

historickými památkami regionu 

  

 Uplatňuje elementární poznatky o 

sobě, rodině a činnostech člověka, 

zvycích a o práci lidí 

 OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí - já jako 

zdroj informací o sobě; 

druzí jako zdroj 

informací o mně; můj 

vztah ke mně samé/mu 

moje vztahy k druhým 

 Pozoruje, popíše a porovná viditelné 

proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích   

 Pozoruje podzimní práce na poli, na 

zahradě, v sadu 

PROMĚNY PŘÍRODY 

VE VŠECH ROČNÍCH 

OBDOBÍCH 

 

Vv – rozvíjení citu pro 

prostor, vycházka, 

zajímavosti přírody 

 

Pč – pěstitelské práce 
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Prv2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Pozoruje a popíše projevy rostlin a 

živočichů na podzim 

 Pozoruje proměny přírody na jaře-

počasí, délku dne a noci, svátky 

jara, jarní práce na poli, zahradě 

 Seznamuje se s živočichy ve volné 

přírodě a s jejich typickými znaky 

 Roztřídí zeleninu a její druhy, 

funkce jednotl. částí 

 Pojmenuje ovoce a zeleninu, ovocné 

stromy, části rostlin, plody 

 Rozeznává stromy jehličnaté a 

listnaté, jarní květiny, dřeviny a 

byliny 

 Pozoruje rostliny na louce, hmyz, 

chráněná území – rostliny, 

živočichové 

 Rozlišuje lesní plody, houby, 

živočichové v lese 

 Uvědomuje si důležitost vody 

v krajině, význam a ochranu 

životního prostředí 

 Dodržuje správné chování v přírodě, 

ochraňuje zeleň a životní prostředí  

ŽIVOČICHOVÉ VE 

VOLNÉ PŘÍRODĚ 

ZELENINA A JEJÍ 

DRUHY 

OVOCNÉ STROMY A 

JEJICH PLODY 

STROMY – LESY, 

JEHLIČNATÉ, 

LISTNATÉ, SMÍŠENÉ 

OCHRANA PŘÍRODY 

U VODY, VODNÍ 

ŽIVOČICHOVÉ 

 

 Pozoruje lidi a rozdíly mezi nimi 

 Popisuje základní části lidského 

těla, kostru 

 Pojmenuje nejdůležitější vnitřní 

ústrojí, orgány a orgánové soustavy 

 Vyjmenuje lidské smysly a základní 

životní potřeby 

 Seznamuje se s běžnými nemocemi, 

ochranou proti nemocem a 

očkováním 

 Uplatňuje základní hygienické 

návyky 

 Využívá znalostí první pomoci, 

přivolá lékařskou pomoc a použije 

ČLOVĚK, LIDSKÉ 

TĚLO 

NEMOC A ÚRAZ, 

PRVNÍ POMOC, 

Přivolání pomoci 

v případě ohrožení 

Čísla tísňového volání, 

správný způsob volání 

na tísňovou linku 

PÉČE O ZDRAVÍ 

 

 

 

 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí – 

rozmanitost vlivů na 

zdraví, možnosti a 

způsoby ochrany zdraví 
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Prv2 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

lékárničku 

 Dodržuje správný denní režim – 

práce, odpočinek, pohyb, 

stravování, spánek 

 Sestavuje jednoduchý jídelníček 

 Uplatňuje správný stravovací a 

pitný režim 

 Začleňuje rozmanitost a pestrost 

stravy 

 Zná čísla tísňového volání 

 Ovládá způsoby komunikace 

s operátory tísňových linek správný 

způsob volání na tísňovou linku 

 Učí se reagovat adekvátně na 

pokyny dospělých při mimořádných 

událostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIMOŘÁDNÉ 

UDÁLOSTI A RIZIKA 

S NIMI SPOJENÁ 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět: PRVOUKA 

Ročník:  3. 

Prv3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Napíše adresu svého bydliště  

 Popisuje dům a jeho vybavení  

 Pozoruje okolí svého bydliště a 

vztahy v místě bydliště 

 Popíše bezpečnou cestu do školy a 

okolí školy 

 Seznámí se s prostory školy 

 Dodržuje školní řád, režim, pořádek 

ve třídě, v okolí a prostorech školy 

 Učí se toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků i jiných lidí, 

jejich přednostem i nedostatkům. 

DOMOV- BYDLIŠTĚ, 

ADRESA 

ŠKOLA - BEZPEČNÁ 

CESTA DO ŠKOLY, 

RIZIKOVÁ MÍSTA A 

SITUACE, OKOLÍ 

ŠKOLY, VZTAHY, 

ŘÁD 

 

 

MEZILIDSKÉ 

VZTAHY 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

ve skupině (třídě) 
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Prv3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Seznámí se s kulturním a 

společenským životem v obci 

 Orientuje se ve volné krajině 

 Určí světové strany v přírodě i 

podle kompasu 

NAŠE OBEC EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - (referát, 

vycházka) 

- přírodní zdroje, jejich 

původ, způsoby 

využívání a řešení 

odpadového 

hospodářství, příroda a 

kultura obce a její 

ochrana  

 Seznámí se s významnými 

událostmi v rodině, ale i problémy 

v rodině 

 Vyjmenuje jména členů rodiny a 

jejich zaměstnání 

 Uplatňuje poznatky o sobě a o práci 

lidí, rodině a činnostech člověka 

RODINA, POVOLÁNÍ OSV – Mezilidské 

vztahy – péče o dobré 

vztahy, chování 

podporující dobré 

vztahy; empatie a 

pohled na svět očima 

druhého; respektování; 

podpora, pomoc 

 Pozná české mince a bankovky 

 Odhadne cenu základních potravin a 

celkovou cenu nákupu 

 Zkontroluje, kolik peněz je vráceno 

při placení 

 Vlastními slovy vyjádří, co 

znamená, že je banka správcem 

peněz 

 Uvede příklad využití platební karty 

Finanční gramotnost  

 Odvodí význam a potřebu různých 

povolání a pracovních činností 

 Používá předměty pro práci, zábavu 

a volný čas 

 Zná čísla tísňového volání 

 V modelové situaci použije správný 

způsob komunikace s operátory 

tísňových linek  

 Učí se reagovat adekvátně na 

pokyny dospělých při mimořádných 

LIDSKÁ ČINNOST A 

TVOŘIVOST 

PRÁCE A VOLNÝ 

ČAS 

MIMOŘÁDNÉ 

UDÁLOSTI A RIZIKA 

S NIMI SPOJENÁ 
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Prv3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

událostech 

 Vyhodnotí nebezpečí míst pro hru a 

trávení volného času a volí 

odpovídající způsoby ochrany 

 Rozlišuje části dne, dny v týdnu 

 Využívá časové údaje při řešení 

různých situací v denním životě 

 Rozlišuje děj v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti 

 Uplatňuje poznatky o lidské 

společnosti, soužití, zvycích a na 

příkladech porovnává minulost a 

současnost 

ORIENTACE V ČASE 

SOUČASNOST A 

MINULOST 

 

 Vyjmenuje některé rodáky, kulturní 

či historické památky, významné 

události v regionu 

 Interpretuje některé pověsti nebo 

báje spjaté s místem, v němž žije 

KULTURA, 

HISTORICKÉ 

PAMÁTKY V OBCI 

 

 Pozoruje vlastnosti, čistotu a 

ochranu ovzduší; formy, čistotu a 

úpravu vody a vodních zdrojů, 

vznik, vlastnosti, využití, vrstvy a 

ochranu půdy 

 Seznámí se Sluncem jako zdrojem 

tepla a světla pro živé organismy na 

Zemi 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

LÁTKY A JEJICH 

VLASTNOSTI 

VZDUCH 

VODA 

PŮDA 

SLUNCE A ZEMĚ 

EVVO – Ekosystémy – 

pole (význam, změny 

v okolí krajiny vlivem 

člověka) 

Vodní zdroje, základní 

podmínky života - voda 

 Popisuje znaky života a rostlin, 

jejich životní potřeby a projevy, 

průběh života rostlin 

 Určuje druhy a části rostlin 

 Uvědomuje si význam rostlin 

 Rozlišuje základní skupiny 

živočichů, dýchání, rozmnožování, 

mláďata 

 Pozoruje živočichy ve volné přírodě 

(užitkové, hospodářské, domácí, 

chráněné a ohrožené druhy) 

ŽIVÁ PŘÍRODA 

ROSTLINY 

HOUBY  

ŽIVOČICHOVÉ 

ROZMANITOST 

PŘÍRODY A JEJÍ 

OCHRANA 
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Prv3 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Pečujeme o živočichy v přírodě a 

v zajetí 

 Chráníme přírodu a změny 

v průběhu roku 

 Rozlišuje části lidské postavy 

 Pojmenuje vnější a vnitřní ústrojí a 

orgány, jejich funkce 

 Rozlišuje smysly – zrak, sluch, 

hmat, čich, chuť 

 Uplatňuje správnou výživu a zdraví 

 Dodržuje základní hygienické 

návyky, péče o zevnějšek 

 Uplatňuje základní pravidla první 

pomoci, přivolá lékařskou pomoc a 

zvládá ošetřit drobná poranění 

ČLOVĚK – LIDSKÉ 

TĚLO, STAVBA 

TĚLA 

PÉČE O SVÉ ZDRAVÍ 

 

 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí - já jako 

zdroj informací o sobě, 

druzí jako zdroj 

informací o mně, moje 

tělo, moje psychika 

(temperament, postoje, 

hodnoty) 

zdravé a vyrovnané 

sebepojetí 

OSV – Psychohygiena -  

- sociální dovednosti 

pro předcházení 

stresům v mezilidských 

vztazích, dobrá 

organizace času, 

hledání pomoci při 

potížích 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 

Ročník:  4. 

Vl4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vyhledá své bydliště na mapě 

 Zná název kraje a krajského města 

 Zná některé významné budovy 

v obci (městě) 

 Orientuje se v dopravní síti místní 

oblasti 

 Vyhledá na mapě nadmořskou 

výšku 

Místo, kde žijeme 

- obec 

- místní krajina 

- poloha v krajině 

- orientace 

 

EVVO – Ekosystémy – 

kulturní krajina (příroda 

x civilizace), vztah 

člověka k přírodě 
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Vl4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Určí na mapě i v přírodě světové 

strany, orientuje se podle nich a řídí 

se podle zásad bezpečného pohybu 

a pobytu v přírodě 

 Na mapě Evropy vyhledá ČR 

 Charakterizuje podnebí ČR 

 Rozliší pojem 

- počasí a podnebí 

- jezero a rybník 

- povodí, rozvodí, úmoří 

 Orientuje se v povrchu ČR 

 Vyhledává samostatně na mapě 

 Charakterizuje vliv lidí na ráz 

krajiny 

Místo, kde žijeme 

- okolní krajina, 

místní oblast, 

region 

- zemský povrch a 

jeho tvary 

- vodstvo 

- rozšíření půd, 

rostlin živočichů 

- vliv krajiny na život 

lidí 

- životní prostředí 

- orientační body, 

světové strany 

EVVO – Základní 

podmínky života (voda, 

půda, ovzduší, 

energie…)  

 Zná hlavní město ČR, vyhledá ho na 

mapě 

 Vypráví pověst o založení Prahy 

 Pojmenuje některé významné 

průmyslové, kulturní a vzdělávací 

instituce Prahy 

Místo, kde žijeme 

- Praha 

 

 Vyhledá na mapě jednotlivé oblasti 

ČR a stručně je charakterizuje podle 

mapy 

 Vyhledá na mapě významná města a 

řeky 

 Orientuje se v průmyslu a 

zemědělství jednotlivých oblastí 

 Ukáže na mapě sousední státy 

Místo, kde žijeme 

- regiony ČR 

- surovin. Zdroje, 

výroba, služby, 

obchod… 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

zemědělství a životní 

prostředí, doprava a 

životní prostředí, 

průmysl a životní 

prostředí, ochrana 

životního prostředí,   

 Zná jméno prezidenta ČR, oficiální 

název ČR a správně ho zapíše 

 Je seznámen se státním 

uspořádáním ČR 

Místo, kde žijeme 

- naše vlast – národ, 

domov 

- základy státního 

VDO – Občanská 

společnost a škola - 

uplatňování 

demokratických 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

461 

 

Vl4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Seznámí se s pojmem demokracie 

Určí státní symboly, ví, co znamenají a 

jaký mají význam 

zřízení a politického 

systému ČR 

- státní symboly 

- armáda ČR 

principů a hodnot 

v každodenním životě 

školy 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát - práva a povinnosti 

občana, úloha 

v demokratické 

společnosti 

 Vysvětlí význam mapy a glóbu 

 Orientuje se v měřítku mapy 

 Ukáže a najde poledníky a 

rovnoběžky 

 Zná základní geografické značky 

 Ukáže na mapě pohoří, vrchoviny a 

nížiny ČR 

Místo, kde žijeme 

- mapy obecně 

zeměpisné a 

tematické 

- obsah map, grafika, 

vysvětlivky 

 

 

 Chápe čas jako fyzikální veličinu 

 Řadí a chápe dějinné události 

v časovém sledu 

 Charakterizuje posloupně za sebou 

jednotlivá roční období 

 Časově zařadí některé jevy do 

režimu dne 

Lidé a čas 

- orientace v čase, 

časový řád 

- letopočet, kalendáře 

- režim dne 

- roční období 

 

 Charakterizuje a popíše způsob 

života doby pravěku, dobu časově 

zařadí 

 Zná pravěká sídliště na území ČR 

 Charakterizuje dobu bronzovou a 

železnou (zemědělství, řemesla…) 

 Zná některé pověsti ze života 

Slovanů 

 Charakterizuje vznik Sámovy říše 

 Pohovoří o vzniku Velkomoravské 

říše a jejích panovnících 

 Seznámí se s rozšířením křesťanství 

na naše území (Cyril a Metoděj, 

Lidé a čas 

- současnost a 

minulost v našem 

životě 

- proměny způsobu 

života 

- dějiny jako časový 

sled událostí 

- letopočet 

- státní svátky, 

významné dny 

 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

ochrana kulturních 

památek  

 

 

MKV – Kulturní 

diference – poznávání 

vlastního kulturního 

zakotvení 
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Vl4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

písmo, jazyk) 

 Objasní vznik českého knížectví, 

zná vládnoucí rody a panovníky 

 Vyjmenuje panovníky českého 

přemyslovského státu 

 Charakterizuje vládu J. 

Lucemburského a Karla IV. až do 

posledního Přemyslovce 

 Pohovoří o významných kulturních 

památkách této doby v Praze 

 Charakterizuje život obyvatelstva za 

panování Karla IV., dobu po jeho 

smrti, hospodářské zmatky, 

náboženské nesrovnatelnosti…. 

 Seznámí se s osobností J. Husa a 

jeho působením, s husitským 

hnutím a s důležitými osobnostmi 

tohoto období (J. Žižka, P. Holý) 

 Časově zařadí významné bitvy i 

události 

 Charakterizuje období panování 

Jiřího z Poděbrad 

 Objasní role a postavení členů 

rodiny 

 Pohovoří o funkci rodiny 

 Orientuje se v příbuzenských a 

mezigeneračních vztazích v rodině 

 Rozlišuje práci duševní a fyzickou 

Lidé kolem nás 

- rodina 

- postavení jedince 

- role členů rodiny, 

příbuzenské a 

mezigenerační 

vztahy 

- život a funkce 

rodiny 

- práce fyzická a 

duševní 

- zaměstnání 

 

 Respektuje názory a chování 

jednotlivců, dokáže se přizpůsobit 

 Vhodnou formou obhájí a odůvodní 

svůj názor 

Lidé kolem nás 

- mezilidské vztahy  

- komunikace 

- chování lidí 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí – moje 

vztahy k druhým i k 

sobě samému – 
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Vl4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Přizná svůj omyl 

 Zná význam slova kompromis 

 Vhodnou formou pomůže slabšímu 

 Dodržuje pravidla slušného chování 

vůči spolužákům i dospělým 

 Slušnou formou vyjádří nesouhlas 

s nevhodným chováním 

 Předchází slušným chováním 

konfliktům 

 Rozlišuje základní rozdíly mezi 

lidmi 

 Zvládá vlastní emocionalitu 

 Rozpozná ve svém okolí jednání a 

chování, která se už tolerovat 

nemohou a která porušují základní 

lidská práva 

- vlastnosti lidí 

- pravidla slušného 

chování 

- pomoc nemocným, 

sociálně slabým 

psychohygiena 

v mezilidských vztazích 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání ve 

skupině 

OSV – Mezilidské 

vztahy – empatie a 

pohled na svět očima 

druhého, řešení 

konfliktů 

VDO – Občanská 

společnost a škola - 

uplatňování 

demokratických 

principů a hodnot 

v každodenním životě 

školy, aktivní zapojení 

žáků do žákovské 

samosprávy, význam 

žákovských rad 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 

Ročník:  5. 

Vl5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Orientuje se na mapě (světadíly, 

oceány) 

 Orientuje se na mapě Evropy 

 Na mapě ukáže státy EU 

 Určí podle mapy polohu států k ČR, 

najde hlavní město 

 Stručně charakterizuje stát EU 

(přírodní podmínky, hospodářská 

vyspělost) 

 Popíše polohu ČR v Evropě 

Místo, kde žijeme 

- Evropa a svět, ČR 

- kontinenty 

- evropské státy 

- EU 

- cestování 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

EGS – Objevujeme 

Evropu a svět – naše 

vlast a Evropa, 

evropské krajiny, život 

Evropanů 
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Vl5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Orientuje se na mapách střední 

Evropy a Evropy 

 Vyhledá na mapách oblasti 

cestovního ruchu na území ČR a 

sousedních států 

Místo, kde žijeme 

- Evropa a svět, ČR 

- kontinenty 

- evropské státy 

- EU 

- cestování 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá - život dětí 

v jiných zemích, zvyky 

a tradice národů Evropy 

 Orientuje se na mapě 

 Orientuje se v základních 

grafických značkách na mapě 

Místo, kde žijeme 

- mapy obecně 

zeměpisné a 

tematické 

- obsah, grafika, 

vysvětlivky 

 

 Zařadí a chápe dějinné události 

v časovém sledu, přiřadí letopočet 

Lidé a čas 

- orientace v čase a 

časový řád 

 

 Charakterizuje české země a způsob 

života v období habsburské 

monarchie 

 Zná kulturní a historické památky 

této doby 

 Posoudí význam vědy a techniky 

této doby 

 Vyjmenuje nejvýznamnější 

osobnosti této doby (Komenský, 

Marie Terezie, Josef II.) 

 Charakterizuje nejvýznamnější 

události této doby (toleranční 

patent, zrušení nevolnictví, Bílá 

Hora…) 

 Charakterizuje dobu po Bílé Hoře 

(obrozenecká) + první polovinu 19. 

století 

 Zařadí nejdůležitější představitele a 

jejich díla 

 Pohovoří o umění doby 

obrozenecké, jmenuje představitele 

 Charakterizuje hospodářský rozvoj 

první poloviny 19. století 

Lidé a čas 

- současnost a 

minulost v našem 

životě 

- státní svátky a 

významné dny 

- minulost kraje a 

předků 

MKV – Kulturní 

diference – poznávání 

vlastního kulturního 

ukotvení 
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Vl5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Objasní politické proměny první 

poloviny 19. století, jmenuje 

důležité osobnosti této doby 

(Masaryk, Beneš, Štefánik) 

 Charakterizuje vznik a dobu 1. 

světové války 

 Charakterizuje vznik ČSR, zná 

významný den vzniku 

československé republiky a jméno 

prvního prezidenta 

 Charakterizuje společenský, 

politický a kulturní život českých 

zemí koncem 19. a počátkem 20. 

století 

 Objasní vznik 2. světové války, 

hospodářskou a politickou situaci 

 Charakterizuje život v českých a 

evropských zemích v době okupace 

 Charakterizuje období poválečného 

režimu (nástup komunismu, 

Gottwald…), totalitní režim, srpen 

1968, vznik ČR… 

 Posoudí současnou vývojovou etapu 

 Orientuje se ve vztazích mezi lidmi 

 Chápe funkci a význam přátelství, 

jeho založení na důvěře, pomoci, 

společných zájmech 

 Umí odpouštět 

 Dokáže otevřeně říci, co cítí a 

potřebuje 

 Dokáže ustoupit a řešit situaci 

kompromisem 

Lidé kolem nás 

Chování lidí  

- chování, principy 

demokracie 

Právo a spravedlnost 

- základní lidská 

práva a práva dítěte 

- práva a povinnosti 

žáků školy 

- protiprávní jednání a 

korupce 

Základní globální 

problémy 

- nesnášenlivost mezi 

lidmi 

- problémy konzumní 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace – 

regulace vlastního 

jednání i prožívání, 

sebeovládání 

OSV – Mezilidské 

vztahy – péče o dobré 

vztahy 

MKV – Lidské vztahy – 

lidská solidarita, právo 

všech lidí žít společně a 

podílet se na spolupráci 

MKV – Lidské vztahy – 

předsudky a lidské 

stereotypy, příčiny a 

důsledky diskriminace 
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Vl5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

společnosti 

 Rozpozná rozdíly mezi jednotlivými 

druhy majetku 

 Chápe pojmy rozpočet, příjmy, 

výdaje domácnosti 

 Sestaví jednoduchý osobní rozpočet 

 Objasní, jak řešit situace, kdy jsou 

příjmy větší (menší) než výdaje 

 Seznamuje se se způsoby platby, 

hotovostní a bezhotovostní formou 

peněz, funkcí banky, půjčkami 

 Chápe funkci peněz (i 

zneužívání…) 

 Na příkladu ukáže nemožnost 

realizace všech chtěných výdajů, 

porovná svá přání a potřeby se 

svými finančními možnostmi 

 Umí vysvětlit, proč spořit, kdy si 

půjčovat a jak vracet dluhy, objasní 

rizika půjčování peněz 

 Seznamuje se s pojmem reklamace, 

na příkladech vysvětlí, jak 

reklamovat zboží 

 Objasní pojem duševní hodnoty 

 Orientuje se v případné pomoci 

odborných služeb (telefonní čísla, 

adresy…) pro právní ochranu 

občana 

Lidé kolem nás 

Právo a spravedlnost 

- právní ochrana 

občanů a majetku, 

soukromého 

vlastnictví, 

duševních hodnot, 

nárok občana na 

reklamaci 

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 

 VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát – občan jako 

odpovědný člen 

společnosti, jeho práva 

a povinnosti 

 Zná některé kulturní instituce ve 

svém okolí a udaných regionech 

 Objasní pojem masová kultura 

Lidé kolem nás 

Kultura 

- podoby a projevy 

kultury 

- masová kultura 
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Vl5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Zhodnotí hlavní problémy 

společnosti 

 Pohovoří o možnosti 

nesnášenlivosti mezi lidmi (rasové, 

náboženské), jako negativu 

společnosti 

 Charakterizuje příčiny problémů 

životního prostředí 

 Zhodnotí vliv člověka na stav 

životního prostředí 

Lidé kolem nás 

Základní globální 

problémy 

- významné sociální 

problémy 

- globální problémy 

přírodního prostředí 

 

MKV – Etnický původ 

– postavení 

národnostních menšin, 

projevy rasové 

nesnášenlivosti, jejich 

rozpoznávání a důvody 

vzniku 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí – naše obec, 

příroda a kultura obce, 

zajišťování ochrany 

životního prostředí 

v obci 

Přírodověda – ochrana 

životního prostředí 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA 

Ročník:  4. 

Př4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Zkoumá vlastnosti vzduchu, vody, 

půdy, slunečního záření a jejich 

vlivu na přírodu 

 Pozoruje vztahy mezi organismy v 

rozdílných životních podmínkách 

ROZMANITOST 

PŘÍRODY 

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

ROSTLIN A 

ŽIVOČICHŮ 

EVVO- Základní 

podmínky života – 

voda, ovzduší, půda 

EVVO- ekosystémy 

 

 Rozpoznává stavbu těla rostlin a 

význam jednotlivých částí 

 Poznává stavbu těla a způsob života 

některých zástupců obratlovců a 

bezobratlých 

PLANÉ A KULTURNÍ 

ROSTLINY 

ŽIVOČICHOVÉ A 

STAVBA JEJICH 

TĚLA 

 

 Popisuje střídání dne i noci, 

slunovrat, rovnodennost, roční 

období 

 Popisuje přípravu živých organismů 

na zimu 

 Rozpoznává druhy společenstev 

 Poznává vztahy mezi organismy 

PODZIM V PŘÍRODĚ 

ROSTLINY A 

ŽIVOČICHOVÉ V 

OKOLÍ NAŠICH 

DOMOVŮ 

VZTAHY 

ORGANISMŮ 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí – zdraví, 

způsob jeho ochrany 
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Př4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Poznává kulturní rostliny, okrasné 

 Poznává volně žijící živočichy v 

okolí lidských obydlí 

SPOLEČENSTEV 

PLANÉ A KULTURNÍ 

ROSTLINY 

 Pozoruje chování a jednání 

domácích zvířat, i exotických 

 Rozlišuje lesní společenstva 

 Rozlišuje lesy listnaté, jehličnaté, 

smíšené a druhy stromů 

 Rozpoznává lesní plody jedlé a 

jedovaté, druhy hub 

NAŠI DOMÁCÍ 

MAZLÍČCI A JEJICH 

CHOV 

SPOLEČENSTVA 

ROSTLIN A 

ŽIVOČICHŮ, LES 

 

EVVO – Ochrana 

biologických druhů  

EVVO – Ekosystémy, 

les 

 

 Rozlišuje některé druhy lesních 

savců, plazů, ptáků i bezobratlých 

 Rozpoznává stavbu jejich těla 

 Poznává druhy rostlin a trav na 

louce 

 Poznává a popisuje druhy živočichů 

žijící na louce 

SPOLEČENSTVA 

ŽIVOČICHŮ, LES, 

VZTAHY 

ORGANISMŮ 

ROSTLINY A 

ŽIVOČICHOVÉ NA 

LOUCE 

EVVO- Ekosystémy – 

les, vodní zdroje, louka 

 Popisuje život živočichů v 

nepříznivých životních podmínkách 

 Popisuje život rostliny v zimním 

období 

 Rozpoznává a třídí hospodářské 

rostliny, plevele 

 Seznamuje se s živočišnými druhy 

na polích 

ZIMA V PŘÍRODĚ 

SPOLEČENSTVA 

ROSTLIN A 

ŽIVOČICHŮ - POLE 

EVVO-Ekosystémy 

louka 

 Rozpoznává druhy dřevin a bylin v 

okolí vod 

 Seznamuje se s některými druhy 

vodních živočichů a stavbou jejich 

těla 

 Rozpoznává rostliny jednoleté, 

dvouleté a vytrvalé, pozoruje a 

popisuje způsob jejich života 

 Seznamuje se s životem živočichů 

na jaře 

ROSTLINY A 

ŽIVOČICHOVÉ VOD 

A BAŽIN 

VZTAHY 

ORGANISMŮ 

DŘEVINY, BYLINY 

JARO V PŘÍRODĚ 

EVVO-Základní 

podmínky života - voda 

 Rozpoznává rozdíl mezi horninami a 

nerosty 

 Poznává vybrané druhy 

 Poznává stavbu těla rostlin 

 Seznamuje se s využitím 

jednotlivých částí rostlin 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 

HORNINY A 

NEROSTY 

SPOLEČENSTVA 

ROSTLIN A 

ŽIVOČICHŮ 

EVVO-Základní 

podmínky života-půda-

ekosystémy 
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Př4 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Seznamuje se s vývojem člověka od 

narození po stáří 

ČLOVĚK A JEHO 

ZDRAVÍ 

 

 Uvědomuje si prevenci zneužívání 

návykových látek 

 Seznamuje se s ochranou dětí před 

návykovými látkami, odmítáním 

 Seznamuje se s nebezpečím 

závislosti na počítačích, hracích 

automatech 

 Seznamuje se s nebezpečím 

komunikace prostřednictvím 

elektronických médií 

NÁVYKOVÉ LÁTKY 

A ZDRAVÍ 

 

 Seznamuje se s poskytováním první 

pomoci při drobných poraněních, 

základy obvazové techniky 

 Popisuje úrazy dětí 

 Rozpozná život ohrožující zranění 

ÚRAZY DĚTÍ 

PRVNÍ POMOC PŘI 

DROBNÝCH 

PORANĚNÍ 

PREVENCE ÚRAZŮ 

 

 Seznamuje se zdravým způsobem 

života, ochranou zdraví, základními 

živinami a jejich významem 

 Uplatňuje poznatky o nemocech, 

očkování, karanténě a izolaci 

 Začleňuje do jídelníčku dané 

množství tekutin a potravin 

 Uplatňuje zásady zdravé výživy, 

nákup a skladování potravin, kultura 

stolování 

 Dodržuje zásady osobní hygieny 

 Rozlišuje nemoci přenosné i 

nepřenosné 

 Seznamuje se s prevencí úrazů a 

nemocí 

PÉČE O ZDRAVÍ 

 

EVVO-Vztah člověka k 

prostředí-prostředí a 

zdraví-rozmanitost 

vlivů na zdraví, způsob 

ochrany zdraví 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA 

Ročník:  5. 

Př5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Uvědomuje si rozmanitost 

přírodních podmínek, rozdíl mezi 

živou a neživou přírodou 

 Rozpoznává kladné a záporné vlivy 

člověka na přírodu 

 Uvědomuje si podmínky života na 

Zemi 

 Zkoumá vlastnosti vzduchu, vody, 

světla a tepla 

 Rozlišuje několik vrstev půdy, její 

složení a vznik 

 Uvědomuje si důležitost půdy 

 Učí se půdu chránit a starat se o ni 

ČLOVĚK A PŘÍRODA 

ROZMANITOST 

PŘÍRODY 

ŽIVÁ A NEŽIVÁ 

PŘÍRODA 

 

 

 

 

PŮDA 

 

 Učí se rozdělovat nerostné suroviny, 

seznamuje se s nimi 

 Poznává nejtvrdší nerosty a různé 

odrůdy křemene a jejich vlastnosti 

 Uvědomuje si důležitost soli 

kamenné 

 Seznamuje se se vznikem hornin a 

jejich třídění 

 Rozlišuje nejrozšířenější vyvřelé 

horniny, uvědomuje si jejich použití 

 Rozpoznává druhy paliv 

 Poznává ložiska hnědého uhlí v ČR 

 Uvědomuje si důležitost tekutých 

paliv 

 Poznává výrobu nafty a benzínu, 

využití v chemickém průmyslu 

NEROSTY 

 

 

 

 

HORNINY 

 

 

PALIVA 

 

 

 Uvědomuje si, že Slunce je zdrojem 

tepla a světla 

 Rozlišuje nejznámější seskupení 

hvězd  

 Popisuje Slunce a jeho planety, 

Zemi ve vesmíru a pohyb Země 

kolem Slunce 

 Pozoruje model Země – glóbus 

 Uvědomuje si střídání ročních 

období, střídání dne a noci, Slunce 

jako zdroj světla a tepla 

ČLOVĚK, ZEMĚ, 

VESMÍR 

SLUNCE A 

SLUNEČNÍ 

SOUSTAVA 

PLANETA ZEMĚ A 

JEJÍ MĚSÍC 

Rizika v přírodě 

spojená s ročními 

obdobími a sezónními 

činnostmi 
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Př5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Pozoruje otáčení Země kolem osy  

 uvědomuje si střídání ročních 

období, střídání dne a noci 

 Seznamuje se se složením vzduchu 

ZEMĚ V POHYBU  

ZEMĚ A ROČNÍ 

OBDOBÍ 

ZEMĚ VE 

VZDUŠNÉM OBALU 

 

 Uvědomuje si zemskou přitažlivost 

– gravitace a gravitační pole Země 

 Učí se o specializovaných 

pracovištích – hvězdárnách 

 Uvědomuje si důležitou úlohu letů 

kosmických lodí  

 Uvědomuje si důležitost počasí a 

podnebí, které ovlivňuje podmínky 

pro život organismů 

ZEMĚ PŘITAŽLIVÁ 

ZEMĚ V PŘÍMÉM 

PŘENOSU 

POČASÍ A PODNEBÍ 

 

 Rozlišujeme různé podnebné pásy, 

kde žijí určití živočichové a rostou 

určité rostliny 

 Učí se základní oblasti Země – 

podnebné pásy 

 Uvědomuje si podmínky pro život 

na Zemi a ochranu životního 

prostředí 

 Využívá příklady různých výrob 

 Umí stručně charakterizovat 

specifické přírodní jevy a z nich 

vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí 

 Prokáže schopnost se účinně chránit 

v modelové situaci 

 Uvědomuje si důležitost zoologické 

a botanické zahrady 

 Uvědomuje si polohu ČR a dokáže 

vyjmenovat společenstva živých 

organismů na území republiky 

ROZMANITOST 

PODMÍNEK ŽIVOTA 

NA ZEMI 

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

OCHRANA 

ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

RIZIKA V PŘÍRODĚ 

 

 

 

 

ZVLÁŠTNÍ 

ZAHRADY – 

ZOOLOGICKÉ A 

BOTANICKÉ 

JAK JE TO S ČR? 

EVVO-Lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí – průmysl a 

životní prostředí 

Lidé kolem nás – 

globální problémy 

 

 

 

EVVO- Základní 

podmínky života, 

Ekosystémy 

 

 

 

 

 

 Učí se rozdělení organismů a 

živočichů do skupin 

 Uvědomuje si, jak se člověk vyvíjel, 

jeho stavbu těla 

 Učí se popsat systém opory těla 

 Rozlišuje zdravou výživu a rychlé 

občerstvení 

 Sestavuje jídelníček 

 Učí se nakupovat vhodné potraviny 

TŘÍDĚNÍ ŽIVÝCH 

ORGANISMŮ 

TŘÍDĚNÍ ŽIVOČICHŮ 

ČLOVĚK A JEHO 

ZDRAVÍ 

ČLOVĚK – 

ŽIVOČICH NA ZEMI 

LIDSKÉ TĚLO 

POTŘEBUJE OPORU 

EVVO- vztah člověka k 

prostředí- rozmanitost 

vlivů na zdraví, ochrana 

zdraví 
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Př5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

pro zdravou výživu 

 Roztřídí nápoje a poživatiny s 

negativním vlivem na zdraví 

 Seznamuje se s pohlavními rozdíly 

mezi mužem a ženou, základy lidské 

reprodukce 

ZDRAVÍ ŽIVOTNÍ 

STYL 

SPRÁVNÁ VÝŽIVA, 

PITNÝ REŽIM 

 Stručně charakterizuje specifické 

přírodní jevy a z nich vyplývající 

rizika vzniku mimořádných 

událostí, 

 v modelové situaci prokáže 

schopnost účinně se bránit 

 Rozpozná život ohrožující zranění, 

přivolá lékařskou pomoc 

MIMOŘÁDNÉ 

ÚDÁLOSTI 

ZPŮSOBENÉ 

PŘÍRODNÍMI VLIVY 

A OCHRANA PŘED 

NIMI 

POSTUP V PŘÍPADĚ 

OHROŽENÍ 

(VAROVNÝ SIGNÁL, 

EVAKUACE, 

ZKOUŠKA SIRÉN) 

PŘÍČINY A 

PREVENCE VZNIKU 

POŘÁRŮ, OCHRANA 

A EVAKUACE PŘI 

POŽÁRU 

INTEGROVANÝ 

ZÁCHRANNÝ 

SYSTÉM 

PRVNÍ POMOC 

EVVO – 

Psychohygiena – 

předchází stresům v 

mezilidských vztazích 

Dovednosti zvládání 

stresových situací, 

hledání pomoci při 

potížích 

 Učí se popsat pohybovou soustavu 

našeho těla a povrch našeho těla 

 Seznamuje se s charakteristickými 

znaky dýchací soustavy 

SVALOVÁ 

SOUSTAVA 

POVRCH TĚLA  

DÝCHACÍ 

SOUSTAVA 

 

 Seznamuje se s charakteristickými 

znaky oběhové soustavy 

 Učí se složení krve 

 Seznamuje se s charakter. znaky 

trávicí, nervové a vylučovací 

soustavy 

 Uvědomuje si nebezpečné poruchy 

příjmu potravy, důležitost přijímání 

tekutin 

 Seznamuje se s pohlavními rozdíly 

mezi mužem a ženou, základy 

lidské reprodukce 

OBĚHOVÁ 

SOUSTAVA 

TRÁVICÍ SOUSTAVA 

VYLUČOVACÍ 

SOUSTAVA 

NERVOVÁ 

SOUSTAVA 

ROZMNOŽOVACÍ 

SOUSTAVA 

NÁVYKOVÉ LÁTKY, 

HRACÍ AUTOMATY 

A POČÍTAČE 
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Př5 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Uvědomuje si prevenci zneužívání 

návykových látek 

 Seznamuje se s ochranou dětí před 

návykovými látkami, odmítáním 

 Seznamuje se s nebezpečím 

závislosti na počítačích, hracích 

automatech 

 Seznamuje se s nebezpečím 

komunikace prostřednictvím 

elektronických médií 

 Vnímá dopravní situaci, správně ji 

vyhodnotí a vyvodí odpovídající 

závěry pro své chování jako chodec 

a cyklista 

 

NEBEZPEČÍ 

KOMUNIKACE 

PROSTŘEDNICTVÍM 

ELEKTRONICKÝCH 

MÉDIÍ 

 Seznamuje se s pohlavně 

přenosnými chorobami a sexuálním 

zneužíváním 

HIV/AIDS  

 Seznamuje se s technikou a 

jednoduchými stroji, s elektřinou, 

látkami vodivými a nevodivými 

 Dodržuje bezpečnost a ochranu před 

úrazy 

 Získává nové informace od rodičů, 

učitelů, ale i z médií 

ČLOVĚK A 

TECHNIKA 

JAK ZÍSKÁVÁME 

INFORMACE 

 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Ročník:  6. 

Ov6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Orientuje v kalendáři  

 Vysvětlí původ a způsoby 

dodržování svátků 

 Uvádí příklady pořekadel a přísloví 

 

Rok v jeho proměnách 

a slavnostech 

(průběžně) 

- kalendář, letopočty 

- svátky 

- přísloví a pořekadla 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

Čjl – bajky – přísloví 
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Ov6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Hovoří o životě ve škole 

 Zamýšlí se nad významem školního 

řádu 

 Diskutuje o právech a povinnostech 

žáků 

 Rozebírá význam a činnost 

žákovské samosprávy 

 Hovoří o vzájemné dělbě práce a 

činností v rodině, ve škole 

 Uvádí výhody spolupráce lidí 

 

 Pohovoří o přípravě na vyučování a 

režimu dne 

 Zamýšlí se nad významem vzdělání 

pro život  

 

Naše škola 

- život ve škole 

- školní řád 

- práva a povinnosti 

žáků 

- žákovská 

samospráva 

- dělba práce 

 

 

- spolupráce 

 

- příprava na 

vyučování, volný 

čas, režim dne 

- význam vzdělání 

 

 

 

 

OSV- Poznávání lidí – 

v praktických situacích 

poznává třídu - 

Mezilidské vztahy – 

zamýšlí se nad vztahy 

ve třídě, řeší průběžně 

vzniklé situace 

VDO – Občanská 

společnost a škola – 

hovoří o partnerství a 

demokracii ve škole, 

významu aktivního 

zapojení do žákovské 

samosprávy 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace – uvádí 

příklady organizování 

vlastního času 

MV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti – 

uvádí vliv médií na 

uspořádání dne 

Rv – režim dne, zdravý 

způsob života 

 

 Hovoří o minulosti a přítomnosti 

naší obce  

 Vypravuje pověsti o vzniku  

 Jmenuje historické památky obce  

 Jmenuje významné rodáky a 

osobnosti 

 Uvádí místní tradice  

 Uvádí příležitosti k zájmové 

činnosti v obci 

 Jmenuje správní orgány obce  

 Diskutuje o úkolech obecní 

samosprávy a obecního 

zastupitelstva 

 Hovoří o principu komunálních 

Naše obec 

 - minulost a přítomnost 

obce 

- pověsti 

- památky 

- rodáci 

- tradice 

- správní orgány obce 

- obecní zastupitelstvo 

 

- komunální volby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO – Formy 

participace občanů 

v politickém životě – 

seznamuje se s principy 

komunálních voleb 
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Ov6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

voleb 

 Objasní pojem vlast a vlastenectví 

 

 Vysvětlí pojem národ a národnostní 

menšiny 

 

 Uvádí pověsti o počátcích národa  

 

 Jmenuje slavné předky a činy, které 

proslavily náš národ  

 Jmenuje státní svátky a významné 

dny 

 

 Hovoří o historii a současnosti 

Prahy 

 Rozlišuje státní moc 

 Přehledně jmenuje vývoj dějin 

českého národa 

 

 Porovnává minulost a přítomnost 

regionů  

 

 Jmenuje významné osobnosti 

českého národa 

 Vyhledává významná místa a 

památky 

 

 Uvádí regionální zvláštnosti  

 Hovoří o tradicích české státnosti 

 

 Jmenuje státní symboly  

 Uvádí příklady národního bohatství, 

zvyklostí, tradic 

Naše vlast 

- vlast-vlastenectví 

- národ, menšiny 

- pověsti o počátcích 

národa 

-  

- slavní předkové 

- co nás proslavilo 

- státní svátky a 

významné dny 

- hlavní město  

- státní moc 

- stručný přehled 

vývoje dějin  

 

- region v minulosti, 

přítomnosti   

- významní rodáci, 

osobnosti  

- významná místa, 

památky  

- regionální zvláštnosti  

- tradice české 

státnosti  

- státní instituce 

- státní symboly  

- národní bohatství, 

zvyklosti, tradice 

 

ESG – Objevujeme 

Evropu a svět – hovoří 

o vztahu naší vlasti a 

Evropy  

 

 

Čjl – Staré pověsti 

české – doporuč. četba, 

příběhy dávných dob  

 

 

 

 

 

 

MV – Práce 

v realizačním týmu – 

komunikace a 

spolupráce v týmu 

(tvoří ve skupině 

brožuru o regionu) 

ČJS – připraví referát o 

významných 

osobnostech 

 

D – Počátky českého 

státu 

D – vznik měst 

 

 Hovoří o rovnosti mezi lidmi 

 Seznamuje se s právy dětí 

 Seznamuje se se zásadami slušného 

chování v různých situacích  

Lidská setkání 

- rovnost mezi lidmi 

- práva dětí 

- pravidla slušného 

chování  

 

 

 

MKV – Lidské vztahy – 

uplatňuje principy 
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Ov6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Dramatizuje případné řešení 

konfliktů 

 Seznamuje se s krizovými situacemi 

a potřebami pomoci (vyjádří své 

možnosti, jak může pomáhat lidem 

v nouzi a jak pomoci v situacích 

ohrožení a obrany státu) 

- řešení konfliktů 

- krizové situace 

- pomoc lidem v nouzi 

- základy první 

pomoci 

slušného chování 

(dramatizace) 

Rv – vztahy mezi lidmi 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Ročník:  7. 

Ov7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

  Vysvětlí pojmy společnost, 

socializace, morálka a mravnost 

 Uvádí příklady mravní 

odpovědnosti  

 

 Objasní pojem svoboda  

 

 Zamýšlí se nad významem osobní 

kázně 

Zásady lidského 

soužití 

- společnost, socializace 

- morálka a mravnost 

- mravní odpovědnost 

 

- svoboda a vzájemná 

závislost 

- význam osobní 

kázně  

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

 

 Zamýšlí se nad vlivem vrstevníků 

 Rozlišuje osobní a neosobní vztahy 

 Upozorňuje na netolerantní chování  

 Na konkrétních příkladech rozebírá 

způsoby mezilidské komunikace 

 

 Uvádí příklady mezilidských vztahů  

 

 Hovoří o aktuálních problémech 

lidské nesnášenlivosti  

 Rozlišuje různé způsoby lidské 

komunikace 

 Používá komunikaci verbální i 

Vztahy mezi lidmi 

- přátelství, vrstevníci 

- osobní a neosobní 

vztahy 

- mezilidská 

komunikace 

- vztahy mezi lidmi  

 

- (autorita, soukromí, 

důstojnost člověka) 

 

- problémy lidské 

nesnášenlivosti 

 

 

 

MV – Interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality – vztah 

mediálního sdělení a 

sociální zkušenosti – 

uvádí praktické příkady 

MV – Fungování a vliv 

médií ve společnosti – 

organizace a postavení 

médií ve společnosti – 
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Ov7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

neverbální  

 Kriticky přistupuje k mediálním 

informacím  

- mezilidská 

komunikace  

- verbální a neverbální 

komunikace 

- masmédia  

diskuse, příklady 

Inf - internet 

 

 Seznamuje se s kulturními 

hodnotami  

 Uvádí kulturní tradice 

 Hovoří o kulturních akcích, které 

navštívil  

 Vyjadřuje svůj postoj k působení 

propagandy a reklamy  

 

 

 Jmenuje prvky obohacování kultur  

 Uvádí příklady kultur jiných národů  

 

 

 

 Hovoří o ochraně památek a 

vandalismu  

 Uvádí rozmanitost kulturních 

projevů 

 

 Jmenuje kulturní instituce v rámci 

obce, regionu, státu 

 Hovoří o spolupráci při ochraně 

kulturních památek v obci 

Kulturní život  

- kultura, umění 

- kulturní hodnoty 

- kulturní tradice  

-  

- masová kultura  

- prostředky masové 

komunikace, 

masmédia 

 

- vzájemné 

obohacování kultur 

- prolínání kultur 

- duchovní kultura, 

náboženství 

- ochrana památek a 

životního prostředí 

v kraji, regionu 

-  rozmanitost 

kulturních projevů 

- kulturní instituce 

 

- ochrana kulturních 

památek v obci 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – vliv reklamy 

na veřejné mínění a 

chování lidí – v diskusi 

uvádí praktické 

příklady  

 

 

MKV – Lidské vztahy – 

vztahy mezi kulturami – 

uvádí příklady prolínání 

kultur (vlastní 

zkušenost) 

 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

význam ochrany 

přírody a kulturních 

památek – vyhledává 

příklady (tvoří plakát) 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí – podílí se 

na ochraně přírody a 

kultury v obci 

 Jmenuje formy vlastnictví včetně 

duševního vlastnictví, a způsoby 

jejich ochrany a uvádí příklady 

 

 

 Rozlišuje hmotné a nehmotné 

vlastnictví 

Majetek, vlastnictví, 

hospodaření 

- formy vlastnictví 

(způsoby jejich 

ochrany) 

- hmotné a nehmotné 

vlastnictví 
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Ov7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Jmenuje zdroje získání majetku  

 Objasní způsoby zacházení 

s majetkem  

 Dodržuje zásady hospodárnosti 

 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,   

- zdroje získání 

majetku  

- zacházení 

s majetkem a 

ochrana 

- rodinný rozpočet, 

hospodaření s penězi 

(kapesné, rozpočet 

rodiny) 

 - pravidelné a 

jednorázové příjmy a 

výdaje domácnosti 

- princip vyrovnaného, 

schodkového a 

přebytkového rozpočtu 

domácnosti 

 

 

M – zlomky – rodinný 

rozpočet 

 Rozlišuje tvoření státu  

 Charakterizuje pojem stát 

 

 

 Vyhledává v Ústavě demokratické 

zásady fungování státu 

 

 

 

 Vyloží podstatu voleb  

 Jmenuje druhy volebního práva  

 Hovoří o volebním systému 

Stát a právo 

- prvotní a druhotné 

tvoření  

- stát 

- principy a znaky 

státu 

- formy států  

- druhy států 

demokratické 

základy států 

- volby 

- druhy volebního 

práva 

volební systém 
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Ov7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Seznámí se se vznikem EU, 

významem 

 

 

 Hovoří o postavení občanů ČR 

vzhledem k EU 

 Uvádí příklady zapojení ČR v rámci 

EU 

 

 Uvádí mezinárodní organizace 

 

Nadnárodní 

společenství 

- historie EU 

- historické osobnosti 

ČR a jejich podíl na 

sjednocení Evropy 

- Rada Evropy 

- Evropská unie 

- OSN  

- přidružené 

organizace OSN 

- NATO 

Obrana státu, zahraniční 

mise 

EGS – Jsme Evropané – 

instituce EU (vyhledává 

příklady)  

D – Svět po roce 1945 

MKV – Kulturní 

diference – základní 

problémy 

sociokulturních rozdílů 

v ČR a v Evropě (uvádí 

konkrétní příklady ze 

života) 

EGS – Jsme Evropané – 

mezinárodní organizace 

a jejich přispění 

k řešení problémů dětí a 

mládeže (zpracuje 

seminární práci) 

 Seznamuje se se základními 

lidskými právy, přiměřeně 

uplatňuje svá práva včetně práv 

spotřebitele  

 Rozumí povinnostem občana při 

zajišťováni obrany státu, popíše 

situaci, kdy je potřeba bránit stát 

 Seznámí se se Všeobecnou 

deklarací lidských práv a Úmluva o 

právech dítěte 

 

 Diskutuje o problémech 

diskriminace a šikany 

Lidská práva 

- základní lidská práva 

- základní práva 

spotřebitele 

obrana státu 

 

- úprava lidských práv 

v dokumentech 

- Úmluva o právech 

dítěte 

- diskriminace, šikana  

- svoboda, autorita 

- morálka, mravnost 

OSV – Řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti – 

dovednosti pro řešení 

problémů v 

mezilidských vztazích – 

scénky, dramatizace 

 

MKV – Princip 

sociálního smíru a 

solidarity – přispění 

každého jedince za 

odstranění diskriminace 

– diskuse, uvádí 

příklady  
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Ročník:  8. 

Ov8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vysvětlí pojem osobnost  

 Jmenuje vlastnosti osobnosti  

 Zamýšlí se nad vztahem mezi 

vlastnostmi osobnosti a vztahy mezi 

lidmi 

 Hodnotí a koriguje své chování i 

chování druhých  

 Přemýšlí o záporných i kladných 

charakterových vlastnostech  

 

 

 

 

 

 

 Seznamuje se se základními druhy a 

znaky citů  

 

 Seznamuje se s různými způsoby 

řešení daných situací 

 Zamýšlí se nad rozvojem osobních 

hodnot  

 

 Snaží se o sebehodnocení  

 Využívá sebehodnocení pro svůj 

další rozvoj  

 Diskutuje o stereotypech 

v posuzování druhých lidí  

Člověk jako jedinec 

- osobnost  

- vlastnosti osobnosti  

 

- projevy chování 

(dospívání)  

- rozdíly v prožívání, 

myšlení a jednání  

- charakter, sebepojetí 

- vůle, temperament  

- vrozené 

předpoklady, 

dovednosti  

- potřeby, zájmy 

- vnímání, paměť 

- základní druhy a 

znaky citů  

- citové vztahy  

- chování, prožívání, 

jednání 

- systém osobních 

hodnot  

 

 

- sebehodnocení  

 

- stereotypy 

v posuzování druhých 

lidí  

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

 

 

 

 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí – moje 

psychika (temperament) 

– seznámení s typy 

temperamentu, zařazení 

své osoby k typům  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj – útvary českého 

jazyka (nářečí, slang, 

argot, národnostní 

menšiny,…) 

 Rozliší pojem služba a statek 

 Uvede podstatu výroby  

 Jmenuje formy výroby 

 Na příkladu chování kupujících a 

prodávajících vyloží podstatu trhu, 

objasní vliv nabídky a poptávky na 

tvorbu ceny a její změny, na 

Hospodářství a stát 

- služby a statky 

- výroba 

- kapitál, investice 

- trh 

- nabídka, poptávka 

- tvorba ceny 
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Ov8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

příkladu ukáže tvorbu ceny jako 

součet nákladů, zisku a DPH, 

popíše vliv inflace na hodnotu 

peněz 

 Seznámí se s pojmy a podstatou 

nabídky a poptávky  

 Hovoří o privatizaci 

 Objasní pojem tržní mechanismus 

  Jmenuje podstatu obchodu 

 Hovoří o historii obchodu 

 

 Charakterizuje funkce a podoby 

peněz 

- privatizace 

- tržní mechanismus, 

cena, vztahy 

- obchod 

- naturální 

hospodářství 

- funkce peněz 

- historie vzniku peněz 

- inflace 

 

 Seznámí se s právním řádem ČR  

 Vysvětlí význam a funkci právního 

řádu 

 

 Vysvětlí pojem zákon 

 

 

 

 Jmenuje způsobilosti nabytí práv a 

povinností 

 Pracuje s Ústavou ČR  

 

 

 Seznamuje se s pojmem politika, 

s politickými stranami  

 Diskutuje o rozdělení politických 

stran 

 Uvádí příklady, jak mohou výsledky 

voleb ovlivnit život občanů 

 Seznamuje se se soustavou soudů  

 Seznamuje se s publikovanými 

právními předpisy 

 Diskutuje o riziku porušování 

právních ustanovení, diskutuje o 

příčinách a důsledcích korupčního 

Stát a právo  

- právní řád ČR, 

význam a funkce 

právního řádu 

- význam právních 

vztahů  

- právní norma, zákon  

- státní moc 

(legislativní činnost) 

 

- způsobilost nabývat 

práva a povinnosti  

- Ústava ČR – práva a 

povinnosti občana  

- politika, politologie 

- typy politických 

stran (levice x 

pravice) 

- současná politická 

situace 

 

- soustava soudů  

- publikování právních 

předpisů 

- druhy a postihy 

protiprávního 

 

OSV – Mezilidské 

vztahy – lidská práva 

jako regulativ vztahů – 

diskuse  

 

MKV – Lidské vztahy – 

právo všech lidí žít 

společně a podílet se na 

spolupráci – diskuse, 

vyhledávání příkladů 

v tisku  

MKV – Princip 

sociálního smíru a 

solidarity – otázka 

lidských práv, základní 

dokumenty – diskuse  
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Ov8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

jednání  

 

 Seznamuje se s pravidly silničního 

provozu a jejich porušováním 

jednání, korupce  

- trestní postižitelnost 

- porušování předpisů 

v silničním provozu  

  

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Ročník:  9. 

Ov9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vysvětlí pojem státní občanství a 

způsoby jeho získání  

 

 

 Zamýšlí se nad význam občanského 

zákoníku  

 

 Jmenuje různé druhy pojištění a 

typy smluv, navrhne, kdy je využít   

 Uvádí příklady různých typů smluv. 

 Jmenuje orgány právní ochrany 

občanů  

 

Občan a právo 

- člověk jako občan  

- státní občanství ČR 

 

- význam občanského 

zákoníku  

- ochrana občanských 

práv  

- pojištění – druhy, 

typy smluv  

- smlouvy 

- orgány právní 

ochrany občanů 

- práva spotřebitele  

VDO – Občan,občanská 

společnost a stát – 

práva a povinnosti 

občana – vyhledáváním 

v Ústavě ČR, Listině 

základních práv a 

svobod 

 Hovoří o významu právních vztahů 

(manželství, pracovní poměr, ) 

 

 

 

 Uvede důležité právní vztahy a 

závazky z nich vyplývající 

 Uvádí příklady styku s úřady 

Právo v každodenním 

životě 

- pracovní poměr 

- právní předpoklady 

pro uzavření 

manželství 

- problémy nezralého 

rodičovství  

- odpovědnost rodičů 

za péči o dětí 

- mravní a právní 

VDO – Principy 

demokracie jako formy 

vlády a způsobu 

rozhodování – 

demokratické způsoby 

řešení konfliktů a 

problémů v osobním 

životě – vyhledávání 

příkladů v praktickém 

životě 
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Ov9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

důsledky rozvodů 

- význam zákona o 

rodině  

orgány péče o rodinu 

 

 Jmenuje části hospodářské politiky 

státu  

 Vysvětlí pojem daň a poplatek 

 Diskutuje o státním rozpočtu, 

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 

 Uvádí, do kterých oblastí stát 

směřuje své výdaje  

 Jmenuje příklady dávek a příspěvků 

pro občany  

 

 

 Seznámí se s peněžními ústavy a 

jejich funkcí na příkladech ukáže 

vhodné využití různých nástrojů 

hotovostního a bezhotovostního 

placení, uvede příklady použití 

debetní a kreditní platební karty, 

vysvětlí jejich omezení 

 vysvětlí význam úroku placeného a 

přijatého 

 Uvede podstatu podnikání 

 

 Seznámí se s hospodářskou 

politikou státu 

 

 Vysvětlí členění národního 

hospodářství  

 Zamýšlí se nad výkonností 

národního hospodářství  

Hospodářství a stát 

- daň, poplatek 

- státní rozpočet 

(vyrovnaný, 

schodek, dluh) 

- výdaje státního 

rozpočtu 

- příspěvky, dávky  

- druhy sociálních 

příspěvků 

- význam sociálního 

zabezpečení 

- banky a jejich služby 

- ČNB 

- cenné papíry 

burza 

-   podnikaní - živnost 

 

- daňové úlevy, dotace 

 

- výrobní a nevýrobní 

sféra 

- HDP  

- ND 

- hospodářská krize  
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Ov9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 

 Jmenuje projevy globalizace 

 Upozorňuje na klady a zápory 

globalizace 

 Uvede a na příkladech 

charakterizuje globální problémy  

 

 Zamýšlí se nad příčinami globálních 

problémů a jejich důsledky 

 Diskutuje o souvislosti globálních a 

lokálních problémů, uvádí konkrétní 

příklady řešení 

 Objasní roli ozbrojených sil ČR při 

zajišťování obrany státu a při řešení 

krizí nevojenského charakteru  

 Na příkladech objasní národní i 

mezinárodní úkoly Armády ČR 

 Uvede příklady zahraničních misí 

Armády ČR 

 Jmenuje světová náboženství  

 Hovoří o problémech terorismu  

 Uvádí příklady mezinárodního 

terorismu  

Globální problémy 

lidstva 

- globál, globální 

- klady a zápory 

globalizace 

- národnostní menšiny 

- obyvatelstvo 

- ochrana životního 

prostředí 

- soužití – přelidnění 

- hospodaření 

s přírodními zdroji 

 

- ozbrojené síly ČR 

 

 

 

 

 

- problémy víry 

- terorismus a jeho 

problémy 

D – uspořádání světa po 

roce 1918, počátky 

fašismu 

VDO - Občan, 

občanská společnost a 

stát – principy soužití 

s minoritami (diskuse) 

MKV – Etnický původ 

– projevy rasové 

nesnášenlivosti 

(diskuse) 

EGS – Jsme Evropané – 

klíčové mezníky 

evropské historie (uvádí 

příklady) 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

význam ochrany 

přírody v EU a ve světě 

(zpracuje referát) 

 

 Posiluje sebedůvěru pro plánování 

budoucnosti 

 Hovoří o životních aspiracích, 

plánech 

 Učí se adaptaci na životní změny 

 Učí se plánovat 

 Hledá smysl lidského života, 

význam motivace 

 Přemýšlí o významu životní 

zkušenosti 

 Zamýšlí se nad svými cíli a plány   

 

 Klade důraz na význam osobní 

kázně 

 

Osobní rozvoj 

- posilování 

sebedůvěry 

- životní plány a cíle 

- adaptace na životní 

změny 

- realistické a akční 

plánování 

- význam motivace, 

vůle a       

- osobní kázně při 

seberozvoji 

- životní cíle a 

plány  

- osobní kázeň při 

OSV-Seberegulace a 

sebeorganizace-

stanovování osobních 

cílů a kroků k jejich 

dosažení 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí – moje učení 

– diskuse  
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Ov9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

seberozvoji 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 

Ročník:  8. 

Př8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Uvědomí si zařazení člověka do říše 

živočišné 

 Pojedná o jednotlivých etapách 

vývoje člověka s odvoláním na 

vývoj nervové soustavy 

 

 Charakterizuje lidské rasy 

 Objasní zrůdnost rasismu 

 Objasní pojmy: buňka, tkáň, orgán, 

organismus 

Vývoj člověka 

 

 

 

 

 

Lidské rasy 

 

Buňky, tkáně, orgány, 

organismus 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

D – vývoj člověka 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí 

 

MKV – Etnický původ 

MKV – Lidské vztahy 

OSV – Sociální a 

morální rozvoj –

Poznávání lidí, 

mezilidské vztahy – 

tolerance – rozhovor, 

příklady z literatury 

 Vysvětlí funkci kostry a svalů 

 Objasní vady držení těla – prevenci 

 

 Označí 3 druhy svalové tkáně a 

rozdíly mezi nimi 

Soustava opěrná 

 

 

Soustava pohybová 

Tv – pravidelné cvičení 

 Umí poskytnout první pomoc při 

zlomeninách 

Laboratorní práce  
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Př8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vysvětlí složení krve, stavbu srdce 

a jeho činnost 

 Zdůvodní důležitost mízy a krve 

 Nakreslí schéma krevního oběhu 

 Umí poskytnout první pomoc při 

krvácení 

Tělní tekutiny – 

oběhová soustava 

Míza 

 

Laboratorní práce 

 

 Uvede rozdíl mezi viry a bakteriemi 

 Jmenuje virová a bakteriální 

onemocnění 

 

 Označí rozdíl mezi aktivní a pasivní 

imunitou (očkování) 

 Má přehled o onemocněních, proti 

kterým je očkován 

Nakažlivé nemoci 

Epidemie – původci, 

zásady chování 

zabraňující přenosu 

nemocí  

Druhy imunity 

 

Rv – člověk ve zdraví a 

nemoci 

Př6 – opakování viry a 

bakterie 

D – pandemie 

onemocnění v dějinách 

lidstva 

MV – Receptivní 

činnosti – Kritické čtení 

a vnímání mediálních 

sdělení – (serióznost 

léčení chorob) 

fungování a vliv médií 

na společnost 

 Nakreslí schéma dýchací soustavy 

 Popíše její funkci 

 Je si vědom škodlivosti kouření 

Soustava dýchací 

 

popularizace boje proti 

kouření, dárcovství 

krve, placentární krve a 

kostní dřeně 

 Vytvoří schéma trávicí soustavy a 

vysvětlí činnost jednotlivých orgánů 

 Orientuje se v topografii orgánů 

 Vyjmenuje žlázy trávícího ústrojí – 

označí jejich činnost 

 Je veden k pravidelné péči o chrup 

 Vysvětlí pojem metabolismus 

 Vybere vhodné potraviny pro 

zdravou výživu – sestaví jídelníček 

 Objasní význam zdravého způsobu 

života 

Soustava trávicí 

 

 

 

 

 

 

Životní styl – zásady 

zdravé životosprávy a 

péče o vnitřní a vnější 

prostředí, pozitivní a 

negativní dopad 

prostředí a životního 

Rv – zdravá výživa 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – hladomor 

v rozvojových zemí 

 

 

 

F – zákon zachování 

energie 
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Př8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

stylu na zdraví člověka  

 Označí uložení ledvin – nakreslí 

schéma vylučovací soustavy 

 Popíše vznik primární moči a funkci 

ledvinových tělísek 

 Uvědomuje si nutnost pitného 

režimu 

Soustava vylučovací Rv – boj proti 

omamným látkám – 

zhoubný vliv i na 

orgány vylučovací 

soustavy 

 Popíše stavbu kůže, pigment, pot a 

funkci kůže 

 Pojedná o druzích poranění kůže a 

škodlivosti ultrafialového záření 

 Poskytne první pomoc při poranění 

kůže 

Soustava kožní 

Péče o kůži 

 

Laboratorní práce 

 

 Popíše stavbu nervové soustavy 

 Nakreslí schéma neuronu a reflexu 

 Objasní rozdíl mezi podmíněným a 

nepodmíněným reflexem 

 Nakreslí synapsi a vysvětlí princip 

přenosu vzruchu 

 Vytvoří schéma nervové soustavy a 

vysvětlí funkci jednotlivých částí 

Soustava nervová 

 

Rv – toxikománie, 

duševní hygiena 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – Sebepoznání a 

sebepojetí 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – Psychohygiena 

– režim dne, aktivní a 

pasivní odpočinek, 

střídání činností 

 Uvede rozdíl mezi žlázami 

exokrinními a endokrinními 

 Objasní pojem hormon 

 Popíše topografii endokrinních žláz 

 Uvědomuje si důležitost těchto 

orgánů v souvislosti s inzulínem, 

růstovým hormonem 

 Uvede slinivku břišní jako žlázu 

s vnějším i vnitřním vyměšováním 

Žlázy s vnitřním 

vyměšováním 

Ch – chemické reakce 

v lidském těle 
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Př8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Podle modelu popíše stavbu oka, 

funkci jednotlivých částí 

 Uvede příčiny a nápravu očních vad 

 

 Popíše 3 základní části ucha, 

zejména vysvětlí stavbu středního a 

vnitřního ucha a uvede, čím je 

tvořen rovnovážný orgán vnitřního 

ucha 

 

 Popíše základní chuti, označí sídlo 

chuťových buněk 

 Uvědomí si, kde jsou uložena 

hmatová tělíska, uvede jejich funkci 

Smyslová ústrojí 

 

Ústrojí zraku 

 

Ústrojí sluchu 

Laboratorní práce 

(ostrost našeho zraku, 

jak slyšíme) 

 

 

Ústrojí chuti 

Ústrojí hmatu 

 

 

F – Optika 

 

F – Akustika 

 Popíše stavbu a funkci mužského a 

ženského pohlavního ústrojí 

 Vysvětlí oplození vajíčka 

 Chápe nebezpečí pohlavních chorob 

– AIDS a jejich snadný přenos 

 Popíše jednotlivé etapy života 

Vývin lidského jedince Rv – výchova 

k rodičovství 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – nebezpečí 

AIDS 

Př – opakování – rozdíl 

mezi pohlavním a 

nepohlavním 

rozmnožováním 

 Uvede J. G. Mendela jako 

zakladatele genetiky 

 Uvede, čím jsou přenášeny základní 

jednotky genetické informace, čím 

jsou tvořeny chromozomy 

 Vysvětlí počet chromozomů a 

dominanci v genetice 

 Uvede příklad genového inženýrství 

Genetika 

J. G. Mendel 

 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát – tolerance k 

homosexualitě 
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Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 

Ročník:  9. 

Př9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vysvětlí vznik Země 

 Vědy, které se zabývají Zemí 

 Popíše stavbu zemského těla 

Naše Země ve vesmíru 

Země – vznik a stavba 

Země 

OSV – Sociální rozvoj 

– Poznávání lidí – 

Planeta Země je i 

místem existence všeho 

lidstva 

 Uvede definici nerostu a horniny, 

vyznačí rozdíly mezi nimi 

 Poznává základní nerosty 

 Užívá stupnici tvrdosti, atlas nerostů 

 Pozná osní kříže krystalových 

soustav 

 Uvede nerosty, které do dané 

soustavy patří 

 Uvádí praktický význam zástupců 

minerálů 

 Charakterizuje jednotlivé skupiny 

nerostů podle chemického složení 

Mineralogie 

- nerost 

- hornina 

Fyzikální a chemické 

vlastnosti nerostů 

Krystalové soustavy 

 

Třídění nerostů 

 

Ch – chemické značky 

a vzorce nerostů 

 

Ch – soli kyselin – 

opakování z 8. ročníku 

 

 Na vzorcích hornin porovnává 

společné a odlišné znaky čediče a 

žuly 

 Uvádí příklady vzniku 

úlomkovitých usazených hornin 

 Porovnává jednotlivé vzorky 

vápence a travertinu 

 Rozlišuje jednotlivé druhy hornin a 

pojednává o jejich vzniku a složení 

Petrologie 

Vyvřelé horniny 

Usazené horniny 

Přeměněné horniny 

 

 

 Definuje éru předgeologickou a 

geologickou 

 Uvádí příčiny a důsledky vnitřních 

geologických dějů 

 Nakreslí schéma zlomů a vrás 

 Na modelu vysvětlí stavbu sopky a 

příčiny sopečných činností 

 Vysvětlí centra zemětřesení 

Geologie 

Geologické děje 

Vnější a vnitřní 

geologické procesy – 

jejich příčiny a 

důsledky  

 

Z – orientuje se na 

mapě, ukáže známé 

sopky 

D – pojedná o 

historicky známých 

sopečných katastrofách 
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Př9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Charakterizuje druhy zvětrávání 

 Vysvětlí působení vody, vznik 

skalních měst 

 

 

 Charakterizuje vznik krápníků a 

jejich druhy 

 Orientuje se na mapě, nachází 

krasové oblasti 

 Vysvětlí příliv a odliv, příboj 

 Objasní pojmy: firn, kar, splaz 

 Objasní pojmy duna, přesypy 

Vnější geologické děje: 

Zvětrávání, působení 

gravitace, činnost 

tekoucí vody 

 

Krasové jevy 

 

Činnost moře 

Činnost ledovců 

Činnost větru 

Z – krasové oblasti 

Ch – vznik roztoku 

hydrouhličitanu 

vápenatého – vyloučení 

nerozpustného CaCO 

v podobě krápníků – 

opakování z 8. ročníku 

 Vyjmenuje půdotvorné činitele – 

charakterizuje jejich vliv na 

vlastnosti půdy 

 

 Označí rozdíly mezi druhy a typy 

půd 

 Jmenuje druhy a typy půd na našem 

území 

Pedologie 

Vznik půd 

Druhy půd 

Typy půd 

 

Pč – naše půdy, 

hospodaření se 

zemědělskou půdou 

EVVO – Ekosystémy – 

Šetrné obhospodařování 

půdy 

Ch – umělá hnojiva 

Z – úrodnost našich půd 

– mapa 

 Pojedná o oblastech minerálních 

pramenů, o pitné a nepitné vodě 

 Uvědomuje si důležitost pitného 

režimu 

Podzemní voda 

 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

ochrana pitné vody 

 Vysvětlí idealistické a 

materialistické názory na vznik 

života 

 Charakterizuje moderní teorii 

evoluce zpracovanou Charlesem 

Darwinem 

 Vysvětlí 3 etapy vzniku života 

Vývoj zemské kůry a 

organismů na Zemi 

Názory na vznik a 

vývoj života 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – racionální 

pohled na různé 

nevědecké informace o 

vzniku života na Zemi 

 Charakterizuje jednotlivé éry, které 

umí vyjmenovat 

 V každé éře popíše zástupce rostlin 

a živočichů, zmiňuje se o vrásnění 

v jednotlivých érách 

Éry vývoje Země – 

historie Země 

Prahory a starohory 

Prvohory 

Druhohory 
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Př9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Vysvětlí rozdílné podmínky na 

Zemi ve spojitosti s rozdílným 

společenským vývojem 

Třetihory 

Čtvrtohory 

 Na mapě vyznačí hranice Českého 

masivu a Karpat 

 Popíše změny, které nastaly 

v Českém masivu a Karpatech 

v jednotlivých geologických érách 

 Seznámí se s oblastí moldanubika a 

barrandienu – s osobností Joachima 

Barranda 

 Stručně charakterizuje vývoj Karpat 

a uvede hlavní rozdíly geologického 

vývoje Českého masivu a Karpat 

Geologický vývoj a 

stavba území Českého 

masivu a Karpat 

 

Z – orientace na mapě 

EVVO – Ekosystémy – 

Krkonoše – lokalita 

poničená působením 

škodlivin z České 

republiky, Polska a 

Německa. Endemity 

z období zalednění, 

model pro Skandinávii 

(po odtátí podobnost 

s Krkonošemi – hrozba 

šíření pouští) 

 Uvede význam vlivu podnebí a 

počasí na rozvoj různých 

ekosystémů  

 

 

 

 Charakterizuje mimořádné události 

způsobené výkyvy počasí a dalšími 

přírodními jevy, jejich doprovodné 

jevy a možné dopady i ochranu 

před nimi 

 Na modelových příkladech hodnotí 

správné a nesprávné jednání 

účastníků 

Podnebí a počasí ve 

vztahu k životu – 

význam vody a teploty 

prostředí pro život, 

ochrana a využití 

přírodních zdrojů, 

význam jednotlivých 

vrstev ovzduší pro 

život. 

 

Mimořádné události 

způsobené přírodními 

vlivy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objasní podstatu ekologie 

 Vysvětlí vztahy mezi jednotlivými 

organismy 

 

 Vysvětlí ekologické pojmy: 

populace, společenstvo, ekosystém 

 

 

Základy ekologie 

Vzájemné vztahy mezi 

organismy a prostředím 

Základní ekologické 

pojmy 

 

 

 

MKV – Lidské vztahy – 

chápat nejen vztahy 

mezi vývojově nižšími 

organismy, ale i mezi 

lidmi 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 
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Př9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Uvede vzájemné vztahy mezi 

organismy, mezi organismy a 

prostředím 

 Vytvoří potravní řetězec ze 

známých organismů 

 

Organismy a prostředí 

 

vyváření umělých 

ekosystémů, 

přizpůsobování 

životního prostředí 

životu člověka 

VDO – Občan, 

občanská společnost a 

stát – pocit 

odpovědnosti za úroveň 

životního prostředí 

v České republice 

 Uvádí rozdíl mezi umělým a 

přírodním ekosystémem 

s přihlédnutím k ohrožení podmínek 

životního prostředí člověkem 

 Charakterizuje příklady a důsledky 

narušení rovnováhy životního 

prostředí 

Stav životního prostředí 

– globální problémy a 

jejich řešení 

Chráněná území 

 

Projektové vyučování – 

Vliv pevných paliv na 

životní prostředí 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – chráníme 

přírodu nejen pro náš 

stát, ale i pro celý 

kontinent 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: ZEMĚPIS 

Ročník:   průběžná výuka 

Z Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Určuje světové strany na mapě 

v terénu 

 Odhaduje se v terénu podle mapy, 

čte s porozuměním pochodové a 

turistické značky a vysvětlivky 

v mapě 

 Pracuje aktivně s turistickými 

mapami, prování měření vzdáleností 

na mapách 

 Znázorní v mapách zeměpisnou síť 

a průběh rovnoběžek a poledníků 

Praktická topografie při 

pohybu v terénu 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – Kreativita, 

komunikace, kooperace  

- práce ve skupině 
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Z Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Posoudí orientačně zkreslení na 

konkrétní mapě 

 Pořizuje jednoduché panoramatické 

náčrtky krajiny, situační plánky 

 Pracuje s porozuměním s jízdními a 

letovými řády v tištěné a 

elektronické podobě, vyhledává 

optimální dopravní trasy  

 Pořizuje přiměřenou dokumentaci 

z výletů a čest (náčrtky, 

fotodokumentace) 

Situační náčrtky, a 

plány v krajině, 

pozorování krajiny 

Praxe s jízdními řády 

VZ – ochrana člověka – 

živelní pohromy 

(výchova ke zdraví) 

 Uplatňuje v praxi zásady 

bezpečného pohybu a pobytu v 

krajině, uplatňuje v modelových 

situacích zásady bezpečného 

chování a jednání při mimořádných 

událostech 

 Provádí dotazníková šetření (hustota 

dopravního provozu), inventarizaci 

rostlin a živočichů 

Bezpečnost při pobytu a 

pohybu v přírodě 

MV – Stavba 

mediálních sdělení - 

interpretace výsledků 

měření a šetření 

 

EVVO – Vztah člověka 

k prostředí - 

odpovědnost za rozvoj a 

ochranu životního 

prostředí 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: RODINNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  6. 

Rv6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Chápe význam rodiny pro rozvoj 

osobnosti dítěte, pro jeho výchovu. 

 Respektuje pravidla soužití mezi 

členy rodiny. 

 Uvědomuje si důležitost pozitivní 

komunikace k utváření dobrých 

vztahů k rodině. 

RODINA A JEJÍ VLIV 

NA ROZVOJ 

OSOBNOSTI DÍTĚTE 

 

 

 

- role muže a ženy 

- komunikace mezi 

OSV – Mezilidské 

vztahy – chování 

podporující dobré 

vztahy, empatie – 

nácvik, scénky 

ČJ – popis členů rodiny 

 

ČJ – návrh vhodného 
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Rv6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Chápe práva a povinnosti v rodině i 

mimo ní, dodržování pravidel, 

vytváření rodinné pohody. 

 Navrhne vhodné bydlení 

respektující potřeby všech členů 

rodiny. 

 Srovnává styl a možnosti bydlení 

z hlediska historického 

 

 Zaujme stanovisko k různým 

názorům týkajících se práv a 

povinností lidí nejen v rodině, 

včetně týrání dětí a rodičů. 

 Rozumí možnostem tvorby 

rodinného rozpočtu, hospodaření 

s financemi. 

 Zdůrazňuje negativa a pozitiva 

výchovných stylů – autokratický 

styl, liberální, demokratický. 

členy rodiny 

 

 

- zařízení bytu, 

stolování 

 

 

 

 

 

- sestavování 

rodinného 

rozpočtu 

bydlení 

 

 

 

 

D – historický vývoj 

bydlení 

 

 

 

 

INF – práce na PC, 

s internetem 

 Uvědomuje si důležitost vztahu ve 

dvojici – kamarádství, přátelství, 

láska. 

 Rozumí významu potřebnosti 

sociálních vztahů a komunikace. 

 Uvědomuje si důležitost pozitivní 

komunikace mezi vrstevníky. 

 

 Rozumí mezigeneračním 

problémům a problematickému 

období dospívání a puberty. 

 

VZTAHY MEZI 

LIDMI A FORMY 

SOUŹITÍ 

 

- komunikace mezi 

vrstevníky a ve 

společnosti 

dospělých a 

neznámých lidí 

- komunikace mezi 

rodiči a dětmi a 

mezi sourozenci 

 

OSV – Poznávání lidí – 

ve třídě, ve skupině, 

chyby při poznávání lidí 

– diskuse, rozhovory 

Mezilidské vztahy – 

pohled na svět očima 

druhého, respektování – 

diskuse 

VDO – Občanská 

společnost a škola – 

samostatné a 

odpovědné projevování 

se v řešení problémů, 

demokratické vztahy ve 

škole, ve třídě 

OV – zásady slušného 

chování 

 ČJ -  popis spolužáků – 

posilování jejich 

sebevědomí 
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Rv6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Uvědomuje si důležitost vztahu 

k sobě samému, posiluje své 

sebevědomí, získává zdravé a 

vyrovnané sebepojetí. 

 Díky cvičení sebereflexe, 

sebekontroly a sebeovládání zvládá 

problémové situace. 

 Dokáže ovládat stresové situace, 

hledat pomoc při problémech a 

konfliktech  

 Definuje a objasňuje pojmy: 

agresivita, osobní bezpečí, trauma, 

nebezpečí, oběť, násilí, šikana 

 Vyjadřuje své pocity při narušení 

osobního bezpečí jedince či skupiny 

 Vyjadřuje své názory na linku důvěry 

 

 Uvědomuje si zásady bezpečného 

sportování. 

 Prohlubuje znalosti o bezpečnosti 

provozu. 

 

 Nacvičuje první pomoc při běžných 

poraněních 

OSOBNOSTNÍ A 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

- sebepoznání a 

sebepojetí 

- utváření vědomí 

vlastní identity 

- dopad vlastního 

jednání a chování 

- optimální reakce 

na dospívání 

- psychohygiena 

- stres, konflikt,  

- nedorozumění 

- krizové situace 

(šikana, 

agresivita) 

- krizová centra, 

linka důvěry 

 

- bezpečnost při 

sportu 

- bezpečnost 

silničního provozu 

- první pomoc 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 Uplatňuje zásady zdravého 

stravovacího režimu.  

 Navrhuje a správně sestavuje 

vhodný jídelníček, posuzuje návrh 

podle zásad zdravé výživy. 

 Posoudí na konkrétních příkladech 

zastoupení jednotlivých potravin a 

nápojů ve stravovacím režimu 

člověka z hlediska zdravé výživy. 

 Orientuje se v údajích o složení a 

trvanlivosti potravinářských 

výrobků a využívá je při nákupu a 

uchování potravin v domácnosti 

 Hodnotí a uvádí rozdíly v jídelníčku 

v rodině a ve školní jídelně 

ZDRAVÝ ZPŮSOB 

ŽIVOTA A PÉČE O 

ZDRAVÍ 

   

- energetická 

hodnota potravin 

- minerální látky, 

vitamíny 

- pitný režim 

 

- vegetariánství, 

makrobiotika 

-  

- pohybové aktivity 

a zdraví 

ČJ – popis prac. 

postupu, příprava 

pokrmu 

TV – pohybová aktivita 

– posilování, míčové 

hry 

Ov – režim dne, 

příprava na vyučování 
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Rv6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Seznamuje se s druhy alternativní 

výživy. 

 Dokáže zaujmout postoj k lidem 

s obezitou, podvýživou a uvědomit 

si jejich pocity. 

 Uvědomuje si důležitost pohybu 

s ohledem na zdraví. 

 Sestaví osobní pohybový režim. 

 Vysvětlí vztah mezi tělesným a 

duševním zdravím. 

 Naplánuje správný režim dne 

respektující zdravý životní styl. 

 Díky vedení záznamu o čase 

stráveném u TV, videa a PC a jeho 

srovnání s časem věnovaným 

pohybu, četbě apod. si uvědomuje 

klady a zápory svého režimu dne 

respektující zdravý životní styl 

 Vysvětlí pojmy zdraví, prevence, 

výchova ke zdraví, zdravý životní 

styl. 

 Uplatňuje osobní a intimní hygienu 

s ohledem na zdravotní hlediska. 

 Rozlišuje choroby běžné, infekční, 

aktivně se proti nim brání. 

 

 Poskytne 1. pomoc 

v improvizovaných podmínkách, 

zvládá obvazovou techniku, dokáže 

přivolat lékaře. 

 Rozlišuje mezi závažnými a méně 

závažnými poraněními. 

 Zaujímá pozitivní postoj 

k handicapovaným lidem. 

 Zařazuje do svého denního režimu 

otužování a relaxaci.  

 

 

 

 

- režim dne 

 

- kdo si hraje, 

nezlobí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vlivy vnějšího a 

vnitřního prostředí na 

zdraví – kvalita 

ovzduší a vody, hluk, 

osvětlení, teplota 

- cesty přenosu nákaz 

a jejich prevence, 

nákazy respirační, 

přenosné potravou, 

získané v přírodě, 

přenosné krví a 

sexuálním kontaktem, 

přenosné bodnutím 

hmyzu a stykem se 

zvířaty 

-ochrana před 

chronickými 

nepřenosnými 

chorobami a před 

úrazy 

 – prevence 
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Rv6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 

 

 

 

 Zaujímá pozitivní postoj 

k handicapovaným lidem. 

 Uvědomuje si vliv výživy na 

zdravotní stav lidí. 

kardiovaskulárních a 

metabolických 

onemocnění 

-základy první 

pomoci 

 

- handicap   

 

 

 

 Vysvětluje pojmy – droga, 

návykové látky, závislost,        

       tabakismus, alkoholismus.  

 

 Používá způsoby odmítání 

návykových látek v modelových 

situacích i ve styku s vrstevníky. 

 Uvede zdravotní rizika spojená 

s kouřením. 

 Dokáže odmítnout cigaretu ve styku 

s vrstevníky. 

 Vysvětlí psychosociální rizika 

spojená s kouřením. 

 Zaujímá postavení k reklamě na 

tabákové výrobky. 

 Kriticky posoudí reklamy na 

cigarety a alkohol. 

 

PREVENCE 

ZNEUŽÍVÁNÍ 

NÁVYKOVÝCH  

LÁTEK 

- dělení drog 

- doping 

- závislosti drog, 

vznik závislosti 

 

 

- kouření 

 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace – 

nácvik sebeovládání a 

vůle (hra: Odsouzení 

drogy) 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení – pěstování 

kritického přístupu 

k reklamě – diskuse 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace – 

nácvik sebeovládání a 

silné vůle ( jak říci 

„ne“) – scénky, diskuse 

VV – výtvarné 

ztvárnění návrhů 

plakátů varující před 

nebezpečím kouření 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálního 

sdělení – pěstování 

kritického přístupu 

k reklamě – diskuse 

ČJ – příběhy s námětem 

„Kouření a jeho 

následky“ 
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Rv6 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 

 Pojmenuje základní informace o 

sexualitě, o tělesném, fyziologickém 

a psychickém dospívání. 

 Respektuje změny v  období 

dospívání, vhodně na ně reaguje 

 Respektuje základní pravidla 

hygieny pro každý den, při 

menstruaci.  

 Uvědomuje si rozdíl mezi 

přátelstvím, láskou mateřskou a 

partnerskou, (volba partnera) 

 

SEXUÁLNÍ 

VÝCHOVA 

 

- lidský život 

v proměnách 

- intimní hygiena 

 

- odlišnost pohlaví 

(menstruace, 

poluce) 

- rozmnožování, 

vývoj plodu 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí – poznávání 

sebe, svého těla, 

psychiky – diskuse 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace – 

regulace vlastního 

jednání 

 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: RODINNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  8. 

Rv8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Seznamuje se s faktory 

ovlivňujícími stabilitu rodiny 

 Zamýšlí se nad vývojem rodiny 

 Zamýšlí se nad výběrem partnera 

 Vysvětlí pojem sňatek, manželství 

 Hledá důvody neshod v manželství 

RODINA 

Cykly rodiny 

(předrodičovská 

etapa…) 

 

 Definuje a objasňuje pojmy zdraví, 

nemoc, léčebný režim, dieta, 

rekonvalescence, alternativní 

medicína a její metody, civilizační 

choroby a jejich hrozba. 

 Rozčleňuje a posuzuje faktory 

vedoucí ke vzniku nemoci. 

 Vyjadřuje své pocity spojené se 

změnou chování nemocného a 

zdravého člověka.  

ČLOVĚK VE ZDRAVÍ 

A NEMOCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

INF – vyhledává 

informace na internetu 

OSV – Mezilidské 

vztahy – empatie, 

respektování a podpora 

druhých – diskuse 

EVVO – Lidské 

aktivity a problémy 

životního prostředí – 

ekologické zemědělství 
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Rv8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Analyzuje příčiny vzniku 

civilizačních chorob a uvědomuje si 

význam prevence těchto 

onemocnění. 

 Zaujme postoj k lidem smrtelně 

nemocným. 

 Dokáže odlišit pozitivní a negativní 

působení alternativních způsobů 

léčení. 

 Vyhledává a pracuje s informacemi 

z oblasti zdraví a nemoci. 

 Uvědomuje si vliv životních 

podmínek a životního stylu na 

zdraví. 

 

 

 

 

 

  

a jeho produkty, vliv 

špatného životního 

prostředí na zdraví 

člověka – výklad, 

diskuse 

 

 Uplatňuje zásady zdravého 

stravovacího režimu.  

 Uvědomuje si důležitost zdravé 

výživy v období dětství, dospívání. 

 Vysvětlí souvislosti mezi zdravou a 

nezdravou výživou a rozvojem 

civilizačních chorob, navrhuje 

změny odpovídající požadavkům 

zdravé výživy. 

 Rozpozná klamavou reklamu na 

potraviny. 

 Hovoří o hygieně potravin 

 Dokáže definovat a objasnit pojmy 

mentální anorexie, bulimie, 

hladovění, alternativní stravování, 

makrobiotika, biopotraviny, 

vegetariánství, veganství. 

 Dokáže zaujmout postoj k lidem 

s obezitou, podvýživou a uvědomit 

si jejich pocity. 

 Vyhledává informace z oblasti 

zdravé výživy a práce s nimi. 

 Seznamuje se se zpracováním 

potravin v těle 

ZDRAVÝ ZPŮSOB 

ŽIVOTA 

  :  Výživa a zdraví 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

PŘ – lidské tělo, cukry, 

tuky, bílkoviny, 

sacharidy 

PŘ – složení 

potravinářských 

výrobků (modifikované 

škroby, konzervanty, 

barviva…) 

PČ – praktické 

zhotovení zdravého 

pokrmu (zeleninové a 

ovocné saláty, 

pomazánky apod.), 

exkurse do školní 

kuchyně – odborná 

přednáška o zásadách 

sestavování školního 

jídelníčku 
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Rv8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Navrhne vhodné oblečení pro různé 

příležitosti – společenské, sportovní, 

odpočinkové. 

 Srovnává vývoj oděvu z hlediska 

historického se současným. 

 Při výběru oblečení skloubí 

praktičnost, estetiku a prospěšnost 

pro zdraví. 

ZDRAVÝ ZPŮSOB 

ŽIVOTA     

   :  Vhodný výběr 

oblečení 

 

D – historický vývoj 

oděvu – průběžné 

opakování 

 Jmenuje příčiny vzniku drogové 

závislosti 

 Hovoří o závislosti, druzích 

 Nacvičuje způsoby odmítání 

návykových látek 

NÁVYKOVÉ LÁTKY 

Drogová závislost 

Odmítání 

 

 Definuje a objasňuje pojmy spjaté 

s osobním bezpečím 

 Vyjadřuje své pocity při narušení 

osobního bezpečí jedince či 

skupiny. 

 Rozlišuje různé formy domácího 

násilí a dokáže hledat účinnou 

pomoc a prevenci tohoto násilí, 

 Vyhodnotí možný manipulativní 

vliv vrstevníků, médií a sekt a 

zaujme odmítavý postoj. 

 Seznamuje se s chováním 

v krizových situacích, Uplatňuje 

adekvátní způsoby chování a 

ochrany v modelových situacích 

ohrožení, nebezpečí a mimořádných 

událostí 

 Vysvětlí poskytování 1. pomoci 

v krizových situacích 

OSOBNÍ BEZPEČÍ 

  :  Agresivita, domácí 

násilí 

Škola a násilí 

 

 

 

 

 

Povodně, přírodní 

katastrofy 

 

 

MKV – Lidské vztahy – 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance, lidská 

solidarita – práce ve 

skupině, projekty 

MKV – Princip 

sociálního smíru a 

solidarity – odstranění 

diskriminace, 

nekonfliktní život 

v multikulturní 

společnosti – diskuse 

PŘ – lidské tělo, 

choroby 

- nácvik 1. pomoci 

F – první pomoc při 

úrazu el. proudem 

- Ch – látky jedovaté, 

výbušné… 

ČJ – příběhy, krátká 

úvaha s námětem 

„Kouření a jeho 

následky“ 

„Agresivita patří 
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Rv8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

k životu..?“ 

„Nebezpečí kolem nás 

aneb Hledám bezpečí“  

 Zamýšlí se nad významem slova 

láska 

 Jmenuje odlišnosti v lásce 

 Uvádí rizika předčasného 

sexuálního života a nechráněného 

pohlavního styku 

 Hovoří o plánovaném rodičovství, 

antikoncepci 

SEXUÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Homosexualita, 

lesbismus 

Sexuální deviace 

Sexualita a média 

(ohrožení mravního 

vývoje dětí a mládeže) 

 

 

 

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Vyučovací předmět: RODINNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  9. 

Rv9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Definuje pojmy nezralá rodina, 

rodinná péče, druhy konfliktů 

v rodině, rodinná krize, problémy 

současné rodiny 

 Rozčleňuje a posuzuje faktory 

vedoucí ke stabilitě či naopak 

k nestabilitě rodiny, prevence 

konfliktů. 

 Vyjadřuje své pocity spojené 

s odlišnostmi mezi lidmi. 

 Navrhuje způsoby řešení konfliktů 

v rodině i mimo ní. 

 Navrhuje správné způsoby 

komunikace mezi rodiči a dětmi. 

 Vyjadřuje názory k týrání dětí, 

navrhuje pomoc a řešení tohoto 

problému. 

 Objasňuje pojmy adopce, 

PARTNERSTVÍ, 

MANŽELSTVÍ, 

RODINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – Mezilidské 

vztahy – respektování a 

podpora druhého – 

diskuse 

ČJ – úvaha:„Jak si 

představuji svého 

ideálního partnera 

(partnerku)“ 

„Jak si představuji svou 

budoucí rodinu“ 
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Rv9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

pěstounská péče, adopce na dálku. 

 Zdůrazňuje negativa a pozitiva 

výchovných stylů – autokratický 

styl, liberální, demokratický. 

 Seznamuje se s historií rodiny 

Matriarchát, patriarchát 

 Uvědomuje si důležitost duševní 

hygieny a hygieny všedního dne 

 Seznamuje se s preventivními 

opatřeními 

DUŠEVNÍ A 

TĚLESNÉ ZDRAVÍ 

Péče o duševní zdraví, 

duševní hygiena 

Hygiena všedního dne 

Preventivní prohlídky 

 

 Zdůrazňuje význam zdravé výživy 

 Učí se dodržovat základy zdravé 

výživy v jednotlivých etapách 

lidského života 

 Seznamuje se s kuchyní cizích zemí 

ZDRAVÁ VÝŽIVA 

Výživa kojenců, dětí 

sportovců 

 

 

 Vysvětluje pojmy – chemická 

droga, přírodní droga, dopink, 

anabolické steroidy, prevence 

drogových závislostí. 

 Uvede přednosti a nedostatky 

v oblasti prevence drogových 

závislostí. 

 Uvědomuje si záludnost drog a 

vznik závislosti. 

 Dokáže pomoci osobě nebo 

vrstevníkovi při problémech 

s návykovými látkami. 

 Používá způsoby odmítání 

návykových látek v modelových 

situacích i ve styku s vrstevníky. 

 Vysvětlí psychosociální rizika 

spojená se zneužíváním návykových 

látek. 

 Vyvozuje obecné závěry mapující 

důsledky kouření, alkoholu a drog 

včetně možností odvykání a 

PREVENCE 

ZNEUŽÍVÁNÍ 

NÁVYKOVÝCH  

LÁTEK 

 

 

Důvody vedoucí 

k závislosti 

Protidrogové instituce 

První pomoc při otravě 

návykovými látkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

CH – chemické drogy 

TV – drogy ve sportu 

INF – práce 

s Internetem 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace – 

nácvik sebeovládání a 

vůle (hra: Odsouzení 

drogy) 

OSV – Psychohygiena 

– nácvik dovednosti 

zvládání stresových 

situací – rozumové 

zpracování problému – 

diskuse 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních 
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Rv9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

prevence. 

 Orientuje se v trestně právní 

problematice návykových látek. 

 Vysvětlí souvislost mezi 

zneužíváním návykových látek a 

bezpečností silničního provozu. 

 Kriticky posoudí reklamy na 

cigarety a alkohol. 

 Chápe souvislosti mezi injekční 

aplikací návykových látek a 

možností nákazy virem HIV. 

 Jmenuje nebezpečí patologického 

hráčství, jeho rizika 

 

 

 

sdělení – pěstování 

kritického přístupu 

k reklamě – diskuse 

OV – právní 

problematika – 

opakování 8. roč. Stát a 

právo 

 

 

 Charakterizuje mimořádné situace. 

 Rozumí integrovanému 

záchrannému systému. 

 Dokáže rozpoznat potencionální 

nebezpečí. 

 Charakterizuje zásady ochrany 

člověka za mimořádných situací, 

zásady kolektivní ochrany 

obyvatelstva, zásady chování po 

vyhlášení evakuace, chování 

v rizikových situacích silniční a 

železniční dopravy; aktivně 

předchází situacím ohrožení zdraví, 

a osobního bezpečí 

 

 

 

 

 

 Dodržuje pravidla bezpečnosti a 

ochrany zdraví ve škole, při různých 

činnostech, v dopravě. 

 Definuje a objasňuje pojmy. 

Kriminalita mládeže, vandalismus, 

násilí 

OSOBNÍ BEZPEČÍ 

Mimořádné situace -  

klasifikace 

mimořádných 

událostí, varovný 

signál a jiné způsoby 

varování, základní 

úkoly ochrany 

obyvatelstva, 

evakuace, činnost po 

mimořádné události, 

prevence vzniku 

mimořádných 

událostí 

 

Přírodní a civilizační 

choroby 

Chemický terorismus 

Zhroucení systému 

fungování civilizace 

rizika silniční a 

železniční dopravy, 

vztahy mezi účastníky 

silničního provozu vč. 

zvládání agresivity, 

postup v případě 
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Rv9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

dopravní nehody 

(tísňové volání, 

zajištění bezpečnosti 

První pomoc v dopravě 

 Objasňuje pojmy dospívání, láska, 

zamilovanost, sex, sexualita, 

pohlavní život, reprodukční zdraví. 

 Uvědomuje si rozdíl mezi 

přátelstvím, láskou mateřskou a 

partnerskou. 

 Respektuje význam sexuality 

v souvislosti se zdravím, etikou, 

morálkou a pozitivními životními 

cíli; chápe význam zdrženlivosti 

v dospívání a odpovědného 

sexuálního chování 

 

 Uvádí argumenty pro odložení 

pohlavního života do doby plné 

zralosti a vysvětlí, proč organismus 

dospívající dívky není biologicky 

zralý pro těhotenství a porod. 

 Zaujímá postoj k plánovanému 

rodičovství, k nenarozenému 

(otázky interrupce) a narozenému 

dítěti, ke správné volbě 

antikoncepce. 

 Vyjadřuje své pocity spojené 

s odlišnostmi v lásce a sexualitě 

(homosexualita). 

 Vysvětlí početí a vývoj plodu, 

orientuje se v průběhu porodu. 

 Uvědomuje si rizika nechráněného 

pohlavního styku a střídání 

partnerů. 

 Pojmenuje nejčastější pohlavní 

choroby a vysvětlí, jak se před nimi 

chránit. 

 Vysvětlí, jak dochází k přenosu viru 

SEXUÁLNÍ 

VÝCHOVA 

 

   

 

 

 

 

 

  :  Předčasná 

sexuální zkušenost a 

její rizika 

 

 

  

 :  Antikoncepce 

 

  :  Sexuální orientace 

 

  :  Početí, těhotenství, 

porod 

 

  :  Promiskuita 

 

  :  Nemoci přenosné 

pohlavním stykem 

  : Informace o sexualitě  

    v médiích   

  :  Sexualita 

z hlediska odlišné 

kultury a víry (sekty) 

  : Sexualita a zákon 

(kuplířství, prostituce, 

pornografie) 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí – poznávání 

sebe, svého těla, 

psychiky – diskuse 

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace – 

regulace vlastního 

jednání 

PŘ – lidské tělo 

(anatomie mužských a 

ženských pohlavních 

orgánů), početí, 

těhotenství, porod – 

opakování 8. roč 
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Rv9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

HIV a co se děje po proniknutí 

infekce do organismu. 

 Orientuje se v léčbě AIDS a 

zdůvodní preventivní opatření boje 

proti šíření HIV. 

 Vyjádří svůj názor k pořadům 

v médiích, které ukazují lásku a 

rodičovství ve zkreslené podobě. 

 Respektuje odlišné přístupy 

k sexualitě ovlivněné odlišnou 

kulturou a vírou. 

 Orientuje se v zákonech, které se 

vztahují na sexuální život jedince a 

v právní problematice zneužívání 

dítěte. 
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JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE – NĚMECKÝ JAZYK 

charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností 

zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro 

komunikaci žáků v rámci Evropy a světa. Pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke 

zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím 

pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i 

jejich odlišné kulturní tradice, prohlubuje uvědomění si závažnosti vzájemného 

mezinárodního porozumění a tolerance.    

Obsahové vymezení předmětu 

Vzdělávací obsah předmětu je zaměřen na čtyři okruhy řečových dovedností: 

- Poslech s porozuměním 

- Mluvení 

- Čtení s porozuměním 

- Psaní 

Časové vymezení 

Vyučovací předmět je realizován do 7., 8. a 9. ročníku v časové dotaci dvou vyučovacích 

hodin týdně. 

Organizační vymezení 

Předmět realizujeme ve vyučovací hodině ve třídě i mimo ni, využíváme různorodé formy 

práce: poslech, četba, výklad, procvičování gramatiky, dialogy, reprodukce textu v písemné a 

ústní formě, samostatná práce, práce se slovníkem a vyhledávání informací, hry, soutěže, 

recitace, zpěv, zajímavé krátkodobé projekty. Využíváme všechny dostupné vyučovací 

pomůcky.  

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
Ke každé klíčové kompetenci jsou formulovány postupy, které budou vyučující ve výuce 

daného předmětu přednostně využívat k tomu, aby žákům umožnili si danou klíčovou 

kompetenci utvořit a dále rozvíjet: 

Kompetence k učení 

 vést žáky k hledání a třídění informací, jejich využití v praktickém životě 

 nabízet žákům aktivační metody, které povedou k samostatné práci, k vybírání a 

využívání různých způsobů, metod a strategií, k vyvozování závěrů pro využití v 

budoucnosti 

 učit porovnávat a kriticky posuzovat získané dovednosti, sledovat vlastní pokrok 

 ukazovat důležitost schopnosti komunikovat německy pro další studium i praktický 

život 

 propojovat probraná témata a jazykové jevy s poznatky z jiných předmětů 

 učit samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v 

němčině 

 vést žáky k porovnání stavby německého a českého jazyka, vyhledávání shod a 

odlišností 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk 

507 

 

Kompetence k řešení problémů 

 motivovat k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů, využití získaných 

vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení problémů 

 předkládat žákům konkrétní situace, při nichž je nezbytné užití německého  jazyka 

(nebát se mluvit s německy mluvícím člověkem, opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní 

zásoba ap.) 

 učit využití vlastního úsudku a zkušeností při zdolávání problémů 

Kompetence komunikativní 

 učit porozumět jednoduchému sdělení v německém jazyce (čtenému, psanému) s 

pomocí obrazových materiálů, gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních 

prostředků 

 vést k využívání dovedností osvojených v německém jazyce, k navázání kontaktu, 

nebát se používat i nedokonale zvládnutý cizí jazyk 

 vytvářet žákům dostatek komunikačních příležitostí pro použití německého jazyka 

 učit formulování jednoduché myšlenky německy, vyjadřování svých myšlenek a 

názorů, zapojování se do diskuze, naslouchání promluvám druhých lidí a vhodné 

reakci na ně 

 vést k výstižnému, souvislému a kultivovanému vyjadřování v písemném i ústním 

projevu 

Kompetence sociální a personální 

 přispívat k upevňování dobrých mezilidských vztahů, spolupráci ve skupině, diskusi 

 navozovat spolupráci při řešení jednoduchého úkolu v německy hovořící skupině 

 vést k zodpovědnosti a tvůrčímu přístupu, sebehodnocení, přijímání pochvaly i kritiky 

 navozovat situace, které vedou k uvědomění si společných rysů lidí z různého 

jazykového prostředí 

 vytvářet situace, ve kterých si žáci uvědomí potřebu vzájemného respektu a pomoci 

mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

Kompetence občanské 

 pomáhat získávat představu o zvycích v německy mluvících zemích a porovnávat je se 

zvyky našimi 

 seznamovat s životem v těchto zemích 

 na příkladech cizích zemí vést žáky k pochopení odlišností a problémů minorit  ve 

světě i u nás 

Kompetence pracovní 

 vést žáky ke správnému používání studijních materiálů, jazykových příruček, slovníků 

 motivovat k využívání německého jazyka pro získávání informací z různých oblastí, 

využití znalostí a zkušeností získaných v jiných vzdělávacích oblastech 

 vést k samostatné práci, k zodpovědnosti, pracovitosti, vytrvalosti, plnění povinností a 

závazků, dodržování vymezených pravidel 

 podněcovat rozvoj myšlení, orientace v základních aktivitách 
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V předmětu Německý jazyk  budou realizována tato průřezová témata: 

 Multikulturní výchova 

 Osobnostní a sociální výchova  

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK 

Ročník:   7. 

Nj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Seznamuje se s německým jazykem, 

s abecedou, s pozdravy, se členy 

určitými a neurčitými. 

 Osvojuje si časování pravidelných 

sloves v jednotném i množném 

čísle.  

 

Abeceda, pozdravy. 

Členy určité, neurčité. 

Časování pravidelných 

sloves. 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

MKV – Multikulturalita 

– prostředek 

vzájemného 

obohacování, specifické 

rysy jazyků, význam 

užívání cizího jazyku 

jako nástroje 

dorozumění – poslech, 

četba, komunikace 

v cizím jazyku 

 Tvoří věty oznamovací i tázací, 

využívá tázací zájmena. 

 Reaguje na 4. pád podstatných jmen 

změnou členu v mužském rodě. 

 Sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se jeho 

samotného a rodiny, odpovídá na 

jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného a rodiny a podobné 

otázky pokládá,  

Tvorba vět 

oznamovacích i 

tázacích. 

Akuzativ podst. jmen. 

 

Konverzace. 

 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání, 

rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem (otázky, 

odpovědi) 

 

ČJ – časování sloves 

 Časuje pomocná slovesa být, mít. 

 

 Používá zápor ve větě. 

 Rozšiřuje si slovní zásobu na téma 

Časování sloves být 

v jednotném i množném 

čísle. 

Zápor ve větě. 

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání – 

cvičení smyslového 

poznávání, 
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Nj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

rodina, barvy, škola a školní 

předměty, zvířata, dny v týdnu, 

povolání. 

 

Rozšiřování slovní 

zásoby. 

Časování slovesa haben 

v jednotném i množném 

čísle. 

zapamatování (poslech, 

četba, scénky) 

 

 Stručně popisuje obrázky. 

 Seznamuje se s pořádkem slov ve 

větě oznamovací i tázací. 

 Počítá od 0-20 foneticky i písemně. 

 Stále si zdokonaluje správnou 

výslovnost, buduje si základní 

výslovnostní návyky. 

 Tvoří rozkazovací způsob a používá 

ho. 

 Reaguje na známé pokyny 

používané pro práci ve třídě, které 

jsou pronášeny pomalu, a zřetelně 

užívá fráze. 

 Rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům. 

Popis obrázků. 

Slovosled. 

 

Čísla 0-20. 

Výslovnostní cvičení. 

 

Rozkazovací způsob. 

Jednoduché pokyny, 

fráze. 

 

 

 

 Pracuje s dvojjazyčným slovníkem, 

vyhledává v něm potřebná slova. 

 Osvojí si základní pravidla 

komunikace v běžných 

každodenních situacích. 

 Zapojí se do jednoduchých 

rozhovorů. 

 

Práce se slovníkem. 

 

Komunikace v běžných 

situacích. 

OSV – Komunikace – 

komunikační 

dovednosti, vedení 

dialogu (konverzace, 

žádost, omluva apod.) 

OSV – Kooperace a 

kompetice – rozvoj 

individuálních a 

sociálních dovedností 

(organizování práce ve 

skupině, vzájemná 

spolupráce) 

 Používá sloveso chtěl bych ve 

větách. 

 Seznámí se s 3. pádem podstatných 

jmen v jednotném čísle. 

 Rozumí krátkému jednoduchému 

Dativ v jednotném čísle 

podstatných jmen. 

 

Práce s textem. 
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Nj7 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

textu zejména, pokud má 

k dispozici vizuální oporu, a 

vyhledává v něm požadovanou 

informaci. 

 Rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových textech, 

zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu. 

 Napíše jednoduché texty týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času. 

 Seznámí se s množným číslem 

podstatných jmen v 1. a 4. pádu 

jednotného čísla. 

Plurál podstatných 

jmen. 

 

Průřezová témata průběžně během celého roku. 

 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK 

Ročník:  8. 

Nj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Seznámí se s nepravidelnými 

slovesy a časuje je ve všech 

osobách jednotného a množného 

čísla. 

 Využívá základní číslovky od 0-

100. 

 Reprodukuje obsah textu, tvoří 

otázky i odpovědi. 

 Seznámí se s další slovní zásobou 

na téma jídlo, pití, ovoce, zelenina, 

v restauraci, v obchodě, na trhu. 

 Rozšiřuje si další slovní zásobu na 

téma zvířata, příroda, volný čas, 

druhy sportů, měsíce, roční období, 

Nepravidelná slovesa. 

 

 

Čísla 0-100. 

Práce s textem. 

 

Nová slovní zásoba. 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

OSV – Kooperace a 

kompetice – rozvoj 

individuálních a 

sociálních dovedností 

(práce ve skupině, ve 

dvojicích) 

PČ, Rv – tvorba 

jídelního lístku 

PČ – jednoduchý recept 

pro zhotovení pokrmu  
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Nj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

svátky, určování času, dopravní 

prostředky, obec. 

 

OSV – Kreativita – 

cvičení schopnosti vidět 

věci jinak, tvořivosti 

v mezilidských vztazích 

(konverzace, práce 

s jazykem) 

 Správně používá předložky se 3., 4. 

a 3. a 4. pádem.  

 Dokáže využívat modální sloveso 

moci, umět. 

 Používá říkanky a písně 

k upevňování učiva. 

 Tvoří jednoduché souvětí, dbá na 

správný slovosled ve větě. 

 Stále využívá dvojjazyčný slovník. 

Předložky v němčině. 

Modální sloveso. 

 

HV – zpěv písní 

ČJ – recitace básní, 

říkanek 

 

 Vyplní základní údaje o sobě do 

jednoduchého formuláře, sestavuje 

krátký písemný text (např. dopis, 

inzerát). 

 Stručně reaguje na jednoduché 

písemné sdělení. 

Tvorba vět, souvětí. 

Práce se slovníkem. 

Vyplňování formuláře, 

písemné texty.  

 

 Rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které se vztahují k běžným 

tématům, využívá je k jednoduché 

konverzaci osob, chápe její obsah i 

smysl. 

 Vyžádá si jednoduchou informaci. 

 Dovede se zapojit do jednoduchých 

rozhovorů. 

 Seznámí se s další slovní zásobou 

na téma popis třídy, svého pokoje, 

domu (nábytek, využití předložek se 

3. a 4. pádem). 

 Osvojuje si stále další fráze, 

adekvátně reaguje na známé 

jednoduché pokyny. 

 Dokáže charakterizovat některé 

Vyplňování formuláře, 

písemné texty.  

 

Konverzace. 

Rozhovory. 

Další slovní zásoba. 

Svátky v Německu 

 

OSV – Komunikace – 

procvičování 

komunikačních 

dovedností (pozdravy, 

žádost, odmítnutí, 

vysvětlování) 

OSV – Poznávání lidí – 

vzájemné poznávání se 

(otázky, odpovědi, 

dotazník) 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – lidové 

zvyky, tradice 

(konverzace, poslech, 

tvorba přání a 

blahopřání 
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Nj8 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

německé svátky (vánoce, 

velikonoce, narozeniny apod.), 

porovnává je s českými. 

 

 

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK 

Ročník:  9. 

Nj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

 Využívá v ústním i písemném 

projevu další nepravidelná slovesa. 

 Skloňuje osobní zájmena a využívá 

je ve větách. 

 Zdokonaluje si správnou 

výslovnost. 

 

Časování 

nepravidelných sloves 

v přítomném čase. 

Skloňování osobních 

zájmen. 

Výslovnostní cvičení. 

Práce se slovníkem. 

 

Průběžně Inf – internet 

– vyhledávání 

informací 

 

ČJ – časování, 

skloňování 

OSV – Rozvoj 

schopností poznávání – 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti, 

soustředění, 

zapamatování, 

dovednosti pro učení 

(práce ve dvojicích, 

práce s texty, 

gramatikou, slovní 

zásobou)  

 Rozšiřuje si slovní zásobu na téma 

Praha, zdraví, lidské tělo, u lékaře, 

oblékání, v obchodě s oblečením a 

obuví, počasí. 

 Používá vhodné předložky, vhodně 

užívá členy. 

 Aplikuje do vět slovesa 

s odlučitelnými předponami. 

 Vhodně používá další modální 

Další slovní zásoba. 

 

Předložky, členy určité 

a neurčité – 

procvičování. 

Slovesa s odlučitelnými 

předponami. 

Modální slovesa. 

Préteritum slovesa být, 
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Nj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

slovesa (muset, vědět) do vět. 

 Časuje slovesa být, mít v minulém 

čase (v préteritu). 

 Seznamuje se s neurčitým 

podmětem „man“. 

mít. 

Neurčitý podmět 

„man“. 

 Využívá říkanek, pohádek a písní 

k utužení učiva. 

 Seznámí se s německými 

pohádkami. 

 Ústně i písemně popisuje některé 

německé pohádky. 

 

Říkanky, pohádky a 

písně v němčině. 

 

HV – zpěv písní 

ČJ – recitace básní, 

vyprávění pohádek 

OSV – Psychohygiena 

– dovednosti pro 

pozitivní naladění 

mysli, předcházení 

stresům (zpěv písní, 

recitace básní, 

vyprávění pohádek) 

 Pracuje s textem, orientuje se v jeho 

obsahu, obměňuje ho. 

 Osvojuje si další fráze, zapojuje se 

do jednoduché konverzace, vyžádá 

si požadovanou informaci. 

 

Práce s textem.   

 

Další fráze. 

Konverzace. 

 

OSV – Kooperace a 

kompetice – rozvoj 

individuálních 

dovedností pro 

kooperaci (práce ve 

skupině, návaznost na 

práci druhých) 

OSV – Komunikace – 

komunikace v různých 

situacích – pozdrav, 

omluva, prosba atd. 

(rozhovory, scénky, 

konverzační situace) 

 Pracuje s dvojjazyčným slovníkem. 

 

Práce se slovníkem.  

 Seznámí se s dalším minulým 

časem (perfektem) pravidelných 

sloves. 

 Seznámí se s počitatelnými a 

nepočitatelnými podstatnými jmény. 

 Stále si rozšiřuje slovní zásobu 

Perfektum pravidelných 

sloves. 

Počitatelná a 

nepočitatelná podstatná 

jména. 

Zdokonalování 

EGS – Evropa a svět 

nás zajímá – život dětí 

v jiných zemích, zvyky, 

tradice národa 

(konverzace, poslech, 

čtení) 
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Nj9 Školní výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy 

pomocí textů, poslechových cvičení, 

konverzace, popisu obrázků. 

 Získává informace o reáliích 

německy mluvících zemí, 

německých tradicích, svátcích a 

životním stylu. 

komunikačních 

dovedností. 

 

 

5) Další změny jsou v kapitole 6 Hodnocení žáků. Z této kapitoly je vypuštěna podkapitola 

6.2 Autoevaluace školy 

 

6 Hodnocení a klasifikace žáků 

6. 1 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.       

 Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky 

je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, 

všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

 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.  

 Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky 

za každé pololetí. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního 

období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky 

celého tohoto období. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, 

nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je 

možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve 

zprávě psychologa.       

 Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a 

poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním 

vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení 

písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 

dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, 
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zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se 

sdělováním známek žákům.       

 Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý 

školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.    

 O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující 

žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou 

zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného 

charakteru. 

 Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným 

způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob 

získání známek (ústní zkoušení, písemné,…). V případě dlouhodobé nepřítomnosti 

nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento 

klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.    

 Vyučující zajistí zapsání známek také do katalogového listu a elektronické verze 

v systému „Bakaláři“ a dbá o jejich úplnost. Do KL jsou zapisovány známky z 

jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho 

pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 

 Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při 

dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné 

umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola 

při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.       

 Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního 

období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé 

klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za 

příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, 

které žák získal a které byly sděleny rodičům.       

 Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v 

pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.  

 Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 

hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných 

předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do elektronického programu Bakaláři 

(resp.: KL)a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v 

náhradním termínu apod.       

 Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 

jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, 

jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.       

 Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních 

schůzkách nebo osobních konzultacích, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, 

kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost 

individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány 

pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.       

 V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 

bezprostředně a prokazatelným způsobem.       
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 Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, 

vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo 

ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně 

hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami 

až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy 

všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.       

 Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména - neklasifikují žáky ihned po 

jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden - žáci nemusí dopisovat 

do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací - účelem 

zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí - učitel 

klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé 

třídě není přípustné - před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k 

naučení, procvičení a zažití učiva - prověřování znalostí provádět až po dostatečném 

procvičení učiva.          

 Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s 

doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a 

klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou 

součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.  

 U žáka, který přestoupil z jiné školy, zjistí TU ve spolupráci s VP strukturu ŠVP dané 

školy a kompatibilnost obou ŠVP. Zjistí-li nesoulad, sdělí tuto skutečnost zákonným 

zástupcům žáka a společně domluví další postup. 

6.2 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací 

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni: 

1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatečný 

5 – nedostatečný 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

A. předměty s převahou teoretického zaměření,  

B. předměty s převahou praktických činností a  

C. předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.  

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 

klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 

komplexně, v souladu se specifikou předmětu.  

A. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné 

předměty a matematika. 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření  

se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, zákonitostí a vztahů,  
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 kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a 

motorické činnosti, 

 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a 

zákonitostí, 

 kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

 přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

 kvalita výsledků činností, 

 osvojení účinných metod samostatného studia. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá a používá požadované poznatky a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a 

chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, 

zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, 

přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, 

pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá a používá požadované poznatky a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a 

úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a 

produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti 

při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí 

správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez 

podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen 

samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků a 

zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických 

činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 

korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a 

zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho 

logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, 

grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat 

podle návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné 

mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový 
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a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro 

výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, 

myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují 

nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s 

pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a 

značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má 

velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 

činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede 

opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

B. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování. Při klasifikaci v 

předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních 

osnov se hodnotí: 

 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

 kvalita výsledků činností, 

 organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

 dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní 

prostředí. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a 

návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky 

jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje 

pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Aktivně 

překonává vyskytující se překážky. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické 
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poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a 

způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné 

nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle 

udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při 

hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Překážky v 

práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s 

menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce 

potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje 

méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je 

schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. Překážky v práci překonává jen s 

častou pomocí učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým 

činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné 

pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. 

Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce 

má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o 

pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a 

energie. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. 

Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, 

neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže 

zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a 

nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. 

C. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, 

tělesná výchova. Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo 

úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s 

požadavky učebních osnov hodnotí: 

 stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

 osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

 kvalita projevu, 
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 vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

 v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná 

zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

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

osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a 

kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a 

tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má 

výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní 

vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých 

osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho 

projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák 

tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní 

zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, 

brannost a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá 

dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, 

dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich 

aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou 

kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

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

málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se 

značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně 

svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho 

projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a 

dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

6.3 Sebehodnocení 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáka: 

 Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí 

žáků. 

 Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem 

přiměřeným věku žáků. 
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 Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky 

baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze 

provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý 

prostředek učení. 

 Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  

- co se mu daří, 

- co mu ještě nejde, jaké má rezervy, 

- jak bude pokračovat dál. 

 Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

 Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), 

ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.  

 Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: 

- zodpovědnost, 

- motivace k učení, 

- sebedůvěra, 

- vztahy v třídním kolektivu. 

 Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

6.4 Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií 

 O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy 

po projednání v pedagogické radě. 

 Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení 

do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na 

školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného 

zástupce žáka.  

 Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání. 

 U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

 Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných 

a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, 

aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným 

výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým 

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje 

posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke 

vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje 

žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 

žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze 

hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení 

chování žáka. 

Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení  

Prospěch  
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Ovládnutí učiva   

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

  

Myšlení  

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

  

Vyjadřování  

1 – výborný výstižné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky 

odpovídá nesprávně 

  

Celková aplikace vědomostí  

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, 

pracuje samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení 

úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 

překonává potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

  

Aktivita, zájem o učení  

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

  

Chování  

1 – velmi dobré Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 

vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků  
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se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný 

výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování  

a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 

nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí 

méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, 

narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 

slušného chování. Dopustí se takových závažných 

přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi 

vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví 

jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem 

výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes 

důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 

6.5 Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením 

je pro účely školských předpisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, 

vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo 

chování. Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo 

lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují 

zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým 

sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená 

ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka 

řízení o udělení azylu na území České republiky. 

 Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační 

složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat 

různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu 

chyb apod. 

 Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob 

hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 

 Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu 

individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

 Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka popsané ve zprávě 

o psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve 

kterých se co nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo 

diktátů, ústní zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných 

prací,…). 
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 Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky 

vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální 

učebnice a didaktické materiály. 

 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných 

podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

 U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

 Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a 

druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní 

vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, 

nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše 

nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. 

 Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat 

lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, 

které žák zvládl. 

 Klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. 

 Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.       

 V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na 

podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. 

 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí 

vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním 

předpisem stanoveno jinak. 

6.6 Klasifikace a hodnocení chování  

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití 

klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

1 - velmi dobré, 

2 - uspokojivé, 

3 - neuspokojivé. 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně 

závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a 

snaží se své chyby napravit.      

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se 

dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; 

nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního 

učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 
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Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se 

takových závažných přestupků proti školnímu řádu školy nebo provinění, že je jimi vážně 

ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští 

dalších přestupků. 

6.7 Celkové hodnocení žáka na vysvědčení  

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

prospěl(a) s vyznamenáním, 

prospěl(a), 

neprospěl(a), 

nehodnocen(a). 

Žák je hodnocen stupněm 

Prospěl(a) s vyznamenáním, 

není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů 

prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není 

vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré. V případě použití slovního 

hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel 

hodnocení žáků vyhlášky č.48/2005 Sb. v platném znění. 

Prospěl(a), 

není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním 

hodnocením. 

Neprospěl(a), 

je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním 

hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí. 

Nehodnocen(a), 

není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 


